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Ta es

Guia per a la gestió de les
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Gestió de les taxes per la prestació de serveis personals i 
materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de 
justícia i per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets 
afectes al servei de l’Administració de justícia

La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics, regula, a la subsecció 
segona de la secció tercera, les taxes per la prestació de serveis personals i materials 
en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia i per la utilització o 
l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia. 

Es determinen el fet imposable, els subjectes passius afectats, les exempcions i 
bonificacions, l’acreditació dels actes sotmesos a taxes, les quotes, l’autoliquidació i 
el pagament, la gestió de les taxes i l’afectació dels ingressos. 

Properament s’aprovarà una ordre que detallarà amb més concreció els tràmits a 
seguir i el model d’autoliquidació de les taxes. 

DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012

Pàgines específiques de la Llei, referents a les taxes autonòmiques de l’Administració 
de justícia, al web del Departament de Justícia

http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_L_MES.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.9c1785395781f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.9c1785395781f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Gestió de les taxes per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’Administració 
de justícia 

Característiques generals de l’autoliquidació i l’acreditació 
de la taxa per la prestació de serveis personals i materials 
en l’àmbit de l’Administració de justícia

1. El formulari d’autoliquidació de la taxa ha d’acompanyar:

•	 Qualsevol demanda o escrit subjecte a taxa (apartat 1 de l’article 3 bis. 1-1).

•	 La sol·licitud de segona certificació o testimoniatge de sentències i d’altres 
documents que figuren als expedients judicials. Aquesta taxa també es pot 
pagar a través del telèfon d’atenció ciutadana 012 i no caldrà presentar el 
formulari d’autoliquidació.

2. El pagament de la taxa afecta cada demandant; per tant, s’ha d’autoliquidar 
individualment, tot i que diversos demandants presentin una demanda conjunta. 

3. Abans de presentar una demanda o escrit subjecte a taxa al jutjat, se n’ha 
de fer el pagament.

4. En cas d’exempció subjectiva, s’ha de marcar el supòsit que afecta la 
persona demandant i imprimir el formulari d’autoliquidació, ja que també ha 
d’acompanyar l’escrit o demanda subjectes a taxa.

5. Juntament amb la demanda o escrit, s’ha de presentar el formulari d’autoliquidació 
emplenat, el justificant de pagament, si no s’ha marcat un dels supòsits d’exempció 
subjectiva, i l’acusament de recepció (sol·licitud) que genera l’Oficina Virtual de 
Tràmits. L’acusament de recepció conté el codi de barres que identifica unívocament 
el tràmit.

6. Si s’ha de fer una autoliquidació complementària d’una autoliquidació anterior, 
la presentació només es podrà fer de manera telemàtica i no s’haurà d’aportar 
el formulari ni el justificant de pagament a l’òrgan judicial.

7. La Llei no preveu la possibilitat d’esmena, i el no-pagament implicarà l’inici 
de la via executiva. 

8. Quan funcioni la tramitació telemàtica d’assumptes (TTA) a tots els partits judicials 
de Catalunya, hi haurà una bonificació del 25 % de la taxa que correspongui per 
la presentació telemàtica de l’assumpte.



5

Quadre resum:

Ordre jurisdiccional 
civil

Verbal 
+3.000€

Ordinari
Monitori 
+3.000€

Canviari 
+3.000€

Execució 
títols 

estrajudicials
+3.000€ i 
judicials
+6.000€

Concursal Apel·lació
Cassació 
i infracció 
processal

Interposició de l’escrit 
de demanda

60 120  90 120    

Formulació de l’escrit 
de reconvenció

60 120       

Presentació de la 
petició inicial del 
procediment monitori 
i procés monitori 
europeu

  60      

Presentació de 
la sol·licitud de 
declaració de concurs 

     120   

Interposició del recurs 
d’apel·lació       120  

Interposició del recurs 
extraordinari per 
infracció processal

       120

Interposició del recurs 
de cassació

       120

Emissió de segona 
certificació i 
testimoniatge de 
sentència i altres 
documents dels 
expedients judicials

