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CARTA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI JURIDIC MANCOMUNAT
PREAMBUL

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS.

La prestació d'un Servei Jurídic és un dels pilars
en els quals sustenta una Organització Sindical
la seua acció sindical, primer recolzant la labor
dels seus Delegats Sindicals i de la pròpia
organització sindical, i segon donant cobertura a
la seua afiliació en temes com a acomiadaments,
reclamacions laborals, de salut laboral o de
prestacions.

Article 1. De la mancomunació del servei.

Però aquesta prestació comporta un alt cost
econòmic, si es vol facilitar l'accés a la totalitat
de l'afiliació en les millors condicions tant
econòmiques com de qualitat en la prestació del
servei.
Aquests requeriments han portat a diferents
organitzacions
sindicals
integrades
en
Intersindical Valenciana a la cerca de formules
que facilitaren l'aconseguir aquests objectius. És
clar i evident que totes les solucions passaven
per integren i unificar els Serveis Jurídics
d'aquestes organitzacions en un únic servei
jurídic, sent la pròpia Intersindical, com a Òrgan
que aglutina totes les Organitzacions Sindicals
qui haguera d'haver creat aquests Servei. no
sent açò possible, STAS Intersindical Valenciana
va reforçar el seu Servei Jurídic convidant a la
resta d'Organitzacions Sindicals Interessades a
integrar-se i així compartir despeses, partint de
la base que compartien la lletrada que va
reforçar els serveis jurídics de STAS Intersindical
Valenciana.
Després de quasi dos anys de treball comú, les
organitzacions que comparteixen Servei Jurídic
han decidit seguir avançant, creant la Carta del
Servei Jurídic Mancomunat, document comú a
totes elles que pretén facilitar el treball dels
lletrats i lletrades que conformen El Servei
Jurídic alhora que simplificar l'accés, al mateix,
de l'afiliació, amb la confiança siga germen de la
vertadera aspiració, la creació d'un únic servei
juridic comú a tota la Intersindical Valenciana.

STAS-Intersindical, com a titular del servei
jurídic regulat en la present Carta del Servei
Jurídic Mancomunat i les organitzacions sindicals
integrades en Intersindical Valenciana: STICS,
STM i SF, atenent al principi de solidaritat i
l'interès de mancomunar serveis acorden
col·laborar en el manteniment del citat servei
jurídic amb la finalitat d'oferir a les seues
pròpies organitzacions, els seus delegats i
delegades sindicals i la seua afiliació els serveis
jurídics que li són propis.
La col·laboració comportara la participació
proporcional en les despeses segons condicions
que s'establisquen en document signat per STAS
Intersindical Valenciana i el sindicat adherit, pels
annexos de desenvolupament particular que
cada organització sindical integrada establisca,
pels acords de participació en les despeses
signades per STAS Intersindical Valenciana amb
cada organització integrada, pels contractes
d'arrendament de servei signats per STAS
Intersindical Valenciana i els lletrats i lletrades,
per la normativa específica del Col·legi
d'Advocats al que pertanga cada professional i
altra legislació aplicable.
La present Carta de Prestació del Servei jurídic
Mancomunat, serà el document que regula les
relacions del Servei Jurídic Mancomunat amb
l'afiliació i amb els lletrats i lletrades que ho
componen.
Aquesta carta es constitueix com document
base, comú i únic de funcionament del Servei
Jurídic Mancomunat, podent cada organització
sindical establir una regulació supletòria i
d'àmbit limitat a l'afiliació de cada organització.
El citat document s'annexionara per cada
organització a la present Carta de Prestació del
Servei jurídic Mancomunat.
Aquelles organitzacions sindicals integrades en
Intersindical Valenciana que expressen el seu
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desig
d'integrar-se
als
Serveis
Jurídics
Mancomunats, hauran d'acceptar i subscriure la
present Carta de Prestació del Servei jurídic
Mancomunat.

Article 2. Àmbit territorial
EL present Reglament serà aplicable en tot
l'àmbit del País Valencià (Comunitat Valenciana).

Article 3. Àmbit funcional.
a) Els Serveis Jurídics es presten principalment
per les Advocades i els Advocats en exercici
adscrits als seus corresponents Col·legis
professionals i al corrent de pagament de les
seues obligacions com a tal.
b) La vinculació laboral dels mateixos podrà ser
a través de contracte laboral o mitjançant
contracte d'arrendament de serveis continuat
sense exclusivitat.
c) Quan així s'estime per la Comissió de
Seguiment del Servei Jurídic Mancomunat, i
prèvia sol·licitud justificada dels Serveis Jurídics,
es podrà realitzar la contractació puntual i per a
cas concret de lletrat o lletrada amb especialitat
concreta, perit o perita o especialista amb càrrec
a l'Organització Sindical que ho demande.
d) La prestació d'aquest servei es farà amb
caràcter presencial, telefònicament, via correu
electrònic i altres mitjans de comunicació, en els
termes que s'establisquen en els contractes
particulars de cada jurista.
e) La prestació del servei consisteix en
l'assistència jurídica, judicial i extrajudicial, en
l'àmbit administratiu, contenciós-administratiu,
penal, laboral i civil derivada de les actuacions
sindicals i de l'exercici de les funcions pròpies de
les persones a qui els és aplicable el present
Reglament.

temes jurídics, així com l'assistència jurídica i
jurisdiccional dels òrgans col·legiats i de govern,
dels delegats i delegades en l'exercici de les
seues funcions i a tota l'afiliació dels sindicats
adherits amb els límits i condicions que aquesta
Carta de Prestació del Servei jurídic Mancomunat
establisca.

