
E
ls criteris orientatius en taxacions de costes de 
l’ICAB que varen entrar en vigor el 5 de març 
de 2020 i que són d’aplicació des d’aquella 
data a qualsevol taxació de costes o jura de 
comptes amb independència de la data d’inici 

del procediment o actuació judicial o de la data de confec-
ció de la minuta (Disposició Final), preveuen que l’interès 
litigiós o base de càlcul ve determinada per l’import de 
la condemna en els supòsits d’estimació de la pretensió 
exercitada, o bé per la quantia processal quan la sentència 
que condemna en costes sigui desestimatòria o absolu-
tòria, llevat que la quantia processal no consti fixada a les 
actuacions o sigui poc raonable (Criteri 11.1). Així, quan la 
quantia processal es consideri poc raonable, a criteri de la 
Comissió d’Honoraris, s’estarà a l’interès econòmic real 
de l’assumpte, tot motivant aquesta exclusió excepcional 
del criteri de la quantia processal.

Per altra banda, el mateix Criteri 11.1 especifica que en 
defecte de tot l’anterior, la quantia base sobre la que 
s’apliqui el grau corresponent del Criteri 6 serà la quantia 
indeterminada fixada a l’art. 394.3 LEC, és a dir, la xifra de 
18.000 €, amb la qual cosa es podrà aplicar el grau supe-
rior al que correspongui per raó del tipus de procediment 
o actuació de que es tracti, d’acord amb el Criteri 11.10, 
sempre que la única pretensió que integri la quantia base 
sigui una sola pretensió de quantia indeterminada.

En aquest sentit, cal tenir en consideració que, en termes 
generals, en els procediments sobre nul·litat d’un contrac-
te d’adquisició o subscripció d’un producte bancari per 
error o vici en el consentiment (art. 249.2 o 250.2 LEC) 
o de condicions generals de la contractació per abusi-

ves (art. 249.1.5è LEC), en què la declaració de nul·litat 
comporti una repercussió o conseqüència econòmica 
concreta, la quantia base vindrà determinada per aquesta 
última, com a interès econòmic real de l’assumpte.  Així 
mateix, tot i que el Criteri 13 preveu que quan s’acumulin 
diverses pretensions l’interès litigiós vindrà determinat pel 
conjunt de la quantia de totes elles, en aquests supòsits 
no s’estima adient sumar una quantia indeterminada de 
18.000 € (art.394.3 LEC) per l’acció declarativa de nul·litat 
(Criteri 3.2).

A la pràctica, la casuística sobre dret bancari en la que de 
forma habitual o més freqüent es planteja controvèrsia en 
matèria de taxació de costes és la següent:

1Procediments sobre nul·litat d’un contracte d’adqui-
sició de participacions preferents, deute subordinat 
i compravenda d’accions. En aquest cas, la quantia 

base vindrà donada per la liquidació de la condemna, 
inclosos els interessos (Criteri 11.8), que consti aprovada 
o acceptada per les parts a les actuacions remeses pel 
jutjat,  ja sigui de forma expressa o tàcita mitjançant el 
seu pagament, com a resultat de la restitució recíproca de 
prestacions, conseqüència de la declaració de nul·litat.  

2Procediments sobre nul·litat de clàusula “multidivisa” 
inclosa en una escriptura de préstec hipotecari.  S’esti-
ma adequat que la quantia base es fixi en l’import del 

benefici o estalvi econòmic obtingut com a conseqüència 
d’aquella nul·litat, que es concreta en la diferència entre el 
saldo viu de la hipoteca amb la clàusula litigiosa i el saldo 
viu del préstec sense l’aplicació d’aquesta, referenciat en 
euros, més les quantitats abonades en excés via quotes. 
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Si a les actuacions remeses pel jutjat no consta cap 
dada objectiva relativa als paràmetres ressenyats, es 
fixa en la quantia legalment prevista com a indetermina-
da, de 18.000 € (art. 394.3 LEC), però en cap cas en el 
total capital prestat ni en el total del saldo viu, atès que 
el contracte continua vigent però sense l’aplicació de la 
clàusula en qüestió.

