El Col·legi de Procuradors dels Tribunals
de Barcelona considera inconstitucional
l’aplicació de les noves taxes estatals
Barcelona,12 de novembre del 2012.-Davant de la imminent entrada en vigor de les
noves taxes estatals en l’àmbit de la justícia, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels
Tribunals de Barcelona (ICPB) considera que la seva aplicació atempta al dret
constitucional que ha de permetre l’accés a la tutela judicial efectiva.
Des del moment que es va tenir coneixement del Projecte de Llei, l’ICPB va mostrar la
seva disconformitat amb el contingut i va presentar un total de 17 esmenes que,
finalment, no s’han tingut en compte. El text definitiu, ara en tràmit legislatiu al
Senat, es preveu que entri en vigor el proper 1 de desembre.
Les taxes estatals s’aplicaran a processos que ara ja estan gravats amb la taxa
autonòmica, vigent des de l’1 de maig. Des de l’ICPB es demanarà la revisió
d’aquestes darreres per evitar la doble imposició.

Mesura amb afany recaptatori
Els Procuradors dels Tribunals es mostren conscients de la greu situació financera de
l'Administració Pública,que afecta també l'Administració de Justícia, però no accepten
que l'activitat jurisdiccional serveixi per recaptar tributs sense sentit ni coherència i
en detriment dels ciutadans. Per això,i una vegada la Generalitat obtingui de l’Estat
la part que recapti per les taxes judicials, els procuradors demanaran formalment al
Govern de Catalunya que retiri la seva taxa autonòmica, en considerar-la una doble
imposició clarament injusta i comparativament desequilibrada amb l’esforç tributari
que fan altres persones físiques i jurídiques de l’Estat.
Segons el Ministeri de Justícia,amb la pujada de taxes -que, en alguns casos, és de
més del doble de la taxa actual- que planteja el Projecte de Llei, es recaptarien 300
milions d'euros l'any,que servirien per finançar el cost del Servei de la Justícia
Gratuïta. Tanmateix, el Ministeri no ha tingut en compte que les Comunitats
Autònomes que,com Catalunya, tenen transferides les competències de Justícia són
les que corren al càrrec de la major part de la despesa del servei de Justícia Gratuïta.
A més, la memòria econòmica que acompanyava el Projecte de Llei tampoc no
contemplava la recaptació derivada de la part variable de la taxa(0,5%de totes les
quanties),que,de considerar-se, incrementaria l'import final recaptat anualment fins
els 600 milions d'euros, el doble de les previsions fetes pel Ministeri.

Doble tributació
En la mateixa línia, l’ICPB lamenta que la pujada de taxes no soluciona el
problema de la doble tributació. Des del passat 1 de maig, a Catalunya els
processos judicials de les demandes i els recursos d’apel·lació estan gravats amb
una taxa autonòmica obligatòria per a totes les empreses i persones
(independentment de la seva renda) amb uns imports fixes que oscil·len entre els
60€ i els120€. Només en queden exclosos els ciutadans que obtenen el benefici de
la justícia gratuïta i els procediments de família.
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha reclamat judicialment al Tribunal
Constitucional perquè el Govern de l'Estat li retorni la part corresponent a les taxes
que es recapten per plets presentats davant dels tribunals catalans i que,ara per
ara, són a mans de l'Estat.
L’ICPB considera, també, que de mantenir-se les propostes del Ministeri,la lluita
contra la morositat es veurà molt perjudicada,perquè la reclamació d'imports
petits es veurà excessivament penalitzada per aquesta mesura recaptadora. Les
classes mitjanes, de nou, en sortirien greument perjudicades (dret a la Tutela
Judicial).
Esmenes
Per tots aquests motius, els procuradors van proposar:
1. Establir el límit de 3.000€ a partir del qual la taxa esdevingués un fet
imposable.
2. Mantenir els imports vigents, el que hauria significat una reducció molt
important respecte de les noves taxes projectades.
3. Incloure la tributació dels Concursos Voluntaris.
4. Bonificar amb un50% aquells supòsits en els quals s’utilitzessin mitjans
telemàtics.
5. Retornar la taxa abonada per apel·lar quan la sentència obtinguda revoqués
en tots els seus termes la sentència dictada pel tribunal inferior.
6. Distribuir proporcionalment la recaptació de la taxa a cada Comunitat
Autònoma que tingués transferida les competències de Justícia.
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