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CRITERIS ORIENTADORS EN MATÈRIA D'HONORARIS   
DEL COL·LEGISD'ADVOCATS DE BARCELONA 

 
 
 
 

I. CRITERIS GENERALS 
 
 
Criteri  1. -  Finalitat i àmbit d'aplicació dels Criteris 
 
1. Els advocats són lliures per pactar amb els seus clients la quantia i la forma de 
pagament dels seus honoraris professionals, sense més limitacions que les establertes 
en la normativa deontològica. Els honoraris convinguts podran basar-se en el resultat 
de l'assumpte, fins i tot establint un tant per cent o part alíquota de l'esmentat 
resultat, sempre que en tot cas el client assumeixi les despeses de l'assumpte.  
 
2. Aquests Criteris tenen per finalitat establir unes pautes orientadores que facilitin la 
fixació dels honoraris professionals dels advocats. En cap cas, tindran el caràcter de 
mínims i, per tant, la determinació dels honoraris de cada assumpte no es farà 
seguint un Criteri  de simple automatisme en la seva aplicació. 
 
3. L'aplicació dels presents Criteriss servirà especialment com a guia en el cas que se 
sol·liciti l'informe dels Col·legis  en els següents supòsits: 
 

a) En el cas que no existeixi un pacte o un pressupost escrit sobre l'import dels 
honoraris i la seva quantia sigui objecte de discussió entre advocat i client. 

 
b) Quan la minuta d'un lletrat hagi estat impugnada davant d'un òrgan 

judicial, en un procediment específic de reclamació o de repercussió 
d'honoraris, o en qualsevol altre tipus de procediment. 

 
c) En el supòsit que el lletrat tingui dret al reintegrament dels seus honoraris 

d'acord amb els Criteriss vigents en matèria d’ Assistència Jurídica 
GratuÏta.  

 
Criteri  2. - Pressupost i full d'encàrrec 
 
1. El pacte o conveni de fixació d'honoraris no quedarà subjecte a cap formalitat 
especial, i podrà consistir en la submissió expressa a aquests Criteris. 
 
2. Això no obstant, és aconsellable que l'advocat proporcioni al client un pressupost 
per escrit, en el que s'inclogui la previsió aproximada de l'import dels honoraris i de 
les despeses necessàries per realitzar l'actuació professional, destacant el seu 
caràcter merament orientador i aproximatiu.   
 
3. Els Col·legis podran facilitar models de conveni sobre honoraris o de fulls 
d'encàrrec. 
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Criteri  3. - Bases per a la fixació d'honoraris 
 
Es recomana calcular els honoraris professionals tenint en compte, entre d’altres, els 
següents Criteris: 
 

a) La quantia o interès econòmic de l'assumpte, aplicant la corresponent 
escala. 

b) El temps emprat. 
c) La dificultat de l'encàrrec. 
d) La urgència i l'especialització exigides. 

 
Criteri  4. - Actuacions incloses en la fixació d'honoraris 
 
1. Els Criteriss de fixació d'honoraris en els assumptes judicials es refereixen a la 
tramitació completa del procediment a la instància de que es tracti, d'acord amb 
els Criteriss processals vigents. Això no obstant, els recursos i els incidents que es 
promoguin en el procediment es podran minutar separadament.  
 
2. Queden incloses dins la minuta d'honoraris les consultes, les conferències, les 
reunions, l'examen i l'estudi d'antecedents, la redacció d'escrits, les Actuacions 
judicials i les sortides del despatx dins de la mateixa localitat. 
 
3. Les Actuacions i gestions extraprocessals no compreses en l'apartat anterior, les 
realitzades pel lletrat en representació o substitució del client i les sortides fora de la 
localitat on estigui situat el despatx es podran minutar de forma independent.  
 
Criteri  5. - Escales per al càlcul d'honoraris 
 
1. Per al càlcul d'honoraris, es podrà prendre com a base la quantitat fixada en el 
primer tram de cada escala, si la quantia de l'assumpte és igual o inferior a 
l'esmentat import; aquest Criteri  no serà d'aplicació  quan la minuta s'hagi 
d'incloure en una taxació judicial de costes, sense perjudici que es pugui repercutir 
la diferència al propi client, segons es recomana en el Criteri  núm. 13. En els 
assumptes judicials la base indicada vindrà referida únicament pel que fa al 
procediment principal.  
 
2. En els casos en els quals s'apliqui una escala, però no es pugui quantificar l'interès 
econòmic, es recomana prendre com a base la quantitat de 27.050 €. Això no 
obstant, l'import dels honoraris es podrà incrementar per raó de la complexitat de 
l'assumpte, segons el que preveu el Criteri  núm. 10. 
 

 

Escala 1: Redacció de contractes, estatuts i altres documents  

     

  Base   Percent Tram Acumulat 

Fins a                            2.500 €              14%                           350 €                              350 €  

Excés fins a                           6.500 €             8%                           320 €                              670 €  

Excés fins a                         31.000 €            5%                        1.225 €                           1.895 €  

Excés fins a                         61.000 €            3%                           900 €                           2.795 €  
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Excés fins a                      151.000 €            1,50%                        1.350 €                           4.145 €  

L'excés      1,00%    

      
      

      

 

Escala 2: Transaccions i negociacions  

      

 Base   Percent Tram Acumulat 

Fins a                            6.500 €            12%                           780 €                              780 €  

Excés fins a                         31.000 €            6%                        1.470 €                           2.250 €  

Excés fins a                      151.000 €         4%                        4.800 €                           7.050 €  

Excés fins a                      601.000 €         3%                     13.500 €                         20.550 €  

Excés fins a                   1.505.000 €         2%                     18.080 €                         38.630 €  

L'excés      1%    

      

      

      

 

Escala 3: Procediments civils ordinaris i verbals  

      

 Base   Percent Tram Acumulat 

Fins a                            2.400 €        25,00%                           600 €                              600 €  

Excés fins a                         20.000 €        20,00%                        3.520 €                           4.120 €  

Excés fins a                         60.000 €        15,00%                        6.000 €                         10.120 €  

Excés fins a                      120.000 €         10,00%                        6.000 €                         16.120 €  

Excés fins a                      200.000 €        8,00%                        6.400 €                         22.520 €  

Excés fins a                      250.000 €        7,00%                        3.500 €                         26.020 €  

Excés fins a                      300.000 €         6,00%                        3.000 €                         29.020 €  

Excés fins a                      450.000 €         5,50%                        8.250 €                         37.270 €  

Excés fins a                      600.000 €        5,00%                        7.500 €                         44.770 €  

Excés fins a                      750.000 €        4,50%                        6.750 €                         51.520 €  

Excés fins a                      900.000 €         4,00%                        6.000 €                         57.520 €  

Excés fins a                   1.050.000 €         3,50%                        5.250 €                         62.770 €  

Excés fins a                   1.200.000 €         3,00%                        4.500 €                         67.270 €  

Excés fins a                   1.500.000 €         2,50%                        7.500 €                         74.770 €  

Excés fins a                   1.800.000 €         2,00%                        6.000 €                         80.770 €  

Excés fins a                   2.100.000 €         1,50%                        4.500 €                         85.270 €  

Excés fins a                   2.400.000 €         1,00%                        3.000 €                         88.270 €  

Excés fins a                   2.700.000 €         0,75%                        2.250 €                         90.520 €  

Excés fins a                                                 0,50%               
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Escala 4: Execucions  

      

 Base   Percent Tram Acumulat 

Fins a                            2.400 €     20,00%                           480 €                              480 €  

Excés fins a                         18.000 €      15,00%                        2.340 €                           2.820 €  

Excés fins a                         36.000 €          10,00%                        1.800 €                           4.620 €  

Excés fins a                         90.000 €          5,00%                        2.700 €                           7.320 €  

Excés fins a                      300.000 €        3,00%                        6.300 €                         13.620 €  

L'excés      1,00%    
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Escala 5: Procediments concursals   

      

 Base   Percent Tram Acumulat 

Fins a                          65.000 €         15%                        9.750 €                           9.750 €  

Excés fins a                       310.000 €         8%                     19.600 €                         29.350 €  

Excés fins a                       610.000 €         3%                        9.000 €                         38.350 €  

Excés fins a                    3.010.000 €      1,25%                     30.000 €                         68.350 €  

Excés fins a                    9.020.000 €      0,75%                     45.075 €                      113.425 €  

L'excés      0,20%    

 
 
Criteri  6. - Pluralitat de pretensions i d'interessats amb la direcció lletrada única 
 
1. Si un advocat defensa a una pluralitat d'interessats en un mateix assumpte o 
expedient, es recomana que la base de la minuta sigui la suma de les pretensions 
dels diversos interessats, però l'import dels honoraris calculat d'aquesta forma es 
podrà incrementar en un percentatge de dos punts per cada client, amb un límit 
del cinquanta per cent. Tanmateix es recomana que el pagament de la quantitat 
que resulti es prorrategi entre els interessats en proporció amb el valor econòmic de 
les seves respectives pretensions. 
 
2. Es recomana que el que preveu l'apartat anterior només s’apliqui a les pretensions 
que tinguin una fonamentació -fàctica i/o jurídica- i dificultat probatòria 
substancialment idèntiques. En cas contrari, es recomana minutar separadament a 
cada interessat sense cap increment. 
 
Criteri  7. - Pluralitat de pretensions exercitades pel mateix actor o contra el mateix 
demandat 
 
1. Quan s'exercitin conjuntament diverses accions de les que sigui titular la mateixa 
persona es recomana prendre com a base per al càlcul dels honoraris del seu lletrat 
la suma de les diverses pretensions. Es recomana aplicar aquest mateix Criteri  als 
honoraris del lletrat que defensa la persona contra la que s'exerciten diverses 
accions en el mateix procediment. 
 
2. Es recomana que el que preveu l'apartat anterior només s’apliqui a les pretensions 
que tinguin una fonamentació –fàctica i/o jurídica- i dificultat probatòria 
substancialment idèntiques. En els supòsits restants, es recomana que les diverses 
pretensions exercitades es minutin als diferents interessats de forma separada. 
 
3. En el cas que s'acumulin diverses accions reals referides a un mateix bé, es 
recomana que la base per al càlcul dels honoraris no excedeixi del valor de mercat 
de la cosa litigiosa. 
 
Criteri  8. - Acumulació de processos 
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Si s'acumulen diversos processos que s'han iniciat independentment, es recomana 
minutar de forma separada cadascuna de les Actuacions corresponents als diversos 
processos objecte d'acumulació. 
 
Criteri  9. - Retribució basada en el temps emprat 
 
Mitjançant pacte exprés amb el client, o en els casos en els quals no procedeixi 
minutar d'acord amb els presents Criteriss, es recomana que el càlcul dels honoraris 
s’efectuï segons el temps de treball esmerçat. En aquest cas, es recomana com a 
Criteri  orientador una retribució des de 120 € per hora. En tot cas, s'han de distingir 
del temps efectiu emprat pel lletrat en l'assumpte les despeses o bestretes que 
s'ocasionin, que aniran sempre a càrrec del client. 
 
Criteri  10. – Complexitat de l'assumpte 
 
En aquells assumptes en els que concorren especials condicions de complexitat 
derivades de la naturalesa del litigi, de la tramitació processal, de la prova, de la 
pluralitat de parts o d'altres circumstàncies anàlogues, es recomana que els 
honoraris que resulten s’incrementin fins a un 50%. En el cas de la taxació de costes, 
aquesta recomanació s'haurà d'aplicar de forma restrictiva, justificant-se 
prèviament les circumstàncies concretes que determinen la complexitat de 
l'assumpte. 
 
Criteri  11. - Actualització monetària 
 
1. Les quantitats que es minutin es podran actualitzar d'acord amb les variacions de 
l'IPC de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
2. En els assumptes en que la minuta es confeccioni dins de la mateixa anualitat 
d’inici de les Actuacions, no serà d’aplicació l’esmentada actualització monetària. 
Quan hagi transcorregut una o mes anualitats, es recomana aplicar l’anterior IPC 
que correspongui des de l’inici de les Actuacions professionals, computat 
acumulativament amb caràcter mensual fins a la data que correspongui redactar 
la minuta. 
 
3. El que es preveu en els apartats anteriors no s'aplicarà en aquells supòsits en els 
quals les bases que es minutin siguin pensions periòdiques, rendes actualitzades, 
interessos, o altres reclamacions similars.  
 
Criteri  12. - Informació al client en els casos especials 
 
1. Quan sigui raonablement previsible que els honoraris excediran el 25% de l'interès 
econòmic en litigi, és recomanable que l'advocat adverteixi de l'esmentada 
circumstància al client abans d'iniciar qualsevol actuació en l'assumpte. 
 
2. El client podrà acceptar per escrit l'import previsible dels honoraris. 
 
Criteri  13. - Condemna al pagament de les costes processals 
 
1. L'expressa imposició de les costes processals no eximeix al litigant afavorit per 
l'esmentada condemna de l'obligació de pagar els honoraris del seu lletrat, sense 
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perjudici que els repercuteixi contra la part condemnada en costes però sotmetent-
se a les limitacions establertes en els presents Criteris..  
 
2. Els pactes entre el lletrat i el client sobre fixació d'honoraris no afectaran en cap 
cas al condemnat en costes. 
 
3. Es recomana als Advocats que s'atinguin a Criteris de moderació en les minutes 
que s'hagin d'incloure en les taxacions de costes judicials. 
 
4. Pel que fa a la condemna en costes, es recomana que el càlcul dels honoraris 
s'efectuï atenent a la quantia litigiosa real, sense que es pugui repercutir al litigant 
condemnat en costes l'increment que resulti d’aplicar allò previst en l'apartat primer 
del Criteri  núm. 5. 
 
Criteri  14. - Pluralitat de litigants amb diferent direcció lletrada 
 
1. Quan en un mateix procediment recaigui condemna en costes a favor de 
diversos litigants que hagin actuat sota diferent direcció lletrada, es recomana que 
la part a la que se li imposin només hagi d'abonar l'import equivalent a una minuta, 
la base de la qual serà la suma de les pretensions corresponents als litigants afavorits 
per la condemna. Tanmateix, es recomana que la quantia dels honoraris així 
calculada s'incrementi en un 15 per cent per cada un dels advocats que hagin 
defensat els litigants beneficiats per la condemna en costes, amb un límit del 
seixanta per cent, excepte en els supòsits en els quals s'exerciten accions dirigides a 
obtenir la protecció de drets o interessos d'una pluralitat de consumidors o usuaris, 
cas en què es recomana que només s’incrementi fins el doble de la quantitat que 
resulti. Igualment, es recomana que el cobrament de la quantitat que resulti es 
prorrategi entre els interessats en proporció amb el valor econòmic de les seves 
respectives pretensions. 
 
2. El que preveu l'apartat anterior només s'aplicarà quan siguin substancialment 
idèntiques la fonamentació –fàctica i/o jurídica- i la dificultat probatòria de les 
diverses pretensions corresponents als litigants afavorits per la condemna en costes, 
amb independència que aquests hagin actuat com demandants o com 
demandats. 
 
3. Els apartats anteriors es podran aplicar també en els supòsits en els quals per 
ministeri de la llei les costes s'imposin a un o diversos litigants sense necessitat de 
condemna expressa, com ara en l'execució o d'altres. 
 
4. Les recomanacions incloses als apartats precedents no limiten el dret de cada un 
dels lletrats a percebre del seu client els honoraris no repercutits a la part 
condemnada en costes.  
 
Criteri  15.- Determinació de quantia en les Actuacions judicials 
 

1. Es recomana que la quantia de l’assumpte, a efectes d’honoraris en taxació de 
costes vingui determinada per l' import de la condemna. En cas de desestimació, es 
recomana que ho sigui per les pretensions objecte del procediment. 
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2. La quantia de l’assumpte, a efectes de minutació d'honoraris al propi client, es 
recomana vingui determinada per les regles següents: 

 a) Supòsits d'estimació total de les accions exercitades:  

a.1. En els honoraris de lletrat de la part reclamant, es prendrà com a 
base la condemna fixada en la sentencia.  

a.2. Els honoraris de lletrat de la part condemnada, es ponderaran 
segons la complexitat, treball i temps esmerçat, no podent la base ultrapassar 
el 50% de la condemna de la sentència. 

 b)  Supòsits de desestimació total de les accions exercitades:  

b.1. Els honoraris de lletrat de la part reclamant, s’han de ponderar 
segons la complexitat, treball i temps esmerçat, no podent la base ultrapassar 
el 50% de la quantia reclamada en la demanda, sempre i quan la pretensió 
econòmica exercitada no es consideri temerària.  

b.2. Els honoraris de lletrat de la part demandada, prendran com a 
base la quantia de la reclamació segons la demanda. 

 c) Supòsits d’estimació parcial de les acciones exercitades:  

c.1. Els honoraris de lletrat de la part reclamant, s’han de ponderar 
segons la complexitat, treball i temps esmerçat, prenent com a base la 
quantia de la condemna segons sentència, i en el cas de que aquesta sigui 
inferior al 50% de la pretensió econòmica exercitada es podrà minutar aquest 
percentatge sobre la quantia reclamada en la demanda, sempre i quan la 
pretensió econòmica exercitada no es consideri temerària. 

c.2. Els honoraris de la part condemnada prendran com a base la 
quantia resultant de la diferència entre la quantitat reclamada i la fixada en 
sentència, no podent ultrapassar el 50% de la quantia reclamada en la 
demanda. 

 
Criteri  16. – Analogia 
 
Els presents Criteris podran ser aplicables analògicament als casos que no s'hagin 
previst de forma expressa.  
 
 

II.  ACTUACIONS EXTRAJUDICIALS 
 
 
Criteri  17. - Consultes 
 
1. Consulta personal concertada prèviament en el despatx professional i que pot ser 
resolta en el moment, quantia recomanada des de 90 €. 
 
2. Consulta breu telefònica en el despatx professional, en hores de despatx, que pot 
ser resolta en el moment, quantia recomanada des de 30 a 60 €. 
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3. Consulta en hores i circumstàncies especials que exigeixin un examen de 
documents i antecedents, o que precisen de l'estudi d'Actuacions judicials 
complexes, quantia recomanada des de 120 a 180 €. 
 
4. Consultes en les que se sol·liciti una resposta escrita, o que per raó de la seva 
complexitat sigui aconsellable respondre d'aquesta forma, quantia recomanada 
des de 180 a 240 €. 
 
Criteri  18. - Conferències 
 
Conferències i sessions amb l'interessat i altres persones que tinguin interès, 
intervenció o relació amb l'assumpte encomanat al lletrat, quantia recomanada 
des de 90 a 180 €. 
 
Criteri  19. - Juntes 
 
Junta amb un altre lletrat, quantia recomanada des de 120 a 180 €. 
 
Criteri  20. - Reunions, assemblees i juntes 
 
1. Assistència a reunions extrajudicials, assemblees i juntes, quantia recomanada des 
de 240 a 360 €. 
 
2. Si un jutjat ha designat al lletrat per tal de presidir l'assemblea, junta o, en general, 
la reunió d'un òrgan social, els honoraris que es recomanen en l'apartat anterior es 
podran incrementar en un 50%. 
 
Criteri  21. - Gestions de simple tràmit         
 
Gestions de simple tràmit en jutjats, oficines públiques i davant de particulars, 
quantia recomanada des de 60  a 90 €.  
 
Criteri  22. - Nota genèrica pels Criteriss 16 al 20             
 
Les quantitats esmentades en els Criteriss del 16 al 20 s'entenen referides a cada 
hora o fracció de dedicació efectiva.   
 
Criteri  23. - Minutes per a documents notarials 
 
1. L'assistència a l'atorgament i subscripció d'escriptures, pòlisses, actes, contractes, 
etc., autoritzades per fedatari públic, es recomana des de 180 €. 
 
