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MODEL GENÈRIC
FULL D’ENCÀRREC PROFESSIONAL



En ciutat, a 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 de l’Advocacia de Barcelona, 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, prèvia informació del lletrat, encarrega a l’ADVOCAT/DA, qui ho accepta, la prestació dels següents serveis jurídics i la realització de les següents actuacions: 

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. (Clàusula subjecta a modificacions. Si es vol minutar de forma separada, indicar conceptes i imports)


2. PREU

Els HONORARIS es pressuposten en ................. EUROS (................... €) (es poden pactar diversos tipus de preu, com un % sobre el resultat –resolució judicial o acord- o sobre el que efectivament es cobri, diferents imports segons es guanyi o es perdi el cas, o si s’arriba a un acord, minutació per hores –establir €/h-...) , sobre els quals s’ha de repercutir l’IVA al tipus corresponent, és a dir, de ................. €, o bé 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. 

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, les bestretes que es puguin ocasionar per raó de l’execució de la feina objecte d’aquest encàrrec, taxes i preus públics (informar del seu import) i les costes que es puguin imposar al CLIENT/A en defensa dels seus interessos, quin import podria ser d’aproximadament de ..................... € (pel que fa als honoraris d’advocats), sense perjudici de la seva fixació definitiva, a l’alça o a la baixa, per part de l’òrgan jurisdiccional. A aquest import s’haurà de sumar, si s’escau, el que correspongui pel pagament de procurador, pèrits, taxes, dipòsits legals, impostos, ...................), quines quanties seran comunicades al client en el moment que siguin determinades.

La possible condemna en costes al CLIENT/A no li eximeix del pagament a l’ADVOCAT/DA dels honoraris pactats en aquest full d’encàrrec.

Cas de condemna en costes a favor del CLIENT/A	, aquest percebrà el seu import fins a cobrir els honoraris efectivament satisfets a l’ADVOCAT/DA i altres professionals intervinents. La part que excedeixi d’aquest import pagat correspondrà a l’ADVOCAT/DA i als esmentats professionals, segons els honoraris pactats o segons taxació o liquidació de les costes, si aquest últim import és superior.

Correspon al CLIENT/A la contractació i el pagament dels honoraris d’altres professionals (com ara, procurador, pèrits, notaris...) que hagin d’intervenir en l’assumpte encarregat.

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. En aquest sentit l’ADVOCAT/DA haurà d’informar prèviament al client dels recursos i incidents que s’hagin de tramitar, el preu dels quals es pressuposten en els següents imports:

(a mode d’exemple:)
Recurs de reposició, redreç, revisió...: ...................€ més IVA.
	Recurs d’apel·lació/suplicació: ......................€ més IVA.
	Execució: .......................€ més IVA.
	Incident de ............... : .................€ més IVA.


3. FORMA DE PAGAMENT

(Especifiqueu els detalls de la forma de pagament. Es recomana que hi consigneu les dades bancàries.) 

(EN CAS DE PAGAR-SE PROVISIÓ DE FONS) En aquest acte l’ADVOCAT/DA sotasignat/da acredita haver rebut del seu CLIENT/A la quantitat de ................. €, en concepte de PROVISIÓ DE FONS, que es desglossa en: ................. € per bestretes, ................. € per despeses i ................. € per honoraris professionals relacionats amb l’assumpte encarregat, més l’IVA (i la retenció fiscal corresponent -si s’escau-). Aquesta suma queda subjecta a la liquidació definitiva. 

Pel que fa a la resta de l’import pressupostat, és a dir, ................. EUROS (................. €), els ha de satisfer el CLIENT/A de la manera següent: ................. .

Quant a les actuacions objecte d’aquest pressupost (si es tracta d’un procediment judicial), els honoraris s’han de determinar segons les fases processals següents: (Fixeu les diferents fases que es poden preveure.)


4. 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.


5. 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, els quals es valoren de la forma següent: (desglossar actuacions o fases i els seus preus corresponents) .....................................

(OPCIONAL PER ALS ASSUMPTES JUDICIALS: podeu especificar les conseqüències en els casos de desistiment anticipat.)

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 o acord 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.




6. PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PROFESSIONAL 

L’ADVOCAT/DA té subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional amb la companyia ................. i amb les condicions i cobertures següents:

(Descripció i cobertura de la pòlissa, que ha d’expressar la quantitat mínima assegurada amb indicació de si hi ha contractat complement o no.) 


7. RECLAMACIONS. COMPROMÍS DE MEDIACIÓ, CLÀUSULA ARBITRAL i SERVICONSUM

L’ADVOCAT/DA disposa de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia facilitats per l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a disposició del CLIENT/A, el qual pot obtenir més informació al Telèfon d’Atenció Ciutadana 012 ó 902.400.012 (si es truca fora de Catalunya) o a la web www.consum.cat.

