
  

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

2/2014 

 

 NOVETAT:  

NOVA APLICACIÓ DE LES TAXES JUDICIALS 

CATALANES 

INCIDÈNCIA: 

Pagament de taxes judicials en els àmbits civil i 

contenciós administratiu. Modificació de 

criteris. 

Us informem que el dimecres 15 d’octubre s’ha publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre JUS/303/2014, de 13 

d’octubre, per la qual s’estableixen el procediment i els terminis 

d’autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i 

materials en l’àmbit de l’Administració de justícia en els supòsits a 

què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1.1, del Text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny. 

Igualment, es publica la Resolució JUS/2262/2014, de 13 d’octubre, 

per la qual s’aproven els models oficials d’autoliquidació de les 

esmentades taxes i s’estableixen les condicions per a la seva 

presentació. 

 

D’acord amb aquestes disposicions, les taxes judicials 

aprovades per la Generalitat tornaran a ser exigibles des 

del dijous 16 d’octubre de 2014. 

La nova exigibilitat de les taxes judicials per la prestació de serveis 

personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia, és 

conseqüència indirecta de la Sentència 71/2014, de 6 de maig, 



  

dictada pel Tribunal Constitucional, amb la qual resolia el recurs 

d’inconstitucionalitat interposat pel Govern Central contra la Llei 

5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives que havia aprovat aquestes taxes. 

Malgrat que la decisió del Tribunal Constitucional va ser desestimar 

el recurs amb relació a aquesta taxa i declarar-la ajustada a la 

Constitució, el Departament de Justícia va ser receptiu des del 

primer moment a les peticions de l’Advocacia i dels procuradors per 

tal que es procedís a la revisió de les taxes judicials catalanes, 

especialment amb relació a les persones obligades al seu pagament 

(subjectes passius). 

 

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través dels 

Departaments de Justícia i d’Economia, va introduir unes profundes 

modificacions en la regulació de les taxes, concretades en el Decret 

llei 1/2014, que les disposicions ara publicades desenvolupen. 

 

Els principals canvis que s’ha introduït a proposta de l’Advocacia són 

els següents: 

 

 l’exempció total de la taxa per a les persones físiques. 
 

 l’exempció de la taxa per a les persones jurídiques que tinguin 
reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta. 
 

 l’exempció de la taxa per a les entitats totalment o parcialment 
exemptes de l’impost sobre societats. 
 

 l’exempció de la taxa per als subjectes passius que estiguin 
exempts de l’impost sobre activitats econòmiques, és a dir, 
quan tinguin una xifra de negoci inferior a 1 milió d’euros 
(article 82.1 de la Llei reguladora de las hisendes locals en 
relació amb el 35.4 de la Llei general tributària). 



  

 
El Departament de Justícia ha efectuat, a més, les interpretacions 

següents: 

 les comunitats de béns i altres entitats sense personalitat 
(herències jacents, comunitats de propietaris) estaran 
exemptes de la taxa quan tinguin una xifra de negoci inferior a 
1 milió d’euros. 
 

 els expedients de jurisdicció voluntària tot i atribuir-se el seu 
coneixement als òrgans judicials, no suposen l’exercici d’una 
funció jurisdiccional pròpiament dita, per tal com la finalitat 
del sol·licitant o interessat no és obtenir una resolució judicial 
que decideixi un litigi entre parts oposades sinó aconseguir 
una autorització judicial que permeti completar una 
determinada relació jurídica. Aquests supòsits no 
constitueixen el fet imposable de la taxa i per tant, queden fora 
del seu àmbit d’aplicació. 
 

 la conciliació civil, les mesures cautelars prèvies al 
procediment principal i les diligències preliminars no estan 
tampoc subjectes a la taxa, la qual només serà exigible amb 
l’inici del procediment principal. 
 

 els recursos contra resolucions, interlocutòries o decrets que 
posin fi al procediment i que se substanciïn en la mateixa 
instància, no estan subjectes al pagament de la taxa. El fet 
imposable de la taxa recau en la segona o superior instància. 
 