10 10 10 10 10 10 10 10

Ordre jurisdiccional 
contenciós 

administratiu

Abreujat 
+3.000€

Ordinari 
+3.000€

Apel·lació Cassació

Interposició del 
recurs contenciós 
administratiu

90 120   

Interposició de recurs 
d’apel·lació   120  

Interposició de recurs 
de cassació

   120

Emissió de segona 
certificació i 
testimoniatge de 
sentència i altres 
documents dels 
expedients judicials

10 10 10 10
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Taxa 1. Acreditació de la taxa per la presentació 
d’escrits o demandes

Autoliquidació 
de la taxa

Presentació 
documentació

Tramitació en 
seu judicial

Tramitació al 
Departament

1. Com localitzar, emplenar i generar el formulari 

Obtenció del formulari

•	 El model d’autoliquidació de la taxa és un formulari electrònic al qual es pot 
accedir des del web de l’Administració de justícia de Catalunya www.gencat.
cat/justicia/taxes_admjust.

•	 En un futur proper es podrà obtenir, emplenar i tramitar a través del portal 
e-justícia.cat: Transmissió Telemàtica d’Assumptes (TTA), només quan les 
presentacions dels assumptes afectats siguin telemàtiques. 

El formulari permetrà:

a) autoliquidar la taxa (amb generació de carta de pagament o justificant d’exempció). 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.9c1785395781f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.9c1785395781f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
https://ejusticia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?inicio=S&set-locale=ca_ES
https://ejusticia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?inicio=S&set-locale=ca_ES
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b) autoliquidar la declaració complementària a la taxa (amb generació de carta de 
pagament).

Cada persona demandant ha d’emplenar un formulari tot i que la demanda sigui 
conjunta.

a) Formulari de declaració d’autoliquidació a l’Oficina Virtual 
de Tràmits

S’han de fer 3 passos:

- Descarregar 

- Emplenar 

- Enviar a tramitar

Descarregar

El primer pas és descarregar el formulari en format PDF.
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Recordeu que, si us identifiqueu amb certificat digital, podreu descarregar el formulari 
amb les vostres dades personals ja incorporades al formulari. Si no us hi voleu 
identificar, podeu obtenir un formulari buit.

Heu de desar el formulari al vostre ordinador. És un fitxer PDF al qual podeu 
posar el nom que vulgueu. És important que recordeu la carpeta on heu desat el 
fitxer.

Emplenar

Per emplenar correctament el formulari, heu de disposar del programa Adobe Reader 
9.1.

Si el formulari s’obre amb un navegador d’Internet, heu de tancar el navegador i obrir 
Adobe Reader i, des del menú Fitxer > Obre, seleccionar el fitxer desat anteriorment.

El formulari PDF conté indicacions per anar-lo emplenant. Recordeu que heu 
d’emplenar totes les dades obligatòries.

Com a dades específiques, cal indicar el partit judicial i marcar, si s’escau, l’exempció 
subjectiva que pugui al·legar i acreditar, en cas de ser requerida, la persona sol·licitant.

Finalment, cal marcar la liquidació corresponent d’acord amb l’escrit o demanda que 
es presenta. 

Si us heu identificat, les vostres dades apareixeran automàticament en els camps 
del formulari destinats a introduir dades d’identificació del sol·licitant o representant 
segons s’hagi triat (nom, cognoms, document d’identitat i adreça, entre d’altres). 

Si no us heu identificat, caldrà que introduïu al formulari totes aquestes dades. Els 
camps marcats amb un requadre de color vermell s’han d’emplenar obligatòriament. 

Si heu d’aturar el procés d’emplenament, podeu desar el formulari al vostre ordinador 
i continuar emplenant-lo més endavant.

Trobareu el model del formulari a l’Annex 1 d’aquest document.

Validar

A l’última pàgina del formulari trobareu les següents opcions: 

- Validar (un cop validat queda bloquejat) 

- Desbloquejar (per modificar-ho)

Quan premeu Validar, el sistema revisarà que la informació introduïda és formalment 
correcta. Heu de passar la validació per poder continuar. Una vegada validat, es 
bloquejarà per protegir la informació.