Per a la solució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació d’aquest full d’encàrrec professional, les parts mostren la seva voluntat d’intentar la mediació i la resolució de les seves discrepàncies a través del CEMICAB (Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona), i en el seu defecte, se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 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.

S’informa al CLIENT/A que l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona compte amb un servei anomenat SERVICONSUM, al qual es podrà dirigir en qualsevol moment per tal de ser informat sobre els seus drets com a consumidor dels serveis jurídics contractats.

A aquests efectes, s’informa al CLIENT/A que l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té la seva seu al C/ Mallorca 283 de 08037-Barcelona, tel. 93.496.18.80 i web www.icab.cat. 







8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

INFORMACIÓ BÀSICA
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Identitat: (indicar responsable de tractament: societat professional o advocat/a)
CIF: 
Contacte DPD: 

Finalidad
(Descripción de les finalitats de tractament)
Legitimació
(Indicar la base de legitimació per tractar les dades: consentiment, execució d’un contracte, obligacions legals, interès legítim o interès públic)

Destinataris
(Indicar si es produeixen cessions de dades i si només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc o en compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.)

Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades 

Informació addicional

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar més abaix (o indicar el lloc del document o enllaç si es una web on consultar més informació)

(Incloure aquí les caselles de verificació de consentiment per aquells tractaments quines finalitats requereixin del consentiment i específicament per a tractaments que van més enllà de les obligacions d'execució del contracte de servei o per l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades pel client / interessat)


INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat:  
 CIF: 
Adreça postal:  
Telèfon: 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Indicar les finalitats d'ús que se li donaran a les dades de forma separada.
Indicar si es prendran o no decisions automatitzades en base a aquesta informació.

Per quant temps conservarem les seves dades? 

Indicar el termini legal de conservació si existís o intentar definir fins quan és necessària la conservació de les dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indicar la base de legitimació per a cada finalitat d'ús de les dades definida anteriorment: pot ser la base de la llei (indicar la normativa), consentiment, contracte o interès legítim.
Indicar les entitats, organitzacions, empreses o tercers als quals es comuniquen les dades.
Indicar si hi ha transferències internacionals de dades, indicar l'entitat i el país

Les dades seran cedides, d'acord amb ……………(indicar la llei o contracte que habilita la cessió) a  ……………….. (indicar el destinatari de la cessió) i també quan sigui necessari per complir amb obligacions legals. 

Les categories de dades que es tracten són:
Inventariar o llistar el tipus de dades i categoria de dades que se sol·licitaran

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

	Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si (responsable de tractament) estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  (responsable de tractament) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.
L'interessat, de forma voluntària en marcar la casella corresponent, autoritza a …….. (indicar la finalitat que requereix consentiment) A qualsevol moment podrà revocar el consentiment per a ………….(indicar la finalitat que requereix consentiment)   enviant un correu a ………….. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Les dades que ha facilitat es tractaran per (responsable de tractament) d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic ……………, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. 


En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada. 



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


ANNEX AL FULL D’ENCÀRREC PROFESSIONAL DE DATA ................. ENTRE 
L’ADVOCAT/DA ................. I EL CLIENT/A .................

(Aquesta informació és complementària, en virtut dels articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, publicada en el suplement català del BOE amb data 24 de novembre de 2009, i només cal fer-la constar en cas que el client/destinatari ho demani.)

1)	Aquest document recull les obligacions per a qualsevol persona prestadora de serveis, que estan previstes en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

2)	Que l’ADVOCAT/DA sotasignat/da compleix tots els requisits de qualificació i de col·legiació legalment exigibles.

3) 	Que, en l’exercici professional i d’acord amb el que estableix la Llei 17/2009, l’ADVOCAT/DA resta sotmès als estatuts col·legials, a la Normativa de l’advocacia catalana i a l’Estatut general de l’advocacia espanyola. Aquesta normativa es pot consultar a través de la pàgina web del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (www.cicac.cat).

(En els supòsits de societat/despatx multidisciplinari, cal informar el client/destinatari sobre les diferents activitats que s’hi desenvolupen –al marge de l’advocacia–, així com els possibles conflictes d’interès i les mesures per evitar-los.)

4) Que el CLIENT/A ha de poder adreçar-se a l’ADVOCAT/DA en matèria de sol·licitud d’informació i de reclamacions mitjançant qualsevol de les dades de contacte esmentades en aquest full d’encàrrec professional. Cal donar resposta a les reclamacions presentades en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data en què la persona prestadora hagi rebut la reclamació i en la mateixa llengua en la qual s’hagi subscrit el contracte.

5) Que, en cas d’incompliment de les seves obligacions d’informació i en matèria de reclamacions, el règim d’infraccions i sancions és el que hi ha establert en el títol IV del llibre I del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, sense perjudici del que estableixen les normes de deontologia professional que regeixen l’exercici professional.

En conseqüència, el CLIENT/A es dóna per informat/da de tots aquests aspectes.


Nom del CLIENT/A 	Nom de l’ADVOCAT/DA