3Procediments sobre nul·litat de les clàusules 
sòl i IRPH incloses en una escriptura de préstec 
hipotecari o d’un contracte SWAP. En aquests 

supòsits, si el contracte continua vigent, es considera 
ajustat prendre com a quantia base l’import objecte de 
condemna com a quantitats abonades en excés per la 
demandant en aplicació d’aquelles clàusules o d’aquell 
contracte declarat nul, però tenint en compte la quantia 
indeterminada de 18.000 € (art. 394.3 LEC) si la liqui-
dació de la condemna és inferior, atesa la repercussió 
de futur de la declaració de nul·litat, que en tot cas és 
indeterminable.  

4Procediments sobre nul·litat de la clàusula relativa 
a les despeses de constitució de préstec hipote-
cari. S’està a l’import objecte de condemna, atès 

que la única repercussió econòmica de la declaració 
d’aquella nul·litat és la condemna de l’entitat bancària a 
la restitució de la quantitat que en cada cas es determini 
per aquell concepte.

5Procediments sobre nul·litat de les clàusules rela-
tives al venciment anticipat i interessos de demora 
incloses en una escriptura de préstec hipotecari.  

En tots dos supòsits, l’interès econòmic es considera 
indeterminat i pel que fa a la clàusula relativa als interes-
sos de demora, atesa la repercussió de futur de la decla-
ració de nul·litat, que en tot cas és indeterminable.

6Procediments sobre nul·litat de préstec al consum 
i contracte “targeta revolving”. Si el contracte està 
cancel·lat, s’està a l’import objecte de condem-

na com a quantitats cobrades en excés per l’entitat de 
crèdit respecte del total capital disposat. En canvi, si el 
contracte continua vigent, s’està a la repercussió econò-
mica real de la declaració de nul·litat, valorant aquelles 
quantitats que la part demandant deixa d’abonar. Si a les 
actuacions remeses pel jutjat no consta cap dada objec-
tiva relativa a l’interès litigiós real, es pren una quantia in-
determinada de 18.000 € (art. 394.3 LEC), sempre i quan 
aquesta no sigui desproporcionada o considerablement 
superior al valor del contracte declarat nul o del total 
del capital  disposat, en quin cas s’està a aquest últim, 
tot valorant les circumstàncies concurrents en cada cas 
concret.

En tots els supòsits ressenyats, si la quantia processal 
fixada (art. 251 i 252 LEC) no coincideix amb els paràme-
tres indicats com a interès econòmic litigiós en cadas-
cun dels apartats anteriors, es considera que aquella és 
poc raonable en els termes del Criteri 11.1.

Així mateix, quan en un únic procediment es declara la 
nul·litat de dos o més clàusules, per exemple sòl i ven-
ciment anticipat o sòl, venciment anticipat i interessos 
de demora, respectivament, i les dues, en el primer 
supòsit, o com a mínim dues, en el segon supòsit, es 
consideren de quantia indeterminada, s’estima ajustat 
prendre com a quantia base una única quantia inde-
terminada, però pot aplicar-se un moderat increment 
de fins a dos graus per complexitat (Criteri 7.2), per 
l’esforç o dedicació superior a l’habitual del cas concret 
en haver defensat la nul·litat de dos o més clàusules.  
Així mateix, si alguna de les clàusules és de quantia de-
terminada,  com per exemple la clàusula relativa a les 
despeses de constitució de préstec hipotecari, s’esti-
ma raonable afegir a la quantia base l’interès econòmic 
d’aquella.

Respecte de la quantia base en l’incident previ d’al·lega-
cions al despatx d’execució sobre nul·litat de clàusules 
abusives (art. 552.1 LEC), o l’incident d’oposició a l’exe-
cució dinerària hipotecària també per clàusules abusives 
(art. 695.1.4a LEC), s’està a la quantitat per la qual  se 
sol·liciti o es despatxi execució, tant en concepte de 
principal, com d’interessos i costes pressupostades 
(Criteri 11.5), sempre i quan la clàusula controvertida o 
declarada nul·la hagués comportat o comporti el sobre-
seïment del procés d’execució (art. 695.3 segon paràgraf 
LEC), com així succeeix en els supòsits de nul·litat de 
la clàusula del venciment anticipat.  En canvi, quan la 
nul·litat de la clàusula comporti la continuació de l’exe-
cució però sense l’aplicació d’aquella (art. 695.3 segon 
paràgraf LEC), per exemple en els supòsits de nul·litat 
de la clàusula sòl o d’interessos de demora, s’està a l’in-
terès econòmic litigiós real, si es pot determinar, i si no 
és determinable, a la quantia indeterminada de 18.000 € 
(art. 394.3 LEC)