CAPÍTOL II DELS SERVEIS JURÍDICS I LA
SEUA RELACIÓ AMB L'ORGANITZACIÓ.
Article 5. Comissió de seguiment del Servei
Jurídic Mancomunat.
La Comissió de Seguiment del Servei Jurídic
Mancomunat és un òrgan col·legiat i paritari,
conformat pels representants designats per les
organitzacions sindicals i el lletrat o lletrada
responsable de la coordinació del Servei Jurídic
Mancomunat.
Són funcions d'aquesta Comissió:
a) El seguiment del funcionament del Servei
Jurídic Mancomunat i de la present carta,
proposant als òrgans de govern de cada
organització sindical les mesures de millora que
estimen.
b) La presa de decisions en aquells assumptes
jurídics que per les seues característiques o per
subjecció a terminis, precisen una decisió sense
demora que no competisca als Lletrats o supere
l'àmbit de cada organització.
c) Aprovar les possibles contractacions de
lletrats o lletrades en qualsevol de les
circumstàncies que pogueren donar-se.
d)
Ser
informat
per STAS
Intersindical
Valenciana de la persona designada per a la
coordinació del Servei Jurídic Mancomunat.
e) Ser informats sobre noves organitzacions
sindicals
d'Intersindical
Valenciana
que
s'integren en el Servei Jurídic Mancomunat.

Article 4. Objecte de la prestació
Serà objecte del Servei Jurídic Mancomunat i
funció dels seus integrants, l'assessorament en
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Article 6. De la coordinació del Servei
Jurídic Mancomunat.
El Secretariat Nacional de STAS Intersindical
Valenciana, nomenara la persona encarregada
de coordinar el Servei Jurídic Mancomunat, sent
les seues funcions:
a) Coordinar la labor dels integrants del Servei
Jurídic Mancomunat.
b) Supervisar i tenir coneixement dels casos i
efectuar el repartiment de casos entre els
lletrats i lletrades segons els criteris de
territorialitat, especialitat, de volum de treball i
econòmics segons les directrius marcades per
cada Organització Sindical respecte dels seus
assumptes.
c) portar el registre de casos atesos pel Servei
Jurídic Mancomunat, elevant memòria anual a la
Comissió de Coordinació.
d) Exercir la portavocía i la representació del
Servei Jurídic Mancomunat en quants menesters
calga.
e) Informar als Òrgans de Govern competents
de cada Organització Sindical del que se li
requerisca respecte a la labor desenvolupada pel
Servei Jurídic Mancomunat en el que respecte a
la seua afiliació.
f) Aquells altres que la Comissió de Coordinació
decidisca i puguen constituir objecte del
contracte.

Article 7. De les seues obligacions
El Servei Jurídic Mancomunat i els seus
integrants, i en virtut dels acords signats
amb STAS Intersindical Valenciana, mitjançant
qualsevol dels formes contractuals establides
legalment, quedaren obligats al compliment de
les obligacions arreplegades en la present Carta
Jurídica i especialment a les següents:
a) Atendre com a jurista a quantes consultes,
defenses judicials i assistències jurisdiccionals,
les organitzacions i la seua afiliació els presenten
dins del procedir regulat en la present Carta
Jurídica.

b) Atendre i seguir les instruccions que una
persona
coordinadora
del
Servei
Juridic
Mancomunat li plantege.
c) Comunicar qualsevol incidència que sorgisca
en els diferents casos que atenga al
Coordinador/a del Servei Jurídic Mancomunat.
d) Emetre els informes i sol·licitar les
autoritzacions arreplegades en la present Carta
Jurídica.
e) A portar al dia el registre de casos que
atenga,
comprovant
els
requisits
previs
d'afiliació a l'inici del cas i el seu manteniment
durant la seua resolució, anotant en el mateix
els diferents tramites.
f) A mantenir l'expedient físic i/o digital del cas
en ordre, aportant al mateix els diferents
documents que siguen requerits per l'òrgan
jurisdiccional o la present carta jurídica,
mantenint el degut sigil professional.

Article 8. Conflicte d'interessos.
En el supòsit d'haver d'iniciar actuacions legals
en les quals existisquen interessos contraposats
que implique a dos o més organitzacions
sindicals participes en la present carta jurídica,
sentides les parts interessades, s'elevarà
l'assumpte a la Comissió de Coordinació que
acordarà o no l'exercici d'aquestes accions, previ
informe dels Serveis Jurídics sobre el conflicte
d'interessos i, si escau, les normes col·legials
que ho impedisquen.
En cap cas i per qüestions plantejades per
l'afiliació o Seccions Sindicals, les advocades i
els advocats dels Serveis Jurídics podran
accionar en contra del propi Sindicat.

Article 9. Autorització d'accions.
Els serveis jurídics requeriran l'autorització
prèvia i expressa del Secretariat Nacional o del
Consell Nacional de l'Organització Sindical
implicada i informe de viabilitat dels serveis
jurídics en els següents suposats:
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a) Querelles i denúncies interposades pel
Sindicat o alguna de les seues seccions sindicals.
b) Responsabilitat civil derivada de l'exercici de
les seues funcions.
c) Personació en procediments penals com a
acusació popular.
d) Inici d'accions en nom del Sindicat.
e) Assumptes d'interès sindical.
Entesos com a assumptes o plets en els quals
les organitzacions ostenten legitimació activa
o els iniciats per particular afiliat o afiliada
que invoque aquest interès i es puguen
tramitar amb les percepcions previstes en els
diferents contractes dels advocats i les
advocades.
f) les següents actuacions realitzades en
procediments en els quals siga part el Sindicat o
una Secció Sindical:
i. Recursos d'Apel·lació.
ii. Recursos de Suplicació.

que sol·licita la prestació del servei jurídic i
informen dels honoraris, costos i condicions que
comporta la prestació del Servei Jurídic.
La signatura del full d’encàrec per la persona
que sol·licite del Servei Jurídic, es requisit previ i
obligatori a la prestació del servei jurídic, i
compren l’aceptació les condicions que aquesta
Carta Juridica i els seus annexes comprenen.
Serà potestat de cada organització, i així ho
arreplegaran en els seus annexos particulars, el
fer efectius aquests costos i condicions a la seua
afiliació. Solament en el cas que l'assumpte fóra
portat per lletrat o lletrada sense contracte
laboral amb el Servei Jurídic, i excepte pacte
contrari, s'estarà obligat a l'abonament d'un
75% al lletrat o lletrada que haguera portat el
cas de les quanties establides per Quota
Extraordinària.
Aquestes quanties es veuran repercutides pels
impostos que corresponga.