Si, després de validar-lo, voleu canviar alguna informació, podreu prémer el botó 
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Desbloquejar. Un cop hagueu validat el formulari definitivament, l’haureu de desar 
al vostre ordinador. 

És important que recordeu la carpeta on heu desat el fitxer, ja que el necessitareu 
en el proper pas.

Enviar a tramitar

Una vegada emplenat i validat el formulari, l’heu d’enviar a tramitar des de la 
mateixa pantalla des d’on l’havíeu descarregat. El procés d’enviament pot trigar uns 
segons. La resposta us donarà el resultat de l’enviament, especificant-hi si s’ha fet 
correctament o si s’ha produït algun error. Si us indica que hi ha un error, haureu de 
repetir l’enviament. 
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Rebre la confirmació

Si l’enviament ha estat correcte, rebreu les dades identificatives de la sol·licitud: el 
codi identificador i número de registre.

 

Recordeu que amb el codi identificador (ID) podeu consultar l’estat de la sol·licitud a 
través de l’opció Estat de les meves gestions. Aquesta opció és general de l’Oficina 
Virtual de Tràmits i, en aquest cas, no suposarà cap informació rellevant.

També rebreu el document d’acusament de recepció: és el resguard electrònic 
de la presentació de la sol·licitud i en aquesta tramitació és un document molt 
important. Aquest document que us haureu de descarregar va acompanyat de la 
còpia del formulari per a l’Administració de justícia i, quan el resultat de la liquidació 
sigui a pagar, de la carta de pagament corresponent.

Impressió de la documentació

A la còpia del formulari generada per a l’Administració, i que haureu d’imprimir, hi 
haurà un apartat que emplenarà més endavant el secretari judicial.

L’acusament de recepció s’ha de presentar, juntament amb el formulari i, si escau, 
el justificant de pagament (després de fer l’ingrés a l’entitat col·laboradora), ja que 
portarà la codificació associada al tràmit o a l’exempció subjectiva. 
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b) Formulari d’autoliquidació de declaració complementària

S’ha d’utilitzar aquest formulari quan l’autoliquidació és complementària d’una 
autoliquidació anterior, ja que la quantia fixada per l’òrgan judicial és superior a la 
determinada inicialment pel subjecte passiu.

S’han de fer els mateixos passos indicats a l’apartat anterior:

- Descarregar 

- Emplenar 

- Enviar a tramitar

Descarregar

El primer pas és descarregar el formulari en format PDF. Recordeu que, si us 
identifiqueu amb certificat digital, podreu descarregar el formulari amb les vostres 
dades personals ja incorporades al formulari. Si no us hi voleu identificar, podeu 
obtenir un formulari buit.

Heu de desar el formulari al vostre ordinador. És un fitxer PDF al qual podeu 
posar el nom que vulgueu. És important que recordeu la carpeta on heu desat el 
fitxer. 

Emplenar

Per emplenar el formulari heu de disposar del programa Adobe Reader 9.1. El formulari 
PDF s’obrirà, per defecte, amb el programa Adobe Reader. Si el formulari s’obre amb 
un navegador d’Internet, heu de tancar el navegador i obrir Adobe Reader i, des del 
menú Fitxer > Obre, seleccionar el fitxer desat anteriorment.

El formulari PDF conté les indicacions per emplenar-lo. És important recordar que 
heu d’emplenar totes les dades obligatòries. Són obligatòries les dades identificatives 
i les dades específiques de la declaració complementària. 

No apareixerà l’apartat d’exempcions, l’apartat de liquidació, ni l’apartat a emplenar 
pel secretari judicial. 

Finalment, cal marcar la liquidació corresponent, d’acord amb l’escrit o demanda que 
es presenta. 

S’hi ha de consignar:

- La quantitat a ingressar. Dins del desplegable cal triar l’opció corresponent: 

- Un dels totals de liquidació: 60, 90 o 120€ si el contribuent ha passat 
d’estar exempt a no estar-ho.

- La diferència entre el que va pagar al seu moment i el nou import: 30 o 
60€ si el que ha canviat és el concepte.