 quant als incidents, en el cas de la nul·litat d’actuacions, 
conforme al règim que estableixen l’article 241 de la LOPJ i 
228 de la LEC, l’incident no inicia cap procediment, per la qual 
cosa, no està subjecte a la taxa. 
 

 pel que fa a l’error judicial, d’acord amb el que estableix 
l’article 293 de la LOPJ, la pretensió per tal que es declari, si 
bé se substancia com un recurs de revisió en matèria civil, en 
coneix el Tribunal Suprem, i per tant, queda fora del règim de 
la taxa catalana, que se circumscriu als òrgans judicials amb 
seu a Catalunya. 



  

 
 el cas del recurs de revisió de sentències fermes, per tal com 

s’inicia mitjançant demanda de revisió (art. 509 i ss de la 
LEC), resta subjecte a pagament. 
 

 la terceria de domini és una acció declarativa de la propietat, 
l’objecte de la qual és, exclusivament, la declaració del dret de 
propietat del tercerista i l’aixecament de l’embargament travat 
sobre un bé de la seva propietat dins el curs d’un judici 
executiu, respecte del qual és un tercer. Encara que s’interposi 
en forma de demanda i se substanciï pels tràmits previstos per 
al judici verbal (art. 595.1 i 599 de la LEC), en tractar-se d’un 
incident dins un procés executiu, cal concloure que no està 
subjecte a la taxa. 
 

 pel que fa a l’execució de títols judicials, a diferència del que 
succeïa amb la legislació anterior, no està subjecta a la taxa, 
per tal com l’execució es considera que és el mateix 
procediment principal. Per contra, en el cas de les 
interlocutòries de quantia màxima, no estem davant de cap 
títol judicial executiu i per tant, restaran subjectes al pagament 
de la taxa. 
 

 en el supòsit que es formuli recurs de cassació i infracció 
processal (ambdós), cal dir que aquests dos recursos són 
diferents, de manera que la part ha d’optar entre interposar 
l’un o l’altre recurs; en conseqüència, si pel mateix litigant 
s’interposen contra la mateixa resolució ambdós recursos, 
d’acord amb l’art. 466 LEC es tindrà per inadmès el recurs de 
cassació. Per tant, s’ha de liquidar només una sola taxa per 
import de 120 euros. En alguns supòsits es poden certament 
substanciar i decidir de forma acumulada en una mateixa peça 
ambdós recursos; és el cas de l’article 489 LEC, on es 
contempla el supòsit en què diversos litigants en un mateix 
procés optin, cadascun d’ells, per formular diferent recurs 
extraordinari; en aquest cas, s'hauran de liquidar tantes taxes 
com recursos interposats  
 
 



  

 la interposició de demanda de judici ordinari si abans s’ha 
pagat la taxa per haver-se instat un procediment monitori, 
resta exempta de pagament. Es vol evitar així una doble 
imposició per un mateix fet. El mateix es pot dir del judici de 
desnonament que s’hagi de resoldre definitivament pels 
tràmits del judici verbal, per haver formulat l’arrendatari 
oposició: si abans s’ha pagat la taxa, la interposició de 
demanda de judici verbal també resta exempta. 

 

Finalment, es manté la bonificació del 25 % sobre la taxa per la 

prestació dels serveis en el cas que la presentació dels escrits al jutjat 

es faci per mitjans telemàtics. 

 
Podeu trobar més informació, resposta a dubtes i formularis a 

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/ge

stions_i_tramits/taxes_adm_justicia/taxes_admjus_cat/ 

 

Els tràmits per al pagament de les taxes es poden efectuar a l’Oficina 

Virtual de Tràmits de la Generalitat, a les adreces taxa per l'emissió de 

segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que 

consten als expedients judicials i taxa per la prestació de serveis personals i 

materials en l’àmbit de l’Administració de justícia. 

  

Barcelona, 15.10.2014 

Comissió de Comunicació 

Consell de l’Advocacia Catalana  
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