Article 11. Costes processals.

iii. Recursos de Reforma.
iv. Recursos de Cassació.
v. Totes les actuacions civils derivades dels
procediments penals.
vi. Qualsevol actuació que poguera comportar
el previ pagament d'una taxa o una imposició
de costes.
Per qüestions de control intern, operativitat i
economia de mitjans i recursos, i a fi d'evitar en
la mesura que siga possible els conflictes
d'interessos, els Serveis Jurídics no atendran cap
cas, mes allà de la primera consulta, sense
donar coneixement a l'organització sindical
implicada.

Article 10. De la Quota Extraordinaria i del
full d’encàrrec.

En el cas que la resolució judicial estime la
devolució i/o el cobrament de les costes per la
persona afiliada representada pels Serveis
Jurídics del Sindicat o pel propi Sindicat, l'import
de les mateixes revertirà en l'organització o
persona interessada, amb el límit del que haja
pagat per Quota Extraordinària o despessa per
desplaçament, el sobrant, si ho hi haguera, es
distribuirà per la organització sindical segons les
instruccions que establisca en els seus annex
intern de regulació, solament en el cas que
l'assumpte fóra portat per lletrat o lletrada sense
contracte laboral amb els serveis jurídics, i
excepte pacte contrari, s'estarà obligat a
l'abonament d'un 40% al lletrat o lletrada que
haguera portat el cas
Aquestes quanties es veuran repercutides pels
impostos que corresponga.

A la present carta s'annexiona un anex amb els
honoraris per la prestació del Servei Jurídic i un
anex amb el model del full d’encàrrec que
arreplega el mandat i autorització de la persona
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Article 12. Procediments que comporten
indemnització econòmica.

Article 14 de l'obligació d'informació a
l'afiliació.

Amb caracter supletori a la quota extraordinaria
i altres costos, els supòsits d'accions que
comporten el cobrament d'indemnitzacions,
reclamació de quantitat, cobrament de quantia o
qualsevol altre benefici econòmic, vindran
obligats al abonament de un percentaje sobre la
quantia
establida
en
sentencia
judicial,
conciliació judicial o acuerdo extrajudicial,
aquest percentaje vindra arreplegat en l’annex
d’honorais.

Els Serveis Jurídics informaran per escrit a les
persones interessades a l'inici de cada
procediment sobre els honoraris, les exempcions
i descomptes al fet que pertoque, taxes judicials
així com que queden assabentats de la
possibilitat d'imposició de costes, en el
procediment a iniciar, i que aquestes aniran a
càrrec de la persona afiliada.

El percentaje percebut es distribuirà segons les
instruccions que cada organització establisca en
els seus annex intern de regulació, solament en
el cas que l'assumpte fóra portat per lletrat o
lletrada sense contracte laboral amb els serveis
jurídics, i excepte pacte contrari, s'estarà obligat
a l'abonament d'un 60% d'aquesta quota
pactada al lletrat o lletrada que haguera portat
l'assumpte.
Aquestes quanties es veuran repercutides pels
impostos que corresponga

CAPÍTOL III DELS SERVEIS JURIDICS I LA
SEUA RELACIÓ AMB L'AFILIACIÓ I DELS
DRETS I DEURES.
Article 13. Del dret a la prestació del servei.
Tota persona afiliada a les organitzacions
sindicals: STAS, STICS, STM i S.F. i al corrent
de pagament de les quotes sindicals tindrà dret
a la utilització dels serveis jurídics pels supòsits i
dins dels límits establits i sota la conducta
regulada en la present Carta de Prestació del
Servei jurídic Mancomunat i els seus annexos.
El Servei Jurídic Mancomunat podrà atendre a
persones no afiliades a cap de les Organitzacions
Sindicals adherides, prèvia comunicació a la
Comissió de Seguiment qui haurà d'autoritzar la
prestació, amb les mateixes obligacions que les
persones afiliades però sense gaudir dels
beneficis que la Carta i els seus annexos
disposen per a la seua afiliació.

En
l'expedient
quedarà
constància
de
l'acceptació de les condicions per la persona
interessada mitjançant la seua signatura en la
fulla d’encàrrec.
D'igual
manera
el
desistiment
d'accions
requerirà comunicació per escrit de l'afectat als
Servei Jurídic.

Article 15. Assumptes d'interès particular.
Les
persones
afiliades
a
les
diferents
organitzacions sindicals que subscriuen aquest
test jurídic, podran proposar als advocats i les
advocades la seua assistència en assumptes
particulars o en aquells esdevinguts amb
anterioritat a la seua afiliació amb unes tarifes
especials que seran negociades amb les
persones interessades i l'import de les quals es
reduirà, almenys, en un 10% sobre els preus
habituals.
Aquestes tarifes podran ser aplicades a persones
no afiliades al Sindicat que així ho sol·liciten
que, informades de les tarifes establides,
decidisquen la seua contractació.
Alló que ací s´exposá quedarà subjecte en
última instància a l'acceptació o no del cas pel
lletrat o lletrada.
Les
organitzacions
sindicals
quedaren
exonerades de tota possible responsabilitat o
obligació contractual pels casos que els lletrats i
lletrades accepten o desestimen sobre la base
del present article
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Article
16.
De
les
despeses
per
desplaçaments i minuta per eixides del
despatx.
I. Respecte a les despeses per desplaçaments,
s'abonara el kilometraje en l’us de vehicle en la
cuantia que cada organització disponga per els
seus Delegats Sindicals, la resta de despeses,
(taxi, tren, transport públic, menjars o
pernoctacions) en les quanties justificades amb
les corresponents factures.
Els desplaçaments a càrrec de l'afiliat o afiliada
es veuran limitats als produïts en la seua
mateixa província.
en el cas que l'afiliat o afiliada opte per un canvi
de jurisdicció les despeses que açò comporte
seran al seu càrrec íntegrament.
II.
Aquestes
quanties
es
repercutiran
directament tant als afiliats i afiliades o
organitzacions sindicals pels casos portats pels
lletrats i lletrades amb contracte de prestació de
servei o per la propia organització sindical si
aquesta així ho desideix.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.
Amb la finalitat d'adequar les condicions de la
prestació del servei a la present carta jurídica i
els seus annexos, els lletrats i lletrades integrats
en els Serveis Jurídics Mancomunats i STAS
Intersindical Valenciana com a titular del mateix,
signaren contracte de prestació de serveis
professional.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor per a cada
organització, l'endemà a la seua aprovació per
l'òrgan competent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Una vegada entrat en vigor el present
Reglament, quedaran sense efecte tots els
acords que contradiguen el que es disposa en el
mateix.
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ANNEX I