12

- El NIG (número d’identificació general de l’assumpte, de 19 dígits i que correspon 
a la demanda o l’escrit que ha donat lloc a la declaració complementària i que, per 
tant, ja es coneix).

- La data d’interposició de l’escrit o la demanda que ha donat lloc a la declaració 
complementària.

Si us heu identificat, les vostres dades apareixeran automàticament en els camps del 
formulari destinats a introduir dades d’identificació del sol·licitant (nom, cognoms, 
document d’identitat i adreça, entre d’altres). 

Si no us heu identificat, caldrà que introduïu en el formulari tota aquesta informació. 
Els camps marcats amb un requadre de color s’han d’emplenar obligatòriament. Si 
no ho feu, no podreu accedir al pas següent.

Si heu d’aturar el procés d’emplenament, podeu desar el formulari al vostre ordinador 
i continuar emplenant-lo més tard.

Validar

A l’última pàgina del formulari trobareu les opcions següents: 

- Validar (un cop validat, el formulari queda bloquejat) 

- Desbloquejar (per modificar-ho)

Quan premeu Validar, el sistema revisarà que la informació introduïda és formalment 
correcta. Fins que no passeu la validació no podreu continuar la tramitació. Quan 
totes les dades estiguin correctament emplenades, el formulari quedarà validat i es 
bloquejarà per protegir la informació.

Si, després de validar, voleu canviar alguna informació, podreu prémer el botó 
Desbloquejar.

Finalment, un cop hagueu validat el formulari definitivament, l’haureu de desar al 
vostre ordinador. És important que recordeu la carpeta on heu desat el fitxer, ja que 
el necessitareu en el proper pas.

Enviar a tramitar

Un cop emplenat i validat el formulari, l’heu d’enviar a tramitar des de la mateixa 
pantalla des d’on l’havíeu descarregat. El procés d’enviament pot trigar uns segons. 
Espereu a rebre la resposta. La resposta us donarà el resultat de l’enviament, 
especificant-hi si s’ha fet correctament o si s’ha produït algun error. En aquest darrer 
cas haureu de repetir l’enviament.

Rebre la confirmació

Si l’enviament s’ha fet correctament, rebreu les dades identificatives de la sol·licitud: 
el codi identificador i el número de registre.
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Recordeu que amb el codi identificador (ID) podeu consultar l’estat de la sol·licitud a 
través de l’opció Estat de les meves gestions. Aquesta opció és general de l’Oficina 
Virtual de Tràmits, tot i que en aquest cas no comportarà cap informació rellevant.

A més, rebreu l’acusament de rebuda: aquest document és el resguard electrònic 
de la presentació de la sol·licitud.

Impressió de la documentació

Una declaració complementària sempre generarà carta de pagament. Després de fer 
el pagament, la persona contribuent ha de guardar el justificant de pagament com a 
comprovant per si el necessita en algun tràmit posterior. No ha de presentar cap còpia 
ni justificant a l’òrgan judicial. L’Administració rebrà telemàticament la informació 
necessària per comprovar i validar el pagament efectuat a través del registre s@rcat 
i l’entitat bancària col·laboradora.

Trobareu el model del formulari a l’Annex 2 d’aquest document.

2. Com pagar la taxa

Un cop obtinguda la carta de pagament, l’ingrés de la taxa es pot fer a l’oficina 
de l’entitat col·laboradora, a través d’un caixer automàtic o per Internet. Hi ha un 
termini màxim d’un mes per poder liquidar la taxa des del moment en què la carta de 
pagament s’hagi generat, ja que, passat aquest temps, no tindrà validesa i, per tant, 
no serà acceptada per l’entitat col·laboradora. És a dir, transcorregut aquest període, 
caldrà emplenar un nou formulari i generar una altra carta de pagament.

Recordeu que el no-pagament previ a la presentació de la demanda, implicarà l’inici 
de la via executiva.

En el cas d’autoliquidació complementària no s’ha de presentar cap document 
justificatiu a l’oficina judicial. Cal guardar el rebut del pagament efectuat i la còpia 
del formulari per justificar possibles tramitacions posteriors. La informació sobre el 
pagament i sobre el formulari emplenat arribarà electrònicament al Departament de 
Justícia. 

