Honoraris a la NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA, aprovada pel Ple del
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya en sessions d’1 de febrer de 2008 i
2 de març de 2009. [extracte]
Publicada per Resolució JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya la Normativa de l’Advocacia Catalana.

La Normativa de l’Advocacia Catalana substitueix el Codi de l’Advocacia Catalana aprovat, sota
la vigència de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals, pel Consell de
Col·legis d’Advocats de Catalunya en sessions 1 de març i 22 de novembre de 2001 i 14 de
juny de 2002 i declarat adequat a la legalitat per Resolució JUS/2588/2002, de 10 de setembre
(DOGC núm. 3723, de 19.9.2002), que va ser anul·lat per les sentències de 16 i 25 de
novembre de 2005 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 7. Assistència jurídica gratuïta i torn d’ofici

1. L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic destinat a garantir la tutela judicial efectiva
a tots els ciutadans que acreditin insuficiència de recursos per litigar. La prestació d’aquest
servei correspon als advocats i procuradors, i la seva gestió, als col·legis. L’Administració, com
a responsable última del recte funcionament del servei d’assistència jurídica gratuïta,
subvencionarà en la seva totalitat la gestió dels serveis d’assistència jurídica gratuïta d’acord
amb paràmetres homogenis per a tots els col·legis d’advocats, i en funció del nombre
d’expedients d’AJG tramitats garantint una retribució digna, suficient i en termes raonables als
advocats, tenint en compte els criteris col·legials sobre honoraris. Els advocats que prestin el
servei d’assistència jurídica gratuïta rebran una formació continuada específica, sota
l’homologació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya la qual s’ajustarà als requisits
de qualitat pactats entre el Consell i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. El torn d’ofici és un servei públic establert per garantir l’assistència i la defensa de les
persones que sol·licitin advocat d’ofici o no en nomenin cap quan sigui preceptiva la seva
intervenció, i consisteix en la designació d’ofici d’un advocat. La prestació d’aquest servei
correspon als advocats, i la seva gestió, als col·legis. L’advocat designat d’ofici informarà als
interessats del seu deure de pagar els seus honoraris, en el supòsit que no se’ls reconegui el
dret d’assistència jurídica gratuïta. A més, l’advocat informarà el client de la distinció entre
ambdues figures i de la possibilitat o no de sol·licitar l’assistència jurídica gratuïta, tenint en
compte la capacitat econòmica en cada cas concret.

CAPÍTOL III. Les relacions entre els advocats i els clients

Article 20. Informació entre advocat i client

1. El client té dret a ser informat per l’advocat de les circumstàncies següents:
(...)
c) El cost previsible de la seva actuació, incloent honoraris i despeses.

Article 23. Full d’encàrrec

1. Es recomanable la utilització de fulls d’encàrrec en els quals s’incorpori el contingut de
l’encàrrec de la manera més explícita possible, juntament amb la previsió dels tràmits que
caldrà complir, la durada aproximada, els honoraris i despeses previsibles, a més de la manera
i el temps pactat per al seu pagament, com també d’eventual meritació d’interessos per aquests
conceptes.
2. En el full d’encàrrec les parts es podran sotmetre a l’arbitratge del col·legi d’advocats
corresponent per resoldre les qüestions que se’n derivin.
3. Els col·legis promouran la utilització dels fulls d’encàrrec, facilitant-ne un model als
col·legiats.

CAPÍTOL V. Les relacions entre advocats

Article 30. Reclamacions derivades de l’exercici de la professió

1. L’advocat haurà de procurar resoldre extrajudicialment les reclamacions d’honoraris, pròpies
i d’altres companys, esgotant totes les possibilitats d’un arranjament extrajudicial satisfactori. Si
no ho aconsegueix, ho podrà sotmetre a l’arbitratge o la mediació del col·legi d’advocats
corresponent.
Els honoraris no es poden impugnar amb la sola finalitat de retardar la solució definitiva de
l’afer.

CAPÍTOL VI. El secret professional

Article 33. Aixecament

1. El secret professional es podrà aixecar en els supòsits següents:

(...)
c) En els expedients disciplinaris col·legials i d’impugnació d’honoraris.

CAPÍTOL VIII. Els honoraris

Article 38. Dret de l’advocat i de les societats professionals d’advocats als honoraris

L’advocat i les societats professionals d’advocats tenen dret a percebre uns honoraris en
contraprestació als seus serveis i a reintegrar-se de les despeses generades a causa de la
seva actuació professional.

Article 39. Llibertat en la fixació d’honoraris

1. Els honoraris seran els que lliurement pactin l’advocat o societat professional i el client.
2. Els advocats i les societats professionals d’advocats podran formalitzar per escrit el pacte
sobre honoraris. Les parts podran sotmetre a l’arbitratge del col·legi d’advocats corresponent
els conflictes que puguin sorgir en aquesta matèria, sens perjudici dels drets d’intervenció que
es puguin establir per aquest servei.
3. Els col·legis hauran de fomentar la formalització per escrit d’aquests pactes.

Article 40. Pacte en funció del resultat

Es permet pactar amb el client honoraris basats en el resultat de l’afer, fins i tot amb
l’establiment d’un tant per cent d’aquest resultat, sempre que el client assumeixi totes les
despeses de l’afer.