CONDICIONS PARTICULARS PER L’AFILIACIÓ DE STAS INTERSINDICAL
VALENCIANA
L'article 1 de la Carta dels Servei Juridic
Mancomunat subscrita per STAS Intersindical
Valenciana i altres organitzacions sindicals
d'Intersindical
Valenciana,
arreplega
la
possibilitat que cada organització sindical
annexione a la citada carta un document que
l'amplie i complemente la regulació en relació
amb la seua afiliació.
En ús d'aquesta facultat STAS Intersindical
Valenciana dicta la present:

Article 1. Objecte
És objecte d'aquest annex regular la relació de
l'afiliació de STAS Intersindical Valenciana amb
els Serveis Jurídics, dins del marc que suposen
condicions les establides en el document de la
Carta del Servei Juridic Mancomunat subscrita
per STAS Intersindical Valenciana.

Article 2. Coordinació del Servei Juridic de
l’STAS-Intersindical Valenciana.
La persona responsable de la coordinació dels
serveis jurídics mancomunats ho serà per
extensió dels Servei Jurídic de STAS Intersindical
Valenciana,
adonant
d'açò
al Secretariat
Nacional en el que aquest òrgan li sol·licite.

Article 3. De les costes i taxes judicials.
En article 11 de la Carta del Servei Jurídic
Mancomunat, regula el procedir en suposat que
la resolució judicial establisca la devolució de
costes i/taxes judicials.
STAS Intersindical Valenciana estableix que el
sobrant, si ho hi hagués, es repartisca en la
proporció d'un 60% per a la propi organització i
un 40% per al lletrat o lletrada sense contracte
laboral amb el Servei Jurídic que haguera portat
el cas.

Aquestes quanties es veuran repercutides pels
impostos que corresponga.

Article 4. Procediments
indemnització econòmica.

que

comporten

En article 12 de la Carta del Servei Jurídic
Mancomunat, regula els supòsits d'accions que
comporten el cobrament d'indemnitzacions,
reclamació de quantitat, cobrament de quantia o
qualsevol altre benefici econòmic.
STAS Intersindical Valenciana estableix que la
cuantia percebuda pel cobrament del porcentatje
establit, revertirà en el 60% per al lletrat o
lletrada sense contracte laboral amb el Servei
Jurídic responsable del cas i 40% per al Sindicat.
Aquestes quanties es veuran repercutides pels
impostos que corresponga.

Article 5. Del cost per l'accés a la prestació
del servei.
La prestació del servei serà sense cost per a la
persona afiliada que requerisca del Servei Jurídic
quan el siga per casos en els quals sobre l'afiliat
o afiliada recaiga la legitimació passiva, dins dels
limits establits per aquesta Carta de Prestació
del Servei Jurídic Mancomunat.
Per als casos, dins dels limits establits per
aquesta Carta de Prestació del Servei Jurídic
Mancomunat, en els quals sobre l'afiliat o
afiliada recaiga legitimació activa s'estarà al
marcat en la present Carta Juridica, la fulla per
encàrrec, i altres anex, als quals aplicara les
següents bonificacions:
I. Consultes jurídiques
Per fets ocorreguts amb posterioritat a la seua
afiliació, es gaudira d'un 100% de bonificació
respecte al honorari establit l’annex d’honoraris.
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Si la consulta deriva en defensa jurídica o
assistència jurisdiccional s'atendrà a l'estipulat
en els punts següents.
En el cas de persones no afiliades, l'aportació
per a despeses que estableix l'annex d’honoraris
(30 euros més iva), seran descomptats del
pagament de la primera quota d'afiliació en cas
d'afiliar-se a STAS Intersindical Valenciana.
II. Defensa jurídica.
Per fets ocorreguts amb posterioritat a la seua
afiliació i si l'antiguitat en la filiació a STAS
Intersindical Valenciana és igual o superior a
l'any, bonificació del 100% de la quota
extraordinaria estipulada en l’annex d’honoraris.
Si l'antiguitat de l'afiliat o afiliada és inferior a
l'any, podrà abonar en una quota única i pels
mesos que resten fins a completar l'any per a
accedir a la gratuïtat aquest servei. Aquest
pagament no produirà mes drets o beneficis que
aquest.
III. Assistència jurisdiccional.
a). A partir de l'any d'antiguitat com a afiliat o
afiliada, es tindrà dret a una bonificació del
100% de la quota extraordinaria estipulada en
l’annex d’honoraris, en la primera assistència
jurisdiccional en any natural i per any
d'antiguitat d'afiliació, podent-se acumular en 2
anys posteriors.
Quan els assumptes porten causa pels mateixos
fets, s'entendrà unitat d'acció, comptabilitzant
com una única assistència jurídica.
b). La segona assistència jurisdiccional en un
mateix any natural tindrà una bonificació del
50% de la quota extraordinaria estipulada en
l’annex d’honoraris,

e). L'afiliat o afiliada podrà abonar les quotes
mensuals d'afiliació restants fins a completar
l'any d'antiguitat per a accedir a les bonificacions
abans assenyalats.
Els Serveis Jurídics podran, atenent a la situació,
nombre de casos atesos i a l'antiguitat com a
afiliat o afiliada, sol·licitar del Secretariat una
ampliació del nombre de casos binificats per a
l'any en curs de la petició.
En tot cas, la persona afiliada vindrà obligada a
l'abonament de les despeses de Procurador o
Procuradora, les taxes i les costes, així com les
despeses ocasionades per desplaçaments i altres
contemplats en la fulla per encàrrec i l’annex
d’honoraris.
A l'efecte del que es disposa en els apartats
anteriors, no es tindran en compte els
expedients tramitats en via administrativa, sinó
només aquells assumptes portats als Serveis
Jurídics que deriven en qualsevol òrgan
jurisdiccional.
Si en el mateix període la persona afiliada
precisara els Serveis Jurídics per a més d'un
assumpte en via jurisdiccional, tindrà dret a triar
el procediment subjecte a l'exempció, tramitantse els altres de conformitat amb l’annex
d’honoraris i condicions d'aquesta Carta i de
l'annex
particular
de
STAS
Intersindical
Valenciana.
Aquelles
persones
no
afiliades
a STAS
Intersindical Valenciana que requerisquen del
Servei Juridic estaran al que es disposa en els
ANNEXOS
d'aquesta
carta
jurídica.

c). La tercera assistència jurisdiccional en un
mateix any tindrà una bonificació del 25% de la
quota extraordinaria estipulada en l’annex
d’honoraris.
d). A partir de la quarta assistència en el mateix
any o per tenir una antiguitat com a afiliat
inferior a un any, les quantitats seran les
minutadas amb caràcter ordinari sense dret a
l'aplicació de bonificació.
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ANNEX II
CARTA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI JURIDIC MANCOMUNAT
HONORARIS.