Una vegada sabem la quantia base, l’import dels hono-
raris que es poden incloure a la taxació de les costes 
resulta de l’aplicació, sobre la quantia, del grau que 
correspongui d’entre els divuit que es preveuen al Criteri 
6. Amb caràcter general, serà el grau 4t si es tracta d’un  
procediment ordinari, per exemple sobre nul·litat de la 
clàusula sòl o de venciment anticipat, o el grau 5è si 
es tracta d’un procediment verbal, per exemple sobre 
nul·litat d’un contracte de compravenda d’accions amb 
quantia inferior a 6.000 euros.  
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Si es tracta de les costes d’un procediment d’execu-
ció dinerària hipotecària (demanda i resta d’actuacions) 
sense oposició, o bé amb oposició i expressa imposició 
de les costes de l’incident a favor de la part executant, 
el grau a aplicar serà el 7è i 6è, respectivament, com a 
grau propi assignat a aquells procediments. 

Si l’incident d’oposició a l’execució té quantia o interès 
propi, diferent de la quantia per la qual s’hagi despatxat 
execució (per exemple, en el cas d’oposició per nul·litat 
de la clàusula sòl o d’interessos de demora), la defen-
sa lletrada de la part executant podrà minutar de forma 
separada les actuacions corresponents al procediment 
d’execució principal i incident d’oposició a l’execució, 
cadascuna d’elles amb la seva respectiva quantia. 

Mentre que, en el supòsits de condemna en costes de 
l’incident d’oposició a l’execució dinerària hipotecària 
a favor de la part executada, caldrà estar a la data de 
presentació de la minuta d’honoraris a taxació per a de-
terminar el grau del Criteri 6 a aplicar a la quantia base.

La Junta de Govern, en la seva sessió celebrada en 
data 14 de juny de 2022, va acordar modificar el Criteri 
6 dels Criteris Orientatius en matèria de taxació de 
costes de 2020,  per adequar-los a la càrrega de feina 
en matèria d’execucions, en el sentit de modificar dos 
graus el previst per l’incident d’oposició a l’execució i 
l’incident d’oposició a l’execució amb complexitat. És 
a dir, del grau 10è al 8è i del grau 8è al 6è, respectiva-
ment.

Aquesta modificació serà aplicable als informes precep-
tius de l’art. 246.1 LEC que s’emetin en relació a les 
actuacions afectades per la reforma que es presentin a 
taxació a partir de l’endemà de la data de la seva publi-
cació a la pàgina web col·legial, que va tenir lloc el 15 
de juny de 2022.

Per tant, si la minuta d’honoraris relativa a les costes 
d’un incident d’oposició a l’execució ha estat presenta-
da a taxació amb anterioritat al 16 de juny de 2022, l’in-
forme de l’art. 246.1 LEC que s’emeti tindrà en compte 
el grau 10è o, si s’aprecia màxima complexitat, el 8è. 
En canvi, si consta presentada a taxació en data 16 de 
juny de 2022 o posterior, es considerarà d’aplicació el 
grau 8è o, si s’aprecia màxima complexitat, el 6è.

Això últim serà igualment d’aplicació en relació amb els 
supòsits de condemna en costes de l’incident d’oposi-
ció a l’execució a favor de la part executant, sempre i 
quan aquest tingui quantia o interès propi diferent a la 
quantia per la qual s’hagi despatxat execució i, per tant, 

tal i com s’ha esmentat anteriorment, es pugui minutar 
de forma separada al procediment d’execució principal.

En tot cas, quan la quantia base no superi, i per tant 
sigui igual o inferior, a la legalment prevista com a in-
determinada, de 18.000 € (art. 394.3 LEC), s’aplicarà el 
grau superior (Criteri 11.10).

