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Comunicació núm. 13/2023 – 6 de març de  2023 

Aprovats els Criteris Orientatius de l’ICATER en matèria de 
taxació de costes 2023. Entraran en vigor el proper 20 de març. 
Sessió informativa el proper 17 de març, 13 h. Inscriu-t’hi ara!  

Us informem que per acord de Junta de Govern del nostre Co.l·legi de data 
1 de març de 2023 s’han aprovat els Criteris Orientatius de l’ICATER en 
matèria de taxació de costes 2023, que entraran en vigor el dia 20 de març 
de 2023. Seran aplicables als informes que s’emetin dins de les taxacions 
de costes instades a partir de la seva entrada en vigor. 

Hem organitzat una sessió informativa presencial oberta, a la sala d'actes 
de l'ICATER, per al proper divendres 17 de març de 2023, de 13 a 14 hores, 
per tal d'explicar les característiques del document a les persones 
col·legiades que hi vulguin assistir i resoldre els seus dubtes.  

La sessió anirà a càrrec de Joaquim Colomer Gasulla, membre de la Junta 
de Govern, president de la Comissió d'Honoraris i Tresorer de l'ICATER. Hi 
assistirà també la nostra Degana, Carmen Oriol.  

INSCRIU-TE ARA A LA SESSIÓ INFORMATIVA DE DIVENDRES 17/03 - 13 h 

Com recordareu, la Disposició Adiccional 4ª de la llei 2/1974, de 13 de febrer, 
sobre els Col·legis Profesionals, segons la redacció donada per la llei 
25/2009, de 22 de desembre de 2009, estableix que “els col·egis podran 
elaborar criteris orientatius als efectes exclusius de la taxació de costes i de 
la jura de comptes dels advocats” així com que “seran igualment vàlids per 
al càlcul d'honoraris i drets que corresponen als efectes de taxació de 
costes en assistència jurídica gratuïta”. 

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

 

https://icater.org/pdfs/Junta-Com/CritOrTaxCostes_2023.pdf
https://icater.org/pdfs/Junta-Com/CritOrTaxCostes_2023.pdf
https://forms.office.com/e/Gc87rB566t

