
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1501/2015, de 29 de juny, per la qual s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament regulador de la prestació de serveis relacionats amb l'emissió
d'informes d'honoraris en seu de taxacions de costes, jures de comptes i justícia gratuïta, a petició dels
òrgans judicials del Col·legi d'Advocats de Sabadell.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament regulador de la prestació de serveis relacionats amb
l'emissió d'informes d'honoraris en seu de taxacions de costes, jures de comptes i justícia gratuïta, a petició
dels òrgans judicials del Col·legi d'Advocats de Sabadell a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 26 de novembre de 2014, del
qual resulta que en data 12 de juny de 2015 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4
de la Llei 7/2006, de 31 de maig, sobre el procediment d’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en les
juntes de govern del Col·legi de dates 14 d’octubre de 2014, 23 de desembre de 2014 i 19 de maig de 2015;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/782/2010, de 10 de març (DOGC núm. 5594, de 4.3.2010);

Vist que el text del Reglament regulador de la prestació de serveis relacionats amb l'emissió d'informes
d'honoraris en seu de taxacions de costes, jures de comptes i justícia gratuïta, a petició dels òrgans judicials
del Col·legi d'Advocats de Sabadell s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

-1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament regulador de la prestació de serveis relacionats amb
l'emissió d'informes d'honoraris en seu de taxacions de costes, jures de comptes i justícia gratuïta, a petició
dels òrgans judicials del Col·legi d'Advocats de Sabadell a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis
Professionals de la Generalitat de Catalunya;

-2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 29 de juny de 2015

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Annex

Reglament regulador de la prestació de serveis relacionats amb l'emissió d'informes d'honoraris en seu de
taxacions de costes, jures de comptes i justícia gratuïta, a petició dels òrgans judicials del Col·legi d'Advocats
de Sabadell

 

Justificació

Una de les competències bàsiques dels col·legis és la de facilitar a les persones usuàries i consumidores
informació en matèria d'honoraris professionals, respectant el règim de lliure competència.

Però la competència en aquest àmbit s'ha manifestat també, molt intensament, en l'emissió de dictàmens
sobre les minutes concretes girades pels advocats, en l'actualitat exigits de manera preceptiva per la legislació
processal. Aquesta funció ocupa ja actualment una part molt important de la dedicació de les juntes de govern
dels col·legis, sobretot per la proliferació, en els darrers temps, de peticions d'informes sobre minutes en seu
de taxació de costes i jures de comptes, d'acord amb les funcions públiques legalment atribuïdes als col·legis
professionals en aquesta matèria.

El Reglament aborda i regula la qüestió dels drets col·legials que s'acrediten per la prestació d'aquests serveis,
aspecte important que fins ara ha estat objecte de tractament desigual per part de diferents col·legis. Es
parteix de la constatació que, com hem dit, es tracta d'una activitat que consumeix una part significativa de la
dedicació i recursos col·legials. Per altra banda, la prestació d'aquests serveis, tot i que des d'una perspectiva
global interessa a tota la professió, beneficia i interessa de manera directa, en cada cas, el col·legiat que els
sol·licita. És lògic, per tant, que la persona que vegi refusades les seves pretensions n'hagi de suportar una
part significativa del cost.

Des del punt de vista de l'habilitació legal, les competències a què es refereix el present Reglament estan
reconegudes i atribuïdes als col·legis professionals en les següents normes:

Pel que fa a l'emissió d'informes en procediments judicials, siguin o no preceptius, es troba recollida a l'article
39.k de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. En
alguns casos, l'informe és, a més a més, preceptiu, tal com disposen els articles 35 i 246 de la Llei
d'enjudiciament civil i l'article 244.2 de la Llei d'enjudiciament criminal. També es troba recollida aquesta funció
específica a l'article 44 de la Resolució JUS/880/2009, de 24 de març, de la Normativa de l'Advocacia Catalana.

Finalment, cal esmentar que els drets d'intervenció per a l'emissió de dictàmens en l'àmbit dels incidents
d'impugnació de costes per excessives i jures de comptes de l'article 246 de la Llei d’enjudiciament civil, seran
a càrrec del lletrat de la part que hagi vist refusades les seves pretensions. Aquests drets d'intervenció
s'equipararan a tots els efectes, des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, a les quotes col·legials, amb la
conseqüent potestat disciplinària del Col·legi, a tenor del que estableix la disposició addicional única del present
Reglament.

Per tant, d'acord amb les consideracions que s'han exposat i a l'empara dels esmentats preceptes legals, la
Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, aprova el següent:

 

Reglament regulador de la prestació de serveis relacionats amb l'emissió d'informes d'honoraris en seu de
taxacions de costes, jures de comptes i justícia gratuïta, a petició dels òrgans judicials

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Àmbit d'aplicació

1. El present Reglament regula la intervenció del col·legi d'advocats en els supòsits següents:

L'emissió d'informes, que serà preceptiva però no vinculant, sobre correcció d'honoraris professionals, a petició
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de qualsevol òrgan judicial.

2. Tots els lletrats que intervinguin en els expedients regulats en el present Reglament s'hauran de comportar
amb lleialtat i bona fe. En cas contrari, se sotmetran al procediment disciplinari que correspongui, d'acord amb
la conducta que hagin tingut.