Per altra banda, cal tenir en compte que, de la mateixa 
manera que es pot aplicar un moderat increment de 
grau (Criteri 7.2) quan al cas concret s’apreciï la concur-
rència d’alguna de les circumstàncies ressenyades en 
el Criteri 7.1 i, conseqüentment, una major càrrega de 
treball o de dedicació respecte del que és habitual en 
relació amb un procediment de les característiques i 
sobre la matèria de que es tracti, també es pot aplicar 
una moderada reducció de grau (Criteri 7.3) per raó de 
l’especial senzillesa o de la menor càrrega de treball o 
de dedicació apreciada al cas concret respecte del que 
és més freqüent.

En aquest sentit, a l’hora d’emetre el dictamen de l’arti-
cle 246.1 de la LEC, la Comissió d’Honoraris pot aplicar 
una moderada reducció de fins a dos graus per especial 
senzillesa,  sempre que ho al·legui la part impugnant i 
constin en aquesta Corporació antecedents d’escrits 
idèntics o estandarditzats de la defensa lletrada minu-
tant, que ens portin a concloure que en el cas concret 
concorre l’esmentada reducció de la càrrega de treball 
en relació amb el que seria habitual, amb un estudi i 
redacció més individualitzada.  

No s’entendrà que hi ha especial senzillesa, als efec-
tes d’aplicar la moderada reducció de grau prevista al 
Criteri 7.3, sinó un estudi i dedicació individualitzada del 
cas concret, quan a la vista de les actuacions remeses 
pel jutjat consti un càlcul específic i detallat, per part de 
la defensa lletrada minutant, de la repercussió o trans-
cendència econòmica del concret contracte o producte 
bancari quina nul·litat se sol·licita, llevat que el càlcul 
sigui mera transcripció del que consti i s’hagi aportat 
com a dictamen pericial.

Finalment, de conformitat amb el Criteri 4.3, els ho-
noraris a incloure a la taxació de costes han de ser el 
resultat de la ponderació conjunta i equitativa del treball 
i l’interès litigiós, evitant que una quantia o interès 
litigiós excessivament baix o reduït determini per sí sol 
el seu import, i més tenint en compte que d’acord amb 
el Criteri 3.2, aquests criteris tenen un fi orientador i no 
s’han d’interpretar com un mínim o un màxim, sinó de 
forma flexible, estant al cas concret, en atenció a les 
circumstàncies concurrents cas per cas.
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Per aquest motiu, quan ens trobem davant d’un pro-
cediment ordinari per raó de la matèria i la base de 
càlcul sigui inferior a 6.001 €, quantia mínima del judici 
ordinari per raó de la quantia segons l’art. 249.2 LEC 
(per exemple, quan s’exercita la nul·litat de la clàusu-
la relativa a les despeses), en atenció a la càrrega de 
feina i temps de dedicació habitual en un judici ordi-
nari, sempre que aquesta es dugui a terme de forma 
efectiva en el cas concret, s’estima adequat minutar 
en costes el que resulti d’aplicar el grau 3er prenent 
com a quantia base els 6.001 € que preveu l’art. 249.2 
LEC. Tanmateix, si es tracta d’un procediment verbal 
amb quantia inferior a 3.000 €, quantia mínima del 
judici verbal per raó de la quantia als efectes de poder 
interposar recurs d’apel·lació segons l’article 455.1 
LEC, pels mateixos motius d’evitar que una quantia 
excessivament baixa condicioni per sí sola els honora-
ris, s’estima adequat minutar en costes el que resulti 
d’aplicar el grau 4t sobre la quantia base esmentada 
de 3.000 € (art. 455.1 LEC), en atenció a la càrrega de 

treball i el temps de dedicació habitual o més freqüent 
en un judici verbal, sempre que aquesta es dugui a 
terme de forma efectiva en el cas concret.

Si el procediment no s’ha tramitat de forma íntegra, 
per qualsevol motiu (vènia, transacció, desistiment, ...) 
s’ha d’estar a la distribució per fases processals pre-
vista al Criteri 10.1, en virtut del qual la fase d’al·lega-
cions i la resta del procediment tindran un valor similar 
entre sí, i les fases que comprengui l’esmentada resta 
del procediment també és valoraran de forma sem-
blant entre sí.