2. La redacció de minutes o notes per a la confecció o contestació d'actes i 
requeriments notarials simples, es recomana de 150 a 180 €. 
 
3. La redacció de minutes o notes per a la confecció o contestació d'actes i 
requeriments notarials complexos, es recomana des de 240 €. 
 
4. En els anteriors supòsits, quan el lletrat, per raó d'apoderament o mandat, intervé 
personalment en les diligències del fedatari, ha de minutar de forma separada 
l'esmentada intervenció, i es recomana des de 150 €. 
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Criteri  24. - Sortides del despatx 
 
A més dels honoraris corresponents al treball professional que les motiva, es 
recomana minutar: 
 

1. Per mitja jornada fora de la localitat, 150 €. 
 

2. Per cada dia sencer fora de la localitat, sense necessitat de pernoctar-hi, 
300 €. 
 

3. Per cada dia i fracció de dia pernoctant fora de la localitat, 390 €. 
 
Seran també en tot cas a compte del client les despeses de locomoció i allotjament 
i d'altres que estan relacionades directament amb la sortida del despatx. Es 
recomana que els desplaçaments amb vehicle propi es cobrin a raó de 0,3 €/Km, 
més l'abonament o pagament del peatge. 
 
Criteri  25. - Notes informatives, dictàmens per escrit i intervenció del lletrat com a 
comptador en la divisió judicial de patrimonis 
 
Dictamen amb exposició d'antecedents i consideracions jurídiques, quantia 
recomanada des de 605 €. Aquest mateix Criteri  es podrà aplicar a la intervenció 
del lletrat com a comptador en els procediments de divisió judicial de patrimonis. 
 
Criteri  26. - Contractes i documents 
 
1. - La redacció de contractes, estatuts i altres documents que representin una 
especial complexitat, dificultat o dedicació de temps, es podrà minutar d'acord 
amb l'escala núm. 1, recomanant-se una quantia des de 480 €. 
 
2. - La redacció de contractes, estatuts o altres documents que no representin 
especial complexitat, dificultat ni dedicació de temps, es recomana minutar 
d'acord amb l'escala núm. 1, amb una reducció de la quantia que resulti del 40%, 
recomanant-se des de 300 €.  
 
3. En el cas que  els contractes o documents requereixin del lletrat una informació 
específica o continguin clàusules especials, es podrà prendre com a base la 
quantia incrementada fins a un 100%.  
 
4. Si la quantia del contracte és indeterminable econòmicament, es recomana 
graduar els honoraris de forma prudencial tenint en compte la seva complexitat i la 
transcendència per al client. El contracte tipus es considera sempre complex i per 
valorar-lo és convenient tenir en compte també la difusió de que pugui ser objecte. 
 
Criteri  27. - Contractes preliminars o preparatoris 
 
La redacció de documents o contractes preliminars o preparatoris d'altres de 
posteriors es recomana minutar-la d'acord amb els següents Criteris:: 
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1. En el cas que en el contracte preliminar o preparatori es pactin i determinin 
específicament: d'un costat, la suma de la prestació efectuada en el contracte 
preliminar o preparatori (tals com arres penitencials en la compravenda, o primes 
oneroses d'opció de compra), i, per l'altre, l'import corresponent a la prestació o 
futures prestacions del contracte definitiu (p. ex.: el preu total en la compravenda), 
es recomana minutar aplicant l'escala núm. 1 sobre la totalitat del primer import 
(prestació del contracte preliminar o preparatori) i, acumulativament, sobre una 
dècima part de la segona quantitat (prestació o prestacions definitives del 
contracte projectat).  
 
En els casos en els quals es pacti en el contracte preliminar o preparatori que es  
minuta que l'import de la prestació en ell establerta es deduirà de la prestació o 
prestacions principals del contracte projectat (p. ex.: arres penitencials que es 
dedueixen del preu definitiu de l'eventual compravenda; o prima onerosa en l'opció 
de compra que per al cas d'exercici d'aquesta descomptaria el seu import del de la 
compravenda definitiva, etc.), igualment s’ha de descomptar l'esmentat import del 
segon dels càlculs de la minuta anteriorment esmentats;  en els supòsits en els quals 
s'estipuli que la prestació establerta en el contracte preparatori només es dedueix 
parcialment de la prestació o prestacions definitives que preveu el contracte 
projectat, aquest últim càlcul es farà descomptant únicament l'import concret 
objecte de deducció  en el contracte definitiu que es prevegi en el contracte 
preliminar o preparatori. 
  
2. En el supòsit que en el contracte preliminar o preparatori es pacti una prestació 
indeterminable econòmicament, o bé gratuïta (p. ex.: prima no onerosa –gratuïta- 
en l'opció de compra), es recomana minutar-la un 30% del que resulti de l'aplicació 
de l'escala núm. 1 sobre la quantia total del contracte projectat. 
 
3. Si és onerosa i determinada o determinable econòmicament, la prestació 
pactada en el contracte preliminar o preparatori i no ho és la del definitiu, es 
recomana aplicar l'escala núm. 1 sobre el quàdruple d'aquella primera prestació.  
 
4. En els casos en els quals no siguin determinades ni determinables econòmicament 
ni la prestació del contracte preliminar o preparatori ni la del contracte definitiu, 
s’han de graduar els honoraris prudencialment tenint en compte la seva 
complexitat i la transcendència per al client, recomanant-se l’establert en l'anterior 
Criteri  26. 
 
5. Als efectes de l'aplicació d'aquest Criteri, es consideren contractes preliminars o 
preparatoris tots aquells documents contractuals en virtut dels quals es projecti 
l'eventual perfecció definitiva d'un negoci jurídic o futur contracte. 
 
Criteri  28. - Revisió o novació de contractes  
 
Per a la revisió o novació modificativa de contractes ja redactats i subscrits entre les 
parts, es recomana minutar entre el 20 i 50 % dels anteriors Criteris 26  i 27 sobre la 
quantia revisada o feta una novació del contracte, en funció del treball que 
efectivament es realitzi i que es faci una novació, modifiqui o alteri substancialment 
l'original revisat però sense que això impliqui una total renovació del mateix. En 
aquest últim cas de renovació total del contracte objecte de revisió o novació, es 



- 12 - 

recomana minutar aplicant en la seva integritat les recomanacions contingudes en 
els expressats Criteris 26 i 27. 
 
Criteri  29. - Rescissió de contractes 
 
Per la redacció del document en virtut del qual es rescindeix un contracte, es 
recomana minutar un 30% de la quantitat que resulti de l'aplicació dels anteriors 
Criteris 26, 27 i 28, recomanant-se des de 150 €. 
 
Criteri  30. - Contractes amb prestacions periòdiques 
 
1. En els contractes en què s'estipulin prestacions periòdiques i vitalícies o que hagin 
d’abonar-se durant un termini indeterminat, es recomana aplicar l'escala núm. 1, 
prenent com a base l'import equivalent a cinc anualitats de la prestació pactada.  
 
2.  En els contractes en els quals s'estipulen prestacions periòdiques subjectes a un 
termini determinat, es recomana aplicar l'escala núm. 1, prenent com a base 
l'import equivalent a una anualitat de la prestació convinguda.    
 
3. En els contractes d'arrendaments rústics i urbans, es recomana aplicar l'escala 
núm 1 sobre la base de la renda anyal, recomanant minutar des de 240 €. En els 
contractes d'aquesta classe en la qual s'incorpori la possibilitat d’opció de compra 
de l'immoble objecte del contracte per part de l'arrendatari, es recomana minutar 
separadament aquest concepte, aplicant allò establert en el Criteri  núm. 26. 
 
4. En aquells casos en els quals l'import de la prestació periòdica pactada no sigui 
exponent de l'interès real que per a les parts representa el contracte, es recomana 
atendre a l'esmentat interès efectiu o real per a l'aplicació dels anteriors Criteris.. 
 
Criteri  31. - Negociació de contractes 
 
Per a les negociacions seguides d'acords sobre elements importants o principals del 
contracte, es recomana minutar:  
 
1. En les negociacions senzilles la meitat del que resulti de l'aplicació de l'escala 
núm. 2. 
 
2. Si les negociacions són complexes, es recomana aplicar íntegrament la mateixa 
escala. No es considera que el lletrat ha negociat el contracte quan l'altra part es 
limiti a acceptar pura i simplement les propostes o faci variacions sense importància. 
En aquest cas, el lletrat redactor percebrà l'import corresponent a l'escala núm. 1 i 
l'advocat que hagi acceptat la proposta de l'altra part, el 25% de l'escala núm. 2. 
 
3. En els supòsits en què es minuti per negociació de contracte s’entendran incloses 
totes les juntes, conferències, reunions i sessions celebrades amb motiu de la 
negociació i, també, els treballs de redacció.  
 
Criteri  32. - Propietat horitzontal i urbanitzacions                                                             
  
1. Per l'estudi d'antecedents, redacció i per la modificació substancial del títol 
constitutiu, estatuts i/o reglament intern o Criteris de règim interior d'una finca 
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integrada al règim de propietat horitzontal, es recomana minutar des de 605 €, amb 
un increment de 90 € per cada entitat o departament que sobrepassi el nombre de 
6. Es podrà efectuar un increment tenint en compte: la complexitat jurídico-
immobiliària de la finca; servituds a establir i a evitar; particularitats en els serveis; 
problemes que origini la distribució de despeses i càrregues comunes, etc. 
 
2. Per la redacció de memòries d'aquestes comunitats de propietaris, actes de 
juntes de propietaris, incloent la redacció de la seva convocatòria i, en el seu cas, 
de delegacions de vot, així com la notificació d'acords comunitaris als copropietaris 
no assistents, si és precisa: es recomana des de 300 €, amb un increment de 30 € per 
cada entitat o departament de la comunitat que sobrepassi el nombre de 6.       
 
3. Per l'estudi d'antecedents, redacció i per la modificació substancial del títol 
constitutiu, estatuts i/o reglament intern o Criteris de règim interior d'una urbanització 
o complex immobiliari, es recomana minutar des de 1085 €, amb un increment de 
150 € per cada entitat o departament que sobrepassi el nombre de 10, tenint en 
compte, per sobre d'aquests mínims: la complexitat jurídico-immobiliària de la 
urbanització o complex immobiliari; servituds a establir i a evitar; particularitats als 
serveis; problemes que origini la distribució de despeses i càrregues comunes, etc. 
Les mateixes quantitats recomanades es podran aplicar per l'emissió d'informe escrit 
sobre temes fiscals, administratius o financers concernents a la constitució o 
organització d'urbanitzacions o complexos immobiliaris. 
 
4.  Per la redacció d’actes de juntes o assemblees d'aquestes urbanitzacions i 
complexos immobiliaris, incloent la redacció de la convocatòria a les mateixes i tots 
els treballs preparatoris anteriors i posteriors, es recomana minutar des de 480 €, 
incrementant-se en 50 € per cada entitat o departament de la comunitat que 
sobrepassi el nombre de 10.       
 
Criteri  33. - Societats  
 
1. Per la redacció d'estatuts, reglaments, memòries i escriptures de Societats  civils o 
mercantils, regulars o irregulars, i la transformació de les mateixes, es recomana 
aplicar l'escala núm. 1, prenent com a base el capital i reserves. 
 
2. L'augment i la disminució del capital social o modificació amb transcendència 
econòmica es podrà minutar aplicant l’escala núm. 1, d'acord amb la quantia de la 
modificació. 
 
3. La revisió i rectificació dels documents esmentats, quan no tinguin una quantia 
determinable, es recomana minutar-les prudencialment sobre una base 
recomanada des de 4825 €.  
 
4. A la fusió, absorció, associació, escissió, agrupació, unió, dissolució i liquidació de 
Societats, es podrà aplicar  l'escala núm. 1 amb un 50% d'augment. En els supòsits 
de fusió i agrupació la base es determina pel capital i les reserves de les Societats  
que resultin   de la fusió o agrupació, menys les pèrdues. 
 
5. Per la redacció d'actes de juntes generals, consells d'administració, memòries, 
etc., es recomana des de 180 i 300 €, en funció de la complexitat de les mateixes. 
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6. Per a la redacció d'informe escrit sobre temes fiscals, financers, laborals, 
administratius, etc., que puguin plantejar-se a la constitució, desenvolupament o 
dissolució d'una societat, es recomana des de 300 €. 
 
Criteri  34. - Fundacions, associacions, Col·legis  professionals, cooperatives, 
comunitats, federacions, clubs o entitats esportives i anàlogues 
 
Amb independència dels honoraris que s'acreditin pels treballs preparatoris, per a la 
redacció d'estatuts o reglaments es recomana aplicar l'escala número 1, prenent 
com a base un capital des de 24.040 €, en el cas de fundacions i Col·legis  
professionals, i de 18.030 € en els altres casos.  
 
Criteri  35. - Estudi de capacitat jurídica 
 
Aquest estudi es recomana minutar-lo des de 90 €. En els casos d'estudis de 
capacitat de persones físiques o jurídiques de nacionalitat estrangera o bé en altres 
supòsits d'especial complexitat es recomana duplicar la quantia dels honoraris. 
 
Criteri  36. - Actuacions en matèria successòria 
 
1. La redacció de disposicions d'última voluntat o de la nota o minuta preparatòria 
de l'instrument notarial que correspongui, es recomana minutar-la des de 180 €, 
quantitat que podrà reduir-se o incrementar-se fins un 50% en funció de la 
complexitat. S'entendrà, als presents efectes, que concorre l'esmentada 
complexitat quan el testador disposés clàusules o condicions especials al testament 
o disposició d'última voluntat que per la seva substantivitat fessin més complexa o 
prolongada la tasca del lletrat. 
 
2. Per la intervenció i per l'assessorament, fins a finalitzar totes les operacions 
successòries es recomana: 
 
 a) Si són senzilles,  l’aplicació de  l'escala núm. 2 sobre una base equivalent al 
60% del valor del cabal hereditari. 
 
 b) Si tenen una especial complexitat,  també l'escala núm. 2, prenent com a 
base el 100% de l'import del cabal relicte.  
 
 c) Les que es trobin subjectes a una legislació estrangera o pròpia d'una 
comunitat autònoma diferent d'aquella en la que el lletrat tingui despatx obert, 
podran augmentar-se en un 50%. 
 
3. Si intervenen diversos lletrats en les operacions de partiment, es recomana aplicar 
el que segueix: 
 
 a) Si els lletrats són designats de comú acord per tots els interessats en la 
successió o pel testador o causant, es dividiran entre ells, per parts iguals, els 
honoraris que corresponguin segons els Criteriss anteriors, incrementats en un 50% si 
intervenen 2 o 3 lletrats i un 75% si són més de 3, llevat que els lletrats voluntàriament 
pactin alguna altra proporció. 
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 b) Si cada un dels lletrats que intervenen en la successió és designat per un o 
alguns dels interessats en ella, però no per tots, cada lletrat valorarà els seus 
honoraris sobre la base de l'import del cabal o quota dels seus clients, podent-se 
aplicar un increment que es recomana que no ultrapassi del 30%, sense que en cap 
cas sigui recomanable minutar més del que hauria cobrat si hagués intervingut en 
totes les operacions successòries de la totalitat de l'herència. 

 
4. En els honoraris recomanats en els anteriors apartats 2 i 3 es consideraran 
compreses totes les diligències, consultes, reunions, examen d'antecedents, 
redacció de documents, etc., que siguin necessàries per al desenvolupament i bon 
terme de la partició i adjudicació de l'herència, amb exclusió dels honoraris que 
corresponguin per les Actuacions judicials que s'hagin de promoure en relació amb 
l'herència, que podran ser minutades de forma independent. 
 
Criteri  37. - Transaccions, solucions extrajudicials i anàlogues 
 
1. En les transaccions sobre qüestions no subjectes a litigi els honoraris de cada lletrat 
es recomana valorar-les des de 360 €, d'acord amb el que segueix: 
 

a) Quan l'objecte de la transacció és quantificable econòmicament, serà 
aplicable l'escala número 2 sobre l'import de la transacció. 
  

b) Quan no és possible quantificar l'objecte de la transacció, s'han de seguir 
els Criteriss generals, tenint en compte la rellevància i interès que aquesta suposi per 
al client. 

 
c) És necessari tenir en compte especialment el treball professional realitzat, 

la quantia real o l'interès que per a les parts té la transacció, així com la complexitat 
de l'assumpte. Aquest Criteri  no inclou els treballs que el lletrat realitzi per executar 
la transacció, sinó únicament aquells que finalitzen amb la perfecció de l'acord 
transaccional. 
 
2. Les transaccions judicials que posen fi a un litigi, es recomana minutar-les des de 
240 €, d’acord amb el que segueix: 

 
a) Quan l'objecte de la transacció és quantificable econòmicament, es 

recomana aplicar l'escala número 2 sobre una base equivalent al 60% de la quantia 
de la transacció.      
  

b) Quan no és possible quantificar l'objecte de la transacció, es podran 
aplicar els Criteriss generals, tenint en compte la rellevància i interès que aquesta 
representi per al client, així com els interessos en joc en el plet objecte de transacció 
i, en definitiva, el resultat obtingut per al client. 

 
c) En ambdós casos, s'hi inclouran la redacció de tot tipus d'escrits i 

documents o la realització de totes aquelles Actuacions judicials i extrajudicials 
necessàries per a la perfecció de l'acord transaccional. Això no obstant, es podrà 
minutar de forma independent el que correspongui: d'una banda, per les 
Actuacions judicials dutes a terme fins al moment de la transacció; i, d'una altra, 
aquells treballs o Actuacions judicials que realitza el lletrat per a l'execució i 
compliment de l'acord transaccional.  
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Criteri  38. - Gestions extrajudicials de cobrament de crèdits 
 
1. Si les gestions de cobrament obtenen un resultat positiu, es podran minutar 
mitjançant l'aplicació de l'escala núm. 4 sobre una base equivalent al 60% de 
l'import del crèdit que ha estat abonat. 
 
2. Si les gestions no obtenen resultat positiu, es podran minutar mitjançant l'aplicació 
de l'escala núm. 2 sobre una base equivalent al 40% de la quantia reclamada. 
 
3. En el cas que, com a conseqüència de les gestions extrajudicials realitzades, 
s'obtingui el cobrament d'una part de la quantitat reclamada, es recomana aplicar 
a allò previst en l'anterior apartat 1 la quantitat abonada, i a més a més es 
recomana aplicar a l'import no satisfet el que disposa precedent apartat 2. Els 
honoraris ascendiran a la xifra que resulti de sumar ambdues quantitats.  
  
Criteri  39. - Valoracions i peritatges 
 
La intervenció del lletrat com a perit, per dur a terme la valoració de drets, béns i 
interessos de qualsevol classe, es minuta aplicant l'escala núm. 1 sobre el valor de 
taxació, sense perjudici d’allò previst en el Criteri  núm. 10. 

 
 
III.  ACTUACIONS DAVANT DE LA JURISDICCIÓ CIVIL  
 
Criteri  40. - Actes de conciliació 
 
1. La redacció de la demanda de conciliació es recomana minutar-la des de 210 €. 
 
2. L'assistència a l'acte de conciliació sense avinença es recomana minutar-la: 
 

a)  En el cas d'incompareixença del contrari: 90 €. 
 
 b)  En el cas de la seva celebració: des de 150 €, depenent de la complexitat 
i incidències del propi acte. 
 
3. Intervenció en l'acte quan aquest finalitza amb avinença: per minutar els 
honoraris es recomana aplicar l'escala núm. 2 sobre una base equivalent al 60% de 
la quantia, però la quantitat que resulti es podrà reduir en un 50%.  
 
