
 Interlocutòria de 15 de març de 2017. Recurs extraordinari per infracció 

processal 7/2017. Aranzel Procurador. Incapacitat de moderació. 

Interpretació i fórmula de càlcul del límit de 300.000 € 

 

La Sala Primera del Tribunal Suprem, reunida en Ple, ha resolt diversos recursos de 

revisió davant del Decret del Lletrat de l'Administració de Justícia que, al seu torn, 

resolia sobre la impugnació per indeguts i excessius dels drets de procurador i 

honoraris de lletrat en la taxació de costes inicialment practicada. 

 

Pel que fa a les costes generades per la intervenció del Procurador, la Sala es 

pronuncia, per primera vegada després de la STJUE de 8 de desembre de 2016 

(assumptes acumulats C-532/15 i C538 / 15, que resol les qüestions prejudicials 

plantejades pel Jutjat primera Instància d'Olot i l'Audiència Provincial de Saragossa). 

Aplicant aquesta doctrina, conjuntament amb la del Tribunal Constitucional, la Sala 

considera que, en cas de condemna en costes, els tribunals no poden moderar els 

drets dels procuradors establerts normativament en els seus aranzels, ni pot fixar 

aquests drets per comparació amb els honoraris d'altres professionals. 

 

A més, la Sala aborda per primera vegada la interpretació del paràgraf primer de 

l'epígraf 1 de la Disposició Addicional única del Reial Decret Llei 5/2010, que estableix: 

«La quantia global per drets meritats per un procurador dels tribunals en un mateix 

assumpte, actuació o procés no podrà excedir de 300.000 euros.» 

 

Al respecte, la Sala considera que la interpretació correcta de l'expressió «en un 

mateix assumpte, actuació o procés" fa referència de manera global a totes les 

actuacions processals necessàries fins a la resolució definitiva del litigi, inclosos els 

recursos ordinaris i extraordinaris. Pel que fa a com ha de distribuir-se el límit màxim 

de 300.000 euros entre les actuacions de primera instància, segona instància i 

recursos extraordinaris, s'ha de fer d'acord amb la proporció establerta en els articles 

49.1 i 51 de l'aranzel del procurador; aquest professional, per la seva actuació en 

primera instància, té dret a percebre un màxim de 88.200 euros (29,40% de 300.000 

euros). Per la seva actuació en segona instància, el procurador té dret a percebre un 

màxim de 105.900 euros (35,30% de 300.000 euros). I per la seva actuació en els 

recursos extraordinaris, té dret a percebre també un màxim de 105.900 euros (35,30% 

de 300.000 euros), encara que la sala adverteix que aquesta regla general admet 

excepcions. 

 


