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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1534/2016, de 15 de juny, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de
la Generalitat de Catalunya els articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió d’Honoraris
Professionals del Col·legi d'Advocats de Tarragona.

Atès l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament de la Comissió d'Honoraris Professionals del Col·legi
d'Advocats de Tarragona 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 2 de març de 2016, del qual resulta que en data 9 de juny de
2016 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment
d'elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en la Junta de Govern del Col·legi de data 22 de gener de
2016;
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, del 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/1359/2010, de 15 d'abril (DOGC núm. 5620, de 3.5.2010);
Atès que, d'acord amb l'article 42.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i
dels col·legis professionals, els col·legis professionals tenen capacitat normativa respecte de les funcions
públiques que els atribueix la llei, independentment de llur àmbit de regulació estatutària, i que de tots els
preceptes del Reglament presentat, únicament els articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 han estat dictats en
exercici de la capacitat normativa dels col·legis professionals en relació amb les funcions públiques que tenen
legalment atribuïdes aquestes corporacions;
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 dels articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió
d'Honoraris Professionals del Col·legi d'Advocats de Tarragona 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 dels articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió d'Honoraris
Professionals del Col·legi d'Advocats de Tarragona es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de juny de 2016

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)
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Xavier Bernadí i Gil
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
Articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió d'Honoraris Professionals del Col·legi
d'Advocats de Tarragona.

Article 20
Elaboració de l'informe i drets econòmics acreditats per la prestació dels serveis
1. Correspon a la Comissió d'Honoraris la prestació del servei d'informes de taxació de costes i jura de comptes
a què es refereixen els articles 246 i 35 de la Llei d'Enjudiciament Civil, i s'emeteren 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.
3. Per la prestació d'aquests serveis, el Col·legi tindrà el dret a percebre dels lletrats les quantitats que per a
cada supòsit s'estableixen en aquest Reglament, en concepte de drets d'intervenció.
4. Rebuda la sol·licitud d'informe, la Comissió n'acusarà la recepció a l'òrgan sol·licitant i posarà en
coneixement dels lletrats de les parts, l'import dels drets econòmics, que haurà de satisfer qui resulti obligat
segons disposa el núm. 7 d'aquest article, a qui se li girarà el corresponent rebut.
5. Si la part processal no va assistida de lletrat, respondrà personalment del pagament de la prestació del
servei.
6. 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.
7. 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 quals hagin vist
refusades les seves pretensions, de conformitat amb el paràgraf anterior.
8. No obstant això, quan el jutjat o tribunal fixi finalment l'import dels honoraris en un sentit contrari al que
s'hagi establert en l'informe emès per aquesta corporació, de tal forma que correspongui el pagament dels
drets a la part que en mèrits de l'informe no li ha correspost, la part que hagi pagat els drets podrà posar
aquest fet en coneixement de la Comissió d'Honoraris, amb còpia de la resolució judicial amb expressió de
fermesa, i, en aquest cas, es retornarà l'import abonat I es reclamarà el pagament dels drets a l'altra part.

Article 21
Drets econòmics d'intervenció
Per determinar els drets econòmics d'intervenció derivats de l'emissió de l'informe s'aplicarà sobre l'import de
la minuta controvertida, sense incloure l'IVA, l'escala següent:
Inferior a 3.000€: 60€
Entre 3.000,01€ i 6.000€: 120€
Entre 6.000,01€ i 30.000€: 240€
A partir de 30.000,01€: 240€ més un 0,5% de l'import de la minuta controvertida.
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Per acord de la Junta de Govern l'import dels drets d'intervenció podrà ser modificat.

Article 22
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, a
proposta del president/a de la comissió d'honoraris, 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 20.7 i 8.
3. La persona que s'hagi encarregat de la ratificació tindrà dret a percebre del Col·legi la quantitat de 200 €.