A.- QUOTA EXTRAORDINÀRIA PER LA INTERPOSICIÓ D'UN PROCÉS JUDICIAL.
Consulta per tema jurídic.


La contraprestació per la realització de consulta jurídica al Servei Juridic és de trenta euros
(30 €) més iva.


La Jurisdicció Social:






Dos-cents euros (200 €) en el moment de la formalització de la demanda i abans de la
interposició de la mateixa en el jutjat, amb independència de si la sentència fóra estimatoria
o desestimatòria, per a les persones afiliades.
Setanta-cinc euros (75 €): quan la quantitat a reclamar no supere els 200 €, no supose un
increment en nòmina o concórreguen en pluralitat de demandants, per a les persones
afiliades.
Tres-cents euros (300 €) per a les persones no afiliades.

La Jurisdicció Contenciós-Administratiu:












Tres-cents euros (300€) en el moment de la formalització de la demanda i abans de la
interposició de la mateixa en el Jutjat del Contenciós- Administratiu. Excepcionalment, la
previsió inicial de fons serà del cinquanta per cent (50%) i la resta s'abonarà amb la primera
paga extra.
Sis-cents euros (600€) si el litigi fóra competència de la Sala del Tribunal Superior de
Justícia.
Dos-cents euros (200€) per la tramitació completa del recurs d'apel·lació contra sentències i
actuacions dictades pels Jutjats del contenciós-administratiu, amb inclusió de la vista o
conclusions i altres setanta euros si es practicaren diligències de prova.
El 50% dels honoraris de primera instància per la tramitació del recurs de cassació davant
l'òrgan que haja dictat la resolució.
Dos-cents vint euros més (220€) en concepte de Procurador, d'entre els quals habitualment
treballen amb els Serveis Jurídics, i que serà opcional en funció del Lletrat i el procés.
Per a persones no afiliades i amb independència que la Sentència siga estimatoria o
desestimatòria:
Vuit-cents euros (800€) en el moment de la formalització de la demanda i abans de la
interposició de la mateixa en el Jutjat del Contenciós-Administratiu.
Mil sis-cents euros (1600€) si el litigi fóra competència de la Sala del Tribunal Superior de
Justícia.
Set-cents euros (700€) per la tramitació completa del recurs d'apel·lació contra sentències i
actuacions dictades pels Jutjats del contenciós-administratiu, amb inclusió de la vista o
conclusions i altres cent quaranta euros (140€) si es practicaren diligències de prova.
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El 50% dels honoraris de primera instància per la tramitació del recurs de cassació davant
l'òrgan que haja dictat la resolució.
Dos-cents vint euros més (220€) en concepte de Procurador, d'entre els quals habitualment
treballen amb els Serveis Jurídics, i que serà opcional en funció del Lletrat i el procés.



Jurisdicció Civil:
a) Per a afiliats i amb independència que la Sentència siga estimatoria o desestimatòria:
a. Dos-cents euros (200 €) per a conflictes que tinguen el seu origen en l'àmbit laboral:
Assetjament laboral i altres conflictes en el Jutjat de Primera Instància.
b. Tres-cents euros (300 €) per a conflictes que tinguen el seu origen en l'àmbit laboral:
Recursos d'apel·lació o oposició davant l'Audiència o el Tribunal Superior de Justícia.
b) A aquestes quotes cal afegir els costos de Procurador i Lletrat (200 €) segons el procés, les
despeses en poders notarials, si els hi hagués.

Jurisdicció Penal.
-

Cent euros per l'assistència al detingut o pres, tant en dependències judicials com en
qualssevol unes altres, i per la intervenció en la compareixença relativa a la situació de
detinguts o imputats de l'Art. 504.bis 2 de la L.I. Crim., segons la complexitat de les
al·legacions i l'abast de la prova.
- Cent vuitanta-cinc euros pel procediment d'Habeas corpus. Es reportarà un 20% més, quan
s'efectuen al·legacions a presència judicial i s'assistisca a les diligències probatòries.
- En els Judicis de faltes es reportarà:
1) Cent euros per la denúncia.
2) Cent euros per la sol·licitud i total tramitació de la pensió provisional derivada
d'accidents de trànsit.
3) Cent setanta-cinc euros per assistència i intervenció en judici.
4) El 50% del que resulte per aplicació de la norma en els judicis en què es deriven
responsabilitats econòmiques. En els casos en què per intervenir prèvia indemnització o
compensació econòmica entre les parts abans de la celebració del judici, no arribara
aquest a celebrar-se, o no se sol·licitaren responsabilitats civils, el càlcul del 50% es
realitzarà sobre la base de les quantitats que efectivament s'hagueren satisfet.
- En la fase d'Instrucció es reportarà:
1) Cent euros per la denúncia.
2) Dos-cents euros per la querella.
3) Trenta euros per l'escrit de personación.
4) Pels escrits proposant diligències:
a) Trenta euros si anassin de mer tràmit.
b) Setanta-cinc euros si fossin raonats o fonamentats.
5)
6)
7)

