
LA JSC PER LA DEROGACIÓ DE LA LLEI 10/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, 

QUE IMPLANTA LES TAXES JUDICIALS 

 

La JSC, com a organització que promou la igualtat com a principi bàsic del funcionament del 

nostre país, especialment en l’àmbit de les institucions, no pot concebre la vigència d’una Llei 

que limita l’accés a la justícia i que clarament vulnera el dret a la tutela judicial efectiva, dret 

fonamental reconegut per l’article 24 de la Constitució Espanyola de 1978. 

Aquesta Llei la va promoure l’exministre de justícia Alberto Ruiz Gallardón i va ser aprovada 

per la comissió de justícia del Congrés dels Diputats pel vot favorable del PP i amb l’oposició 

frontal de la resta de grups parlamentaris. Ni tan sols van permetre que fos el ple qui discutís 

el projecte de Llei, quedant restringit el debat en comissió i així garantint impunitat absoluta 

per legislar. 

I és que ni tan sols el propi Ministeri de Justícia va fer cas dels diferents col·lectius que 

expressaven opinions contràries a la Llei de taxes judicials, col·lectius tant progressistes com 

conservadors. Avui la Llei de taxes només és defensada pel Govern de Rajoy, mentre que el 

Tribunal Constitucional es pronunciarà aviat sobre el seu encaix a la Carta Magna, que tants 

jutges han considerat incompatible presentant qüestions d’inconstitucionalitat i deixant un 

munt de processos judicials suspesos fins resolució del TC. 

Al punt I del preàmbul d’aquesta Llei es comença indicant textualment: “El derecho a la tutela 

judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos 

realidades jurídicas diferentes.”. El cas és que aquest intent de justificar la creació d’una taxa 

per accedir a la justícia sí que va en contra de la tutela judicial efectiva, doncs implica que la 

falta de recursos econòmics veti l’accés als tribunals dels qui menys recursos tenen i convertir 

la justícia en un article de luxe que només se’l pot permetre qui té més poder adquisitiu i 

aquesta afirmació que ha fet el legislador ens sembla un insult. 

Des del punt de vista de la doctrina del Dret Tributari, una taxa és un tribut que s’ha de pagar 

pel contribuent de forma no voluntària per estar obligats, si se sol·licita, a rebre el servei públic 

que hi és associat. A diferència d’un preu públic, la taxa no té competència, cap entitat pot 

oferir el mateix servei per un cost diferent. Això és: “O pagues la taxa o no pots accedir a la 

justícia”. 

Per justificar-se el Ministeri exposa, a l’igual que el preàmbul de la Llei, que les taxes es 

restringeixen a persones que sol·liciten tutela judicial en els àmbits civil, contenciós 

administratiu i social. Aquests ordres jurisdiccionals són els més freqüents en la vida 

quotidiana de les persones, doncs qualsevol persona un dia pot haver de reclamar un 

impagament de diners, impugnar un acomiadament fora dels límits legals o recórrer una multa 

de trànsit irregular. S’aconsegueix així que el qui no ho pot pagar quedi sense la protecció del 

poder judicial i per tant, sense que l’Estat, que és garant de tants principis, li reconegui el seus 

drets. 



Aquesta Llei altrament, converteix aquesta taxa abusiva en un tribut que trenca amb tots els 

principis que recull l’article 31 de la Constitució, creant una desigualtat plena en la tutela 

judicial seguint un criteri de poder adquisitiu de cadascú. 

 

La nostra reclamació: 

Des que es va aprovar aquesta Llei hi ha hagut un relleu en el càrrec de Ministre de Justícia i 

sembla que el Sr. Català fa cas omís de les reclamacions de la judicatura, l’advocacia i tants 

altres col·lectius afectats per la decisió que un dia Gallardón va prendre. Des de la JSC ens 

sumem a aquestes reclamacions. 

I com que creiem que l’accés a la jurisdicció ha de ser de lliure accés i sense discriminació per 

tots els ciutadans que reclamen un dret tan bàsic com que es faci justícia: 

 Entenem la justícia com un dret i no com un privilegi; 

 Volem que el reconeixement dels drets no es basi en un criteri econòmic; 

 Exigim al Govern de l’Estat que escolti als afectats per les taxes, que en són molts; 

I sobretot: 

 Rebutgem plenament aquesta Llei i exigim la seva derogació immediata. 

 

 

 

 

 

 

 

A Barcelona, a 13 de novembre de 2014. 