3. Com presentar al deganat o a l’oficina de registre i 
repartiment del servei comú processal general que li 
correspongui

Autoliquidació 
de la taxa

Presentació 
documentació

Tramitació en 
seu judicial

Tramitació al 
Departament
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D’acord amb l’article 3 bis. 1-4, l’acreditació de la taxa coincideix amb el moment 
de la presentació dels escrits de demanda que, d’acord amb l’article 3 bis.1-1, 
produeix el fet imposable. Segons el canal utilitzat per presentar l’escrit o demanda 
al jutjat els procediments a utilitzar per fer l’acreditació seran els següents:

a) Presentació en paper

Un cop feta la tramitació a l’Oficina Virtual de Tràmits i, si escau, el pagament, el 
contribuent o el seu representant presentarà l’escrit o demanda, acompanyada del 
formulari de liquidació, l’acusament de recepció de la sol·licitud codificat i el justificant 
de pagament, si escau, al deganat o a l’oficina de registre i repartiment del servei 
comú processal general que li correspongui. 

El funcionari comprovarà que s’adjunta el full d’autoliquidació i, si escau, el justificant 
de pagament i, al mateix temps que registra la demanda, llegirà amb el lector de codi 
de barres el codi RIN de l’acusament de recepció de la sol·licitud del formulari. 

b) Presentació TTA presencial (només per a procuradors)

Després de presentar la caràtula de l’escrit de demanda a través de la TTA i un cop 
realitzada la tramitació a l’Oficina Virtual de Tràmits, i, si escau, el pagament, el 
contribuent o el seu representant presentarà l’escrit o demanda, acompanyat del 
formulari de liquidació, l’acusament de recepció de la sol·licitud i el justificant de 
pagament, quan escaigui, al deganat o a l’oficina de registre i repartiment del servei 
comú processal general que li correspongui. 

El funcionari comprovarà que s’adjunta el full d’autoliquidació i, si escau, el justificant 
de pagament i, al mateix temps que registra la demanda, llegirà amb el lector de codi 
de barres el codi RIN de l’acusament de recepció de la sol·licitud del formulari. 

c) Presentació TTA telemàtica sense integració amb passarel·la 
de pagament (només per a procuradors) (situació actual en els casos 
que es presentin telemàticament els escrits de demanda)

Actualment, malgrat que s’estigui utilitzant la transmissió telemàtica d’assumptes, 
cal utilitzar l’Oficina Virtual de Tràmits per generar el formulari i fer el pagament de la 
manera com s’ha explicat més amunt. Quan es presenti l’escrit de demanda a la TTA, 
caldrà adjuntar els documents següents: full d’autoliquidació, acusament de rebuda 
de la sol·licitud codificat i, si s’escau, el justificant de pagament en format electrònic 
o digital dins de l’opció Annexar documents de la plataforma de tramitació.

d) Presentació TTA telemàtica amb integració de la passarel·la 
de pagament (només per a procuradors) (situació de futur: 2013)

Per poder començar a tramitar presentacions 100 % telemàtiques, s’ha de tenir 
acabada la passarel·la de pagament per poder generar el formulari i pagar des 
del portal del professional connectat amb el web de l’Administració de justícia de 
Catalunya. Fins que això no sigui possible, cal utilitzar l’opció c).
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Taxa 2. Acreditació de la taxa per sol·licitud de 
segona certificació o testimoniatge de sentències 
i d’altres documents que consten als expedients 
judicials

D’acord amb la Llei:

1. El formulari electrònic d’autoliquidació de la taxa ha d’acompanyar la sol·licitud de 
segona certificació o testimoniatge de sentències i d’altres documents que consten 
als expedients judicials (procediments civils i contenciosos administratius).

2. Abans de fer la sol·licitud al jutjat o al servei comú processal que correspongui 
s’ha de tramitar el pagament.

Malgrat això, també s’ha previst que el pagament es pugui fer mitjançant 
una trucada telefònica al 012.