Cinquanta euros per l'assistència a diligències en el jutjat.
Seixanta-cinc euros si les diligències es practicaren fóra del jutjat.
Cent euros Per l'assistència a cada declaració davant el jutjat inclosa l'emissió d'informe
pericial.
Quan diverses diligències s'evacuen en un sol acte, es considerarà com una sola
assistència cada dues que es practiquen, incrementant-se els Honoraris discrecionalment,
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segons la complexitat i durada de les mateixes. Aquesta previsió serà aplicable igualment
als judicis ràpids.
8) Cent euros per la sol·licitud i tramitació de la pensió provisional derivada d'accidents de
trànsit, en els procediments en què siga procedent.
9) Cent euros pels escrits que afecten a la situació personal d'imputats o processaments.
10) Cent vuitanta-cinc euros quan es decrete el sobreseïment de la causa durant la
tramitació del procediment, a més de qualssevol altres conceptes devengables, les
quotes de la defensa s'incrementaran discrecionalment, tenint en compte el treball
realitzat, la major o menor complexitat de la qüestió tractada i el temps emprat.
11) Dos-cents cinquanta euros si el sobreseïment s'hagués decretat amb l'efectiva
intervenció de la defensa.
12) Cent cinquanta euros per la instrucció i escrit d'acusació, sol·licitant l'obertura de judici
oral, qualificació jurídica i proposició de prova quan fos procedent, així com per la
instrucció i escrit de defensa, qualificació jurídica i proposició de prova.
13) Per la preparació, assistència, qualificació definitiva i informe en el Judici Oral, incloses
les qüestions prèvies que pogueren formular-se, els Honoraris de defensors i acusadors
es reportaran discrecionalment, calculant-se en funció de les penes de major gravetat
d'entre les quals haguessin sol·licitat les parteixes acusadores:
a) Dos-cents euros en els casos de penes menys greus o lleus.
b) Dos-cents cinquanta euros en els casos de pena greus en què se sol·licite privació de
llibertat o de drets fins a un màxim de cinc anys.
c) Tres-cents euros en els casos en què la sol·licitud de pena fóra superior a les
assenyalades en els apartats precedents, o quan per atribuir-se la comissió de
diversos delictes, la suma d'elles superara els límits abans fixats.
d) Cent euros si la vista durara més d'una sessió, per cada sessió addicional.
14) Per intervenció del Lletrat en els Judicis Ràpids per delictes i violència de gènere:
a) Dos-cents cinquanta euros per la tramitació del judici ràpid, inclosa la sol·licitud
d'obertura de judici oral, escrit de sol·licitud oral d'acusació o defensa.
b) Cent euros més del previst en l'apartat anterior en cas de conformitat sense
celebració del judici oral.
c) Dos-cents cinquanta euros per la celebració del judici oral en la seua integritat.
15) Seixanta-cinc euros per la instrucció del sumari i escrit evacuant el tràmit.
16) Noranta-cinc euros si en el mateix escrit anterior se sol·licitara la revocació de l'acte de
conclusió, amb sol·licitud de diligències.
17) Dos-cents vint-i-cinc euros pels escrits de qualificació provisional i proposició de prova
tant de l'acusació com de la defensa.
18) Cent setanta-cinc euros pels articles de previ i especial pronunciament.
19) Per la preparació, assistència al judici oral, qualificació definitiva i informe, les quotes de
defensors i acusadors es reportaran discrecionalment, aplicant-se en funció de les penes
sol·licitades per les parteixes acusadores, amb els següents criteris orientadors:
a) Dos-cents cinquanta euros per a penes menys greus o lleus.
b) Tres-cents euros per a penes privatives de llibertat o de drets fins a un màxim de cinc
anys.
c) Cinc-cents euros per a penes privatives de llibertat o de drets fins a un màxim de deu
anys.
d) Set-cents euros per a penes privatives de llibertat o de drets fins a un màxim de
quinze anys.
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e) Mil euros per a penes privatives de llibertat o de drets superiors a quinze anys de
durada.
f) Cent euros per cada sessió addicional si la vista durara més d'una sessió.
g) En el cas d'atribuir-se la comissió de diversos delictes, per al càlcul de les quotes
s'aplicarà l'apartat que corresponga de les anteriors a la suma de les penes màximes
sol·licitades per les parteixes acusadores.
h) El 50% de l'escala segona dels Honoraris del Col·legi per al còmput de les quotes per
les quantitats sol·licitades com a responsabilitats civils.
20) Per intervenció en el procediment de la Llei del Jurado:
a) Cent quinze euros per l'assistència i intervenció en la compareixença donant trasllat
de la imputació, prevista en l'Art. 25 de la Llei, les quotes es graduaran
discrecionalment, tenint en compte la transcendència i complexitat de l'assumpte, així
com el temps emprat i les diligències de recerca que, si escau, pogueren sol·licitar les
parts.
b) Cent cinquanta euros per l'assistència i intervenció en l'audiència preliminar prevista
en l'Art. 30 de la Llei, les quotes es graduaran discrecionalment segons la complexitat
i abast de la prova que es practicara i de les al·legacions que es formularen.
c) Setanta-cinc euros pel plantejament i impugnació, si escau, de qüestions prèvies
segons el tràmit previst en l'Art. 36 de la Llei.
d) Cent quinze euros per la intervenció de defensors i acusadors en el tràmit de selecció
de candidats a Jurado, previst en l'Art. 38 de la Llei, les quotes es graduaran
discrecionalment segons la complexitat dels interrogatoris i el temps emprat. Si el
tràmit de selecció durara més d'una sessió, es reportarà per cadascuna més la
quantitat de seixanta-cinc euros.
e) Cent setanta-cinc euros per la intervenció en el tràmit d'audiència per a la
determinació de l'objecte del veredicte, prevista en l'Art. 53 de la Llei. Les quotes es
graduaran discrecionalment segons la complexitat del cas i el temps emprat.
f) Per al còmput de les quotes aplicables als escrits d'acusació i sol·licitud d'obertura de
Judici Oral i defensa, que es formularen en el procediment de la Llei del Jurado, així
com per la preparació, assistència al judici oral i informe, seran aplicable els criteris
orientadors previstos en els punts 14 i següents, relatives al sumari ordinari.
21) Quant a la responsabilitat civil, amb independència de l'establit en els punts precedents,
en els judicis en què es deriven responsabilitats civils, es reportarà el 50% de l'escala
segona, conforme als següents criteris:
