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NOTES TARIFES USOC    

Nota 1. Aquestes condicions s'apliquen tenint en compte l'antiguitat que ostenta el Client/a a l'inici de l'Expedient, 
i sempre i quan conservi la condició d'a�liat �ns a la conclusió del mateix i estigui al dia de les Quotes. En cas contrari 
s'aplicarà la condició de No A�liat.    
    
Nota 2. Si a l'inici de l'Expedient el Client/a es donés d'alta com a a�liat i abonés un Trimestre sencer de quotes, se li 
aplicaria la condició d'A�liat amb antiguitat de 3 mesos, sempre i quan conservés aquesta condició durant la tramita-
ció de l'Expedient i �ns a la seva conclussió.     
Nota 3. L'import i condicions de les tarifes seran les aquí recollides. Entraran en vigor a partir del 15/03/2017, 
s'aplicaran als expedients iniciats des d'aquella data i  seran vigents �ns que no se n'aprovin unes noves  posteriors 
que les deroguin.     

Nota 4. En casos de Col·lectius o accions plurals, els advocats, amb total discrecionalitat i tenint en compte l'opinió 
de la Federació o U.T., podran valorar possibles rebaixes de les tarifes.     
   
Nota 5. Els a�liats de més de 4 anys gaudiran d'una rebaixa en la Minuta del -40%. Aquesta rebaixa no s'aplicarà 
sobre el Mínim de cada tràmit, que haurà d'abonar-se íntegrament. Els mínims no seran objecte de descompte. 
      
Nota 6. Aquestes tarifes preveuen un % i un mínim per a cada instància processal. El mínim s'abonarà sempre, en els 
casos en que el % a aplicar resulti en un import inferior a aquest mínim, i en els casos en que, tot i la feina feta, no 
s'assoleixi resultat estimatori.     
    
Nota 7. A aquests imports se'ls ha d'afegir l'IVA i d'altres impostos que siguin o puguin ser d'aplicació.   
      
Nota 8. En casos en que la compareixença davant del CMAC �nalitzi sense Acord o Intentat sense efecte, i s'hagi 
d'instàr procés judicial als a�liats de + 3 i + 6 mesos no se'ls cobrarà el tràmit de conciliació. Per a la resta de 
col·lectius, aquestes dues tarifes seran acumulatives.    
    
Nota 9. Les tarifes previstes per al tràmit de RECURSOS o FOGASA són acumulatives a les tarifes previstes per a 
primera instància (Tarifa 6). El mínim per a formalitzar Recurs davant del TS o l'AN també és acumulatiu al mínim per 
a formalitzar Recurs davant del TSJ.  Ex.: A�liat de + 3 mesos que reclama una pensió d'I.P. �ns al TSJC, el mínim 
ascendiria a 300,00 € (1era instància) + 200,00 € (Recurs) = 500,00 €    
    
Nota 10. És imprescindible l'atorgament de Poders Notarials per a la sol·licitud de prestacions davant del FOGASA. 
El cost del Notari correrà a càrrec del Client/a (cost aproximat orientatiu, 60 - 80 €, segons Notaria).  
      
Nota 11 És imprescindible comptar amb un Procurador en els Recursos davant TS o AN. El cost d'aquest correrà a 
càrrec del Client/a. (cost aproximat orientatiu, 250 - 350 €, segons Procurador)    

Nota 12, A l'inici de l'Expedient el Client/a i l'Advocat/a signaràn un Full d'Encàrrec. Cadascú es quedarà una còpia 
signada d'aquell.    
    
Nota 13, Abans de la celebració de l'acte de Judici s'haurà d'haver abonat el Mínim d'aquell tràmit. Abans de la 
formalització dels possibles Recursos, s'haurà d'haver abonat el mínim d'aquell tràmit. L'abonament d'aquests 
imports serà condició indispensable per a l'assistència de l'advocat a l'acte de Judici o per a la formalització del 
Recurs. Aquest import serà descomptat després, de la Minuta �nal.     

Nota 14, En casos d'Acomiadament amb readmissió, el % s'aplicarà sobre 1 any de sou. En casos de reconèixement 
de prestacions, el % s'aplicarà sobre 1 any de les mateixes.    
    
Nota 15, En tot cas, el % de la minuta s'aplica sobre Quantitats brutes.     



TARIFES 2017
SERVEIS Afiliat + 6 mesos Afiliats + 3 mesos Afiliats - 3 mesos No afiliats

1. CONSULTES ADVOCATS Gratuït Gratuït Gratuït 50,00 €
2. DENUNCIES A INSPECCIÓ 

i ASSISTÈNCIA
Gratuït Gratuït 60,00 € 120,00 €

3. SOLICITUD DE PRESTACIONS 
(Formularis)

Gratuït Gratuït 60,00 € 120,00 €

4. RECLAMACIONS PRÈVIES 
(Tràmit Administratiu)

Gratuït 50,00 € 100,00 € 200,00 €

5. CMAC

5.1. Contingut Econòmic, 
Sanció o Acomiadament

7% sobre 
indemnització 
o quantitat objecte
de discusió, 
mínim 180,00 €

8% sobre 
indemnització 
o quantitat objecte 
de discusió, 
mínim 200,00 €

10% sobre 
indemnització 
o quantitat objecte 
de discusió, 
mínim 300,00 €

12% sobre 
indemnització 
o quantitat objecte 
de discusió, 
mínim 400,00 €

5.2. Acomiadament 
amb Readmissió

7% sobre salari 
d’1 any mínim 180,00 €

8% sobre salari 1 any
mínim 200,00 €

10% sobre salari 
1 any mínim 300,00 €

12%  sobre salari 
1 any mínim 400,00 €

5.3. Sense Contingut Econòmic 180,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 €
6. JUTJAT SOCIAL

6.1. Contingut Econòmic, 
Sanció o Acomiadament

7% sobre 
indemnització o quanti-
tat, mínim 250,00 € 

8% sobre 
indemnització o quanti-
tat objecte de discusió, 
mínim 300,00 €

10% sobre 
indemnització o quan-
titat objecte de discu-
sió, mínim 400,00 €

12% sobre indem-
nització o quantitat 
objecte de discusió, 
mínim 500,00 €

6.2. Acomiadament amb 
Readmissió

7% sobre salari d’1 any 
mínim 250,00 €

8% sobre salari 1 any
mínim 300,00 €

10% sobre salari 1 
any  mínim 400,00 €

12%  sobre salari 1 
any mínim 500,00 €

6.3. Prestacions INSS 7% sobre 1 any 
de prestació
mínim 250,00 €

8% sobre 1 any 
de prestació
mínim 300,00 €

10% sobre 1 any 
de prestació
mínim 400,00 €

12%  sobre 
1 any de prestació
mínim 500,00 €

6.4. Sense contingut Econòmic 250,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 €
7. RECURSOS

7.1. TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

més 180,00 € més 200,00 € més 300,00 € més 400,00 €

7.2. TRIBUNAL SUPREM  /  
AUDIENCIA NACIONAL

més 250,00 €, 
i Procurador

més 300,00 €, 
i Procurador

més 400,00 €, 
i Procurador

més 500,00 €, 
i Procurador

8. FOGASA més 1,5%, i Poders més 2%, i Poders més 2’5%, i Poders més 3%, i Poders
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