
TAXA JUDICIAL AUTONÒMICA I JUSTÍCIA GRATUÏTA 

Des de l’1 de maig de 2012 està en vigor la taxa  per la prestació de serveis  personals 
i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia a Catalunya  (Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals,  financeres i administratives i de creació del impost sobre les 
estades en establiments turístics, del Parlament de  Catalunya) . 

Aquesta nova taxa és acumulativa a la prevista a la Llei estatal 53/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social i s’aplica  en els ordres 
jurisdiccionals civil i contenciós administratiu amb seu a Catalunya. 

La nova taxa es liquida per sistema d’autoliquidació prèvia, mitjançant mecanismes 
telemàtics. 

Els ciutadans que tinguin reconegut el dret a la justícia gratuïta no han de fer front al 
pagament de la taxa, si bé han de procedir a presentar l’autoliquidació de l’impost, 
indicant l’exempció. 

Són molts els dubtes i crítiques que aquesta mesura ha generat. Pel que fa a la seva 
relació amb la justícia gratuïta: 

-  La no autoliquidació de la taxa pot tenir efectes en el procediment judicial?  

És evident que no pot tenir cap tipus d’efecte processal. La no liquidació de la taxa 
nomes podrà tenir efectes a l’àmbit econòmic del subjecte passiu, però mai  podrà  
tenir efectes a l’àmbit del procediment judicial l’absència de l’autoliquidació. 

- Qui és el professional que ha d’informar al ciutadà i ha de procedir a efectuar 
l’autoliquidació? 

És també evident que l’advocat designat per la defensa de l’interessat no pot assumir 
la representació d’aquest en l’autoliquidació de la taxa. 

Els Procuradors dels Tribunals han plantejat que la representació que atorga la seva 
designa respecte del ciutadà es circumscriu estrictament a l’àmbit processal  i, per 
tant, consideren que tampoc els pertoca amb ells la gestió de l’autoliquidació d’aquesta 
nova taxa. 

En aquest sentit, traslladada la qüestió al Departament de Justícia, hem estat 
informats que seran les oficines d’atenció al ciutadà dels diferents edificis judicials qui 
assumiran la tasca d’informació del ciutadà respecte de l’autoliquidació d’aquesta taxa.  

- L’exempció per obtenció de justícia gratuïta és aplicable des de l’emissió del 
dictamen provisional de l’ICAB o des de la Resolució  de la Comissió 
d’Assistència Jurídica  Gratuïta  de la Generalitat? 

Si bé es cert que la Comissió d’Assistència Jurídica gratuïta és la que dicta la 
Resolució de reconeixement del dret, també ho és el fet de que quan aquesta 
Resolució ha anat precedida per dictamen provisional  favorable de l’ICAB, la 
Resolució dictada  el que fa és confirmar el dictamen emès per l’ICAB. Per tant, igual 
que es va considerar amb la Llei estatal 53/2002, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i d’ordre social, l’ICAB considera que quan el dictamen de 



l’ICAB és favorable a la concessió el ciutadà es troba dintre de l’àmbit d’aplicació de 
l’exempció. 
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