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CRITERIS ORIENTADORS EN TAXACIÓ DE COSTES

La Disposició Addicional 4a de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre els Col•legis Profes-
sionals, segons la redacció donada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre de 2009, 
estableix que "els col•legis podran elaborar criteris orientatius als efectes exclusius de la 
taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats" així com que "seran igualment 
vàlids per al càlcul d'honoraris i drets que corresponen als efectes de taxació de costes 
en assistència jurídica gratuïta".

Amb aquests Criteris, d'aplicació merament orientativa, es pretén que el justiciable 
pugui valorar l'abast econòmic d'una eventual condemna en costes abans d'iniciar un 
procés judicial, el seu possible caràcter excessiu i la seva eventual impugnació, però 
sobretot pretenen complir amb la mencionada legislació, ja que el Col•legi està cridat 
a emetre un informe preceptiu en compliment de l'art.246.1 LEC. A aquests efectes, la 
interpretació de les actuacions, procediments i recursos expressament citats en 
aquests Criteris hauran d'adaptar-se als canvis legislatius, augmentant o disminuint el 
grau assignat segons la seva càrrega de feina.

CRITERIS GENERALS

Criteri 1. Àmbit d'aplicació.

Els presents Criteris tenen com a �nalitat concretar els paràmetres raonables a tenir 
en compte en els informes sobre la taxació de costes que ha d'emetre el Col•legi a 
requeriment judicial. De forma anàloga també es podran tenir en compte per a la jura 
de comptes, quan procedeixi.

Criteri 2. Actuacions incloses i excloses.

1.- Les costes repercutibles per l'actuació de l'advocacia inclouen en la seva completa 
tramitació en cada instància segons la legislació vigent al realitzar l'actuació profes-
sional, incloent-hi les consultes, reunions, estudis i preparació del mateix assumpte.

2.- Els recursos i incidents que puguin plantejar-se dins del procediment i siguin objec-
tiu d'una condemna expressa en costes, es taxaran de forma separada. 
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Criteri 3. Finalitat dels criteris.

1.- Els presents criteris es consideraran com a paràmetre de raonabilitat.

2.- Aquests criteris tenen un � orientador i no han d’interpretar-se com un mínim o un 
màxim, sinó de forma �exible, estant al cas concret i �ns i tot admetent prescindir de 
la seva literalitat quan ho aconsellin les circumstàncies del cas.

Criteri 4. Ponderació de factors relatius a l’interès litigiós i 
al treball.

1.- En la valoració de les costes es ponderaran principalment els factors relatius a 
l’interès econòmic litigiós i al grau de treball. El grau de treball tindrà en compte el 
tipus de procediment o la fase del procés respecte de la qual es planteja la taxació, 
així com la complexitat i el temps de l’actuació.

2.- L’interès econòmic litigiós, establert segons el Criteri 11.1, serà la quantia base sobre 
la qual s’aplicarà el grau de treball previst en el Criteri 6.

3.- La ponderació del treball i l’interès litigiós ha de ser conjunta i equitativa, per la 
qual cosa s’haurà d’evitar que un interès litigiós excessivament alt o baix determini per 
si sol el resultat de les costes. De la mateixa manera, no podran determinar-se només 
en funció del treball, prescindint de l’interès econòmic, encara que aquest sigui d’escàs 
o ín�m import. 

CRITERIS SOBRE EL TREBALL

Criteri 5. Valoració del treball a efectes de les costes.

Per tal de valorar el treball en funció del procediment o actuació duta a terme, la seva 
complexitat i el temps objectivament requerit, s’entendrà que l’actuació o procediment 
que impliqui el grau màxim de treball (1r grau) no ha de superar allò expressament 
previst en l’Ordenament jurídic vigent (art. 394.3 LEC). Cada grau inferior (del 2n al 18è) 
implicarà una reducció proporcional respecte del grau anterior, seguint l’ordre previst 
en el següent Criteri.
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Criteri 6. Ordre dels graus de procediments o actuacions, en 
funció del treball.