En cas d’estar exempt, cal presentar el formulari i, per tant, si no s’ha imprès 
el formulari abans d’anar a l’òrgan judicial que ha de facilitar la còpia, 
caldrà anar a l’oficina d’atenció al ciutadà del deganat i sol·licitar ajuda per 
emplenar l’imprès.

A.1 Pagament mitjançant formulari i carta de pagament

Com localitzar i emplenar el formulari 

El formulari estarà publicat al web de l’Administració de justícia de Catalunya www.
gencat.cat/justicia/taxes_admjust i només caldrà consignar-hi el NIF/NIE o número 
de passaport del sol·licitant de la certificació o del seu representant legal, el partit 
judicial i, si escau, cal emplenar la casella d’exempció com a conseqüència de tenir 
reconegut el dret a justícia gratuïta o bé estar totalment exempt del pagament de 
l’impost de societats. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.9c1785395781f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.9c1785395781f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64efbae9747cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Trobareu el model del formulari a l’Annex 3 d’aquest document.

2. Com generar el formulari

Un cop emplenat el formulari, es generarà la carta de pagament si no s’ha al·legat 
motiu d’exempció. En cas d’exempció, cal imprimir el formulari amb el motiu 
d’exempció marcat.

3. Com pagar la taxa

El full d’autoliquidació generat porta incorporada la carta de pagament que permet 
utilitzar els serveis de caixer automàtic o banca electrònica per fer el pagament. 

4. Com acreditar el pagament de la taxa

D’acord amb l’article 3 bis. 1-4 punt 3, l’acreditació de la taxa es produeix en el 
moment de formular la sol·licitud de segona certificació i testimoniatge de sentències 
i altres documents que consten als expedients judicials.

La persona que vol sol·licitar una segona còpia o certificat ha de portar la documentació  
següent: 

a) El formulari emplenat i el justificant de pagament electrònic, o

b) El formulari emplenat, juntament amb el certificat que acredita l’exempció del 
pagament de la taxa com a conseqüència de tenir reconegut el dret a assistència 
jurídica gratuïta o estar totalment  exempt del pagament de l’impost de societats. 
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Aquests documents li seran requerits a canvi de lliurar-li la còpia i la certificació. En 
cas de no aportar-los, s’informarà de la possibilitat de pagar al moment trucant al 
012. No es farà cap còpia sense el justificant de pagament o el certificat que acredita 
l’exempció com a conseqüència de tenir dret a l’assistència jurídica gratuïta o estar 
totalment exempt del pagament de l’impost de societats. 

A.2 Pagament mitjançant trucada telefònica al 012

1. Com pagar la taxa

Cal trucar al 012 i sol·licitar el pagament de la taxa per segones còpies de Justícia. 

L’operador demanarà les dades següents per poder efectuar el pagament:

- Número de targeta

- Data de caducitat

- CSV (codi segur de verificació)

2. Com acreditar el pagament de la taxa

El 012 enviarà un SMS de confirmació del pagament amb un codi identificatiu. Aquest 
missatge s’ha de mostrar al funcionari judicial que ha d’expedir la segona 
còpia. 

215151 (08:18):

TAXA JUS002
CAIXA 00030294606-73 

ID 2012042509037
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Glossari

Oficina Virtual de Tràmits (OVT)

L’Oficina Virtual de Tràmits és un portal que agrupa en un sol espai més de 1.000 
tràmits que la ciutadania i les empreses poden fer a través de la Generalitat www.
gencat.cat/ovt. 

En aquest cas, permet tramitar l’autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia a 
Catalunya i també l’autoliquidació complementària d’aquesta taxa. Genera el formulari 
i la carta de pagament que permet la liquidació o la justificació de l’exempció.

s@rcat

Registre corporatiu de la Generalitat de Catalunya. Admet assentaments manuals i 
telemàtics. 

En aquest cas, realitza el registre automàtic dels formularis d’autoliquidació que es 
generen a l’OVT.

012

Telèfon d’informació sobre els serveis i actuacions de la Generalitat de Catalunya, 
temes d’interès ciutadà i de caràcter general i gestió telefònica de tràmits.

