
    
    IL·LUSTRE COL·LEGI  
D’ADVOCATS DE LLEIDA 

 
REGLAMENT D’INFORME-ARBITRATGE D’HONORARIS 

(Aprovat en Assemblea General Ordinària de 26/03/01 ) 
 
Article 1.   L’Advocat de la part afavorida per una condemna en el pagament de les costes 
d’un procés judicial (excepte en els judicis en rebel·lia), si no arriba a una entesa amb el 
lletrat de la part obligada al pagament, pot presentar la seva minuta davant del Col·legi 
d’Advocats de Lleida per tal que la Junta de Govern emeti un informe. 
La minuta, que ha de ser detallada i ha d’especificar clarament els conceptes que la 
inclouen, es presentarà acompanyada d’un escrit de sol·licitud d’informe, on es faran constar 
totes les dades referents al judici que ha donat lloc a la condemna en costes, especificant el 
nom dels advocats intervinents, i que, a més, pot contenir explicacions que fonamentin els 
conceptes i quantia de les partides incloses en la minuta. 
Juntament amb la sol·licitud i la minuta s’hauran d’aportar tots aquells documents que la 
justifiquin. 
 
Article 2.   Presentada la sol·licitud d’informe, se’n donarà trasllat als advocats de les parts 
condemnades, els quals tindran un termini de deu dies per a impugnar la minuta o bé per a 
oposar-se a l’arbitratge.  
En cas d’impugnació, es pot aportar tota la documentació que es cregui convenient. 
En cas d’oposició expressa a l’arbitratge, aquest no es durà a terme. 
Si, dins del termini assenyalat, no es presenta impugnació ni oposició a l’arbitratge, la Junta 
de Govern emetrà igualment el dictamen sol·licitat.  
En el supòsit d’haver posterior taxació de les costes en el procediment de què es tracti, amb 
impugnació de la minuta d’honoraris, l’informe que emetrà el Col·legi, a efectes judicials, 
ratificarà l’emès prèviament per la Junta de Govern en virtut d’aquest reglament, excepte 
que, a la vista de les actuacions originals, es disposi de noves dades que justifiquin un canvi 
de criteri.  
 
Article 3.  La Junta de Govern, en base a les al·legacions formulades per les parts i a la 
documentació de què disposi, dictarà resolució motivada sobre la quantia de la minuta que 
sigui exigible, en el termini de 15 dies, prorrogable, per decisió de la pròpia Junta, per un 
altre termini idèntic.  
 
La Junta de Govern podrà convocar a les parts per tal de mediar entre els lletrats sotmesos 
a l’arbitratge amb la finalitat de, abans d’emetre el seu acord, tractar de conciliar les postures 
mantingudes per cada una d’ells. Si l’acord s’aconsegueix, es farà constar en acta 
transaccional signada per les parts. 
 
Article 4.  Els lletrats que intervinguin en aquest procediment actuaran amb lleialtat i bona 
fe, en cas contrari podran ser corregits disciplinàriament. 
 
Article 5.  L’actuació de la Junta de Govern al dictaminar en aquest arbitratge meritarà els 
corresponents drets econòmics a favor del Col·legi, segons el següent barem:  

Minuta presentada de quantia fins a 100.000 pta               5.000 pta / 30,050 €     
Minuta de 101.000 a 500.000 pta                                       10.000 pta / 60,101 €   
Minuta de 501.000 a 1.000.000 pta                                    20.000 pta / 120,202 € 
Minuta superior a 1.000.000 pta                                         30.000 pta / 180,303 € 

 
Aquests imports es satisfaran, a parts iguals, pels lletrats que se sotmetin a l’arbitratge. 


