FULL D’ENCÀRREC PROFESSIONAL ENTRE

En _____________________________ i en ____________________________________

Fet a ________________, a _____ de _____________ de ___________

REUNITS

D’una banda, en ___________________________________________________, amb
DNI ______________ i domicili a ____________________________________________,
d’ara endavant el CLIENT

D’altra

banda,

en

_____________________________________________________,

amb DNI _______________, llicenciat en Dret a la ______________________ de
__________________ d'any ______, advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Figueres, amb núm. de col·legiat _________, actuant en nom de la societat professional
____________________________________________,

amb

domicili

professional

a

_______________________________________, registrada al Registre Mercantil de
_____________________ i amb NIF ____________, o bé en nom propi, d’ara endavant
l’ADVOCAT,

EXPOSA

1) Que aquest document recull les obligacions per al prestador de serveis establertes a
l’articulat de la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
2) Que compleix amb tots els requisits de qualificació i col·legiació exigits, que són:
- D’acord amb allò establert als articles 9 i 11 del Estatuto General de la Abogacía
Española, podran exercir com a advocats els llicenciats en Dret col·legiats com a
exercents, extrem que l’ADVOCAT sota signant compleix.
3) Que el seu exercici professional com a advocat, d’acord amb l’establert a la llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, estarà sotmès al Estatuto General de La Abogacía Española, la Normativa de
l’Advocacia Catalana i als Estatuts Col·legials. Aquesta normativa és consultable a
través de la plana web de l’ICAFI.
4) Que segons el disposat a la normativa esmentada a l’apartat anterior i a la Llei 2/2007
de Societats Professionals, l’advocat que realitzi alhora qualsevol altra activitat, s'haurà
d'abstenir de realitzar aquella que resulti incompatible amb el correcte exercici de
l'Advocacia per suposar un conflicte d'interessos que impedeixi respectar els principis
del correcte exercici continguts a la legislació vigent, i en especial a allò disposat a
l’article 12 de al Normativa de l’Advocacia Catalana.
En tot cas, l'advocat no pot realitzar activitat d'auditoria de comptes o altres que siguin
incompatibles amb el correcte exercici de l'advocacia, simultàniament per al mateix
client o per a qui ho haguessin estat en els tres anys precedents.
L'exercici de l'Advocacia és també incompatible amb la intervenció davant d'aquells
organismes jurisdiccionals en els quals figurin com a funcionaris o contractats el
cònjuge, el convivent permanent amb anàloga relació d'afectivitat o els parents de
l'advocat, dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.
Els advocats a qui afectin alguna de les causes d'incompatibilitat, hauran d'abstenir-se
de la defensa dels assumptes que els hagin pogut ser encomanats o cessar en la
situació d'incompatibilitat, constituint el contrari infracció molt greu.
D’acord amb l’exposat, l’ADVOCAT sota signant declara que, en el cas de que al si de la
societat professional per la qual treballa s’exerceixen activitats altres que l’exercici de
l’advocacia, aquesta no incorre en cap tipus de conflicte d’interès d’acord amb allò
establert al Estatuto General de la Abogacía Española, a la llei 2/2007 de societats
professionals i a la Normativa de l’Advocacia Catalana.
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5) Que ha subscrit pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil professional amb la
companyia ___________________________.
7) Que el CLIENT podrà adreçar-se a l’ADVOCAT en matèria de sol·licitud d’informació i
de reclamacions mitjançant qualsevol de les dades de contacte esmentades al present
full d’encàrrec professional. (art. 22.4 Llei 17/2009 en relació al 23). Es donarà
resposta a les reclamacions presentades en el plaç màxim d’un mes a comptar des de
la data en que el prestador hagi rebut la reclamació, i en la mateixa llengua en la què
s’hagi realitzat el contracte.
8) Que en cas d’incompliment de les seves obligacions d’informació i en matèria de
reclamacions, el règim d’infraccions i sancions serà aquell establert al Títol IV del Llibre
I del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris sense
perjudici d’allò establert a les normes de Deontologia Professional que regeixen
l’exercici professional.
9) Que, de conformitat amb la llei, el CLIENT podrà accedir electrònicament mitjançant un
servei de “finestreta única” de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres a la següent
informació:
a. Requisits aplicables als prestadors de serveis establerts a territori
espanyol
b. Condicions d’accés als registres i bases de dades públiques relatius
als prestadors i als serveis
c. Vies de reclamació i recursos
d. Dades d’associacions sectorials de prestadors de serveis i
associacions de consumidors
Essent que el CLIENT es dóna per informat de tots aquests aspectes i, reconeixent-se
capacitat legal suficient, acorden la signatura d’aquest contracte que es regirà segons les
següents

CONDICIONS

1.- OBJECTE
El CLIENT encarrega a l’ ADVOCAT la realització dels següents treballs,
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ , si s'escau, continua en l'annex núm. ______.
L'execució d'aquests treballs professionals s'efectuarà en règim d'arrendament de serveis i
d'acord amb les normes de Deontologia Professional que regulen l’exercici de l'advocacia.

2.- PREU
La quantia de l'assumpte es fixa en __________ Euros, segons el lliurement pactat per
ambdues parts.
En qualsevol cas, l'import inclou la tramitació de l'assumpte en el seu tràmit ordinari i en
els assumptes judicials fins a la instància corresponent, sense incloure els honoraris
d'altres professionals que hagin d'intervenir, així com les despeses de desplaçament i les
bestretes que es puguin ocasionar per raó de l'execució dels treballs objecte d'aquest
encàrrec, així com les costes que es puguin imposar al lletrat en defensa de l'interès del
seu client.
En conseqüència, els HONORARIS es pressuposten en ____________ Euros, sobre el
quals es repercutiran els impostos corresponents de l’IVA que l’incrementen en la quantitat
de _____________ Euros. La minuta d'honoraris definitiva serà sotmesa al règim fiscal
vigent.
Tanmateix, l'Advocat sotasignant acredita haver rebut en aquest acte del seu client la
quantitat de ______________ Euros, en concepte de PROVISIÓ DE FONS, que queda
subjecta a la liquidació definitiva.

3.- FORMA DE PAGAMENT
El pagament s'efectuarà segons el següent detall:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4.- FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest arrendament de serveis finalitzarà a la data de compliment dels serveis
encarregats a l’ADVOCAT pel CLIENT o per desistiment de les parts.
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5.- DRET DE DESISTIMENT
El CLIENT pot exercir el dret de desistir d’aquest contracte de manera lliure i prescindir
dels serveis de l’advocat, per escrit o verbalment, en el plaç dels _______ dies
immediatament posteriors a la signatura d’aquest document.
En cas d’exercir aquesta facultat de desistiment en data posterior a l’esmentada,
l’ADVOCAT es reserva el dret de penalització en un _____%, a compte de la provisió de
fons satisfeta en el seu cas pel CLIENT en concepte d’indemnització per les gestions fetes.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Aquest contracte es regirà per la legislació pròpia aplicable a nivell estatal i autonòmic.
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués
sorgir.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte o acte jurídic, les
parts es sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona, de l'Associació
per a l'Arbitratge a les comarques gironines, al qual se li encomana la designació de
l’àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara a complir la decisió
arbitral. El procediment arbitral, el laude i la seva protocol·lització es portaran a terme a la
ciutat de Girona.
No essent això possible, les parts acorden sotmetre l’assumpte a la jurisdicció i
competència dels Tribunals de Figueres.
I, d’acord amb aquest articulat, les parts expressen la seva conformitat i signen aquest
document,

En _________________________

En_________________________

A ______________, el ____ de _____________ de _________
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