Criteri  41. - Arbitratges 
 
1. Procediment arbitral 
 

a) En el cas que el lletrat actuï com a àrbitre, es recomana minutar per tota 
l'actuació arbitral, inclòs l'atorgament del laude i el possible auxili judicial a les 
proves, la quantitat que resulti d’aplicar l'escala núm. 3 sobre la quantia del 
procediment. Si el nombre d'àrbitres és 3 o més, l’àrbitre ponent minutarà d’acord 
amb l’anterior incís, i la resta d’àrbitres un 50% del que correspondria a l’àrbitre 
ponent, per cada un d'ells.  
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 b) Respecte dels lletrats que defensen a les parts, es recomana minutar per la 
seva intervenció en el procediment l'import que resulta si s'aplica l'escala núm. 3 
sobre la quantia de l'assumpte, però les Actuacions a les quals es refereixen els 
següents apartats d'aquest Criteri  es podran minutar de forma separada. 
 
 c)  En el cas que no es pugui quantificar l'interès econòmic del procediment 
arbitral, es podrà aplicar allò establert en el Criteri  5.2. 
 
2. Formalització judicial de l'arbitratge. En la formalització judicial de l'arbitratge per 
a la designació d'àrbitres, s'ha de prendre com a base la quantitat de 6010. - € i se li 
ha d’aplicar l'escala núm. 4, sense perjudici d'allò previst en el Criteri  núm. 10. Això 
no obstant,  en el cas que s'interposi recurs d'apel·lació contra la interlocutòria que 
en denega la formalització, les Actuacions corresponents a l'esmentat recurs s'han 
de minutar separadament, i en aquest supòsit es recomana aplicar les 
recomanacions previstes en el Criteri  núm. 52. 

 
3. Recursos de revisió i d'anul·lació del laude 
  
 a) Recurs de revisió: En el cas que s'interposi el recurs de revisió previst a l'art. 
37 de la Llei d'arbitratge, es recomana l’aplicació d’allò previst en el Criteri  núm. 86 
per a la revisió de sentències fermes. 
 

b) Recurs d'anul·lació: En la intervenció en un recurs d'anul·lació contra el 
laude arbitral es recomana l'aplicació del que estableix el Criteri  núm. 52  respecte 
del recurs d'apel·lació. 
  
4. Mesures cautelars en relació amb procediments arbitrals. Són aplicables les 
recomanacions previstes en el Criteri  núm. 48 a les mesures cautelars que se 
sol·liciten en relació amb un procediment arbitral, entès aquest com a plet principal. 
 
5. Execució forçosa del laude. Són aplicables a l'execució forçosa del laude les 
recomanacions establertes en el Criteri  núm. 49. 
 
 
Criteri  42. - Diligències preliminars 
 
1. Si se sol·licita alguna diligència preliminar, les Actuacions corresponents a la 
mateixa podran reportar uns honoraris des de 300' - €  En el cas que es formuli 
oposició a la pràctica de la diligència preliminar, els honoraris es podran 
incrementar  en un 100%. 
 
2. Les Actuacions corresponents als recursos d'apel·lació que s'interposin contra 
resolucions relatives a la diligència preliminar es podran minutar separadament, 
conforme a les recomanacions incloses en el Criteri  núm. 52. Així mateix, es podran 
minutar independentment les Actuacions relatives a l'execució de la diligència 
preliminar acordada, des de 300' - € 
 
Criteri  43. - Judici ordinari 
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1. La tramitació del judici ordinari, fins a la resolució definitiva que posa fi a la 
primera instància, es podrà minutar segons l'escala núm. 3, prenent com a base la 
quantia del procés, sense perjudici d'allò previst a l'apartat 1 del Criteri  núm. 5. A 
efectes de càlcul dels honoraris, s'imputen de la següent forma: 
 
 a) Període d'al·legacions:  40% 
 b) Audiència Prèvia:  20% 
 c) Judici i, en el seu cas, diligències finals: 40% 
 
2. Si es formula reconvenció, llurs actuacions s'han de minutar separadament, 
aplicant l'escala núm. 3 sobre la quantia de la demanda reconvencional, amb una 
reducció del 25% dels honoraris que resulten sempre que les fases processals 
posteriors al període d'al·legacions siguin comuns a la substanciació de la demanda 
inicial;  en el cas contrari, es minuta el 100% dels honoraris que resulten si s'aplica 
l'escala núm. 3. 
 
3. El que preveu  l'apartat anterior també és aplicable en els supòsits previstos a l'art. 
408 de la Llei d'enjudiciament civil. 
 
 
Criteri  44. - Judici verbal 
 
1. La tramitació del judici verbal, fins a la resolució definitiva que posa fi a la primera 
instància, es minuta segons l'escala núm. 3, prenent com a base la quantia del 
procés, sense perjudici d'allò previst en l'apartat primer del Criteri  núm. 5. 
 
2.  Pel que fa a l'advocat de la part actora, es recomana que els honoraris s'imputin 
de la següent forma: 
 
 a) Demanda i, en el seu cas, Actuacions prèvies a la vista: 40% 
 b) Vista:  60% 
 
Això no obstant,  En el cas de demanda succinta i sense fonamentació jurídica, es 
recomana distribuir els honoraris de la següent forma:  
 

a) Demanda i, en el seu cas, Actuacions prèvies a la vista: 20% 
 b) Vista: 80% 
 
3.  Pel que fa a l'advocat de la part demandada, es recomana imputar els honoraris  
íntegrament a la seva actuació en la vista. 
 
4. Si es formula reconvenció, les Actuacions corresponents a aquesta es podran 
minutar separadament, aplicant l'escala núm. 3 sobre la quantia de la demanda 
reconvencional, amb una reducció del 25% dels honoraris que resultin, sempre que 
la vista sigui comú a la substanciació de la demanda inicial;  en el cas contrari, es 
podrà minutar el 100% dels honoraris que resultin d'aplicar l'escala núm. 3. 
 
5. El que preveu l'apartat anterior també es recomana aplicar-ho quan el 
demandat oposi un crèdit compensable que no superi la quantia corresponent al 
judici verbal. 
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6.  En el cas que el demandant renunciï a l'acció o desisteixi del procediment, 
l'advocat de la part demandada podrà meritar el 25% dels honoraris corresponents 
al judici verbal quan la renúncia o el desistiment es comuniquin al demandat, al seu 
procurador o al seu advocat dins dels cinc primers dies posteriors a la citació per a 
la vista. Si la comunicació de la renúncia o del desistiment s'efectua una vegada ha 
transcorregut el termini indicat, però abans de la celebració de la vista, el lletrat de 
la part demandada podrà meritar el 50% dels honoraris del judici verbal. Les 
recomanacions previstes en aquest apartat també seran aplicables si el demandat 
renuncies a l'acció que, en el seu cas, hagués exercitat en la demanda 
reconvencional, o desistís de la reconvenció. 
 
7. Les limitacions previstes en l'apartat anterior no seran aplicables si el demandat 
originari o reconvingut s'oposa al desistiment i el tribunal mana continuar endavant 
el procés. 
 
Criteri  45. - Recursos contra resolucions interlocutòries i peticions d’aclariment de 
resolucions jurisdiccionals 
 
1. Per la interposició del recurs de reposició, la impugnació d'aquest recurs, el recurs 
queixa i, en general, les Actuacions corresponents a la impugnació de diligències 
d'ordenació o de resolucions que no suposin el final de la instància, es recomanen 
uns honoraris de 300 €.  
 
2. Les Actuacions corresponents al recurs d'apel·lació que es formuli contra les 
resolucions esmentades a l'apartat anterior meritaran uns honoraris des de 300. - € 
 
3. La interposició d’una petició d’aclariment respecte de qualsevol tipus de 
resolució judicial, es recomana minutar-la en 150 €. 
 
Criteri  46. - Incidents 
 
1. En la tramitació dels incidents que tinguin quantia pròpia es recomana minutar el 
50% del resultat d’aplicar l'escala núm. 3 a la quantia de l'incident. 
 
2.  En el cas que l'incident no tingui quantia pròpia, es recomana que la tramitació 
del mateix meriti el 20% dels honoraris que resultin de l’aplicació de l'escala núm. 3 a 
la quantia del procés principal.  
 
3. El que preveuen els apartats anteriors es recomana aplicar-ho: tant a les qüestions 
incidentals per a les que la llei estableixi una tramitació específica com per a les 
altres que es tramiten pel curs genèric previst en el Capítol VII del Títol I del Llibre 
Segon de la Llei d'enjudiciament civil. 
 
4. Si s'interposa un recurs d'apel·lació independent contra la resolució que resolgui 
l'incident, les Actuacions corresponents a l'esmentat recurs es recomana minutar 
separadament conforme a les recomanacions incloses en el Criteri  núm. 52. 
 
5. La impugnació de la resolució que reconegui o denegui el dret a l'assistència 
jurídica gratuïta podrà meritar el 20% dels honoraris que resultin d’aplicar l'escala 
núm. 3 sobre l'import del doble del salari mínim interprofessional, en còmput anyal. 
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Criteri  47. - Declinatòria i recursos en matèria de jurisdicció i competència 
 
1. Si es proposa la declinatòria, es recomana que l’actuació dels lletrats es minuti 
aplicant l'escala que correspongui conforme a la naturalesa del procediment en el 
qual es promou la declinatòria, reduint-se al 20% la quantitat que resulti, i sense que 
en cap supòsit pugi ultrapassar la quantitat de 3.000 €. Tanmateix, la redacció de 
l'escrit de proposició o d'impugnació de la declinatòria es recomana minutar-la des 
de 300 €.  
 
2.  Si s'interposa recurs de reposició contra la interlocutòria que denega la 
declinatòria, es recomana aplicar el que preveu el Criteri  núm. 45, fins i tot en el 
supòsit que la declinatòria s'hagués basat en la submissió de l'assumpte a arbitratge. 
 
3.  En el cas que s'interposi recurs d'apel·lació contra la interlocutòria que declari la 
falta de competència internacional, de jurisdicció o de competència objectiva, les 
Actuacions corresponents a l'esmentat recurs es recomana minutar separadament, i 
en aquest cas seran d'aplicació les recomanacions previstes en el Criteri  núm. 52. 
La recomanació anterior també podrà ser aplicable respecte del recurs d'apel·lació 
que s'interposi contra la interlocutòria que declari que l'assumpte està sotmès a 
arbitratge.  
 
Criteri  48. - Mesures cautelars 
 
1.  En el cas que les mesures cautelars sol·licitades tinguin un contingut econòmic, les 
Actuacions corresponents a les esmentades mesures podran meritar els honoraris 
que resultin de l’aplicació de l'escala núm. 3 a la quantia de les mateixes, sense que 
la base de càlcul ultrapassi el 25% de la del plet principal. Això no obstant, si es 
formula oposició a les mesures cautelars, la base per a la determinació dels 
honoraris pot arribar fins al 50% de la quantia del plet principal, amb independència 
que l'esmentada oposició sigui anterior a la resolució sobre les mesures, o posterior a 
la seva adopció. 
 
2. Si les mesures cautelars sol·licitades no tenen contingut econòmic, les seves 
Actuacions podran meritar els honoraris que resultin d’aplicar l'escala núm. 3 sobre 
una base equivalent al 25% de la quantia del plet principal. Això no obstant, si es 
formula oposició a les mesures cautelars, la base per a la determinació dels 
honoraris podrà arribar fins al 50% de la quantia del plet principal, amb 
independència que l'esmentada oposició sigui anterior a la resolució sobre les 
mesures, o posterior a la seva adopció. 
 
3. El que preveu l'apartat anterior també es podrà aplicar als supòsits en els quals se 
sol·licitin conjuntament mesures cautelars patrimonials i en d'altres que no tenen 
contingut econòmic. 
 
4. Si s'interposa recurs d'apel·lació contra la resolució que acordi o denegui les 
mesures cautelars, o contra la resolució que decideixi sobre l'oposició a les mesures, 
les Actuacions corresponents a l'esmentat recurs es recomana minutar-les 
separadament, conforme a les recomanacions incloses en el Criteri  núm. 52. 
 
5. Tanmateix, es podran minutar independentment les Actuacions relatives a 
l'execució de les mesures cautelars, i en aquest cas s'hauran d'aplicar les 
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recomanacions previstes a l'apartat primer del Criteri  següent, amb una reducció 
d’un 40% l'import que en resulti. 
 
6. Les recomanacions incloses als apartats precedents seran aplicables en els casos 
en els quals se sol·liciten davant d'un tribunal espanyol mesures cautelars respecte 
de procediments judicials o arbitrals que se segueixin en un país estranger.  
 
Criteri  49. - Execució de sentències i altres títols executius 
 
1. La demanda i les altres Actuacions corresponents a l'execució, tant provisional 
com definitiva, de sentències i d'altres títols executius es podran minutar d'acord 
amb l'escala núm. 4, prenent com a base la quantia per la que s'ha despatxat 
l'execució, inclosa la previsió per a interessos i costes.  En el cas que els interessos 
acreditats superin la previsió efectuada per als conceptes d'interessos i costes a la 
interlocutòria que despatxi l'execució, es recomana minutar de la mateixa forma 
prenent com a base el capital i els esmentats interessos que realment es meritin. La 
quantitat que resulti de l’aplicació de l'esmentada escala es podrà incrementar fins 
en un 50% per raó de la complexitat o naturalesa de l'activitat executiva 
desplegada; l'esmentat increment podrà ser del 50% quan s'hagi assolit el tràmit de 
sol·licitud de subhasta. Tot això sense perjudici d'allò previst en l'apartat primer del 
Criteri  núm. 5.  
 
2.  En el cas que es formuli oposició a l'execució, els honoraris a percebre per cada 
un dels lletrats podran ser els resultants de l’aplicació de l'escala núm. 3 sobre la 
base que correspongui conforme a l'establert a l'apartat anterior, aplicant-se 
igualment als referits honoraris, en el seu cas, els percentatges d'increment previstos 
en l'esmentat apartat.    
 
3. La mera formulació de la demanda executiva podrà meritar, per si sola, el 50% 
dels honoraris que resultin d’aplicar l'escala núm. 4 a la quantia per la que s'hagi 
despatxat execució, inclosa la previsió per a interessos i costes.  En el cas que els 
interessos acreditats superin la previsió efectuada per interessos i costes a la 
interlocutòria que despatxi l'execució, es recomana minutar de la mateixa forma 
prenent com a base el capital i els esmentats interessos meritats realment. La 
recomanació precedent també serà aplicable en els casos en els quals la 
demanda executiva adopti la forma de sol·licitud a la qual es refereix l'art. 549.2 de 
la Llei d'enjudiciament civil, així com a les peticions d’ampliació de l'execució que 
es formulin posteriorment a la demanda executiva.  
 
4. En els casos d’enervació de l’execució dirigida contra l'habitatge familiar 
especialment hipotecada a que es refereix l’article 693.3 LEC, es recomana minutar 
un 40% del que resulti de l’aplicació dels apartats precedents del present Criteri. En 
el supòsit de que a en el moment d'efectuar-se la consignació dels imports previstos 
en l’apartat primer de l’article 693 LEC s’hagués produït el venciment natural de la 
totalitat de les quotes pactades en l’escriptura objecte d’execució, es recomana 
aplicar sense cap reducció els honoraris previstos en els apartats precedents del 
present Criteri. 
 
5. Les Actuacions corresponents als recursos d'apel·lació que s'interposin en el curs 
del procediment executiu es podran minutar separadament, conforme a les 
recomanacions incloses en el Criteri  núm. 52. 
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6. Tanmateix, es podran minutar independentment les Actuacions corresponents a 
l'incident de liquidació regulat en els arts. 712 i següents de la Llei d'enjudiciament 
civil, a les quals se li podrà aplicar l’escala núm. 3 a l'import de la liquidació, amb 
una reducció del 50% dels honoraris que resultin. 
 
7. La intervenció a les Actuacions esmentades en l'art. 640 de la Llei d'enjudiciament 
civil es podrà minutar separadament, aplicant l'escala núm. 2 sobre el 60% del valor 
dels béns, la realització forçosa dels quals s'intenti dur a terme mitjançant conveni. 
 
Criteri  50. - Exequatur de resolucions judicials i laudes arbitrals estrangers 
 
1. Si la sol·licitud d'exequatur es basa en Criteris de reciprocitat legal o 
jurisprudencial, es recomana minutar el 60% del resultat d’aplicar l'escala núm. 3 a la 
quantia de l'assumpte. 
 
2. En els supòsits no compresos a l'apartat anterior, la tramitació de la sol·licitud de 
l'exequatur es recomana minutar els honoraris que resultin d'aplicar l'escala núm. 4. 
 
3.  En el cas de concessió de l'exequatur, les successives Actuacions corresponents a 
l'execució es recomana minutar-les separadament d'acord amb allò previst en el 
Criteri  núm. 49. Així mateix, es recomana minutar de forma independent les 
Actuacions relatives a mesures cautelars que se sol·licitin respecte de la resolució 
pendent d' exequatur, a les quals seran d’aplicació les recomanacions previstes en 
el Criteri  núm. 48. 
 
Criteri  51. - Terceries 
 
1. La tramitació d'una terceria de domini es podrà  minutar d'acord amb allò previst 
en el Criteri  núm. 43, prenent com base de càlcul el 70% del valor corresponent als 
béns o drets als que es refereixi la terceria. 
 
2. En la tramitació d'una terceria de millor dret es recomana minutar conforme al 
Criteri  núm. 43, pel qual servirà de càlcul l'import del crèdit invocat pel tercerista. 
 
Criteri  52. - Segona instància de procediments i incidents 
  
1. Als efectes de les recomanacions incloses en el present Criteri, la segona instància 
es considera iniciada amb la presentació de l'escrit de preparació del recurs 
d'apel·lació. 
 
2. Per les Actuacions corresponents a la segona instància es recomana minutar el 
50% dels honoraris que correspondrien per la primera instància a les pretensions 
objecte d’ impugnació a l’apel·lació. Si el lletrat és diferent del que va intervenir en 
la primera instància, es recomana minutar el 60% dels honoraris que corresponen a 
la primera instància, però aquesta  diferència de percentatge no es repercutirà a 
les costes.  
 
3. Si es practiqués prova en segona instància, es podran incrementar en un 50% els 
honoraris que resultin de l’aplicació del que preveu l'apartat anterior. 
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4. Quan se celebri vista en segona instància sense la pràctica de prova, es podran 
incrementar en un 20% els honoraris que resultin d’aplicar el que preveu  l'apartat 2. 
 
5. L'increment previst als apartats 3 i 4 no serà d'aplicació quan l'apel·lant comuniqui 
el desistiment del recurs a l'apel·lat, al seu procurador o al seu advocat abans dels 
cinc dies immediatament anteriors al fixat per a la celebració de la vista. Si 
l'esmentada comunicació s'efectués posteriorment, l'advocat de la part apel·lada 
podrà minutar la totalitat dels honoraris que li correspondrien pel cas d'haver-se 
celebrat la vista.  
 
6. Si l'apel·lat inicial impugna la resolució recorreguda en allò que li resulta 
desfavorable (apel·lació adhesiva), les Actuacions corresponents a l'esmentada 
impugnació es podran minutar separadament, d'acord amb les recomanacions 
incloses als apartats precedents. 

 
7. Quan es formula recurs d'apel·lació independent contra la resolució del jutjat que 
resol un incident, els percentatges previstos als apartats 2n, 3r i 4t es podran calcular 
prenent com a base els honoraris corresponents a la primera instància de l'incident. 
Aquesta recomanació també és aplicable en les apel·lacions que es formulin en els 
següents supòsits: formalització judicial de l'arbitratge, declinatòria, diligències 
preliminars, mesures cautelars i incident d'oposició a l'execució.  En el cas que es 
formuli recurs d'anul·lació contra un laude arbitral, es podran minutar els honoraris 
que resultin d’aplicació del que preveuen els apartats 2, 3 i 4, prenent com a base 
de càlcul la quantia que correspon al procediment arbitral.  