1r.- Concurs amb complexitat.

2n.- Ordinari amb complexitat.

3r.- Concurs.

4t.- Ordinari, verbal amb complexitat i procediment social.

5è.- Verbal, verbals especials, revisió de sentència o laude ferm, reclamació 
d’aliments, de cura i custòdia o règim de visites, separació i divorci contenciós, modi�-
cació de mesures de�nitives de separació o divorci, �liació, capacitat, divisió de patri-
monis o herència, abreujat contenciós administratiu, impugnacions de sancions 
disciplinàries (social) i complement de responsabilitat civil derivada d’un procediment 
penal.

6è.- Execució o canviari amb oposició, judici oral sumari i procediment del jurat.

7è.- Execució o canviari (demanda i la resta d’actuacions) sense oposició i conveni 
regulador de divorci amb complexitat.

8è.- Mesures cautelars o provisionals amb complexitat, incident d’oposició a l’execució 
amb complexitat, judici oral abreujat, judici del jurat amb conformitat i judici oral 
sumari amb conformitat.

9è.- Mesures cautelars o provisionals, incidents amb oposició i complexitat, incidents 
concursals i judici ràpid.

10è.- Declinatòria, incidents amb oposició, incident d’oposició a l’execució, nul•litat 
d’actuacions, nomenament i remoció d’àrbitres, expedients de jurisdicció voluntària, 
querella, judici oral del procediment abreviat amb conformitat i judici sobre delictes 
lleus.

11è.- Exequàtur, incident de liquidació d’interessos, incident d’impugnació de taxació de 
costes i conveni regulador de divorci.
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12è.- Demanda d’execució o de canviari, escrit de petició o d’oposició de monitori, 
denúncia amb complexitat, escrit d’acusació o defensa penal, judici ràpid amb confor-
mitat davant del Jutjat penal i judici sobre delictes lleus amb conformitat.

13è.- Sol•licitud d’ampliació de l’execució, acte de conciliació amb avinença, incident 
sense oposició, mesures cautelars sense oposició i judici ràpid amb conformitat 
davant del Jutjat d’Instrucció.

14è.- Recursos de reposició, revisió, reforma, queixa i súplica o similar amb complexi-
tat; procediment de separació i divorci de mutu acord (conveni a part) i denúncia.

15è.- Recursos de reposició, revisió, reforma, queixa i súplica o similar; diligències 
preliminars civils, demanda d’execució social i altres escrits d’al•legacions mínima-
ment fonamentats.

16è.- Demanda de conciliació, escrit d’impugnació a l’oposició al monitori, assistències 
i compareixences penals.

17è.- Compareixences de tràmit, acte de conciliació sense avinença i petició d’aclari-
ment o correcció d’error de resolució judicial.

18è.- Escrits de mer tràmit.

Aquesta enumeració de graus és un numerus apertus a títol d’exemple, susceptible 
d’una actualització periòdica per part de l’ICAB. L’analogia es pot aplicar a un procedi-
ment o actuació no citada, de càrrega de treball o �nalitat similar.

Criteri 7. Di�cultat o complexitat.

1.- A efectes de determinar el grau previst al Criteri 6 s’entendrà que hi ha complexitat 
quan es doni alguna circumstància no habitual, com el caràcter nou o poc freqüent en 
la matèria litigiosa, la rellevància o entitat pròpia dels aspectes processals, el nombre 
o di�cultat intrínseca de les accions exercitades, l’especial volum de la prova practica-
da o de les actuacions no reiteratives ni irrellevants, el nombre de litigants, l’excepcio-
nal especialitat de la matèria o altres anàlogues.