Per altra banda, si es tracta de les costes de la segona 
instància s’estarà a allò disposat al Criteri 8, en relació 
amb l’esmentat Criteri 10.1, en virtut del qual la feina 
feta a l’apel·lació s’estima equiparable a la fase d’al-
legacions de la primera instància, amb un lleu incre-
ment en cas de celebració de vista en aquesta segona 
instància.        
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ENTRE NOSALTRES

Belén Martín León i Miriam Salcedo Díez són dues estudi-
ants del Màster Universitari en Advocacia que han gaudit 
recentment de les Beques “The EuroLawyers Exchange 
Program” (ERASMUS+), un programa per a la realització 
de pràctiques professionals en despatxos d’advocats d’al-
guns països d’Europa, que gestiona el Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona i que està obert per als estudiants del 
Màster Universitari d’Advocacia de la UAB, UOC i UB. 

Des de Món Jurídic hem parlat amb elles per tal de conèi-
xer les seves experiències. Esperem que els seus testi-
monis us animin a participar en les futures convocatòries 
d’aquest programa.

Belén Martín: 
“Les beques Erasmus+ són una experiència 
de vida més enllà del dret internacional”

Com us vau assabentar que l’ICAB gestiona les beques 
Erasmus +?
Va ser a través de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), on vaig realitzar el Màster d’accés a l’advocacia al 

curs 2020-2022. El sistema de pràctiques d’aquest màster 
a la UOC, requereix la superació d’aquestes en 3 modali-
tats diferents que s´anomena “despatxos” i es divideixen 
en civil/mercantil, penal i administratiu/laboral. 

La pròpia Universitat em va informar de la possibilitat de 
completar un dels tres despatxos realitzant el programa de 
l’ICAB anomenat “Eurolawyers Exchange Program” en una 
entitat a l’estranger.

Amb quin objectiu us vau apuntar per optar a aquesta 
beca?
La veritat és que des de que vaig començar la carrera, 
sempre m’han interessat molt les matèries de dret interna-
cional, com el dret comunitari o el dret internacional públic 
i privat.  És per això, que em vaig començar involucrant en 
diverses activitats com a l’European Law Students’ Associ-
ation (ELSA), al Mentorship Program ajudant als estudiants 
internacionals o realitzant el programa Erasmus a la Univer-
sitat d’Utrecht (Països Baixos).

A quin país heu estat? Per quant de temps? Quines 
tasques heu desenvolupat?
Vaig realitzar l’Erasmus + a França, concretament a Lyon, 
una ciutat increïble al cor dels Alps francesos amb una gran 
activitat econòmica per la seva localització frontera amb 
Suïssa i Itàlia. Em va agradar tant la primera experiència, 
que vaig tornar per realitzar una segona, quedant-me un 
total de 8 mesos.

Les pràctiques obligatòries de la Universitat tenien una 
durada de 2 mesos per superar un dels tres despatxos 
-en el meu cas vaig triar el despatx civil/mercantil-, on vaig 
estar a un despatx multidisciplinari dins del departament de 
dret mercantil i societari sota la mentoria del soci Stéphane 
Berrucaz (advocat col·legiat a Lyon i Barcelona). Amb ell, 
vaig poder assistir a tot el seu dia a dia, des de totes les 
reunions amb clients per poder posteriorment treballar en 
els assumptes que portava, com a les classes que impartia 
a la Facultat de Dret de la Universitat Jean Moulin Lyon 
III i als esdeveniments als quals ell estava convidat com 
en el cas de la visita d’advocats organitzada per l’ICAB a 
Lyon. Durant aquesta experiència vaig poder participar en la 
constitució de societats espanyoles a França, vaig treballar 
en diverses compravendes i així com, en la redacció de 
diferents documents jurídics de dret societari i en temes 
de consultoria jurídica. 

La segona experiència, ja no tenia caràcter obligatori, però 
volia seguir aprenent mentre preparava l’examen d’accés 
a la professió (Juny del 2022). En aquest cas, vaig poder 

BEQUES ERASMUS+ 
MOLT MÉS QUE 
PRÀCTIQUES 
JURÍDIQUES A 
L’ESTRANGER