 

Article 2

Condicions generals de prestació dels serveis

1. La Junta de Govern emetrà els informes a què es refereix l'article anterior en el termini màxim de sis mesos
a comptar des de la data d'entrada en el Registre del Col·legi de la corresponent petició amb la documentació
completa que exigeix el present Reglament.

2. El termini previst a l'apartat anterior s'interromprà en aquells casos en què se sol·liciti documentació que es
consideri imprescindible per a l'emissió de l'informe o el pagament de drets.

 

Article 3

Drets econòmics acreditats per la prestació dels serveis

1. Per la prestació dels serveis a què es refereix l'article primer, el Col·legi tindrà el dret a percebre les
quantitats que per a cada supòsit s'estableixen en aquest Reglament, en concepte de drets d'intervenció.

2. Si la part processal no va assistida de lletrat, respondrà personalment del pagament de la prestació del
servei.

3. En el cas que el lletrat actuï mitjançant designació del torn d'ofici i sota el benefici de justícia gratuïta, no
s'exigirà el pagament dels drets d'intervenció ni a la part ni al lletrat.

4. Estaran obligats a liquidar els drets d'intervenció:

En el supòsit d'emissió d'informes a petició d'un òrgan judicial, el lletrat minutant en el cas de reducció de la
minuta, i el lletrat impugnant en el cas que la minuta es declari ajustada.

En el cas de pluralitat de lletrats, el dret d'intervenció es generarà per parts iguals entre els que hagin vist
refusades les seves pretensions, de conformitat amb el paràgraf anterior.

5. L'escala bàsica sobre la qual es calculen els drets d'intervenció és la següent:

 

Quantia dels honoraris sotmesos a intervenció Drets bàsics

Inferior a 3.000 € 75 €

Entre 3.000,01 € i 6.000 € 150 €

Entre 6.000,01 € i 30.000 € 300 €

A partir de 30.000,01 300 € més un 0,5% de l'import de la minuta definitiva i/o taxada

 

Article 4

Ratificació judicial dels informes

1. En el cas que l'informe emès s'hagi de ratificar en un procediment judicial o arbitral, la Junta de Govern
designarà la persona que hagi de fer-ho.

2. Els drets d'intervenció corresponents a la ratificació seran de 200 €, a càrrec del lletrat obligat al pagament
dels drets d'intervenció, conforme a l'article 3.4 anterior.

3. La persona que s'hagi encarregat de la ratificació tindrà dret a percebre del Col·legi una quantitat igual a la
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dels drets d'intervenció acreditats per aquest concepte.

 

Capítol II

Emissió d'informes a petició d'òrgans judicials

 

Article 5

Incoació de l'expedient

L'expedient s'entendrà iniciat en la data d'entrada al Registre General d'Entrada col·legial de l'ofici judicial en
què se sol·liciti l'informe.

El Col·legi haurà de:

a) Comunicar a l'òrgan judicial que hagi sol·licitat l'informe la recepció de l'ofici, la identificació de l'expedient i,
si escau, la documentació complementària que sigui necessària per poder emetre l'informe.

b) Designar el ponent de l'expedient.

c) Girar, un cop emès l'informe, la liquidació dels drets d'intervenció que corresponguin, segons l'escala bàsica
prevista a l'article 3 d'aquest Reglament.

 

Article 6

Emissió de l'informe

Un cop emès l'informe, el Col·legi el trametrà a l’òrgan judicial que l'hagi sol·licitat.

En el cas que la part obligada no hagi fet efectiu l'import dels drets d'intervenció, el Col·legi li requerirà el
pagament. Si l'obligat al pagament no fa efectiu l'import en un termini de deu dies hàbils, se seguiran els
tràmits de reclamació previstos per a les quotes col·legials i contribucions econòmiques, d'acord amb allò que
estableix la disposició addicional única del present Reglament, i comunicant l'impagament, si escau, al Consell
dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i al Consejo General de la Abogacía Española, als efectes
oportuns. Tot això, sense perjudici que el Col·legi pugui sol·licitar a l'òrgan judicial corresponent que s'inclogui
l'esmentat import dels drets d'intervenció en la taxació de costes.

 

 

Disposició addicional única

Sens perjudici del que pugui disposar en el futur la normativa sobre col·legis professionals, els drets
d'intervenció que es regulen en aquest Reglament, en tant que ingressos que provenen de l'exercici de
funcions que li són atribuïdes legalment com a corporacions de dret públic, s'equiparen a tots els efectes a les
quotes col·legials. Per aquest motiu, i al marge dels mecanismes específics previstos en aquest Reglament, el
seu import podrà ser en tot cas liquidat, girat i reclamat pel mateix procediment que les quotes, i s'atribuirà al
seu impagament les mateixes conseqüències que al d'aquestes.

 

 

Disposició transitòria única

El present Reglament no serà d'aplicació als informes o dictàmens que estiguin en tràmit abans de la seva
entrada en vigor.

 

 

Disposició final única

El present Reglament ha estat aprovat per la Junta de Govern del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell,
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reunida en sessió de 19 de maig de 2015, i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

 

(15.182.096)
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