També es podrà entendre que existeix complexitat pel temps emprat, quan existeixi 
una dedicació superior a allò que sigui habitual o més freqüent, en funció de cada tipus 
de procediment o actuació. A aquests efectes s’estarà de forma prioritària a la durada 
de les actuacions, compareixences o vistes orals.
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2.- En el cas d’una excepcional complexitat o una extraordinària dedicació de temps, 
es podrà aplicar un moderat increment de grau en els termes previstos en el Criteri 6.

3.- En casos d’especial senzillesa o ín�ma dedicació de temps, per concórrer circum-
stàncies inverses a les de l’apartat 1 d’aquest Criteri, es podrà aplicar una moderada 
reducció de grau, en termes similars al previst en l’apartat anterior.

Criteri 8. Segona Instància.

Per a la segona instància es considera raonable que l’import de les costes repercuti-
bles per l’actuació de l’advocacia sigui inferior del que correspondria a la primera 
instància. A aquests efectes, la segona instància s’estima equiparable a la fase d’al•le-
gacions de la primera instància (Criteri 10.1). A més, les costes podran incrementar-se 
lleument en cas de celebració de vista en segona instància.

Criteri 9. Cassació, infracció processal i en interès de la llei.

1.- Es considera raonable repercutir en costes un import inferior del que correspondria 
a la primera instància. A tal efecte, s’estimen equiparables a la segona instància amb 
un lleu increment. A més, de celebrar-se vista, aquest increment podria ser lleument 
superior.

2.- Quan únicament es taxin les costes pels escrits sobre l’admissió del recurs o escrits 
de similar rellevància i càrrega de treball, es podran equiparar a les d’un escrit d’al•le-
gacions mínimament fonamentat amb complexitat del Criteri 6.

3.- Quan es formulin de forma conjunta diversos recursos contra una mateixa resolu-
ció, el total d’aquestes costes no haurà d’excedir les que correspondrien a la primera 
instància.

Criteri 10. Rellevància del treball efectiu realitzat i distribu-
ció entre les defenses.

1.- Sempre que el procediment es pugui dividir en períodes o fases, la fase d’al•lega-
cions i la resta del procediments tindran un valor similar entre si. Les fases que 
comprengui l’esmentada resta del procediment també es valoraran de forma semblant 
entre si.
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En el concurs, la fase comuna i la de conveni tindran també un valor similar entre si. A 
més, el treball derivat, en el seu cas, de les fases de liquidació i quali�cació es valora-
ran ambdues conjuntament, de forma addicional com una fase més.

2.- Per la transacció, a més del meritat per l’actuat en el procediment, es podrà taxar 
de forma addicional el treball derivat de l’esmentada transacció, com una fase més de 
la resta del procediment esmentat en l’apartat anterior.

3.- En cas de desistiment, renúncia, aplanament a la demanda o qualsevol altra forma 
de �nalització anticipada del procés, es podrà incloure en costes la part proporcional 
de l’actuat. En cas de formalitzar-se el mateix dia de la vista o compareixença, podrà 
incloure’s la totalitat d’aquesta.

4.- En l’acumulació de procediments, les costes es valoraran de forma separada en els 
respectius períodes o fases actuats �ns a l’acumulació i, a partir d’aquesta, de forma 
conjunta.

CRITERIS SOBRE L’INTERÈS LITIGIÓS

Criteri 11. Interès litigiós a efectes de les costes.

1.- L’interès litigiós vindrà determinat per l’import de la condemna o la quantia proces-
sal, llevat que aquesta no consti �xada o sigui poc raonable. En aquests casos s’estarà 
a l’interès econòmic real de l’assumpte, però haurà de motivar-se la seva aplicació 
excepcional. En defecte de tot això, la quantia base serà la quantia indeterminada 
�xada a l’article 394.3 de la LEC.

2.- Els procediments, recursos o actuacions expressament previstes en els graus 14è al 
18è, ambdós inclosos, del Criteri 6, s’entendran de quantia indeterminada.

3.- Als recursos que preveuen els Criteris 8 i 9, la quantia base vindrà determinada per 
les pretensions objecte d’impugnació.