a) El Lletrat de l'acusació particular, si s'ocupa conjuntament de la responsabilitat penal i
civil, aplicarà un 60% de l'Escala Segona, en funció de les responsabilitats
econòmiques fixades en sentència.
b) El Lletrat de la defensa o del responsable civil directe, un 60% de l'Escala Segona, en
funció de les quantitats fixades en la sentència, més el 10% d'aquesta Escala,
respecte de la diferència entre l'anterior base quantitativa i el sol·licitat per la major
de les peticions formulades per les acusacions.
c) El Lletrat del responsable civil subsidiari, un 30% de l'Escala Segona, en funció de les
responsabilitats fixades en la sentència, més el 5% d'aquesta Escala, sobre la
diferència entre l'anterior base quantitativa i el sol·licitat per la major de les peticions
formulades per les acusacions.
d) El Lletrat de l'acció civil, un 5% de l'Escala Segona de la quantitat fixada en sentència.
e) En els supòsits en què es dictés sentència absolutoria, si el Ministeri Fiscal hagués
demanat quantitat concreta per responsabilitats civils, el Lletrat de la defensa o del
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responsable civil directe, reportarà un 60% de l'Escala Segona, en funció de les
quantitats sol·licitades pel Ministeri Fiscal, més el 10% d'aquesta Escala, respecte de
la diferència entre l'anterior base quantitativa i el sol·licitat per la major de les
peticions formulades per les acusacions.
f) En els supòsits en què es dictés sentència absolutoria, si el Ministeri Fiscal no haguera
intervingut, o intervenint no haguera sol·licitat quantitat concreta per responsabilitats
civils o haguera mantingut petició absolutoria de l'acusat, es prendrà com a base
quantitativa la que hagués sigut demanada per l'acusació particular o privada en la
fase de Judici Oral o la major que haja sol·licitat en un altre tramite
posterior, minutándose:
i. L'acusació particular o privada el 10% de l'Escala Segona.
ii. La defensa el 40% de l'Escala Segona.
g) Aquests percentatges s'aplicaran exclusivament sobre les bases quantitatives que
afecten als respectius clients dels Lletrats intervinents.
h) En els supòsits en què, amb independència d'altres indemnitzacions, s'establira en la
sentència el cobrament d'una pensió vitalícia, la base quantitativa per al càlcul
d'Honoraris sobre aquesta pensió serà l'import de tres anualitats.
i) En els casos per delictes d'alçament de béns en els quals usualment, es pretén com a
pronunciament aparellat a la condemna, la declaració de nul·litat de les transmissions
patrimonials realitzades en frau de creditors, la quantificació de la responsabilitat civil,
es calcularà conforme als criteris d'aquesta Norma, prenent com a base quantitativa la
menor de les següents:
i. Import del crèdit frustrat per l'alçament de béns.
ii. El valor dels béns alçats com a conseqüència de la transmissió fraudulenta.
j) Quedaran fora d'aquests supòsits, aquells casos en els quals la quantia de la
responsabilitat civil, encara tractant-se d'alçament de béns, anara fixat en la pròpia
sentència.
k) Les quotes que resulten de l'aplicació dels percentatges dels apartats anteriors,
s'atribuiran en un 40% a la fase d'instrucció i en un 60% a la fase del judici oral.
Aquest repartiment per fases solament és aplicable en les causes en què intervinguen
diferents lletrats.
22) Les quotes que es reportaran per recursos es regiran pels següents criteris:
a) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma contra ordres de processament,
s'interposen o no conjuntament amb el subsidiari d'apel·lació.
b) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma contra ordres d'empresonament,
s'interposen o no conjuntament amb el subsidiari d'apel·lació.
c) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma contra actuacions d'incoació de
procediment abreujat.
d) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma contra actuacions de sobreseïment o
d'arxiu, s'interposen o no conjuntament amb el subsidiari d'apel·lació.
e) Cent euros si en qualsevol dels recursos abans referits se celebrara vista.
23) Cent euros pels recursos de queixa.
24) Setanta-cinc euros per qualssevol altres recursos contra actuacions o providències.
25) Trenta euros pels escrits assenyalant particulars per als testimoniatges en les
apel·lacions.
26) En les apel·lacions contra sentències dels Jutjats de Paz, d'Instrucció o penal, per l'escrit
formalitzant el recurs, el d'adhesió, o el d'impugnació si escau, amb inclusió de la vista si
la hi hagués, es minutará el 50% de les quotes corresponents a la totalitat dels reportats
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en primera instància respecte al que siga objecte del recurs, amb un criteri orientador
de:
a) Cent setanta-cinc euros en Judicis de Faltes.
b) Dos-cents vint-i-cinc euros en els altres Judicis.
c) Si es practicaren diligències de prova, es reportarà el 10% dels Honoraris que
corresponguen a l'apel·lació.
27) Pels recursos de súplica o queixa, es reportarà:
a) Cent euros pel de súplica.
b) Cent cinquanta euros pel de queixa.
28) Per la preparació del recurs de cassació es reportarà com a criteri orientador:
a) Cent setanta-cinc euros pels basats en infracció de Llei del número 1 de l'Art. 849 de
la L.I. Crim. o Art. 5.4 de la L.O.P.J.
b) Dos-cents euros en els altres casos.
29) Tres-cents euros pel recurs de revisió.
30) Cent euros pels recursos de qualsevol tipus, que es formulen contra les resolucions
dictades pel Tribunal del Jurado, durant la tramitació del procediment.
31) Cent cinquanta euros pel recurs d'apel·lació contra l'acte de sobreseïment.
32) Tres-cents euros pel recurs d'apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior
de Justícia, contra la sentència dictada pel Tribunal del Jurado, s'aplicaran els mateixos
percentatges previstos en el punt 25.
33) Quant a altres recursos:
a) Seixanta euros pels escrits anunciant el recurs de suplicación, o preparant el de
cassació o unificació de doctrina.
b) Dos-cents vint euros per la formalització del recurs de cassació per a unificació de
doctrina, cassació ordinària, i recurs de revisió, o si escau, es reportarà el 10% de les
quotes de primera instància.
34) Cent euros pels escrits de formalització o impugnació del recurs de suplicación, o si
escau, el 50% dels corresponents al judici en primera instància.
35) Cent cinc euros pels recursos de reposició o aclariment.
36) Pels recursos de súplica i queixa es reportarà el 15% de les quotes del plet principal.