 
8. Si es formulen diversos recursos d'apel·lació contra la mateixa resolució, els 
honoraris totals, a càrrec d'un mateix client, es recomana que no excedeixin d'una 
quantitat equivalent al 150% dels que es meritin per a la primera instància. 

 
9. En les Actuacions corresponents a la segona instància d'un procediment principal 
o d'un incident es recomana minutar  des de 450' - €. 

  
Criteri  53. - Procés monitori 
 
1. En la petició inicial del procediment monitori es recomana minutar el 50% del 
resultat d’aplicar l'escala núm. 4 sobre la quantitat reclamada. Això no obstant, 
quan l'import que resulti sigui inferior a 270' - €, es recomana minutar 270 €. 
 
2. La formulació de l'escrit d'oposició es recomana minutar-la des de 270' €.  
 
3.  Un cop s'hagi presentat l'escrit d'oposició, es recomana minutar separadament, 
d'acord amb els Criteriss núm.. 43 i 44, les Actuacions corresponents al procés 
declaratiu que, en el seu cas, se segueixi. Si la quantitat que s'ha reclamat en la 
petició inicial del procediment monitori no passa de 3010. - €, els honoraris que 
resultin de l'aplicació del Criteri  44 es recomana reduir-los en un 20%. 
 
4.  En el cas que el deutor requerit no pagui ni comparegui, les Actuacions relatives 
a l'execució despatxada es recomana minutar-les independentment, d'acord amb 
el Criteri  49. 
Criteri  54. - Judici canviari 
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En el judici canviari es recomana minutar els honoraris que resultin de l'aplicació del 
Criteri 49. 
 
Criteri  55. - Reclamació, revisió i actualització de prestacions periòdiques 
 
1. En els procediments en els quals s'exercitin accions que exigeixen el pagament de 
prestacions periòdiques que s’hagin d´abonar durant un termini determinat, es 
recomana prendre com base per al càlcul dels honoraris l'import total de la 
prestació reclamada, tenint en compte la durada del termini esmentat. Això no 
obstant, quan l'esmentat termini sigui superior a quatre anys, o  en el cas que es 
tracti de prestacions vitalícies o de durada indeterminada, es recomana prendre 
com base l'import d'una anualitat multiplicat per quatre.  
 
2. Les recomanacions incloses a l'apartat anterior es podran aplicar si s'exerciten 
accions de revisió de prestacions periòdiques ja reconegudes, però en aquests 
casos es recomana prendre com a base per al càlcul dels honoraris l'import de la 
diferència controvertida. 
 
3. Quan se sol·liciti l'actualització monetària de pensions o altres prestacions 
periòdiques, es recomana minutar uns honoraris de 270 €. 
 
Criteri  56. - Desnonament per falta de pagament o per expiració del termini pactat 
 
Quan s'exercitin accions de desnonament per falta de pagament de la renda o 
d'altres quantitats degudes per l'arrendatari, s'ha de prendre com base per al càlcul 
dels honoraris l'import equivalent a una anualitat de la renda que correspondria a 
l'arrendament nou d'una finca anàloga. El mateix Criteri  és aplicable a les accions 
de desnonament basades en l'expiració del termini arrendatici fixat 
contractualment. 
 
Es recomana aplicar l’Escala 4 en els supòsits que no es formuli oposició a la 
demanda, i l’escala 3 quan hi hagi oposició. 
 
Criteri  57. - Reclamació de la possessió o de rendes vençudes 
 
1. Fora dels casos previstos en el Criteri  precedent, quan s'exercitin accions 
arrendatícies que comportin la reclamació de la possessió del bé arrendat, es 
recomana prendre, com base per al càlcul dels honoraris, una quantitat equivalent 
al 10% del valor de mercat del bé. En funció de la complexitat de l'assumpte, la 
base per al càlcul dels honoraris podrà incrementar-se fins al 30% del valor de 
mercat del bé. 
 
2. El que preveu  l'apartat anterior també es podrà aplicar en els supòsits en els quals 
es pretengui la recuperació de la plena possessió d'un immoble cedit en precari. 
 
3.  En el cas que l'acció exercitada tingui per únic objecte la reclamació de rendes 
o quantitats anàlogues vençudes i no pagades, es recomana prendre com base 
per al càlcul dels honoraris l'import reclamat. 
 
Criteri  58. - Exercici d'altres accions arrendatícies. Acumulació d'accions. 
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1. Quan s'exercitin accions arrendatícies diferents de les previstes en els dos Criteris 
anteriors, es recomana prendre com base per al càlcul dels honoraris la quantia 
litigiosa efectiva o, si aquesta no és avaluable econòmicament, l'import equivalent 
a una anualitat de la renda que correspondria a l'arrendament nou d'un bé de 
característiques anàlogues. 
 
2.  En el cas que s'exercitin conjuntament l'acció de desnonament per manca de 
pagament i la de reclamació de rendes degudes, es recomana aplicar el Criteri  7. 
 
Criteri  59. - Procediments derivats de la Llei de propietat horitzontal 
 
1. En els procediments tramitats per les causes previstes a l'art. 7 de la Llei de 
propietat horitzontal es recomana prendre com base per al càlcul dels honoraris 
l'interès litigiós si aquest és avaluable econòmicament, tenint en compte els 
següents factors: a) el cost econòmic del cessament; b) l'import dels danys i 
perjudicis reclamats; c) la renda que s'hauria de pagar per una finca anàloga 
durant el temps de privació de l'ús de l'habitatge o local, si l'acció de privació de l'ús 
de la finca s'hagués exercitat contra el propietari de la mateixa; d) la renda que 
s'hauria de pagar durant un any per un habitatge o local de similars 
característiques, si l'acció de privació de l'ús de la finca s'hagués exercitat contra un 
posseïdor que no sigui propietari de la mateixa. Si la quantia del procés no pogués 
ser avaluada econòmicament, es recomana aplicar  el que preveu  l'apartat 2 del 
Criteri  núm. 5. 
 
2. En els procediments derivats de l'art. 13 de la Llei de propietat horitzontal es 
recomana aplicar l'escala 3 prenent com a base una quantitat des de 3010 €.   
 
3. En els procediments d'equitat promoguts per falta de majoria per adoptar un 
acord en la junta de propietaris, es recomana aplicar l'escala 3 prenent com a base 
l'interès litigiós si aquest és avaluable econòmicament; si no ho és, es recomana 
prendre com base la quantitat d'6010 €. 
 
4. En els procediments d'impugnació d'acords de la junta de propietaris, es 
recomana aplicar l'escala 3 prenent com a base l'interès litigiós si aquest és 
avaluable econòmicament; si no ho és, es recomana aplicar el que preveu  
l'apartat 2 del Criteri  núm. 5. 
 
5. En els procediments monitoris derivats de l'art. 21 de la Llei de propietat horitzontal 
es recomana aplicar el Criteri  53. En els restants procediments que es promoguin 
per reclamar despeses comunes, contribucions al fons de reserva, i obres 
necessàries es recomana aplicar l’escala 3 prenent com a base de càlcul la 
quantitat reclamada. 
 
Criteri  60. - Procediments derivats de l'art. 41 de la Llei hipotecària 
 
En els procediments en els quals s'exercitin accions reals procedents de drets inscrits 
en el Registre de la Propietat contra els qui, sense títol inscrit, s'oposin a aquells drets 
o pertorbin el seu exercici, es recomana aplicar l'escala 3, prenent com a base per 
al càlcul dels honoraris una quantitat equivalent al 10% del valor de mercat del bé. 
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Criteri  61. - Retractes 
 
En els retractes es recomana aplicar l'escala 3, prenent com a base per al càlcul 
dels honoraris el preu d'adquisició que s'hagués declarat. 
  
Criteri  62. - Tutela de la possessió (Interdictes) 
 
1. Si s'exercita l'acció prevista a l'art. 250.1.3º de la Llei d'enjudiciament civil 
(interdicte d'adquirir), es recomana prendre com base per al càlcul dels honoraris el 
valor de mercat dels béns la possessió dels quals es reclami. 
 
2.  En el cas que es pretengui la tutela sumària de la tinença o de la possessió d'una 
cosa o de dret per qui n'hagi estat desposseït o pertorbat en el seu gaudi (interdicte 
de recobrar o retenir), es recomana prendre com base per al càlcul dels honoraris 
una quantitat equivalent al 10% del valor de la cosa o de dret. En funció de la 
complexitat de l'assumpte, la base per al càlcul dels honoraris podrà  incrementar-
se fins al 30% del valor de la cosa o de dret. Si es tracta de drets el valor econòmic 
dels quals no pugui determinar-se, es recomana prendre com a base de càlcul la 
quantitat de 27050' - €  
 
3. En els supòsits en els quals es pretengui que el tribunal resolgui, amb caràcter 
sumari, la suspensió d'una obra nova (interdicte d'obra nova), es recomana prendre 
com a base per al càlcul dels honoraris l'import de la caució que fixi el tribunal 
perquè l'obra pugui continuar. En el cas que el demandat no hagués ofert cap 
caució per continuar l'obra, la base per al càlcul dels honoraris es recomana 
calcular-la des del 10% i el 30% del pressupost de l'obra, depenent de la 
transcendència econòmica real i efectiva de l’interdicte i la seva complexitat. 
 
4. Quan s'exercita l'acció prevista a l'art. 250.1.6º de la Llei d'enjudiciament civil 
(interdicte d'obra ruïnosa), es recomana prendre com base per al càlcul dels 
honoraris el valor real de l'obra, edifici o cosa la demolició del qual o demolició es 
pretengui. 
 
Criteri  63. - Censos 
 
En els procediments en matèria de censos, es recomana prendre com base per al 
càlcul dels honoraris el preu de redempció del cens. 
 
Criteri  64. - Aliments 
 
En els procediments sobre aliments, es recomana aplicar el Criteri  núm. 55. 
 
Criteri  65. - Mesures provisionals en processos matrimonials 
 
1. En les mesures provisionals prèvies i en les derivades de l'admissió de la demanda 
de nul·litat, separació o divorci es recomana aplicar l'escala núm. 3, prenent com a 
base per al càlcul dels honoraris l'import equivalent a una anualitat de les 
prestacions econòmiques periòdiques fixades pel tribunal. Si hi hagués atribució de 
l'ús del domicili familiar, la base per al càlcul dels honoraris es podrà incrementar  
amb el 30% de la quantia equivalent a una anualitat de renda actual de finca 
anàloga. 
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2.  En el cas que el tribunal acordi exclusivament mesures provisionals que no 
comportin el pagament d'una prestació econòmica periòdica, es recomanen uns 
honoraris des de 750 €. 
 
Criteri  66. - Separació i divorci de mutu acord 
 
1. En la redacció de la proposta de conveni regulador, si els interessats ja han arribat 
a un acord sense la intervenció del lletrat, es recomana minutar aplicant l'escala 1 
sobre l'import d'una anualitat i mitja (18 mesos) en el cas de les prestacions 
periòdiques més, en el seu cas, les indemnitzacions o capitalitzacions de pensions, 
podent augmentar-se prudencialment els honoraris fins a un màxim del 50% en el 
supòsit que en el conveni s'establís la liquidació del règim econòmic o el repartiment 
de béns entre els cònjuges. En els supòsits que no existissin ni prestacions 
econòmiques periòdiques ni repartiment de béns, en tot cas es recomanen uns 
honoraris des de 750 €. 
 
2. En la negociació de la proposta de conveni i subsegüent redacció del mateix es 
recomana minutar d'acord amb l'escala 2, prenent com a base l'import de tres 
anualitats de les pensions periòdiques. En el cas que existeixin altres prestacions de 
caràcter patrimonial es recomana prendre com base la suma de dues anualitats de 
pensions periòdiques més el valor de les restants prestacions de naturalesa 
patrimonial. Així mateix, per al supòsit que al conveni s'establís la dissolució i/o 
liquidació del règim matrimonial, es podrà sumar a la base l'import dels béns i/o 
drets adjudicats al client. Si el conveni no inclou prestacions de caràcter econòmic, 
es recomana minutar uns honoraris des de 750 €. Els honoraris que resultin es podran 
incrementar en un 35% per al cas que el lletrat ho sigui d'ambdues parts. 
 
3. En la direcció dels procediments de separació i divorci de comú acord, des de la 
redacció de la demanda fins a la sentència de la primera instància, es recomana 
minutar uns honoraris a partir de 750. - €, ponderant-se el treball  i la complexitat, 
sense perjudici dels honoraris corresponents a la redacció i negociació del conveni.  
 
4. Si, per falta d'aprovació judicial del conveni, és necessari introduir modificacions 
en el que s'havia proposat inicialment, es recomanen uns honoraris des de 400' - €, 
ponderant-se el temps emprat i la complexitat. 
 
5. En el supòsit de que se segueixi el tràmit contenciós per separació o divorci i les 
parts negociïn posteriorment i arribin a un acord, es podrà minutar, a més de 
l'actuació contenciosa realitzada, el que correspongui per la separació i divorci de 
mutu acord. 
 
Criteri  67. - Separacions i divorcis contenciosos 
 
1. La quantia base per al càlcul dels honoraris podrà ser la suma de tres anualitats 
de les prestacions patrimonials periòdiques, llevat que la sentència fixi per a les 
mateixes un període inferior, cas en què l'esmentada base podrà ser l'import total de 
les esmentades prestacions. En l'atribució de l'ús del domicili familiar, es recomana 
prendre com a base de la quantia la d'una anualitat de renda actual de finca 
anàloga. A aquestes quantitats els serà d’aplicació l’escala 3. 
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2. Quan en el procediment no es discuteixen prestacions econòmiques sinó 
qüestions no patrimonials, per al càlcul d'honoraris es recomana prendre com base 
la de 27.050, - € 
 
3. Si es discutissin qüestions patrimonials i no patrimonials, es recomana aplicar 
l'apartat 1 i es podrà incrementar el seu resultat en un 50%. 
 
4. En el supòsit que s'exerciti simultàniament l'acció de divisió de la cosa comuna, els 
honoraris professionals es podran incrementar en la quantitat que resulti de 
l’aplicació de l'escala 3 sobre el valor de la quota de copropietat del client, amb 
una reducció del 50%.  
 
Criteri  68. - Modificacions de mesures definitives en els processos matrimonials 
 
1. En la modificació de mesures definitivse sol·licitada de comú acord es recomanen 
uns honoraris des de 750' - €.  
 
2.  En el cas que el procediment de modificació de les mesures definitives sigui 
contenciós, es recomana aplicar el Criteri  67, reduint els honoraris que resultin  en un 
50%. 
 
Criteri  69. - Nul·litat civil del matrimoni 
 
En els procediments de nul·litat del matrimoni seguits davant de la jurisdicció civil, es 
recomana aplicar els Criteriss 67  i, en el seu cas, 68. 
 
Criteri  70. - Nul·litat eclesiàstica de matrimoni, dispensa de matrimoni canònic i 
eficàcia civil de les resolucions dels tribunals eclesiàstics 
 
1. En els procediments de nul·litat matrimonial seguits davant de la jurisdicció 
eclesiàstica, es recomana aplicar l'escala 3 des d’una base de 27050 €, tenint en 
compte la complexitat i el temps emprat.  
 
2. En la dispensa de matrimoni rat i no consumat es recomana minutar 
prudencialment, segons la complexitat, des de 900 €. 
 
3. En els procediments en els quals se sol·liciti el reconeixement de l'eficàcia civil de 
les resolucions dictades pels tribunals eclesiàstics sobre nul·litat del matrimoni 
canònic o les decisions pontifícies sobre matrimoni rat i no consumat, es recomana 
minutar uns honoraris des de 600' - € Si se sol·licités l'adopció d’altres mesures, 
aquestes es podran minutar separadament, podent-se aplicar a aquests efectes les 
recomanacions incloses en el Criteri  67. 
 
Criteri  71. - Oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de 
menors. Necessitat d'assentiment a l'adopció 

 
1. En els procediments d'oposició a les resolucions administratives en matèria de 
protecció de menors, es recomana aplicar l'escala 3, prenent com a base per al 
càlcul dels honoraris una quantia de 12.020' - €  
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2. El que preveu  l'apartat anterior també és podrà aplicar en els procediments que 
versin sobre la necessitat d'assentiment per a l'adopció. 
 
Criteri  72. - Reclamació d'aliments i guarda i custòdia de fills menors. Parelles de fet  
 
1. En els procediments que versin exclusivament sobre guarda i custòdia de fills 
menors o sobre aliments reclamats per un progenitor contra l'altre en nom dels fills 
menors, es recomana aplicar el Criteri  66. 
 
2. En els procediments relatius a parelles de fet no compresos en l'apartat anterior, 
es recomana aplicar el Criteri  66 quan versin sobre mesures de contingut anàleg a 
les corresponents als processos matrimonials. 
 
3. En els restants procediments relatius a parelles de fet no previstos en els dos 
apartats anteriors, es recomana aplicar l'escala 3 prenent com a base per al càlcul 
dels honoraris la quantia litigiosa. 
 
Criteri  73. - Processos sobre capacitat o filiació 
 
1. En els procediments que versin sobre prodigalitat, filiació, paternitat o maternitat, 
es recomana aplicar l'escala núm. 3, prenent com a base per al càlcul dels 
honoraris la quantitat de 21050' - € 
 
2. En els altres procediments que versin sobre capacitat de les persones i pròrroga 
de la pàtria potestat es recomana minutar 900. - €  
 
Criteri  74. - Impugnació d'acords socials 
 
1. En els procediments que tinguin com objecte la impugnació d'acords socials, i 
que no tinguin quantia determinada o determinable, es recomana aplicar l'escala 
3, prenent com a base per al càlcul dels honoraris la quantitat de 27050 €, que es 
podrà  incrementar en consideració a la complexitat de l'assumpte, el treball 
realitzat, la transcendència del procediment, la rellevància econòmica de la 
societat i altres circumstàncies anàlogues.  
 
2. En el supòsit específic d’impugnació dels comptes anyals en la seva totalitat, es 
podrà aplicar l’Escala 3 sobre l’haver líquid (capital social i reserves menys pèrdues). 
  
Criteri  75. - Convocatòria judicial d'òrgans socials 
 
1. En els procediments que versin sobre convocatòria judicial d'òrgans socials, es 
recomana aplicar l'escala 3, prenent com a base per al càlcul dels honoraris la 
quantitat de 9015' - €, que es podrà incrementar fins a  18.030' - €, en consideració a 
les circumstàncies esmentades en el Criteri  anterior. 
 
2. Quan el lletrat sigui designat pel jutjat per presidir una assemblea, junta o, en 
general, una reunió d'un òrgan social, es recomana aplicar el Criteri  20.2. 
 
Criteri  76. - Procediment judicial per a la divisió de l'herència 
 



- 30 - 

1. En els procediments sobre divisió judicial de l'herència, es recomana aplicar  
l'escala 3 prenent com a base per al càlcul dels honoraris una quantitat equivalent 
al 50% del valor dels béns i drets adjudicats a la part que defensi el lletrat. Si, després 
d'efectuar-se l'emplaçament al qual es refereix l'art. 787.1 de la Llei d'enjudiciament  
civil, cap de les parts formula oposició a les operacions divisòries, es recomana 
prendre com a base per al càlcul dels honoraris el 30% del valor dels béns i drets 
adjudicats a la part que defensa l'advocat, amb una quantitat recomanada de 
1800 €. 
 
2. En el cas que, després de la tramitació del procediment de divisió judicial de 
l'herència, es promogui el judici ordinari al que es refereix l'art. 787.5.2 de la Llei 
d'enjudiciament civil, les Actuacions corresponents a l'esmentat judici es podran 
minutar separadament, aplicant l'escala 3 sobre una quantitat equivalent al 50% de 
la quantia litigiosa.  
 