Article 41. Pressupost

1. És recomanable que l’advocat o la societat professional lliuri al client un pressupost per
escrit. Hi ha l’obligació de lliurar-lo quan el client ho sol·liciti.
2. El pressupost haurà d’incloure la previsió aproximada de l’import dels honoraris i de les
despeses necessàries per realitzar l’actuació professional, destacant el seu caràcter merament
orientador i aproximatiu. En cas que no es pugui realitzar una previsió aproximada d’aquests
imports, s’informarà dels criteris que s’utilitzaran
per calcular-los.

Article 42. Provisió de fons

Abans de realitzar la seva actuació professional o durant la seva realització l’advocat o societat
professional podrà sol·licitar al client una o més provisions de fons a compte dels honoraris i les
despeses necessàries per dur a terme l’actuació esmentada.

Article 43. Minuta

1. Per fer efectiva la seva remuneració, l’advocat o societat professional haurà de lliurar una
minuta al client, la qual haurà de complir els requisits legals i fiscals corresponents, i haurà
d’expressar detalladament els conceptes determinats dels honoraris i la relació de les
despeses.
2. Les parts podran acordar la satisfacció parcial dels honoraris, expedint la minuta
corresponent, sens perjudici de la liquidació final.
3. L’advocat o societat professional podrà emetre una minuta proforma, mitjançant la qual
notificarà per endavant al client els seus honoraris, sense exigir-ne encara el pagament.

Article 44. Competències col·legials en matèria d’honoraris

1. Els col·legis d’advocats, per al desenvolupament de les seves funcions i competències,
resoldre els conflictes que se sotmetin al seu arbitratge, emetre els informes i dictàmens
previstos a la legislació processal i també als efectes que el client pugui estar informat sobre
les conseqüències econòmiques d’una possible condemna en costes, podran recomanar unes
pautes orientadores que serveixin de fonament per fixar l’import dels honoraris.
2. En l’aprovació de les pautes orientadores d’honoraris els col·legis i el Consell hauran de tenir
en compte principalment els criteris següents:
a) La quantia econòmica de l’assumpte.
b) El temps esmerçat.
c) La dificultat de l’encàrrec.
d) La intensitat de la dedicació.
e) La urgència i l’especialització exigides.
f) L’interès i la transcendència personal o patrimonial de l’assumpte.
g) La millor utilitat que la intervenció professional pugui reportar al client.
3. El Consell impulsarà la unificació de les pautes orientadores d’honoraris i la seva
interpretació per a tot Catalunya.
4. Cada col·legi té la competència per dictar resolucions interpretatives sobre qualsevol aspecte
dels honoraris i per resoldre totes les qüestions que es puguin

suscitar sobre aquests.
5. Els col·legis establiran drets d’intervenció per l’emissió d’informes, dictàmens i per l’exercici
de les competències establertes en el present capítol.

Article 45. Taxació de costes

1. En cas de guanyar un plet amb condemna en costes, l’advocat o societat professional haurà
de comunicar la minuta a l’advocat contrari abans de demanar la taxació de costes al jutjat, a fi
i efecte d’intentar-ne obtenir el cobrament extrajudicial.
2. L’expressa imposició de les costes processals no eximeix al litigant afavorit per la condemna
en costes de l’obligació de pagar els honoraris al seu advocat.
3. D’acord amb l’article 44.1, el Consell dels Col·legis d’Advocats i els col·legis d’advocats
podran establir unes pautes que serveixin de fonament per fixar els honoraris professionals
quan la minuta de l’advocat s’hagi d’incloure en una taxació de costes.
4. En l’aprovació de les esmentades pautes, els col·legis i el Consell hauran de tenir en compte,
principalment, els criteris establerts en l’apartat segon de l’article 44.

CAPÍTOL X. Substitució i vènia
Article 51. Obligacions del nou advocat [Substitució i vènia]

El nou advocat o societat professional haurà de complir les obligacions següents:
(...)
b) Informar el client del dret de l’antic advocat o societat professional de cobrar els honoraris,
sens perjudici d’una eventual discrepància sobre aquests.

Article 54. Efectes de la concessió de la vènia

1. EI canvi d’advocat es produirà des del moment en què el nou advocat rebi la comunicació de
concessió de la vènia per part de l’antic advocat o del col·legi.
2. La recepció de la comunicació esmentada legitimarà l’actuació del nou advocat i alliberarà
l’antic de tota responsabilitat derivada de fets posteriors.
3. En cas de discrepància entre l’antic advocat o societat professional i el client pel que fa als
honoraris professionals, els afectats podran sotmetre aquestes discrepàncies a informe del
col·legi d’advocats corresponent, que les resoldrà en un procediment que garanteixi la
intervenció de tots els interessats.

CAPÍTOL XII. La responsabilitat disciplinària
Article 66. Infraccions professionals greus

Són infraccions professionals greus:
1. La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals següents:
(…)
g) En cas de canvi d’advocat, aconsellar al client no abonar els honoraris del seu antic advocat.
(…)
2. L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici per a les
persones destinatàries del servei. Es considera incompliment dels deures professionals:
g) No fer la corresponent liquidació d’honoraris professionals quan escaigui.
h) Compensar amb fons del client, sense el seu consentiment, honoraris meritats.

Article 67. Infraccions professionals lleus

Són infraccions professionals lleus:
1. La vulneració de qualsevol norma que reguli l’activitat professional, sempre que no
constitueixi una infracció greu o molt greu. Es considera vulneració lleu de les normes
essencials de l’exercici i la deontologia professionals:
(…)
p) Condicionar la vènia al pagament d’honoraris.

