
I ARA, TAXES A LA JUSTICIA EN CATALUNYA?: 

DESMUNTANT UN ALTRE SERVEI PUBLIC 

 

Des del moment en que se’m va oferir la possibilitat de redactar unes línies per 

parlar de la nova taxa que el Govern de la Generalitat de Catalunya implantarà 

en l’Administració de Justícia a Catalunya fins a la data en que redacto 

aquestes línies he de reconèixer que he anat percebent un cert  estat d’opinió 

que progressivament va creixent en contra d’aquesta mesura. Tot i així, 

considero que els usuaris del servei públic de la Justícia en aquest país –que, 

per cert som o podem arribar a ser-ho tots!-- no saben les conseqüències que 

pot comportar. Per això manifesto obertament que desitjaria que aquestes 

paraules servissin per remoure les consciències de tothom.  

L’Administració de Justícia és un servei públic que ofereix als ciutadans la 

garantia dels seus drets. Ho dic per si algú pensés que la Justícia és matèria 

reservada a jutges, fiscals, secretaris judicials, advocats, procuradors i més 

gent d’aquesta classe. No, diguem-ho clar!. És un servei universal i essencial. 

De manera que la progressiva implantació de taxes com la que comentaré i 

com la que també pensa “ampliar” l’Estat no són sinó un conjunt de “mines 

antipersones” que poden acabar dinamitant el propi concepte de l’Estat de Dret. 

Hem d’advertir que les taxes en l’àmbit de l’Administració no són noves. 

Curiosament van aparèixer i estar vigents durant el franquisme; concretament 

fins que al 1986 es van suprimir per una Llei (la Llei 25/1986, de 24 de 

desembre), que manifestava en el seu preàmbul la necessitat de garantir que la 

justícia i la igualtat no quedessin limitades “per la situació econòmica o la 

condició social de les persones”. Pel que sembla aquest país va començar 

aviat a perdre la memòria i arribat l’any 2002 (en virtut de la Llei 53/2002, de 30 

de desembre), va aprovar les taxes que actualment són exigibles en tot l’Estat. 

S’ha de dir, però, que les persones físiques i les entitats de dimensió reduïda 

van restar exemptes de pagar aquesta taxa i que la seva aplicació afecta a 

alguns judicis civils i  contenciosos–administratius.  



Arribat l’any 2012, la política economicista neo-conservadora ho justifica tot a 

costa de salvar el dèficit públic i el Govern de la Generalitat promou i 

aconsegueix aprovar una Llei (la 5/2012, del 20 de març) que, sota un títol 

suficientment enganyós (“de mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics “), desglossa tot 

un seguit de tributs --no només el turístic— dissortadament coneguts per tots 

els consumidors i usuaris (com l’anomenat “euro farmacèutic”). Entre d’altres, 

incorpora una taxa “catalana” pels serveis de l’Administració de Justícia, de 

forma que els ciutadans de Catalunya es troben premiats amb la “doble 

imposició”: pagar alhora la taxa estatal i la catalana. Doble imposició, perquè si 

ja has de pagar per “l’exercici de la potestat jurisdiccional dels jutges” (taxa 

estatal) ara pagaràs també en els mateixos procediments per “la prestació de 

serveis personals i materials” de l’oficina judicial (taxa catalana). Com si el jutge 

o tribunal pogués fer complir les seves resolucions sense l’oficina judicial o 

aquesta pogués resoldre sobre els drets dels ciutadans sense la intervenció del 

jutge o tribunal!.  

Però, a més, entre d’altres segells d’identitat la taxa “catalana” afectarà a partir 

de la data de l’1 de maig (ironies del destí, gravamen per als treballadors) a 

totes les persones físiques que no tinguin dret a l’assistència jurídica gratuïta. 

Al marge de l’efecte crida que podria comportar --perquè alguns ciutadans 

intentaran aconseguir com sigui la justícia gratuïta—ni el propi Govern sap si 

farà caixa i recaptarà el que espera o es trobarà a la llarga amb un forat a la 

bossa en que el que hagi recaptat s’ho acabarà tornant a gastar en justícia 

gratuïta. 

Encarà hem d’advertir d’un altre aspecte que repugna al Dret i al propi 

concepte d’Estat de Dret: les execucions de sentències civils (superiors a 6.000 

€) pagaran taxa. Si tothom té l’obligació de complir les sentències i les altres 

resolucions fermes dels Jutges i dels Tribunals i col·laborar en l’execució d’allò 

que hagi estat resolt. (almenys això diu la Constitució), ara resulta que haurem 

de pagar per que pugui executar-se el dret que ens ha estat reconegut (per 

cert, després de ja haver pagat per reclamar-lo). 



I per si no en teníem prou, el Govern de l’Estat ja anuncia una reforma de la 

taxa estatal, de forma que ampliarà el pagament (com a la catalana) a totes les 

persones físiques que no tinguin dret a l’assistència jurídica gratuïta, apujant –a 

més— l’import de les quotes entre un 30 i un 100% del seu import actual i, per 

acabar-ho d’adobar, fent pagar pels recursos en la jurisdicció social (que ara no 

es contemplen). 

Això sí, mentrestant van proclamant la seva voluntat de promoure la mediació. 

Ens haurem de preguntar si no juguen a una justícia per als pobres (a la que no 

doten de l’organització adequada i que mantenen sota mínims per cobrir les 

formes amb els que tenen dret a l’assistència jurídica gratuïta) i una altra per 

als que se la puguin pagar. I, sobre tot, del que es tracta és que sembli que 

això de pagar impostos no serveix per res, perquè al final qualsevol servei 

públic acabarà tenint la seva taxa. 

En suma, arribats a aquest punt, ens correspon decidir quin és el nostre lloc i si 

hem de defensar que la Justícia sigui efectivament per a tothom. Si com a 

ciutadans defensem altres serveis públics essencials com l’educació o la 

sanitat, no podem oblidar la justícia, perquè és la que garanteix la pau social. 

Isidor García 

Advocat 

Nota: article publicat a la revista Consumidors 

 