Criteri  77. - Procediment judicial per a la liquidació del règim econòmic matrimonial 
 
1. En les Actuacions corresponents a la formació de l'inventari es recomana minutar 
d'acord amb l'escala 3, prenent com a base per al càlcul dels honoraris el 25% del 
valor dels béns i drets inclosos a l'inventari aprovat sense oposició de cap els 
interessats. Si se suscités controvèrsia sobre la inclusió o exclusió d'algun concepte a 
l'inventari o sobre l'import de qualsevol de les partides, es podran minutar 
separadament les Actuacions corresponents al judici verbal que es tramiti per 
resoldre la controvèrsia, aplicant l'escala núm. 3 sobre l'interès econòmic de la 
contesa. 
 
2. En les Actuacions corresponents a la fase de liquidació del règim econòmic 
matrimonial, quan no hi hagi controvèrsia entre les parts, es recomana minutar 
d'acord amb l'escala núm. 3, prenent com a base per al càlcul dels honoraris el 25% 
del valor dels béns i drets adjudicats a la part a qui defensi el lletrat.  En el cas que, a 
causa de que no s'ha aconseguit l'acord entre els cònjuges sobre la liquidació del 
seu règim econòmic matrimonial, sigui necessari procedir en la forma prevista a l'art. 
810.5 de la Llei d'enjudiciament civil, les Actuacions corresponents es podran minutar 
d'acord amb el que preveu  l'apartat 1 de l'anterior Criteri  núm. 76, amb una 
quantia recomanada de 1800 €. 
 
Criteri  78. - Jurisdicció voluntària 
 
1. En els procediments de jurisdicció voluntària, si aquests no es transformen en 
contenciosos, es recomana aplicar l'escala 3, prenent com a base per al càlcul dels 
honoraris el 50% de la quantia del procediment. Si aquest no tingués una quantia 
econòmicament avaluable, es recomana prendre com base la quantitat de 6.010 
€.  
 
2.  En el cas que es formuli oposició en l'expedient de jurisdicció voluntària i el 
procediment es transformi en contenciós, les Actuacions corresponents al judici que 
es promogui es podran minutar separadament, aplicant l'escala 3 a la quantia 
litigiosa. Si aquesta no és avaluable econòmicament, es podrà prendre com base 
per al càlcul dels honoraris la quantitat de 18.030 €. 
 
Criteri  79. - Jurisdicció voluntària sobre dret de família 
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En els procediments de jurisdicció voluntària que facin referència a adopcions, 
tuteles, guarda i custòdia, autorització de venda de béns de menors i incapaços i 
qualsevol altre expedient de jurisdicció voluntària sobre dret de família, es 
recomana minutar, tenint en compte el treball emprat i la complexitat de 
l'assumpte, des de 815 €.  
 
Criteri  80. - Declaració d'hereus abintestat i protocol·lització del testament hològraf 
 
En els expedients judicials de declaració d'hereus abintestat, així com en els relatius 
a la protocol·lització de testament hològraf, es recomana minutar uns honoraris des 
de 900 €, amb ponderació pel treball emprat i la complexitat de l'assumpte.   
 
Criteri  81. - Procediments registrals i hipotecaris 
 
1. En els procediments d'alliberament de gravàmens, es recomana aplicar l'escala 3, 
prenent com a base per al càlcul dels honoraris el 30% del valor de la finca. 
 
2. En els restants procediments especials hipotecaris, com ara expedients de domini, 
recursos contra qualificacions dels registradors, o altres d'anàlegs, es recomana 
aplicar l'escala 3, prenent com a base per al càlcul dels honoraris el 50% del valor 
corresponent als drets als quals es refereix el procediment.  
 
 
Criteri  82. - Recurs extraordinari per infracció processal 
 
1. Als efectes de les recomanacions incloses en el present Criteri, el recurs 
extraordinari per infracció processal es considera iniciat amb la presentació de 
l'escrit de preparació de l'esmentat recurs. 
 
2. Les Actuacions corresponents al recurs extraordinari per infracció processal es 
recomana reportin el 50% dels honoraris de la segona instància. Si el lletrat és 
diferent del que va intervenir en la segona instància, es podrà minutar el 60% dels 
honoraris que corresponguin a la primera, però aquesta diferència de percentatge 
no es repercutirà a les costes.  
 
3. Si es practiqués prova dins de la fase del recurs extraordinari per infracció 
processal, es podrà incrementar en un 50% els honoraris que resultin d’aplicar el que 
preveu  l'apartat anterior. 
 
4. Quan, sense practicar-se prova, se celebri vista dins de la fase del recurs 
extraordinari per infracció processal, es podran incrementar en un 20% els honoraris 
que resultin d’aplicar el que preveu l'apartat 2. 
 
5. L'increment previst als apartats 3 i 4 no serà d'aplicació quan el recurrent 
comuniqui el desistiment del recurs al recorregut, al seu procurador o al seu advocat 
abans dels deu dies immediatament anteriors al fixat per a la celebració de la vista. 
Si l'esmentada comunicació s'efectués posteriorment, l'advocat de la part 
recorreguda podrà minutar la totalitat dels honoraris que li correspondrien d'haver-
se celebrat la vista. 
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6. Quan es formulin diversos recursos extraordinaris per infracció processal contra la 
mateixa resolució, els honoraris totals a càrrec d'un mateix client es recomana que 
no excedeixin d’una quantitat equivalent al 150% dels que es meritin per la primera 
instància. Aquest Criteri  també és podrà aplicar en el cas que es formulin contra la 
mateixa resolució un o diversos recursos extraordinaris per infracció processal i un o 
diversos recursos de cassació. 
 
7. Es recomana minutar aquest recurs des de 600 €.  

 
Criteri  83. - Recurs de cassació 

 
1. Als efectes de les recomanacions incloses en el present Criteri, el recurs de 
cassació es considera iniciat amb la presentació de l'escrit de preparació de 
l'esmentat recurs. 
 
2. En les Actuacions corresponents al recurs de cassació es recomanen el 60% dels 
honoraris que correspondrien a la primera instància, per a les pretensions objecte d’ 
impugnació a la cassació. Si el lletrat és diferent del que va intervenir en la segona 
instància, es podrà minutar el 70% dels honoraris que corresponguin a la primera, 
però aquesta diferència de percentatge no es podrà repercutir a les costes.  
 
3. Si se celebrés vista en cassació, es podrà incrementar en un 20% els honoraris que 
resultin d’aplicar el que preveu l'apartat 2. 
 
4. L'increment previst a l'apartat 3 no serà d'aplicació  quan el recurrent comuniqui 
el desistiment del recurs al recorregut, al seu procurador o al seu advocat abans 
dels deu dies immediatament anteriors al fixat per a la celebració de la vista. Si 
l'esmentada comunicació s'efectués posteriorment, l'advocat de la part 
recorreguda podrà minutar la totalitat dels honoraris que li correspondrien d'haver-
se celebrat la vista.  
 
5. Quan es formulin diversos recursos de cassació contra la mateixa resolució, els 
honoraris totals a càrrec d'un mateix client es recomana que no excedeixin de 
l’equivalent al 150% dels que es meritin per la primera instància. Aquest Criteri  
també és podrà aplicar en el cas que es formulin contra la mateixa resolució un o 
diversos recursos extraordinaris per infracció processal i un o diversos recursos de 
cassació. 
 
7. Es recomana minutar el present recurs des de 900 €.  

 
Criteri  84. - Recurs en interès de la llei 
 
En el recurs en interès es recomanen uns honoraris des de 1505 €, que es podran 
incrementar en consideració a la complexitat i transcendència de les qüestions 
sobre les que versi el recurs.  
 
 
Criteri  85. - Rescissió de la sentència ferma a instància del demandat rebel 
 
1. Les Actuacions corresponents al procediment que promogui el demandat rebel 
per obtenir la rescissió de la sentència ferma es podran minutar d'acord amb 
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l'escala núm. 3, prenent com a base per al càlcul dels honoraris la quantia litigiosa 
del procés en el que s'hagi dictat la sentència que es pretengui rescindir. Si aquest 
procés és de quantia indeterminada, es podrà prendre com a base, per tal de 
calcular els honoraris del procediment de rescissió, la quantitat de 18.030 €. 
 
2. Si el tribunal acordés la rescissió de la sentència ferma, les successives Actuacions 
processals que es duguin a terme es podran minutar de forma separada d'acord 
amb els Criteriss que resultin aplicables en consideració a la naturalesa del judici del 
que formin part les dites Actuacions. 
 
 
Criteri  86. - Revisió de sentències fermes 
 
1. En les Actuacions corresponents al procediment de revisió de sentències fermes, 
es recomana minutar d'acord amb el que preveu  l'apartat 1 del Criteri  precedent.  
 
2. Si el tribunal rescindeix la sentència ferma, les successives Actuacions processals 
que es duguin a terme  es podran minutar separadament d'acord amb els Criteriss 
que resultin aplicables en consideració a la naturalesa del judici del que formin part 
les esmentades Actuacions. 
 
 
Criteri  87. - Taxació de costes 
 
1. Per l'escrit de sol·licitud de taxació de costes es recomana minutar uns honoraris 
de 90 €. 
 
2. En les Actuacions corresponents a la impugnació de la taxació de costes per 
indegudes es recomana minutar d'acord amb l'escala núm. 3, prenent com a base 
per al càlcul dels honoraris la quantia de la partida o de les partides que 
l’impugnant consideri incloses indegudament en la taxació.  En el cas que s'impugni 
tota la minuta o tota la taxació de costes, es podrà prendre com base la quantia de 
la minuta o de la taxació, respectivament.  
 
3. En les Actuacions corresponents a la impugnació de la taxació de costes per 
excessives es recomana minutar d'acord amb l'escala 4, prenent com a base per al 
càlcul dels honoraris la diferència entre l'import de la partida o partides impugnades 
i la quantia definitivament fixada en la taxació. En el cas de desestimació de la 
impugnació es recomana prendre com a base la diferència entre l’import de la 
partida o partides impugnades i l’import que l’impugnant va considerar correctes. 
 
Criteri  88. - Quitament i espera i suspensió de pagaments 
 
1. El lletrat del deutor (promotor del quitament i espera o suspensió) podrà  valorar 
els honoraris aplicant, sobre la base de la quantia del passiu del balanç definitiu, 
l'escala núm. 5. En aquests procediments, es podrà percebre un 70% dels honoraris 
en iniciar-los i el 30% restant es recomana distribuir-los entre les altres Actuacions. Per 
al cas que no s'arribi a la celebració de la Junta per a la discussió del conveni, es 
recomana que el lletrat del deutor percebi únicament el primer 70%. 
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2. Els lletrats dels creditors podran percebre els seus honoraris en funció de les 
Actuacions realitzades i de la quantia del crèdit respectiu, d'acord amb l'escala 
núm. 5. Aquest Criteri  es podrà aplicar també per als procediments incidentals i 
complementaris i per a aquells que estiguin relacionats directament amb 
l'expedient. 
 
3. En els incidents d'impugnació de convenis que posin fi al procediment concursal, 
es recomana aplicar l'escala núm. 5, prenent com a base el 5% del passiu del 
balanç definitiu. 
 
  
Criteri  89. - Concurs de creditors i fallida 
 
1. Es recomana que els honoraris es determinin aplicant al passiu definitiu del 
concurs l'escala núm. 5, podent-se incrementar en un 30% el total que en resulti. 
 
2. Fallides necessàries. Es recomana que els honoraris es determinin de la forma 
següent: 
 
 a) L'instant de la fallida o del concurs, per la seva actuació fins al 
nomenament de síndics, el 30% del Criteri  anterior. 
 
 b) El lletrat de la Sindicatura per la seva actuació des del nomenament de 
síndics fins a l'acabament del procediment, la totalitat del Criteri  anterior. 
 
 c) L'advocat del fallit per a tota l'actuació en el procediment, el 75% de la 
mateixa escala. 
 
 d) L’incident d'oposició es recomana minutar-lo d'acord amb l'escala núm. 4, 
prenent com a base la quantia de l'actiu. 
 
3. Fallides voluntàries. La presentació de la sol·licitud del concurs o fallida es 
recomana reporti el 20% dels honoraris establerts a l'anterior apartat 1. 
 
4. Respecte dels lletrats dels creditors, es recomana percebin els seus honoraris en 
funció de les Actuacions realitzades i de la quantia del crèdit respectiu, d'acord 
amb l'escala núm. 5. 
 
5. Els incidents dins del judici universal es recomana minutar-los d'acord amb els 
Criteriss establerts amb caràcter general per als processos incidentals, prenent com 
a quantia l'import del crèdit del promotor o promotors. Els judicis declaratius que 
dimanin d'un procediment de fallida, encara que poguessin arribar a qualificar-se 
com incident d'aquesta, es podran minutar d’acord amb l'escala 3. 
 
 
Criteri  90. - Conflictes jurisdiccionals 
 
En la intervenció en conflictes jurisdiccionals i qüestions de competència positives i 
negatives, es recomana minutar uns honoraris que es quantifiquen en funció del 
treball i la complexitat, des de 900 €. 
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IV. ACTUACIONS DAVANT LA JURISDICCIÓ PENAL 
 
 
I. DILIGÈNCIES D'INSTRUCCIÓ. - 
 
 
Criteri  91.-  Assistència al detingut 
 
Per l'assistència al detingut, sigui a la seu del jutjat o sigui en dependències 
policíaques, es recomana minutar des de 150 €. 
 

a) S'entén per assistència al detingut tant la pròpia assistència en la 
declaració policíaca o judicial, com qualsevol altra diligència a la que el 
lletrat assisteixi en interès del detingut. 

 
b) Quan el lletrat assisteixi en una mateixa sessió a més d'un detingut per fets 

comuns a tots ells, es recomana minutar  fins un 25% més per cada un 
d'ells, distribuint el total que resulti a parts iguals entre els assistits. Si 
l'assistència es refereix a fets diferents es consideraran Actuacions 
diferents. 

 
Criteri  92.-  Procediment d'Habeas Corpus 
 
Per la tramitació del procediment, es recomana minutar des de 300 €. 
 
Si l'actuació del lletrat es limita a l'escrit sol·licitant la iniciació del procediment, es 
podrà minutar el 40% de la quantitat recomanada. 
 
Si el Lletrat assisteix, a més a més, a l'audiència posterior a la Interlocutòria del Jutjat 
ordenant l'inici del procediment, es podrà minuta el 100% si se sol·licita i/o es 
practica prova, i el 70% en el cas contrari. Si les proves es practiquessin  en diverses 
sessions es podrà  minuta, a més a més, per cada assistència un import que es 
recomana minutar des de 90 €. 
 
Criteri  93.-  Compareixença per resoldre sobre la situació personal. 
 
Per l'assistència del lletrat a la compareixença prevista en l'article 504 bis-2 de la 
LECrim., es recomana minutar des de 150 €. 
 
Si en la compareixença es proposés prova pel Lletrat o, proposada per una altra 
part, tingués lloc en el mateix acte, podrà incrementar-se fins a un 50%. 
 
Si posteriorment a la compareixença el lletrat hagués d'assistir  a la pràctica de 
proves prèvies a la resolució judicial,  es recomana minuta l'assistència conforme al 
Criteri   96. 
 
Criteri  94.-  Visites al client pres en un centre penitenciari. 
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Les visites al client intern en un centre penitenciari necessàries per preparar la seva 
defensa es recomana minutar-les en funció de la seva durada, incloent el temps 
emprat per fer el desplaçament, a raó de 90 €/hora o fracció. 
 
Criteri  95.-  Redacció d'escrits. 
 

a) Redacció de denúncia senzilla, limitada a l'exposició de fets, quan aquests 
no tinguin complexitat, es recomana minutar des de 150 €. 

 
b) Redacció de denúncia amb exposició de fets de certa complexitat o amb 
proposició de prova i/o qualificació raonada dels fets, es recomana minutar 
des de 450 €. 

 
c) Redacció querella si no és complexa, es recomana minutar des de 450 €. 

 
d) Redacció querella amb aportació de documents i proposició de proves 
de certa entitat, es recomana minutar des de 750 €. 

 
e) Escrit raonat sol·licitant el sobreseïment i/o l'arxiu de les Actuacions, es 
recomana minutar des de 450 €. 

 
f) Escrit raonat relatiu a la situació personal de l'imputat, es recomana minutar 
des de 210 €. 

 
g) Escrit raonat promovent qualsevol tipus d'incidents (recusació, qüestions de 
competència, prejudicialitat, etc.), es recomana minutar des de 240 €. 
 
h) Escrits sobre sol·licitud de diligències de prova. Es recomana  minutar 
atenent al treball efectivament realitzat i a la transcendència del  que se 
sol·licita,  des de  90 €. 

 
i)   Escrits relatius a l'adopció de mesures cautelars per a l'assegurament de 
responsabilitats civils, es recomana minutar des de 90 €. 

 
j)    D'altres d'escrits que no siguin de mer tràmit, es recomana minutar des de 
300 €. 
 
K) Escrits de mer tràmit (personació, sol·licitud de testimonis, comunicació de 
canvi de domicili, sol·licitud de suspensió de diligències, etc.….), es recomana 
minutar des de 90 €. 

 
 
Criteri  96.-  Assistència a la pràctica de diligències 
 
Assistència a interrogatoris d'imputats i testimonis i actes pericials, inclosa la tasca de 
preparació dels interrogatoris, per cada sessió, es recomana minutar des de 120 €. 
 

a) Si en una mateixa sessió es practiquen diverses declaracions, els honoraris 
indicats abans podran incrementar-se fins a 60 € per cada declarant 
addicional. 
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b) Per l'assistència a qualsevol altra diligència que requereixi la presència del 
Lletrat o aquesta sigui convenient per als interessos del client: (roda de 
reconeixement, registraments, reconstrucció de fets, etc.) es recomana 
minutar des de 120 €. 

 
Si es produeix fora del Jutjat, es recomana minutar des de 180 €. 

 
c) Compareixences del Lletrat a la seu del Jutjat per a actes de tràmit 

necessaris, es recomana minutar des de 60 €. 
 

 
II. PLENARI I JUDICI ORAL.  
 
Criteri  97.-  Instrucció de la causa i al·legacions a la conclusió del sumari. 
 
Per la instrucció de la causa i redacció de l'escrit d'al·legacions sobre conclusió del 
sumari, es recomana calcular els honoraris atenent al volum de les Actuacions i 
complexitat de les mateixes,  des de 240 €. 
 
Criteri  98.-  Escrits d'acusació i defensa 
 
En el procediment abreujat s' haurà d'estar a la complexitat i transcendència de la 
causa i al contingut concret de l'escrit, amb un import que es recomana  des de 600 
€. 
 
Criteri  99.- En el sumari ordinari  es recomana aplicar idèntics factors,  des de 600 €. 
 
Criteri  100.-  Articles de previ pronunciament. 
 
Per l'escrit proposant els articles de previ pronunciament, o el d'al·legacions formulat 
per les altres parts, es recomana minutar des de 450 €. 
 
Criteri  101.- Si en la tramitació de l'article es practica prova i el Lletrat assisteix a la 
vista subsegüent, es recomana minutar des de 180 €. 
 
Criteri  102.- Assistència al judici oral. 
 
