
 

 

 

Article 119 de la Constitució Espanyola: 

 

<<La justícia serà gratuïta quan la llei ho disposi i, en qualsevol cas, 

per a aquells que acreditin insuficiència de recursos per a litigar.>> 

 

 

 

 

L'article 119 del text constitucional proclama el dret a la gratuïtat de la justícia en els casos i en la 

forma en els quals el legislador determini i el legislador, és a dir el govern amb la majoria que 

exerceix al Congres, ha aprovat i el 22 de novembre entrarà en vigor (trass la publicació en el BOE) 

el projecte de llei de taxes judicials pel que les persones físiques que vulguin recórrer davant els 

Tribunal estan obligades a pagar una quantitat que pot variar entre 50 i 1.200€.  

 (la nova llei contempla increments entre 50 i 750 euros en les taxes i els ciutadans hauran de pa-

gar per primera vegada en l'ordre Social i afrontar un cost de fins a 1.200 euros si volen recórrer 

davant el Tribunal Suprem en la via Civil i Contenciós-Administrativa) 

 

 

Cal destacar com a novetat la pujada en els casos d’apel·lació de l’àmbit Civil i Contenciós-

Administratiu, 500 euros, i en la cassació dels mateixos àmbits, de 600 a 1.200 euros. En la fase 

d’apel·lació s’haurà de pagar 800 euros en tots els procediments. 

Pel que fa a l’ordre Social el cost serà de 500 euros en suplicació i de 750 en cassació davant del 

Suprem. El que haurem de pagar serà 200 euros per un procediment abreujat i un d'ordinari arri-

barà a 350 euros en el Contenciós. En l'ordre jurisdiccional Civil, la taxa és de 150 euros per a un 

procediment verbal i canviari, 300 euros per a un procés ordinari, 100 euros en un monitori euro-

peu i una demanda incidental en el procés concursal, i 200 euros en un concurs necessari. Si s’ap-

el·la la sentència caldrà pagar 800 euros i el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem tindrà 

un cost de 1.200 euros. 

A aquestes quantitats fixes s’ha d’afegir una variable per completar la taxa que serà del 0.5% del 

que és reclami en el judici fins a un màxim de 10.000 euros (en els processos de quantia indeter-

minada se sumaran 90 euros) 

 

 

Quedaran exclosos, i per tant, exempts de pagament les persones que per unitat familiar no in-

gressin més de 14.900€ anuals (dues vegades el IPREM) i el Ministeri Fiscal, les Administracions 

Públiques, les Corts Generals i les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes. 

Igualment s’exclouen els processos de capacitat, filiació i menors així com els processos matrimo-

nials que versin exclusivament sobre guàrdia i custòdia de fills menors o sobre aliments reclamats 

per un progenitor contra l’altre en nom dels seus fills menors. S’eximeixen als treballadors del 

pagament del 60 per cent de la taxa prevista en els recursos de suplicació i cassació en el Social. A 

més, es va alliberar del pagament de la taxa als procediments verbals o monitoris quan la quantia 

de la reclamació sigui inferior a 2.000 euros. 
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L’abonament d’aquestes taxes s’ha de fer abans de presentar l’escrit processal ja que aquet ha d’a-

d’anar acompanyat amb el justificant de pagament. És poden pagar via telemàtica (obligatòria per a 

grans empreses i societats) o mitjançant l’abonament en una entitat financera. 

 

S’ha d’afegir que, en principi, la llei aprovada no contempla la recuperació de la taxa pagada en cas 

de guanyar el plet però sí que es pot sol·licitar la devolució del 60% si les parts aconsegueixen una 

solució extrajudicial i del 20% si s’acorda una acumulació de processos (les sol·licituds és poden 

fer a partir de l’1 d’abril del 2013)  

 

ACPB manifesta la seva oposició a aquesta llei que considerem del tot injusta e il·legal i que té 

sens dubte una finalitat recaptatòria i recolzem el rebuig que ha manifestat l’ampli sector judicial 

sobre aquestes mesures. El Ministeri de Justicia va ingressar al voltant de 170 milions d’euros al 

2011 i un  cop aplicades les noves taxes es preveu que a l’any 2012 ingressi uns 300 milions.  

 

Un cop més, els consumidors, pagarem dos vegades el mateix servei ja que les taxes fins ara 

<<eren gratuïtes>>, les pagàvem amb els impostos, i aviat les haurem de tornar a pagar si fem ús 

de la justícia.  

Sembla ser que, segons fonts dels Ministeri, aquesta llei impedirà els abusos que degut a la gratuï-

tat de l’acció és produïen sistemàticament. Entenem que l’accés als tribunals és un dret bàsic del 

nostre sistema i a partir d’ara només els rics podran litigar.  
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