A aquests preus i percentatges cal afegir l'IVA corresponent.
Aquests percentatges seran abonats als Serveis Jurídics en el moment posterior al cobrament efectiu
dels diners o al reconeixement del dret.

DISPOSICIONS COMUNS.
Proces amb reclamació económica.
Jurisdicció Social



Sis per cent (6%) del total de la reclamació econòmica si la pretensió de la persona actora
fóra estimatoria en sentència ferma i es tinguera la condició d'afiliat o afiliada.
Dotze per cent (12%) del total de la reclamació econòmica si la pretensió de la
persona actora fóra estimatoria en sentència ferma i es tinguera la condició de no afiliat o no
afiliada.
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En els casos de reconeixement de drets, es quantifica el percentatge en funció de l'increment
de salari que genere en nòmina durant la vida laboral de l'o la reclamant i no serà superior al
sis per cent (6%) del total reportat en un any.

Jurisdicció Contenciós-Administratiu
Si per raó de la quantia i excepcionalment, s'estimara en cas de Sentència ferma favorable,
s'afegiria un increment del 6% per a les persones afiliades o del 12% per a les no afiliades,
del que s'informarà prèviament.

Jurisdicció civil
a) En reclamacions econòmiques i indemnitzacions, a més, el 10% del total reclamat o
indemnitzat si la pretensió de l'actor anàs benvolguda en sentència ferma.
b) En els casos de reconeixement de drets es quantificarà el percentatge en funció de
l'increment de salari que genere en la nòmina durant la vida laboral del reclamant i no serà
superior al 6% del total reportat en un any.
c) En cas de allanament, desistiment, avinença, etc., s'abonarà el 3%.

A aquests preus i percentatges cal afegir l'IVA corresponent.
Aquests percentatges seran abonats als Serveis Jurídics en el moment posterior al cobrament efectiu
dels diners o al reconeixement del dret.

Taxes i costes processals.
Tant les taxes com la possible condemna en costes serà a càrrec del client, i en cas de sentència
amb imposició de costes favorables al client, aquest només serà rescabalat en la quantitat que
haja abonat, sent la resta per al sindicat i els serveis jurídics en els termes de la present Carta de
Prestació del Servei Jurídic Mancomunat .

Altres depesses.
Els honoraris pressupostats no inclouen:




Els corresponents al Procurador ni als Perits o altres professionals que hagen d'intervenir,
si escau, per a la bona fi de l'encàrrec.
Els suplits que puguen ocasionar-se en l'execució dels treballs d'aquest encàrrec.
Les despeses per desplaçaments o d'una altra naturalesa.

Les cuanties fruit de aquestes despesses es liquidaran directament a qui requereixca la despessa,
per la prestaria del servei, i serà, si escau, objecte d'una factura especificada i detallada.
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HOJA DE ENCARGO
La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamiento de
servicios, con arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía y las cláusulas previstas en
esta hoja de encargo profesional:
PRIMERA.- La cuantía de la CUOTA EXTRAORDINARIA por el encargo se fija en la cantidad
de ___________ euros según tarifa recogida en el anexo de honorarios, disfrutando de un
descuento sobre la misma del __________ % en virtud del artículo 5 del anexo a la CARTA
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO MANCOMUNADO que recoge las condiciones
particulares para la afiliación de STAS Intersindical Valenciana.
Ello, no obstante, en caso de estimarse la Demanda total o parcialmente, se cobrará un 6% de
la cantidad total establecida en sentencia, acuerdo judicial o acuerdo extrajudicial, cuantía que
se verá incrementada con el porcentaje de IVA correspondiente y vigente en el momento de
redacción de la factura. Este porcentaje será abonado a los Servicios Jurídicos en el momento
posterior al cobro efectivo del dinero o al reconocimiento del derecho, de acuerdo con el
artículo 12 de la CARTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO MANCOMUNADO y 4
del anexo que recoge las condiciones particulares para la afiliación de STAS Intersindical
Valenciana.
SEGUNDA.- El interesado/a otorgará poderes en el Juzgado cuando sea citada o hará llegar a
STAS INTERSINDICAL VALENCIANA los poderes notariales necesarios.
TERCERA.- Los recursos que se puedan plantear no están incluidos en esta hoja de encargo y
corren por cuenta de la interesado/a.
CUARTA.- Gastos asumidos directamente por la persona que efectúa el encargo.
Los gastos de procurador o procuradora o los generados por desplazamientos de los
letrados o letradas corren a cargo a quien realiza el encargo, siendo abonados directamente a
los mismos.
Respecto de las costas procesales, y se hace expresa advertencia a quien firma la presente,
de que podrán serle impuestas en caso de desestimarse la Demanda, debiendo ser asumidas
en tal caso por quien realiza el encargo.
Para el caso de que las costas procesales del procedimiento se le impongan a la parte
demandada el importe íntegro de las mismas será abonado a los Servicios Jurídicos de STAS
INTERSINDICAL VALENCIANA. En tal caso el firmante hará entrega a los Servicios Jurídicos
del importe de las costas por ser honorarios de letrado/a, y ello una vez descontadas las
cantidades que hubiera podido abonar al SERVICIO JURIDICO DE STAS INTERSINDICAL
VALENCIANA en concepto de CUOTA EXTRAORDINARIA o por GASTOS DE
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DESPLAZAMIENTO, como consecuencia del procedimiento judicial en cuestión, todo ello
según establece el artículo 11 de la CARTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO
MANCOMUNADO y 3 del anexo que recoge las condiciones particulares para la afiliación de
STAS Intersindical Valenciana.
SEXTA.- Si durante la tramitación del procedimiento, tanto antes de que se resuelva como en
un plazo determinado una vez finalizado el procedimiento, quien firma la presente, optara por
solicitar la baja de STAS INTERSINDICAL VALENCIANA, queda obligada al abono del importe
que el Colegio de Abogados establece en estos supuestos por la prestación de servicios.
SEPTIMA.- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y concretamente de lo establecido en los arts. 5 y 6 de la citada
Ley, el firmante queda informado/a que sus datos personales, que facilita voluntariamente,
pasan a formar parte del fichero del SERVICIO JURÍDICO DE STAS INTERSINDICAL
VALENCIANA que se pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos, siendo
utilizados para la prestación del encargo profesional realizado.

Firma Cliente

Firma Letrado/a

En _______________; a _____ de _________________ de 201__
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