FULL D’ENCÀRREC PROFESSIONAL ENTRE .................
(segueix el model recomanat per l’ICAB)
Fet a ciutat, dia de mes de any
REUNITS
D’una banda, nom i cognoms, amb el DNI ................. i el domicili a ................. (d’ara endavant, el
CLIENT/A).
I de l’altra, nom i cognoms, amb el DNI ................., ADVOCAT/DA col·legiat/da a l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de ................., amb el núm. de col·legiat/da ................., amb el domicili
professional a (adreça completa), telèfon ................., fax ................. i adreça electrònica .................
(d’ara endavant, l’ADVOCAT/DA).
EXPOSEN
Que totes dues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per atorgar aquest full
d’encàrrec professional i acorden la signatura d’aquest contracte, que s’ha de regir per les
següents
CONDICIONS
1. OBJECTE
El CLIENT/A encarrega a l’ADVOCAT/DA de realitzar les feines següents: (es pot adjuntar un
annex més explicatiu de l’actuació professional:)
1. ................. .
2. ................. .
Aquestes tasques professionals s’han d’executar en règim d’arrendament de serveis i d’acord
amb les normes de deontologia professional que regulen l’exercici de l’advocacia.
S’entenen incloses les consultes, les reunions, l’estudi, la preparació de l’assumpte i totes
aquelles actuacions extrajudicials necessàries per a la bona resolució dels serveis
encarregats, excepte que es pacti el contrari.

2. PREU
La quantia de l’assumpte es fixa en ................. euros, d’acord amb el que totes dues parts han
pactat lliurement.
En conseqüència, els HONORARIS es pressuposten en ................. euros (% de la quantitat que
s’aconsegueixi o preu pactat per hora), sobre els quals s’ha de repercutir l’IVA al tipus
corresponent al tipus que estigui vigent en el moment en què l’ADVOCAT/DA emeti la
factura. La minuta d’honoraris definitiva s’ha de sotmetre al règim fiscal vigent.
Tanmateix, en aquest acte l’ADVOCAT/DA sotasignat/da acredita haver rebut del seu
CLIENT/A la quantitat de ................. euros, en concepte de PROVISIÓ DE FONS, que es
desglossa en: ................. euros per bestretes, ................. euros per despeses i ................. euros per
honoraris professionals relacionats amb l’assumpte encarregat, més l’IVA i la retenció fiscal
corresponent. Aquesta suma queda subjecta a la liquidació definitiva.
(En el cas d’assumptes judicials:)
Quant a les actuacions objecte d’aquest pressupost, els honoraris s’han de determinar segons les
fases processals següents: (Fixeu les diferents fases que es poden preveure.)
En qualsevol cas, l’import inclou la tramitació de l’assumpte en el seu tràmit ordinari i fins a la
instància corresponent, i exclou els honoraris d’altres professionals que hi hagin d’intervenir (com,
per exemple, procuradors i pèrits), així com les despeses de desplaçament i les bestretes que es
puguin ocasionar per raó de l’execució de la feina objecte d’aquest encàrrec i les costes que es
puguin imposar al CLIENT/A en defensa dels seus interessos.
Aquest pressupost d’honoraris inclou la tramitació judicial completa dels serveis encarregats i
exclou els recursos i els incidents que no s’hagin esmentat expressament, així com les actuacions
professionals derivades de l’execució de la sentència.
3. FORMA DE PAGAMENT
Pel que fa a la resta de l’import pressupostat, és a dir, ................. EUROS (................. €), els ha de
satisfer el CLIENT/A, o CLIENT/S de forma solidària, de la manera següent: ................., al
número de compte bancari 3191 0500 04 5342494126 (CAIXA ADVOCATS, BANTIERRA).
4. FACULTAT PER PODER COBRAR
Es faculta expressament l’ADVOCAT/DA perquè pugui cobrar en nom del CLIENT/A les
quantitats que es consignin en el jutjat o es pactin expressament amb la part contrària i es
cobrin extrajudicialment. De cada cobrament, l’ADVOCAT/DA n’haurà de fer la liquidació

corresponent i podrà retenir-ne el tant per cent pactat en concepte d'honoraris sobre la
quantitat cobrada, així com les despeses acreditades, les quals s’hauran d’abonar a qui
correspongui i lliurar la resta al CLIENT/A.
Si el CLIENT/A són dues o més persones, les obligacions s’han d’assumir amb caràcter
solidari.
5. FINALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC PROFESSIONAL
Aquest arrendament de serveis finalitzarà a la data de compliment dels serveis que el
CLIENT/A ha encarregat a l’ADVOCAT/DA.
6. DRET DE DESISTIMENT I FINALITZACIÓ ANTICIPADA DE L’ENCÀRREC
PROFESSIONAL
El CLIENT/A pot exercir, en qualsevol moment i per escrit, el dret de desistir d’aquest
contracte de manera lliure i prescindir dels serveis de l’ADVOCAT/DA, si bé tindrà l’obligació
d’abonar-li la contraprestació econòmica pels serveis professionals efectivament realitzats,
així com per les despeses meritades.
La valoració de les tasques realitzades han de seguir les pautes següents: ................. .
(OPCIONAL PER ALS ASSUMPTES JUDICIALS)
En cas que la relació contractual entre l’ADVOCAT/DA i el CLIENT/A s’extingeixi per voluntat
d’alguna de les parts (per exemple, la renúncia de l’advocat a la direcció de l’assumpte o per
sol·licitud expressa del client) abans que recaigui una resolució judicial que posi fi al procediment,
els honoraris de l’ADVOCAT/DA s’han de limitar als que s’han estipulat per les fases dutes a terme;
en aquest sentit, s’entén com a fase duta a terme aquella en què la defensa lletrada ha preparat un
acte processal en què finalment no hagi intervingut per instruccions expresses del mateix CLIENT/A.
En cas que s’aconsegueixi una resolució judicial que posi fi al procediment abans de la sentència, a
més dels honoraris meritats per cada una de les fases dutes a terme, aquests s’incrementaran en la
quantitat de ................. euros.
7. PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PROFESSIONAL
L’ADVOCAT/DA té subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional
amb la companyia CASER i amb les condicions i cobertures següents: cobertura àmplia amb
total assegurat de 400.000 €, amb una franquísia de 100 €.

8. COMPROMÍS DE MEDIACIÓ I CLÀUSULA ARBITRAL
Per a la solució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació d’aquest
full d’encàrrec professional, les parts es comprometen a intentar la mediació i la resolució de
les seves discrepàncies a través del CEMICAB (Centre de Mediació de l’ICAB), i en cas de no
aconseguir-ho, se sotmetran a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona (TACAB), al qual se li encomana la designació de l’àrbitre o
àrbitres i l’administració de l’arbitratge, d’acord amb el Reglament del TACAB vigent.
9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Es comunica al CLIENT/A que, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les
seves dades personals constaran en els fitxers que l’ADVOCAT/DA gestioni directament, i
que pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació. Així
mateix, el professional jurídic es compromet a mantenir-ne una discreció i confidencialitat
total.
I, d’acord amb el que s’ha pactat, les parts expressen la seva conformitat i signen aquest
document en tants exemplars com parts hi hagi, és a dir ................., i a un sol efecte.

Nom del CLIENT/A

Nom de l’ADVOCAT/DA