Per la preparació i assistència al judici oral davant del Jutjat Penal  es recomana   
graduar els honoraris segons la gravetat dels fets, la complexitat de la prova, l'entitat 
de les pense sol·licitades (greus, menys greus i lleus), etc.., amb un import que es 
recomana des de 750 €, tenint en compte el següent: 
 

a) En el cas que la vista es desenvolupi en diverses sessions, el Lletrat podrà 
facturar a més, per cada sessió addicional, una quantitat recomanada de 
240 €. 

 
b) Si la vista del judici oral es desenvolupa davant de l'Audiència Provincial, 

es podrà incrementar fins un 50%. 
 

c) En el cas que durant la vista s'assoleixi conformitat entre acusació i 
defensa, es podrà fer una deducció de fins un 30%. 
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d) En els casos de suspensió de la vista una vegada començada aquesta, el 

Lletrat podrà minutar l'assistència a l'acte suspès amb un import de fins al 
40% del que resulti d'acord amb els Criteriss anteriors. 

 
 

III. JURISDICCIÓ DE MENORS (Llei Orgànica 5/2000 de 12 de Gener) 
 

Criteri  103.- Assistència al menor detingut. 
 
         Es recomana aplicar les recomanacions del Criteri  91. 
 
Criteri  104.- Procediment d'Habeas Corpus 
 
          Es recomana aplicar allò recollit en el Criteri  92. 
 
Criteri  105.- Vista de l'expedient. 
 
Per la sol·licitud al Fiscal de vista de l'expedient i instrucció del seu contingut a 
l'emparament de l'article 23.2 es recomana minutar des de 90 €. 
 
Criteri  106.-  Sol·licitud de diligències. 
 

a) Per l'escrit sol·licitant la pràctica de diligències davant del Ministeri Fiscal, es 
recomana minutar des de 90 €. 

 
b) Per l'escrit al Jutge de Menors en què se sol·licita la pràctica de diligències 
no admeses pel Fiscal es recomana minutar des de 120 €. 

 
Criteri  107.-  Compareixences amb el menor. 
 
Amb caràcter general, les compareixences amb el menor i l´assistència a diligències 
es  recomana minutar-les atenent a la transcendència del tràmit,  des de 120 €. 
 
Criteri  108.-  Mesures cautelars 
 

a) Per l'audiència prèvia a l'adopció de mesures cautelars,  es recomana 
minutar des de 120 €. 

 
b) Per l'assistència a la compareixença prevista en la Llei en relació amb 
l'adopció de la mesura d'internament. 

 
- Sense proposició de prova es recomana minutar des de 150 €. 

 
- Amb proposició de prova es recomana minutar des de 180 €. 

 
Criteri  109.-  Escrit d'al·legacions en fase d'audiència 
 

a) Per la redacció de l'escrit d'al·legacions en contestació al del Ministeri 
Fiscal, es podrà minutar en consideració a la complexitat i transcendència de 
l'assumpte i a la gravetat de les mesurse sol·licitades, recomanant-se minutar des de 
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300 €. 
 

b) Si la defensa del menor mostrés la seva conformitat amb el Fiscal, per 
l'assistència a la compareixença prevista en l'article 32, es recomana minutar des de 
150 €. 
 
Criteri  110.-  Assistència a l'audiència 
 

a) Es recomana minutar  en consideració a la complexitat i transcendència 
de l'assumpte, gravetat de les mesurse sol·licitades pel Fiscal i entitat de la 
intervenció del Lletrat,  des de 450 €. 
 

b) Si a l'audiència es mostrés conformitat per la defensa del menor evitant així 
la continuació de l'acte, es recomana  reduir els honoraris  fins a un 30%. 
 
Criteri  111.-  Suspensió de l'execució de la decisió. 
 
Per l'acompliment del tràmit d'audiència en relació amb la suspensió de l'execució 
de la decisió, es recomana minutar des de 120 €. 
 
Criteri  112.-  LLibertat vigilada, modificació i substitució de mesures. 
 

a) Per l'acompliment del tràmit d'audiència prèvia a la ratificació per 
Interlocutòria de la mesura de llibertat vigilada, es recomana minutar des de 120 €. 
 

b) Per l'acompliment del tràmit d'audiència prèvia a la modificació o 
substitució de les mesures imposades, es recomana minutar des de 120 €. 
 

c) Per la sol·licitud de modificació o substitució de mesures, es recomana 
minutar  180 €. 
 
Criteri  113.-  Responsabilitat Civil. 
 
Per la intervenció en la tramitació del procés sobre responsabilitat civil previst en 
l'article 64 de la Llei, fins sentencia, es recomana minutar per l'Escala 3 fins  un 30%.  
 
 
IV. TRIBUNAL DEL JURAT 

 
 

Criteri  114.-  Disposició general 
 

Les Actuacions que es desenvolupin en el curs dels procediments regulats per la Llei 
Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat no contemplades expressament a aquest 
Capítol, es recomana minutar-les conforme als Criteris establerts en els Capítols I i  I I  
precedents, i pels fixats per a Actuacions corresponents als processos davant de 
l'Audiència Provincial, per  les Actuacions no expressament contemplades en els 
presents Criteris.  
 
Criteri  115.-  Selecció prèvia del Jurat 
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a) Per l'assistència a la compareixença prevista en la Llei per al sorteig de 
candidats a jurats (article 18), es recomana des de 90 €. 
 

 b) Quan es formuli recusació dels candidats a jurats, es recomana minutar: 
 

?? Per l'escrit  de recusació des de 120 €. 
?? Si es proposa prova des de 150 €. 
?? Per assistència a  la vista de l'excusa, advertiment o recusació, des de 180 

€. 
 
Criteri  116.-  Compareixença per a concreció i trasllat de la imputació 
 
 

a) Si en la mateixa no es formulen al·legacions, es recomana des de 120 €. 
 

b) si es formulen al·legacions, o se sol·liciten noves diligències d'investigació o 
es fa una petició raonada de sobreseïment, es recomana des de 240 €. 
 
Criteri  117.-  Audiència preliminar 
 

a) Sense pràctica de prova, es recomana des de 150 €. 
 

b) Amb pràctica de prova, es recomana des de 300 €. 
 

c) Quan la sessió es perllongui per més d'una hora, podrà el Lletrat facturar 
per cada hora o fracció addicional una quantitat des de 60 €. 
 
Criteri  118.-  Plantejament de qüestions prèvies 
 
Es recomana minutar amb els mateixos Criteris establerts en el Criteri  100 per a la 
tramitació dels articles de previ pronunciament. 
 
Criteri  119.- Assistència a les sessions per a interrogatori, recusació i selecció de 
jurats 
 

a) Es recomana minutar per cada sessió en funció de la intervenció del Lletrat 
en la mateixa i de la seva durada, des de 120 €. 
 

b) Per cada hora o fracció addicional de durada de la sessió, es recomana 
minutar a més  a més  60 €. 
 
Criteri  120.-  Assistència al judici oral 
 

a) Es recomana minutar  conforme al que recull  el Criteri  102. 
 

b) Si es produeix la sol·licitud de dissolució anticipada del Jurat o al·legacions 
d'oposició a tal sol·licitud, es recomana minutar des de 150 €. 
 

c) Per l'assistència i intervenció a l'audiència prèvia al trasllat als jurats de 
l'objecte del veredicte, es recomana minutar des de 210 €. 
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d) Per l'assistència a la compareixença prevista en l'article 57 es recomana 
minutar des de 90 €. 
 

e) Per l'assistència a l'audiència prèvia a la devolució de l'acta al Jurat, es 
recomana minutar des de 210 €. 
 

f) Per l’assistència a l'acte d'audiència del veredicte, es recomana minutar 
des de 60 €. 
 

g) Per l’assistència a l'acte anterior, en el cas de veredicte de culpabilitat, 
amb informe sobre penes i responsabilitat civil, es recomana minutar des de 210 €. 
 

 
V. JUDICI DE FALTES 

 
Criteri  121.- Redacció d'escrits 
 
Es recomana aplicar les recomanacions del Criteri  95. 
 
Criteri  122.- Assistència a diligències 
 
Es recomana aplicar les recomanacions del Criteri  96. 
 
Criteri  123.-  Assistència al judici 
 

a) Per l'assistència al judici, es recomana minutar des de 360 €. 
 
b) Si se celebrés en diverses sessions, per cada sessió extra es recomana 

minutar fins a un 50% més. Si a més es discuteixen qüestions econòmiques, 
es  recomana  minutar el 80% del resultat d’aplicar l’escala 3 sobre la 
quantia de la responsabilitat civil fixada en sentència. 

 
c) En cas de transacció es recomana minutar: si la transacció s’assoleix 

després de l’emissió de l’informe forense fins a una setmana abans de la 
data fixada per la celebració de judici, el 50% del resultat d’aplicar 
l’escala 3 sobre la quantia transaccionada (amb independència del que 
correspongui minutar per les Actuacions judicials fins a les hores dutes  a 
terme). En el cas que la transacció s’assolís en el transcurs de la setmana 
abans de la data fixada pel Judici s’aplicarà l’establert en l’aparat a) del 
present Criteri  amb una reducció del 20% per la no celebració de la vista. 
En el cas que la transacció s’assolís un cop iniciat l’acte de judici 
s’aplicarà la totalitat del present Criteri. 

 
d) En cas de transacció o en qualsevol altre supòsit s’aplicarà el Criteri  

corresponent a les transaccions amb independència del que 
correspongui minutar per les Actuacions judicials dutes a terme. 

 
 
VI. ALTRES ACTUACIONS 
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Criteri  124.-  Nul·litat d'Actuacions 
 
En els incidents sobre nul·litat d'Actuacions es podrà minutar  en funció de la 
transcendència del tràmit afectat i de la complexitat del plantejament: 
 
 

a) Nul·litat d'actes processals de la instrucció (registres, declaracions, 
intervencions telefòniques, etc.), es  recomana minutar des de 300 €. 

 
b) Nul·litat d'actes de la fase intermèdia (conclusió del sumari, incoació de 

procediment abreujat, obertura del judici oral, etc.), es  recomana 
minutar des de 240 €. 

 
c) Nul·litat de la sentència, es recomana minutar des de 600 €. 

 
 
Criteri  125.-  Procediments seguits per injúria i calúmnia.  
 

a) Redacció de la papereta de conciliació o redacció de la nota contestant, 
es recomana minutar des de 180 €. 
 

b) Assistència a l'acte de conciliació, es recomana minutar des de 120 €. 
 

c) Sol·licitud d'autorització judicial, es recomana minutar des de 90 €. 
 
d) Assistència al judici verbal, es recomana minutar des de 240 €. 

 
 
Criteri  126.- Procediments d'extradició.  
 

a) Sol·licitud raonada al Jutjat o Tribunal per tal que  tramiti la petició 
d'extradició, en funció de la transcendència dels fets, es recomana minutar des de 
300 €. 
 

b) Les Actuacions practicades en els procediments d'extradició passiva es 
recomana minutar-les d'acord amb les recomanacions contingudes en els Criteriss  
del present Títol, i en particular per les següents: 
 

?? Assistència a la compareixença judicial del reclamat detingut, es 
recomana minutar des de 150 €. 

 
?? Escrit en el que se sol·licita que es completi la informació facilitada en la 

sol·licitud d'extradició, es recomana minutar des de 120 €. 
 

?? Tràmit d'instrucció, depenent del volum i complexitat dels antecedents, es 
recomana minutar des de 120 €. 

 
?? Assistència a la vista, es recomana minutar des de 360 €. 

 
 
Criteri  127.-  Actuacions davant de l'Audiència Nacional, Jutjats Centrals 
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d'Instrucció i Jurisdiccions especials. 
 
Es recomana aplicar els Criteriss d'aquest Títol incrementats en cada cas fins en un 
30%, prenent-se a aquests efectes la referència del Sumari ordinari. 
 
Criteri  128.-  Causes seguides davant del Tribunal Suprem 
 
En les causes seguides davant del Tribunal Suprem es recomana minutar d'acord 
amb els Criteriss d'aquest Títol, i les corresponents a causes quina decisió  correspon 
a les Audiències Provincials es podrà incrementar fins  un 60%. 
 
Criteri  129.-  Disposició general 
 
Amb caràcter general, les Actuacions no contemplades en els Criteriss precedents 
que es realitzen davant d'òrgans de la jurisdicció penal o en relació amb qüestions 
derivades d'assumptes d'aquesta naturalesa (procediments penals), ja sigui durant 
la tramitació del procés, ja sigui posteriorment a la seva conclusió per sentència 
ferma, es recomana minutar-les aplicant, per analogia, els Criteriss continguts en 
aquest Títol per les Actuacions que s'aproximin més a la que es vol minutar, sempre 
valorant la complexitat de la qüestió, l'efectiu treball realitzat i la transcendència 
que per al client pugui suposar el tràmit realitzat. 
 

 
VII. RECURSOS 
 
 
Criteri  130.-  Recurs de redreç 
 

a) En el Recurs de redreç contra resolucions del Jutge d'Instrucció, es 
recomana minutar des de 240 €. 
 

b) Contra la interlocutòria d'inadmissió de querella, processament, 
sobreseïment o arxiu, incoació de procediment abreujat o denegació d'obertura de 
judici oral, es recomana minutar des de 360 €. 
 

c) Contra una resolució relativa a la situació personal de l'imputat, es 
recomana minutar des de 150 €. 
 
 
Criteri  131.-  Recurs d'apel·lació 
 

a) En  els Recursos d'apel·lació contra les resolucions del Jutge d'Instrucció 
que l'admeti,  es recomana minutar des de 450 €. 
 

b) Si el recurs d'apel·lació hagués estat precedit de recurs de redreç i no és 
subsidiari a aquest, es recomana minutar-lo des de 150 €. 
 

c) El Recurs d'apel·lació contra sentències del Jutjat del Penal, es recomana 
minutar-lo des de 750 €. 
 

d) El Recurs d'apel·lació contra sentències del Jutge d'Instrucció en Judicis de 
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Faltes, es recomana minutar-lo des de 360 €. 
 

e) Per l'assistència en la vista del recurs d'apel·lació, es recomana minutar des 
de 300 €. 
 
Criteri  132.-  Recurs de queixa 
 

a) Amb caràcter general, els recursos de queixa es recomana minutar-los 
atenent a la transcendència de la resolució a la que van referits, recomanant-se 
minutar des de 300 €. 
 

b) Quan el recurs es dirigeix contra la resolució d'inadmissió del recurs 
d'apel·lació, es recomana minutar des de 180 €. 
 
Criteri  133.-  Recurs de Súplica 
 
Els recursos de súplica es recomana minutar-los atenent a la transcendència de la 
resolució a la que afectin, des de 300 €. 
 
Criteri  134.- Recurs de Cassació 
 

a) Per la preparació del recurs de cassació davant de l'Audiència Provincial o 
el Tribunal Superior de Justícia, es recomana minutar: 
 

?? Per infracció de llei, des de 120 €. 
 

?? Per trencament de forma, des de 180 €. 
 

?? Per ambdós motius, des de 250 €. 
 

b) Per la redacció de l'escrit d'interposició del recurs de cassació, es 
recomana atenir-se a la major o menor transcendència i gravetat de les qüestions 
en joc i a la substància i complexitat dels motius desenvolupats, recomanant  
minutar d’acord amb els següents paràmetres: 
 

?? Per infracció de llei, des de 900 €. 
 

?? Per trencament de forma, des de 750 €. 
 

?? Per ambdós motius, des de 1200 €. 
 
c) La instrucció i impugnació dels recursos de cassació es recomana facturar-

les d’acord amb els mateixos Criteris previstos per a la interposició, però ponderant 
la transcendència i complexitat de treball desenvolupat per determinar la minuta 
procedent en cada cas a partir de les quantitats recomanades. 
 

d)  Per la preparació i assistència a la vista del recurs de cassació, es 
recomana minutar des de 1200 €. 
 
 
Criteri  135.-  Recurs de Revisió 
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Els recursos de Revisió es recomana minutar-los atenent a la transcendència i 
complexitat de l'assumpte en funció del que resulti de la sentència objecte del 
recurs. Es recomana minutar d´acord amb els següents Criteris: 
 

?? Per la redacció de l'escrit promovent el recurs,  des de 750 €. 
?? Per la redacció de l'escrit interposant el recurs autoritzat, des de 600 €. 
?? Per l'assistència a la vista amb informe,  des de 900 €. 

 
Criteri  136.-  Aclariment de sentències 
 
Depenent de la transcendència del punt objecte d'aclariment, per la redacció de 
l'escrit sol·licitant-la es recomana minutar des de 150 €. 
 
Criteri  137.-  Disposició general en matèria de recursos 
 
La impugnació dels  recursos previstos en aquest capítol, es recomana minutar-los 
amb idèntics Criteris aplicables  per a  la seva interposició. 
 
 
VIII. EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 

 
Criteri  138.-  Règim penitenciari. 
 

a) Escrit raonat sol·licitant revisió de grau, es recomana minutar des de 150 €. 
 
b) Escrit sobre interposició de queixa en matèria de règim, es recomana 

minutar des de 180 €. 
 
c) Plec de descàrrecs amb proposició de prova en procediment disciplinari, 

es recomana minutar des de 240 €. 
 
d) Sense proposició de prova, es recomana minutar des de 150 €.  
 
e) Queixa davant del Jutge de Vigilància Penitenciària per raó del règim o 

tractament, es recomana minutar des de 180 €. 
 
f) Recurs d'alçada davant del Jutge de Vigilància Penitenciària contra 

actes de l'Administració, ja es tracti de sancions disciplinàries, revisió de 
grau, permisos o altres, depenent de la transcendència de la qüestió 
objecte del recurs, es recomana minutar des de 300 €.  

 
g) Recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial contra resolució del 

Jutjat de Vigilància Penitenciària, atenent als factors abans  ressenyats, es 
recomana minutar des de 450 €. 

 
Criteri  139.-  Remissió condicional, suspensió de l'execució de les penes, refosa i 
substitució de penes. 
 
Es recomana facturar atenent a la transcendència per al client i a l'efectiu treball 
realitzat, des de 300 €. 
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Criteri  140.-  Llibertat condicional 
 
Es recomana minutar en funció de la gravetat de la pena i la complexitat del tràmit, 
des de 240 €. 
 
Criteri  141.-  Cancel·lació d'antecedents penals 
 
En funció dels tràmits realitzats per compte del client, es recomana minutar des de 
150 €. 
 
Criteri  142.-  Indult 
 
Per la intervenció del Lletrat en l'expedient d'indult es recomana que la seva minuta 
vingui determinada per la gravetat de la pena, tràmits realitzats i transcendència 
per al client, recomanant-se minutar des de 450 €. 
 
Si la resolució és favorable es recomana minutar des de 900 €. 
 
Criteri  143.-  Execució en matèria de responsabilitats civils. 
 
Les Actuacions realitzades a la jurisdicció penal per a l'execució de la sentència en 
el pronunciament relatiu a responsabilitats civils, es recomana minutar-les aplicant 
els mateixos Criteris establerts a la jurisdicció civil per a l'execució de sentències, ja 
es tracti de condemna al pagament de quantitat líquida ja de condemna que s'ha 
de quantificar en fase d'execució. 

 
 

IX. RESPONSABILITAT CIVIL EN EL PROCÉS PENAL 
 
 
Criteri  144.-  Disposició general i determinació de la base de facturació. 
 
Amb independència de les quantitats que sigui procedent minutar per l'aplicació 
d'allò previst en els precedents Capítols del present Títol, en tots aquells processos 
penals en els que se suscitin qüestions d'índole econòmica en relació amb la 
responsabilitat civil derivada de la penal, es recomana minutar a més, els honoraris 
corresponents per aquest concepte conforme a les recomanacions que s'ofereixen 
en els Criteris d'aquest Títol, sense que a aquests efectes s'hagin de tenir en compte 
les sancions de caràcter pecuniari imposades (multa, comís, confiscació, etc.). 
S'exceptua únicament la responsabilitat civil en els procediments relatius a la 
Jurisdicció de Menors, que es regirà per allò previst en el Criteri  113. 
 