Article 23
Documentació necessària
1. Comprovada la suficiència de la documentació, la Comissió d'Honoraris elaborarà una proposta d'informe,
que sotmetrà a l'aprovació de la Junta de Govern. Un cop aprovat l'informe, s'enviarà, juntament amb tota la
documentació rebuda, al jutjat o tribunal sol·licitant.
2. Per poder emetre l'informe preceptiu no vinculant que preveuen els articles 246 de la LEC, (incidents
d'impugnació de costes per excessives) i 35 de la LEC (jura de comptes), la Comissió d'Honoraris haurà de
disposar almenys de la següent documentació:
a) La minuta objecte de l'informe.
b) La taxació de costes, en el cas que es tracti d'un incident d'impugnació de costes.
c) Els escrits d'impugnació, i si s'escau d'oposició a la impugnació, en incidents de taxació de costes o jura de
comptés.
d) Els escrits de demanda i d'oposició a la demanda, el decret d'admissió a tràmit de la demanda i la sentència
o resolució judicial de les actuacions, o a manca d'això les pretensions inicials de les parts i els acords assolits.
e) Qualsevol altre document que es consideri necessari per a la valoració de les actuacions realitzades.
3. La Comissió d'Honoraris comprovarà la suficiència de la documentació i, si s'escau, podrà requerir l'òrgan
sol·licitant l'aportació dels documents addicionals que estimi necessaris per poder emetre l'informe.

Article 25
Pericial judicial
1. Per l'emissió del dictamen pericial regulat per l'article 339 i següents de la LEC, un cop rebuda la sol·licitud,
la Comissió d'Honoraris n'acusarà la recepció i n'informarà l'òrgan judicial sobre els drets econòmics que
correspon pagar, amb caràcter previ a la part sol·licitant, de conformitat amb l'article 342.3 de la LEC i d'acord
amb la següent escala que s'aplicarà sobre l'import de la minuta controvertida, sense incloure l'IVA:

Import minuta
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Drets econòmics

Minuta inferior a 3.000 €

300 €

Minuta entre 3.001 € i 6.000€

400 €

Minuta entre 6.001 € i 18.000€

600 €

Minuta entre 18.001 € i 36.000€

900 €

Minuta entre 36.001 € i 60.000€

1.100 €
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Minuta entre 60.001 € i 120.000 €

1.300 €

Minuta entre 120.001 € i 300.000 €

1.500 €

L'excés

+0.25 %

2. Acreditat l'ingrés dels referits drets econòmics, la Comissió comprovarà la suficiència de la documentació
annexa i designarà el perit, que també podrà demanar a l'òrgan judicial sol·licitant la documentació que
considerí necessària.
3. Els drets econòmics es repartiran per parts iguals entre el perit i el col·legi.
4. Una vegada el perit hagi lliurat el seu dictamen a la Comissió, aquesta el remetrà al jutjat o tribunal
sol·licitant.

Article 26
Nomenament del perit
Es nomenarà un perit entre els lletrats que formen part de la Comissió d'Honoraris per ordre d'antiguitat dintre
de la comissió, i es comunicarà el seu nom i circumstàncies professionals al jutjat o tribunal i a la part
sol·licitant, per al seu coneixement.

Article 27
Obligacions del perit
1. El perit acceptarà l'encàrrec per escrit i en el moment d'acceptar es comprometrà a emetre el seu dictamen
dins del termini que a aquests efectes assenyali l'òrgan judicial, de conformitat amb el que estableix l'article
346 de la LEC, o, a falta d'això, la Comissió en funció de les circumstàncies del cas.
2. El dictamen anirà datat I signat pel perit i contindrà una breu exposició dels antecedents, una precisa
delimitació de l'objecte de la perícia, la fonamentació del mètode, i una concisa conclusió o resultat. S'hi farà
constar l'absència de col·laboració de tots o alguns dels interessats, si s'escau.
3. El perit emetrà el seu dictamen i el lliurarà per escrit a la Comissió dintre del termini en què s'hagi
compromès en els termes establertes a l'apartat primer d'aquest article.
En cas contrari, sempre que no concorri Justa causa a criteri de la presidència de la Comissió, es donarà de
baixa al referit perit i, pel mateix procediment seguit pel seu nomenament, se'n designarà un altre que el
substitueixi.

(16.169.044)
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