4.- Respecte a les pretensions o prestacions de caràcter periòdic, la quantia base serà 
la processal o l’acceptada per les parts. En el seu defecte, la quantia total de les 
pretensions o prestacions reclamades si són quanti�cables, i en el seu defecte, una 
indeterminada.
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5.- En les execucions, la quantia base serà aquella per la qual efectivament es despatxi 
i es dugui a terme l’execució, en concepte de principal, interessos i costes pressupos-
tades.

6.- Les mesures cautelars que no tinguin un clar interès econòmic es valoraran amb 
quantia base indeterminada i si en tenen s’estarà al mateix. Quan es tracti de diverses 
mesures, podran tenir-se en compte totes les que siguin mínimament justi�cades i 
clarament diferenciades entre si. En tot cas, la quantia base no haurà d’excedir la del 
procediment principal.

7.- En el procediment incidental i en els recursos, la quantia base vindrà determinada 
per allò que constitueixi l’interès i objecte propi de l’incident o recurs, encara que no 
coincideixi amb la del procediment principal. Quan no tingui quantia pròpia, s’estarà a 
la indeterminada, sempre que no superi la del procediment principal.

8.- Llevat de les execucions, per a determinar la quantia base, només es tindran en 
compte els interessos aprovats judicialment o acceptats per les parts.

9.- Per a ponderar de forma raonable l’interès litigiós i compensar la distorsió que 
comporta una quantia base elevada, no es tindrà en compte la quantia en allò que 
excedeixi de la que dóna accés cassacional. A més, quan la quantia base superi la 
meitat de la legalment prevista per a l’accés cassacional, pot aplicar-se una moderada 
reducció de grau.

10.- Així mateix, per a compensar la distorsió que, en actuacions amb un mínim de 
fonamentació jurídica, pot implicar una quantia base reduïda, quan aquesta no superi 
la legalment prevista com a indeterminada, s’estima raonable estar al grau superior 
del Criteri 6 o aplicar directament el grau 15 del Criteri 6.

Criteri 12. Pluralitat de litigants.

1.- Quan en un mateix procediment, on s’exerciten pretensions solidàries, recaigui 
condemna en costes a favor de diversos litigants sota diferent direcció lletrada, el 
treball realitzat per totes les defenses afavorides en costes es valorarà com una sola 
defensa, podent-se aplicar un lleu increment per cada defensa addicional.

2.- Quan en un mateix procediment hi hagi una pluralitat de litigants condemnats en 
costes, aquestes es prorratejaran entre totes les persones obligades al seu pagament 
en proporció a la seva respectiva condemna o pretensió desestimada.
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Criteri 13. Pluralitat de pretensions.

Quan s’acumulin diverses pretensions amb entitat pròpia i quan es taxin conjuntament 
una pretensió principal i una reconvencional, l’interès econòmic vindrà determinat pel 
conjunt de la quantia de totes elles.

Criteri 14. Ponderació del resultat.

Per a determinar l’interès litigiós, en cas d’estimar-se les accions exercitades, s’estarà 
a l’import de la condemna i, si es desestimen, al conjunt de les pretensions. No obstant 
això, a la jura de comptes és procedent aplicar una especial moderació en cas de 
desestimació total o substancial de les posicions o pretensions defensades.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden expressament derogades les pautes bàsiques aprovades per acord de la Junta 
de Govern el 20 de març de 2018, així com tots els criteris anteriors aprovats per 
aquesta Corporació

DISPOSICIÓ FINAL

Aquests criteris, aprovats per la Junta de Govern de l’ICAB celebrada a data de 3 de 
març de 2020, entraran en vigor l’endemà de la seva publicació a la pàgina web col•le-
gial. Seran aplicables als informes que s’emetin a partir de la data de la seva publica-
ció, en relació amb qualsevol taxació de costes i jura de comptes.
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