A aquest efecte la base de càlcul per a l'aplicació de l'Escala núm. 3 i els 
percentatges que després es diran, es recomana determinar-les de la següent 
forma: 
 

a) Quan el procés finalitza mitjançant sentència, s'ha d'estar al seu 
pronunciament si és de condemna. 

 
b) Si la sentència és absolutòria, les qüestions pecuniàries es valoraran, als 
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efectes de l'aplicació dels Criteris d'aquest Capítol, en funció de la 
petició més elevada de les que les acusacions personades hagin 
formulat en les seves conclusions definitives, sempre que l'esmentada 
sol·licitud aparegui raonadament justificada i no resulti arbitrària, i en el 
seu defecte per la sol·licitud del Ministeri Fiscal. 

 
c) Si el procés té una conclusió prematura per Interlocutòria d'arxiu o 

sobreseïment, s'ha d'estar a l'import de les responsabilitats exigides per les 
acusacions en els seus escrits (querella, denúncia, sol·licitud d'adopció de 
mesures cautelars, etc.), sempre que aparegui raonada, o al que resulti 
de la causa si apareix clara la responsabilitat civil derivada dels fets 
imputats, i en un altre cas s'han d'aplicar els Criteris de la jurisdicció civil 
per als supòsits de quantia indeterminada. En tot cas, sobre la sol·licitud 
de les acusacions prevaldrà la resolució judicial relativa a l'adopció de 
mesures cautelars en matèria de responsabilitat civil. 

 
d) Si s'arriba a un acord entre les parts en matèria de responsabilitats civils, 

es recomana  prendre com  a base l'import de la quantitat convinguda. 
 
 
Criteri  145.-  Responsabilitat civil corresponent a la instància en els diferents 
processos penals. 
  

a) Quan el procés conclogui amb sentència, sigui per delicte o per falta, es 
recomana minutar per aquest concepte fins un 80% del que resulta de l'aplicació de 
l'Escala 3 sobre la base de càlcul fixada conforme a allò previst en el precedent 
Criteri . 
   

b) Quan les responsabilitats civils siguin convingudes per les parts en el 
transcurs de la setmana abans de la data fixada per a la celebració del judici, els 
honoraris xifrats conforme al paràgraf precedent es recomana reduir-los en un 20%, i 
en un 50% si l'acord s'assoleix durant la instrucció o abans que s'assenyali la data del  
judici. 
  

c) Quan la causa conclogui amb interlocutòria d'arxiu o sobreseïment, els 
honoraris per aquest concepte es recomana calcular-los conforme al que preveu a 
l'apartat a) precedent, aplicant-se seguidament una reducció del 50%, excepte en 
el cas que això es produeixi una vegada començat l'acte del judici. En aquest 
supòsit es recomana una  reducció  del  30%. 
 

d) Quan es produeixi un canvi de Lletrat director d'una de les parts durant el 
procés, correspondrà el 50% dels honoraris al que va intervenir en la fase d'Instrucció 
i l'altre 50% al que ho va fer en la del judici oral. Si intervé més d'un Lletrat en cada 
una de les esmentades fases es distribuiran els seus honoraris en proporció amb el 
treball desenvolupat per cada un. 
 
 
Criteri  146.-  Responsabilitat civil en els recursos penals. 
 

a) La minutació dels recursos de reforma súplica i queixa es recomana que 
en cap cas inclogui els honoraris per responsabilitat civil, sense perjudici dels que 
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corresponguin per aquest concepte per la intervenció del Lletrat en el procés. 
 

b) En els recursos d'apel·lació, cassació i revisió contra sentències, els 
honoraris per responsabilitats civils es recomana calcular-los conforme al que preveu 
el Criteri  52, aplicant a continuació els coeficients correctors previstos per a la 
mateixa classe de recursos davant de la jurisdicció civil. 
 

c) Si els recursos es dirigeixen contra interlocutòries relatives al sobreseïment o 
arxiu de la causa o es refereixin a qüestions que impedeixen la seva continuació, els 
honoraris es recomana calcular-los conforme al que indica el paràgraf b) 
precedent amb una reducció de fins al 40%. 
 
Criteri  147.-  Pluralitat d'interessats. 
 
Quan en matèria de responsabilitat civil en el procés penal concorren una pluralitat 
d'interessats, es recomana aplicar, sobre la base dels Criteris anteriors, les 
recomanacions contingudes en els anteriors Criteris generals, i especialment en el 
número  6.  
 
Criteri  148.-  Altres supòsits 
 
Si un procés conclou mitjançant sentència que no té pronunciament exprés sobre 
responsabilitats civils, però estableix, en els fets o en la decisió, els pressupòsits per al 
futur exercici d'accions d'aquesta índole o resulti determinant per la sort de les que 
posteriorment es poguessin exercitar o es trobin ja exercitades, es recomana 
considerar la minutació per aquest concepte quan la incidència de la sentència en 
l'àmbit civil resulti clara fins al 50% del que procedeix per l'aplicació dels Criteris  
d'aquest capítol. 

 
 
V. ACTUACIONS DAVANT LA JURISDICCIÓ SOCIAL 

 
 

ASSUMPTES NO CONTENCIOSOS EN MATÈRIA SOCIAL  
 

Criteri  149.-  Contractació i Reglaments 
 

Per la redacció de contractes de treball amb clàusules senzilles, es recomana 
minutar des de 210 €.  
 

 Si contenen clàusules complexes o fan referència a règims especials, es recomana 
aplicar l’escala 1 fins un 40%, prenent com a base la retribució -per tots els 
conceptes- d'un any de feina. 
 
Criteri  150.- Per la redacció d'Estatuts d'Associacions Professionals. Sindicals. 
Cooperatives i similars, es recomana minutar des de 900 €. 
 
Criteri  151.- Convenis col·lectius i Expedients de Regulació d'ocupació. 
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Per la redacció i elaboració de convenis col·lectius d'empresa, es recomana 
minutar tenint en compte la complexitat, nombre de treballadors als que afecta, 
circumstàncies estructurals de l'empresa, transcendència econòmica, etc., des de 
1200 €.  
 
Criteri  152.-  Per la redacció i elaboració de convenis col·lectius d'àmbit superior al 
de l'empresa, atenent a les circumstàncies expressades en el número anterior, que 
siguin d'aplicació, i les pròpies del sector que es tracti, es recomana minutar des de 
3000 €.  
 

 Criteri  153.- Els Lletrats que assessorin o intervinguin assistint-hi a les reunions de la 
Comissió Deliberadora, en els supòsits dels dos Criteri anteriors, es recomana meritin, 
per cada assistència, des de 300 €.  
 
Criteri  154.- Actuacions en matèria de mobilitat geogràfica i modificacions 
substancials de les condicions laborals. 

 
En les intervencions a què es refereix en el present epígraf, cap distingir i es 
recomana seguir els següents Criteris: 
 

  a) Actuacions no jurisdiccionals reglamentades en els arts. 40 i 41 de la Llei 
de l'Estatut dels Treballadors: es recomana minutar des de 360 € per cada 
treballador afectat. 
 
Fases: 
 
1º. - Fins a la iniciació de període de consultes: 60%. 
 
2º. - Període de consultes: 30%. 
 
3º. - Comunicació de la decisió empresarial: 10%. 
 
 b) Actuacions administratives: es recomana minutar des de 60 € per cada 
treballador afectat  
 

  c)  Quan se sol·liciten trasllats col·lectius: es recomana minutar des de 360 € 
per cada treballador afectat que opti per la rescissió del contracte, i 240 € pels 
altres. 
 
 d)  Quan es modifiqui el vincle laboral:  es recomana minutar des de  240 € 
per cada treballador afectat.  
 
Criteri  155.- Procediments de regulació d'ocupació. 
 
Es pot diferenciar i es recomana seguir els següents Criteris: 

 
   a) Quan se sol·licita l'extinció dels contractes de treball: es recomana 
minutar des de  360 € per treballador afectat.  

 
  b) Quan se sol·licita la suspensió temporal dels contractes o la modificació 

de la jornada de treball: es recomana minutar des de 360 € per treballador implicat. 
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Fases: 
 

 1º. - Preparació de l'expedient i comunicació a l'autoritat laboral i als representants 
dels treballadors de l'obertura del període de consultes: 60% 
 
2º. - Participació en període de consultes: 30% 
 

 3º. - Presentació davant de l'autoritat Laboral del resultat del període de consultes: 
10% 
 
Criteri  156.- Per la redacció de peticions i reclamacions administratives individuals, 
com a reclamacions administratives prèvies a la via judicial, reclamacions de l'Estat 
per salaris de tràmit meritats en judicis per acomiadament o qualsevol altre 
expedient tramitat davant de l'autoritat Laboral, per tota la seva tramitació, es 
recomana minutar des de 300 €.  
 

 En el cas de resolució favorable es recomana minutar de conformitat amb els 
Criteris establerts en la norma 166. 
 
Criteri  157.- Actuacions disciplinàries. 
 
Es pot distingir: 

  a) Per l' estudi, elaboració i redacció de la carta d'imposició de sancions al 
personal, es recomana minutar des de  180 €. 
 

  b) Per la redacció de la comunicació de faltes molt greus que impliquin 
acomiadament, es recomana minutar des de 450 €.  
 
 c) Per la total intervenció en expedients disciplinaris contradictoris i expedients 
disciplinaris a representants dels treballadors, es recomana minutar des de 600 €.  
 
Criteri  158.- Conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal.  
 
L'assessorament i intervenció en aquestes matèries, exclosa la intervenció 
contenciosa, i tenint present la complexitat del conflicte, el nombre de treballadors 
afectats, i totes les  altres circumstàncies que puguin incidir en la minuta, es 
recomana minutar des de 1200 €.  
 

 Criteri  159.-  Actuacions davant de la Inspecció de treball.  

 Per l'assessorament, assistència i/o intervencions davant de la Inspecció de treball, 
sempre que no pugui enquadrar-se en els Criteris dels Recursos Contencioso-
Administratius, es recomana minutar segons la complexitat i els interessos en joc, des 
de 300 €. 
 

 Criteri  160.- Recursos contra actes de la Seguretat Social.  

 Els recursos contra actes de liquidació o infracció de la Seguretat Social, o contra els 
requeriments dels Òrgans Gestors de les mateixes, es recomana minutar-los de 
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conformitat amb allò previst per als assumptes administratius,  des de 450 €, tenint en 
compte la complexitat del recurs, el nombre de treballadors afectats i l’interès 
econòmic.  
 
Criteri  161.- Actes de conciliació davant del Servei de Mediació, Arbitratge i 
Conciliació i els relatius als procediments de solució extrajudicial de conflictes 
laborals: conciliació, mediació i arbitratge.  
 
Es pot  diferenciar: 
 
1º. - Per la redacció de Papereta de Conciliació o de l'escrit de sol·licitud de solució 
extrajudicial, redactats sense especial complexitat, es recomana minutar des de 180 
€. 
 
2º. - Assistència a l'acte: 
 
a) Sense efecte o sense avinença, es recomana minutar des de 180 €.  
 
b) Amb avinença: es recomana minutar fins un 30% del que resulti d’aplicar l'Escala 
3,  des de 450 €. En cas de readmissió, es recomana prendre com a base un any de 
salari, més els salaris de tramitació.  
 
Criteri  162.- Gestions davant del Fons de Garantia Salarial. 
 
Per l'assessorament, redacció i presentació d'expedient en reclamació de 
prestacions davant del Fons de Garantia Salarial, es recomana minutar aplicant 
l'Escala 3 fins a un 15%,  des de 150 €.  

 
ASSUMPTES CONTENCIOSOS EN MATÈRIA SOCIAL 

 
Criteri  163.- Assumptes contenciosos. 
 
a) Actes preparatoris i mesures precautòries: 
 

  - Sol·licitud i pràctica de confessió judicial o prova testifical anticipada, es 
recomana minutar des de 240 €.  
 

  - Sol·licitud i examen o comunicació de llibres i comptes anteriorment a la 
promoció del judici, es recomana minutar des de 360 €.  
 
b) Sol·licitud d'embargament preventiu. Es  recomana minutar el 15% de l'Escala 4. 
 
Criteri  164.-  Reclamació de quantitat. 
 
Es recomana minutar d'acord l'Escala 3, des de 450 €. En els casos de reclamació de 
salaris, liquidació de parts proporcionals i hores extraordinàries, la base recomanada 
pel càlcul serà la quantia del procediment.   
 

 En els casos de reclamacions de biennis, triennis, o quinquennis, reclamacions de 
complements salarials, reclamació de recàrrecs per contingències de Seguretat 
Social, reclassificacions, etc. s'ha de tenir en compte la possibilitat de la seva futura 
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meritació i hipotètica consolidació, fixant els honoraris sobre la base d'una anualitat 
del seu import multiplicada per cinc. 
 
Criteri  165.- Impugnació de sancions disciplinàries. 
 

 Es recomana minutar fins un 75% del que resulti de l’aplicació de l'Escala 3, si la 
sanció té un contingut econòmicament avaluable. S'ha de tenir en consideració, 
però, la gravetat de la sanció imposada, les seves possibles repercussions posteriors 
sobre l'expedient personal del sancionat, i eventuals mesures disciplinàries ulteriors 
relacionades amb la sanció, categoria professional i salarial de l'expedientat, la 
seva antiguitat a l'empresa, etc. 
 
Si la sanció no tingués un contingut avaluable, es recomana minutar 
prudencialment tenint en consideració els anteriors factors, des de 420 €. 
 

 Criteri  166.- Reclamacions per acomiadaments, disciplinaris o objectius, i altres 
resolucions contractuals, individuals o col·lectives. 
 
Es recomana aplicar l'Escala 3 sobre la indemnització i salaris de tràmit. En el cas de 
la readmissió del treballador en el seu lloc de treball, es recomana aplicar el 
precepte sobre la base del salari anyal més els meritats durant la tramitació 
processal. Es recomana minutar des de 600 €. 
 
Quan es tramiti incident de no admissió, aquest es recomana minutar 
separadament prenent com a base de càlcul recomanada un 20% de la 
indemnització més els salaris de tramitació. Es recomana minutar des de 300 €. 
 
En el cas d’acomiadament nul per vulneració de drets fonamentals, es recomana 
prendre com a base de càlcul la indemnització més els salaris de tramitació, als que 
s’aplicarà l’Escala 3, més un increment resultant d’un 25%.  
 

 Criteri  167.-  Reclamació a l'Estat del pagament dels salaris de tramitació en judicis 
de comiat. 
 
Es recomana minutar d’acord amb l'Escala 3, des de 300 €. 
 
Criteri  168.-  Reclamacions de Seguretat Social 
 
Per la intervenció en les reclamacions per prestacions periòdiques, pensions 
vitalícies, indemnitzacions a tant alçat, o reintegrament de despeses, es recomana 
aplicar  l'Escala 3, prenent com a referència tres anualitats en el cas de prestacions 
periòdiques o pensions vitalícies. Es recomana minutar des de 600 €.  
 

 Criteri  169.- Altres modalitats contencioses i processos en única instància davant de 
les Sales del Social del Tribunal Superior de Justícia i de l'Audiència Nacional. 
 

 Per a la minutació dels processos que se segueixin per les modalitats processals 
especials que es contenen en el Títol II del Llibre II de la Llei de Procediment Laboral, 
com són els judicis per a la fixació individual o plural de data de gaudiment de 
Vacances, processos relatius a la mobilitat funcional i geogràfica dels empleats i de 
les modificacions substancials de les seves condicions de treball, permisos per 
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lactància i reducció de jornada per motius familiars, impugnació de convenis 
col·lectius, impugnació d'estatuts sindicals, matèria electoral i tutela dels drets de 
llibertat sindical i altres drets fonamentals; si tenen un contingut clarament 
quantificable, es recomana minutar d’acord amb l'Escala 4, poden-se incrementar 
el resultat que de la mateixa resulti fins a un 25% del seu import. 
 
Criteri  170.-  Execució de Sentències. 
 
Es pot distingir: 
 

a) Per l'escrit de sol·licitud d'execució, es recomana minutar des de 240 €.  
 
 b) A la resta de les Actuacions professionals en la fase executiva, es 
recomana minutar fins al 75% del que resulti d’aplicar l'Escala 4, recomanant-se des 
de 450 €, atenent a les efectives Actuacions desplegades, la seva importància 
sobre el desenllaç de l'execució, la seva complexitat, i la dedicació prestada, la 
necessitat de procedir a la investigació de béns susceptibles de trava, l'existència 
de recursos o incidències, els resultats obtinguts, etc.  
 

  c) La minuta s'establirà amb referència al principal despatxat, incloent també 
el càlcul provisional de costes i interessos decretat judicialment. 
 
Criteri  172.- Recursos contra provisions i interlocutòries. 
 

 Es recomana minutar conforme a les previsions establertes per a l'ordre jurisdiccional 
civil. En tot cas es recomana seguir els següents Criteris: 
 

 a) Recurs de reposició o oposició al mateix: es recomana minutar des de 
240€.  

 
 b) Recurs queixa: es recomana minutar des de 360 €. 
 
Criteri  173.-  Recursos de Suplicació 

  
 Es recomana minutar: 

 a) El 50% dels honoraris que corresponen a la primera instància, si és el mateix Lletrat 
el que ha dirigit aquella fase processal. 
 

 b) El 80% dels honoraris previstos per a la instància, si no es tracti del mateix Lletrat 
que la va dirigir. Tal increment no pot repercutir-se en costes. 
 
En tot cas, es recomana minutar des de 600 €. 
 
Si se celebrés prova els honoraris que resulten poden incrementar-se fins a un 20%. 
 

 Criteri  174.- Recurs de Cassació Ordinari i per a la Unificació de Doctrina. 
 

 1º. - El Lletrat de la part que recorre es recomana minuti fins un 70% dels honoraris de 
la primera instància, si es tracta del mateix Lletrat que ha dirigit aquesta fase 
processal. 
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2º. - El 90% dels honoraris que es recomanen per a la instància, si es tracta d'un 
professional que no va intervenir en la mateixa. Tal increment no pot repercutir-se en 
costes. 
 
En tot cas, es recomana minutar des de 900 €.  
 
Criteri  175.-  Recurs de Revisió. 
 

 Per tal de minutar-lo es recomana aplicar l'Escala 3 d'acord amb la quantificació 
del valor del procediment sotmès a revisió, des de 900 €.  
 

 

VI. ACTUACIONS ADMINISTRATIVES I FISCALS 
 

 
I. ACTUACIONS ADMINISTRATIVES I FISCALS 

 
 
Criteri  176.-  Actuacions Administratives en general 
 
1º.- Sol·licitud simple o escrit de mer tràmit, es recomana minutar des de 90 €. 
 

 2º.- Sol·licitud o impugnació, fundada fàcticament i/o jurídicament, es recomana 
minutar des de 150 €.  
  
3º.- Respecte de l’escrit d'al·legacions, s'ha de ponderar degudament la 
complexitat dels fonaments jurídics en la seva referència a l'ordenació 
administrativa, i la quantia de l'assumpte, recomanant-se minutar des de 240 €.  
 
Criteri  177.- Recursos Administratius 
 
Els recursos de reposició - siguin o no previs a la via jurisdiccional- els d'alçada i 
revisió, es recomana minutar-los en funció de la seva complexitat, quantia i altres 
circumstàncies jurídiques, econòmiques o de qualsevol altra índole que concorrin, 
recomanant-se minutar des de 240 €. 
 
S'equipararà el recurs de reposició a qualsevol altre que, fins i tot sota diferent 
denominació, hagi estat resolt per qui va dictar l'acte recorregut.  
 
Criteri  178.-  Actuacions en matèria d'urbanisme. 
 