Es pot trucar per obtenir informació sobre la tramitació i també per fer el pagament 
de la taxa de segones còpies i certificats.

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Oficina que ofereix atenció personalitzada per donar resposta a qualsevol tràmit o 
informació.

Les OAC de l’Administració de justícia proporcionaran informació i, si és necessari, 
col·laboraran amb contribuents persones físiques que no hagin imprès el formulari 
per a la sol·licitud de segones còpies o altres documents dels expedients judicials per 
justificar l’exempció.

Portal del professional de l’Administració de justícia del 
Departament de Justícia 

És un dels elements que completa l’aplicació de l’e-justícia.cat i proporciona diverses 
utilitats al col·lectiu de procuradors per tal de canalitzar adequadament la relació 
entre l’Administració de justícia i la representació dels interessos dels particulars 
davant els òrgans judicials.

www.gencat.cat/ovt
www.gencat.cat/ovt
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L’eina de tramitació telemàtica (TTA) és una aplicació que permet als procuradors fer 
sol·licituds a  través d’Internet.

NIG 

Número d’identificació general que acompanya la vida d’un assumpte judicial encara 
que canviï la seva tipologia, òrgan de tramitació o instància que l’ha de resoldre. Està 
format per 19 dígits.

Codi RIN

Codi de barres que identifica unívocament un pagament. Està format per 46 dígits 
que identifiquen l’oficina emissora, la quantitat a pagar, la data, etc.



Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia (Model JUS001SOLC)



Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia (Model JUS001SOLC)



Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia (Model JUS001SOLC)



Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia (Model JUS001SOLC)



Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia (Model JUS001SOLC)



Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia (Model JUS001SOLC)



Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia (Model JUS001SOLC)



Declaració liquidació complementària de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de 
Justícia (Model JUS001COMP)



Declaració liquidació complementària de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de 
Justícia (Model JUS001COMP)



Declaració liquidació complementària de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de 
Justícia (Model JUS001COMP)



Declaració liquidació complementària de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de 
Justícia (Model JUS001COMP)



Declaració liquidació complementària de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de 
Justícia (Model JUS001COMP)



Declaració liquidació complementària de la taxa per la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de 
Justícia (Model JUS001COMP)



 

Autoliquidació de la taxa  per emissió de segona certificació i testimoniatge de 
sentències i altres documents que consten als expedients judicials (Model JUS002) 

1. Dades identificatives de la persona sol·licitant 

Tipus de document d’identificació  Número d’identificació   

             

Exempció 

Estan exemptes de la taxa: 
 

Les persones físiques o jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta (cal acompanyar el 
document acreditatiu del reconeixement del dret en el procediment corresponent).  
 

Les entitats totalment exemptes de l’impost de societats. 
 
  

Liquidació 

Emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten als expedients judicials......10 € 
*(Si no s’ha marcat i acreditat el motiu d’exempció, cal adjuntar  al formulari el justificant de pagament) 
 
 
Protecció de dades 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 
personals seran incorporades al fitxer Taxes judicials, del qual és responsable la Direcció de Serveis del Departament de Justícia. La finalitat del 
fitxer és la gestió integral de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia i de la taxa per la 
utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia.Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició mitjançant un escrit a la Direcció de Serveis del Departament de Justícia: Pau Claris, 81, 08010 Barcelona, o a l’adreça electrònica: 
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat 

 

 
 
Carta de pagament 

Número de la sol·licitud  Data alta sol·licitud  

            

Informació econòmica 

Concepte Import (€) 

Emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres 
documents que consten als expedients judicials 

10,00 

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794 

 

Emissora  Referència  Identificador Import (€)  

                  10,00 

Abans de pagar, comproveu que les dades siguin correctes. 
Podeu pagar a qualsevol oficina de La Caixa a través d’un terminal Servicaixa. El resguard expedit pel terminal serveix com a 
comprovant del pagament. 
També podeu fer el pagament de forma telemàtica a través d’internet a la pàgina web de La Caixa Pagaments on-line o a 
través del 012, el telèfon d’informació de la Generalitat de Catalunya. 
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