1º. - En els expedients de declaració de ruïna es graduaran els honoraris per l'Escala 
3, amb una reducció del 40% si hi hagués oposició, i del 60% si no la hi ha, atenent a 
la quantia de l'assumpte, que s'ha de determinar segons el  valor de mercat de 
l'immoble que es tracti, i a aquest efecte s'hauran de ponderar els factors 
concurrents, tal com superfície ocupada per l'immoble afectat, nombre de 
llogaters, data dels contractes, situació de la finca; etc., recomanant-se minutar des 
de 600 €.  
 



- 56 - 

2º. - En els expedients per a inclusió o exclusió de finques al Registre Municipal de 
Solars i Immobles d'Edificació Forçosa, es recomana establir els honoraris d'acord 
amb les mateixes recomanacions exposades en el Criteri  anterior, i igualment es 
recomana minutar des de 600 €.  
 

 3º. - En els expedients per a demolició i posterior reconstrucció de l'immoble, o per 
addicionar o elevar l'edificació, es recomana adoptar els mateixos Criteris-a efectes 
de minutar-los- exposats precedentment, recomanant-se minutar des de 600 €.  

 4º. - Plans d'Ordenació Urbana i Criteris subsidiaris de Planejament. 

 Per l'assessorament i les intervencions en la redacció de projectes de plans especials 
i parcials d'ordenació urbana, parcel·lacions i/o reparcel·lacions, estudis de detall, 
projectes d'urbanització programes d'actuació urbanística, etc., incloent les 
reunions i consultes amb el o els clients, i/o altres professionals intervinents, es 
recomana aplicar l’Escala 1 sobre la quantia de l’entitat econòmica del projecte, 
recomanant-se minutar des de 1500 €.  
 

 5º. - Juntes de Compensació. Per la constitució o organització de la Junta de 
Compensació, o d'Entitat Urbanística col·laboradora, o d'associació administrativa 
de cooperació, i per la seva direcció jurídica i/o coordinació de les seves 
Actuacions, es recomana calcular els honoraris per les disposicions aplicables a les 
Societats , recomanant-se minutar des de 1500 €.  

 6º. - Per la defensa en els expedients sancionadors previstos de la Llei del Sòl i els seus 
Reglaments, es recomana minutar aplicant l’Escala 1, ponderant els interessos en 
joc, la complexitat tècnica i jurídica de l'assumpte, i el resultat obtingut. Es 
recomana minutar des de 360 €.  

 7º. - Expedients de demolició o legalització d'obres. Es recomana aplicar l'apartat 1.º 
d'aquest epígraf, segons es tracti d'obres construïdes amb o sense llicència, 
respectivament, incrementant-se en un 20%. Es recomana minutar des de 750 €.  
 
Criteri  179.- Expedients d'Expropiació Forçosa. 
 

 1º. - La intervenció professional i/o, en el seu cas, oposició i recurs d'alçada a l'acord 
de la necessitat de l'ocupació, es recomana minutar atenent a la complexitat i 
transcendència de les Actuacions, recomanant-se des de 480 €.  

 2º. - La intervenció professional en la peça separada de fixació del preu just, 
incloent la redacció del full d'apreciació, l'escrit d'al·legacions i quantes altres 
Actuacions o diligències siguin precises per finalitzar la via administrativa, es 
recomana minutar-la segons l'Escala 4, amb una reducció del 20%, adoptant com a 
base per al seu càlcul la diferència existent entre el preu ofert per l'Administració, i el 
sol·licitat per l'expropiat, o el que finalment s'obtingui. 

 3º. - Si el preu just es fixés de mutu acord, sense formular full d'apreciació ni escrit 
d'al·legacions, els honoraris es recomana graduar-los d'acord amb l'escala núm. 2, si 
s'arribés al mutu acord després d'haver efectuat les Actuacions dites, o una part 
d'elles. Es recomana valorar aquesta, a més, aplicant totalment o parcialment, 
segons procedeixi, el Criteri  anterior. 



- 57 - 

 4º. - En l'expropiació mitjançant el procediment d'urgència, es recomana minutar 
separadament la intervenció a l'Acta Prèvia a l'Ocupació, graduant-se els honoraris 
segons la complexitat i transcendència de les Actuacions professions del Lletrat que 
intervingui, i en relació amb la naturalesa i importància dels béns i drets expropiats. 
En qualsevol cas es recomana minutar des de 480 €. 

 Criteri  180.-  Reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils o laborals. 

 Es recomana calcular els honoraris d'acord amb el Criteri  de les reclamacions 
administratives, des de 180 €.  

 Criteri  181.- Nacionalitat, Estrangeria i dret d'asil. 

a) Per tota la tramitació de l’expedient de naturalització davant del Jutjat 
encarregat del Registre Civil, fins a l'obtenció de la nacionalitat espanyola i 
Actuacions posteriors, fins a la inscripció de l’acceptació en el Registre, segons la 
complexitat de les proves i nombre d’Actuacions, es recomana minutar des de 
600 €. 

 
b) Per la tramitació i obtenció del permís de residència i treball d'estrangers, 

dependent de la complexitat i Actuacions professionals a desenvolupar davant 
de les autoritats administratives i policíaques, es recomana minutar des de 500 €.  

 
c) Recursos administratius contra resolucions en matèria d'entrada, permanència i 

sortida d'estrangers a Espanya, es recomana minutar des de 300 €.  
 
d) Per la tramitació complerta d’expedients en matèria de dret d'asil a Espanya i 

homologació de la condició de refugiat, depenent de la complexitat, nombre 
d'Actuacions i escrits, es recomana minutar des de 600 €. 

 Criteri  182.- Expedients sancionadors. 

 1º. - En els expedients sancionadors ordinaris o especials, amb quantia determinada, 
es recomana minutar-los d’acord amb l'Escala nº 3, amb una reducció del 50%, 
prenent com a base la sanció inicialment proposada i aquelles altres conseqüències 
sancionables de ser valorades econòmicament, des de 300 €.  

 2º. - En els expedients sancionadors a funcionaris públics, es recomana graduar els 
honoraris atenent a la gravetat de la sanció proposada, retribució econòmica dels 
mateixos, i correlació entre ambdós o amb els seus restants drets, recomanant-se 
minutar des de 300 €.  

   
 Criteri  183.- Expedients d'arbitratge, en matèries d'assegurances, defensa de 

consumidors i usuaris de transport. 
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 Els lletrats de les parts, es recomana graduïn els seus honoraris d'acord amb el que 
disposa el Criteri  41 sobre arbitratge.  

 
 

II. RECLAMACIONS ECONOMIC-ADMINISTRATIVES 
 

Criteri  184.- Recurs de Reposició previ a la Reclamació Económic-Administrativa, es 
recomana minutar des de 240 €.  
 
Criteri  185.- Escrit d'interposició del Recurs, sense al·legacions, es recomana minutar 
des de 90 €.  
 
Criteri  186.- Escrit sol·licitant la suspensió de l'acte recorregut, es recomana minutar 
des de 150 €.  
 
Criteri  187.- Escrit d'al·legacions, proposició de prova, vista i, en definitiva, per la 
completa instrucció de procediment, es recomana graduar els honoraris entre un 
40% i un 80% de l'Escala 3, segons la complexitat del cas, recomanant-se minutar 
des de 300 €.  
 

 Criteri  188.- Recurs d'Alçada davant del Tribunal Central si és el mateix lletrat que va 
portar l'assumpte davant del Tribunal Provincial es recomana aplicar el 50% del 
Criteri  anterior o el 60% si hagués de practicar-se prova, recomanant-se minutar des 
de 300 €.  

 Si el lletrat és diferent es recomana aplicar  el 100% del Criteri  precedent. 

 Criteri  189.- En el Recurs Extraordinari de Revisió, es recomana aplicar els dos Criteris 
anteriors, recomanant-se minutar des de 300 €.  

 Criteri  190.- Els altres escrits, que siguin procedents, i no contemplats en els Criteris 
anteriors, es recomana minutar-los des de 60 €.  

 Criteri  191. Expedients de devolució. 

 Per la redacció dels escrits sol·licitant la devolució i sempre que estiguin 
fonamentats, es recomana minutar el 10% de l'Escala 3, des de 150 €. 

 

 
VII. ACTUACIONS DAVANT DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIVA 
 
 
Criteri  192.-  Procediment contenciós-administratiu en primera o única instància. 
 
 a) Per tota la tramitació del procediment fins a la Sentència - incidents i 
recursos exclosos-  es recomanen els que resulten d’aplicar l'Escala 3. 
 
 b) Els honoraris en aquest procediment es recomana siguin distribuïts de la 
següent manera: 
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1. - Per l'estudi de viabilitat i l'escrit sol·licitant que es tingui per interposat el recurs, el 
10%.  
 
2. - Pel període de controvèrsia, el 50%. 
 
3. - Per la fase probatòria, el 20%. 
 
4. - Per l'assistència a la vista o la formulació de conclusions escrites, el 20%. 
 
 c) La base de càlcul dels honoraris, qualsevol que sigui la instància o recurs, 
es recomana vingui determinada pel valor econòmic real de la pretensió objecte 
de litigi.  
 
Criteri  193.-  Procediment Abreujat 
 
Si el recurs té quantia es recomana aplicar l'escala 3 amb uns honoraris que es 
recomanen des de 360 €. 
 
Quan es tracti de qüestions de personal que no es refereixin al naixement o extinció 
de la relació de servei dels funcionaris de carrera, es recomana graduar els 
honoraris atenent al treball realitzat i a la transcendència de la qüestió objecte de 
debat. Es recomanen uns honoraris des de 360 €. 
 
En el cas de que la resolució comporti l’imposició de una multa per infracció de 
normes de trànsit, es recomana que l’import dels honoraris no ultrapassin la quantia 
de la multa.    
 
Criteri  194.-  Procediments especials. 
 
Es recomana aplicar el Criteri  anterior, recomanant-se uns honoraris des de 1200 €.  
 
Criteri  195.-  Mesures cautelars i la seva modificació. 
 
Per la sol·licitud i adopció de mesures cautelars, o per la seva modificació, es 
recomana minutar fins al 40% del que resulti d’aplicar l’Escala 4, prenent com a 
base la quantia o l'interès econòmic de les mesurse sol·licitades. 
 
Si la mesura s'hagués acordat sense audiència de la part contrària, o si aquesta no 
ha manifestat oposició, es recomana minutar fins al 50% del que resulti de l'aplicació 
del paràgraf precedent. 
 
Criteri  196.-  Recursos 
 
 a) En els recursos de súplica, apel·lació i queixa contra providències i 
interlocutòries es recomana aplicar  el que es disposa per a la jurisdicció civil. 
 
 b) Igualment es recomana aplicar per els recursos d’apel.lació contra 
sentències el que es disposa per a la jurisdicció civil. 
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 c) En els recursos de cassació es recomana aplicar el que es disposa per a 
la jurisdicció civil. Tanmateix, si el recurs és inadmès o declarat desert, el Lletrat de la 
part contra la qual es recorre en cassació es recomana que pugui percebre fins al 
25% de la quantitat que resulti, graduant-se els honoraris en funció que hagi formulat 
o no al·legacions oposant-se a l'admissió. 
 
 d) En els recursos de revisió es recomana regular els honoraris d'acord amb 
la jurisdicció civil. 
 
Criteri  197.-  Execucions 
 
 a) L'execució provisional es recomana sigui minutada fins al 10% de l'Escala 
3, aplicada sobre la quantia per la que es despatxi l'execució per tots els conceptes. 
Si se suscita oposició es recomana es minuti fins al 20% de l'Escala 4. 
 
 b) Per l'execució forçosa es recomana es minuti fins al 20% de l'Escala 3. Si se 
suscita oposició es recomana es meriti fins al 40% de l'Escala 4. 
 
 

VIII.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

Criteri  198.- Per la completa tramitació de Recurs d'Inconstitucionalitat, es 
recomana des de 900 €.  
 
Criteri  199.- Escrit d'Al·legacions en Qüestió d'Inconstitucionalitat (art. 35 LOTC), es 
recomana des de 400 €.  
 
Criteri  200.- Recurs d’Emparament  
 
1. Per la tramitació de qualsevol de les modalitats del Recurs d'emparament 
Constitucional al qual es refereixen els arts. 42 a 45 LOTC, es recomana minutar des 
de 720 €.  
 
2. Si hi hagués recepció a prova, es recomana incrementar els honoraris en un 10%. 
 
3. Si hi hagués acumulació, es recomana incrementar els honoraris en un 10%. 
 
4. Si el Recurs no s'admet per alguna de les causes expressades a l'art. 50 LOTC, es 
recomana la percepció del 35% dels honoraris corresponents. 
 
5. Els Lletrats que dirigeixin al demandat o al coadjuvant, es recomana minutin el 
60% dels honoraris corresponents al Recurs. 
 
6. Per tota la tramitació de l'incident de suspensió de l'acte administratiu dels poders 
públics pel qual es recorre en emparament, es recomana es minuti el 20% dels 
honoraris que corresponguin al Recurs. 
 
Criteri  201.- En els incidents sobre indemnització amb causa en els danys 
conseqüents a la denegació o concessió de la suspensió de l'acte dels poders 
públics, es recomana minutar d’acord amb l'Escala 4. 
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Criteri  202.- En els conflictes negatius, o de competències, regulats en els arts. 68, 69 
i 70, es recomana minutar uns honoraris en la mateixa quantia i proporció en què 
s'ha establert per al Recurs d'empara. 
  
Criteri  203.-     Protecció Jurisdiccional dels Drets Fonamentals de la persona. 
 
1º. - Jurisdicció Interna 
 
En els procediments que se segueixin pels tràmits regulats en la Llei 62/1978 de 26 de 
desembre -supòsits molt especials, ja sigui davant de la Jurisdicció Civil, Penal, o 
Contenciós-Administrativa, els honoraris es meritaran en consideració a la 
complexitat i el treball professional desenvolupat, recomanant-se des de 600 €.  
 
Pel que fa a les apel·lacions, es recomana estar al que s'ha previst per a cada ordre 
jurisdiccional respectiu. 
 
Es recomana minutar tots els recursos i incidències que sorgeixin en la seva 
substanciació, inclosa la suspensió de l'acte administratiu impugnat, en un 20% els 
honoraris de l'assumpte principal, per cadascun d'ells. 
 
2º. - Jurisdicció Europea 
 
En les demandes, i per tot el procediment, davant de la Comissió Europea dels Drets 
Humans es recomana minutar els honoraris per l'Escala 3 incrementada en un 50%, 
des de 1800 €.  
 
En els assumptes seguits davant del Tribunal dels Drets Humans, si el Lletrat que 
intervé ha portat el procediment davant de la comissió es recomana percebi -en 
concepte d'honoraris- el 40% dels fixats en el paràgraf precedent; en un altre cas, es 
recomana percebi el 60%. 

 

 
IX. DRET COMUNITARI 

 
 

Criteri  204.- Assumptes que es tramiten davant de la Comissió: 
 
Per la interposició de qualsevol Recurs davant de la Comissió, o per al·legacions 
escrites, es recomana minutar atenent a la complexitat i quantia de l'assumpte,  des 
de 1800 €.  
 
Criteri  205.- Assumptes que es tramiten davant del Tribunal de Primera Instància. 
 
Als recursos d'anul·lació, inacció i responsabilitat extracontractual es recomana 
siguin regulats per l'Escala 3, augmentada en un 50%, des de 4200 €. Cal distingir els 
següents supòsits:  
 
 a) Pel plantejament de l'excepció d'il·legalitat es recomana minutar un 10% 
dels honoraris que corresponguin al procés principal. 
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              b)  Pel procediment d'urgència, per a la suspensió de l'acte impugnat i altres 
mesures provisionals per via sumària, es recomana minutar un 20% més dels honoraris 
que corresponguin al procés principal. 
 
             c) En els recursos extraordinaris de terceria i de revisió es recomana regular 
els honoraris per l'Escala 4 augmentats en un 30%. 
 
             d)  Per la intervenció adhesiva es recomana minutar un 10% dels honoraris 
que corresponguin al procés principal. 
 
             e) Pels recursos d'audiència al rebel, rectificació d'errors materials i 
interpretació, es recomana minutar des d’un 5% dels honoraris corresponents a la 
qüestió principal. 
 
 
Criteri  206.- Assumptes que es tramiten davant del Tribunal de Justícia: 
 
 
Pel Recurs de Cassació es recomana aplicar el Criteri  de la Cassació Civil, 
incrementada en un 100%, acomodant la seva percepció de la següent forma: 
 
a) Fase escrita 60%, es recomanen 1800 €.  
 
b) Fase oral 40%, es recomanen 1300 €.  
 
Pels recursos d'incompliment, anul·lació, inacció i qualsevol es recomana minutar un 
150%. Les Actuacions anteriors es recomana minutar-les d'acord amb els 
percentatges establerts en el Criteri  precedent. 
 

 

X.- SERVEIS PROFESSIONALS A EMPRESES I ENTITATS MITJANÇANT 
RETRIBUCIÓ PERIÒDICA. 
 
 
Criteri  207.- L'assessoria jurídica en general, sense obligació de permanència a les 
oficines de l'empresa o entitat, s'ha d'estar al que lliurement pactin, per escrit, el 
lletrat i el client.  
 
 

XI. JURISDICCIÓ CANÒNICA 
 

CAUSES MATRIMONIALS 
 

 Criteri  208.- Davant del Tribunal Eclesiàstic Arxidiocesà.  

 En les causes de nul·litat, tant si es tramiten pel procediment sumari, com pel 
declaratiu, així com en les de separació, es recomana que els honoraris es regulin a 
raó del triple dels drets meritats pel Tribunal a càrrec de la pròpia part, amb els 
següents honoraris que es recomanen: 
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a) En les causes de nul·litat, es recomana minutar des de 780 €.  
 
b) En les causes de separació, es recomana minutar des de 480 €. 
 
Davant del Tribunal de la Rota, es recomana minutar des del 70% del Criteri  anterior. 
 
 

XII. SERVEIS PROFESSIONALS A ENTITAS D´ASSEGURANCES I DE 
CAPITALITZACIÓ  
 
Criteri  209.- Els honoraris per els serveis professionals per aquest tipus d´entitats són 
els que lliurement pactin, per escrit, el lletrat i el client. 
 

 
XIII. MEDIACIÓ 
 
Criteri  210.- MEDIACIÓ FAMILIAR 
 
L’ advocat mediador per a cada sessió de mediació familiar es recomana que 
minuti 150 €, amb independència del honoraris que meritin els advocats de les parts. 
 
 
Criteri  211.- ALTRES MEDIACIONS 
 
1. L’advocat mediador per a cada sesió de mediació es recomana que minuti a raó 
de 120 € per hora o fracció, amb independència del honoraris que meritin els 
advocats de les parts. 
 
2. En el cas de que la mediació finalitzi amb l’acord de les parts sense intervenció de 
lletrat o lletrats de les mateixes, es recomana que l’advocat mediador minuti segons 
el Criteri  37.  
 
3. En el cas de que la mediació finalitzi amb l’acord de les parts i amb l’ intervenció 
de lletrat o lletrats de les mateixes, es recomana que l’advocat mediador minuti 
segons el paràgraf 1 d’aquest Criteri ; i el lletrat o cadascun dels lletrats de les 
respectives parts, es recomana que minutin segons el Criteri  37.  
 
 

 
XIV. NORMES TRANSITÒRIES 
 
 
Disposició Transitòria Primera  
 
Els Criteris precedents són aplicables a les minutes d'honoraris que es presentin 
posteriorment a la seva publicació, llevat pacte en contrari. 
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Disposició Transitòria Segona 
 
Es recomana continuar aplicant els Criteris inclosos en els Criteris orientadors de 
novembre de 1994 a les minutes que s'acreditin en els processos tramitats per lleis 
processals derogades per la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament cvil.  
 
 
 

============================================ 


