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PROTOCOL DE COBRAMENTS

1. CONDICIONS GENERALS
a) De forma prèvia a l’inici de qualsevol encàrrec, el client ha de:
1. Signar un full d’encàrrec on s’establirà, entre d’altres aspectes, un pressupost
aproximat del cas d’acord amb els honoraris fixats en el Punt 2 d’aquest
document o, en cas de pacte entre l’entitat i el client, pels honoraris fixats en
virtut dels criteris orientatius dels Col·legis Professionals.
2. Abonar el 50% del pressupost establert al Full d’encàrrec, excepte en el cas de
tramitació d’un recurs contenciós administratiu, d’acord amb la liquidació fixada
en el Punt 2 d’aquest document.
b) A meitat del procés, el client ha d’abonar l’altre 50% del pressupost aproximat del cas,
excepte en el cas de tramitació d’un recurs contenciós administratiu, d’acord amb la
liquidació fixada en el Punt 2 d’aquest document.
c) Al final del procés, el client ha d’abonar, en el seu cas, qualsevol quantitat addicional.
d) Abans de fer una sortida per una visita o reunió, s’haurà d’informar al client del cost
de la mateixa.

e) Els Abonats poden fer consultes i gaudir de les reduccions dels honoraris previstes,
de conformitat amb el que estableix el Protocol d’abonaments i, en el seu cas, l’Acord
d’abonament.

f) Només en casos excepcionals:
1. El lletrat podrà reduir els honoraris de les visites.

2. La Junta podrà reduir els honoraris dels procediments administratius judicials
prèvia proposta del lletrat.

2. HONORARIS*
*Tarifes sense IVA

ASSUMPTES

HONORARIS

OBSERVACIONS

Criteris generals

Primera consulta

50€/hora

Si s’acaba formalitzant un encàrrec, es descomptarà l’import de la
primera consulta. Les consultes poden realitzar-se de manera
presencial a l’entitat de l’FDA, per trucada telefònica, aplicacions de
missatgeria instantània, o a través del formulari web habilitat.

Consulta sense estudi previ

60€/hora

Consultes que poden ser resoltes en el mateix moment.
Ja siguin consultes realitzades en hores i circumstàncies especials o
que exigeixen l’examen de documents o l’estudi d’actuacions
judicials, o bé consultes en què se sol·liciti una resposta per escrit o
que, per raó de la seva complexitat**, sigui aconsellable respondre
d’aquesta manera.
S’aplicarà un increment del 20% quan a la reunió hi participin
d’altres persones que tinguin interès, intervenció o relació amb
l’assumpte encomanat.
Per a les reunions que requereixin desplaçament, les despeses de
locomoció es minutaran a part (bitllets de tren, autobús, metro, etc.).
Quan els desplaçaments es facin amb vehicle propi, es cobraran a
raó de 0,2€/Km, més l’abonament o pagament dels peatges i
aparcament.

Consultes que requereixin estudi

60€/hora

Reunions presencials al despatx i/o
telemàtiques, amb l’interessat

60€/hora

Sortides fora del despatx

- Per mitja jornada fora de la localitat
del despatx: 80€
- Per cada dia sencer fora de la
localitat del despatx, sense necessitat
de pernoctar-hi: 100€

Gestions de simple tràmit (als jutjats,
oficines públiques o davant de
particulars)

60€/hora

Per exemple, presentar escrits al registre, tràmits per al
reconeixement de la justícia gratuïta a l’ICAB, jutjats, etc.

Revisió d’actuacions

60€/hora

En cas que l’interessat sol·liciti la revisió d’escrits propis

Participació en estratègies de
comunicació

60€/hora

Atendre consultes dels mitjans de comunicació, assistència a rodes
de premsa, revisió de notes de premsa, etc.

Actuacions administratives

Sol·licitud simple o escrit de tràmit

60€/hora

Per exemple, escrit de compareixença en un procediment, sol·licitud
d’informació pública, sol·licitud d’informació ambiental, etc.

Escrit d’al·legacions, reclamacions,
denúncies, queixes, etc. És a dir, escrits
fundats fàcticament i/o jurídicament

60€/hora

Aquest import pot incrementar-se un cop ponderada degudament la
complexitat de l’assumpte**.

Recursos administratius

60€/hora

En el cas d’altres recursos especials per raó de la matèria, pot
incrementar-se l’import.

Procediment contenciós administratiu
Estudi de viabilitat d’interposició de
recurs contenciós administratiu

60€/hora
3.000€ que es liquidaran en 3 fases:

Tramitació del procediment fins a la
sentència (Incidents i recursos exclosos)

a) Amb la interposició del recurs:
1.000€
b) Amb la presentació de demanda:
1.000€
c) Amb la celebració de vista o
formulació de les conclusions
escrites: 1.000€

Sol·licitud i adopció de Mesures
cautelars

20% de la tramitació

Actuacions de tràmit corresponents al
procediment principal

60€/hora

Aquest import pot incrementar-se un cop ponderada degudament la
complexitat de l’assumpte**.

Aquest import pot incrementar-se un cop ponderada degudament la
complexitat** dels fonaments jurídics.
Per exemple, escrit sol·licitant al jutjat la designa de procurador,
escrit sol·licitant complement de l’expedient administratiu, escrit
d’impuls al procediment, etc.

Recursos contra Diligències d’Ordenació,
60€/hora
Providències, Interlocutòries
Execució de sentències o execució de
15% de la tramitació
mesures cautelars

Procediment penal
Denúncia penal

60€/hora

Aquest import pot incrementar-se en el cas que es tracti d’una
denuncia amb una exposició de fets de certa complexitat** o amb una
proposició de prova i/o qualificació raonada dels fets.

Aquest import pot incrementar-se en el cas que es tracti d’una querella
amb certa complexitat**, amb aportació de documents i proposició de
proves d’una certa entitat.

Querella

60€/hora

Escrit de personació

60€/hora

Escrits de tràmit

60€/hora

Per exemple, sol·licitud de testimonis, sol·licitud de diligències de
prova, comunicació de canvi de domicili, substitucions, apud actes,
exhorts, etc.

Assistència a la pràctica de diligències o
diligències que requereixi la presència
del lletrat o que sigui convenient per als
interessos del client: assistència als
interrogatoris d’investigats o testimonis i
actes pericials, roda de reconeixement,
registres, reconstrucció de fets, etc.

60€/hora

Si dins d’una mateixa sessió es practiquen diferents declaracions, els
honoraris s’incrementaran en 30€ per cada declarant addicional.

Escrit d’acusació

60€/hora

Aquest import pot incrementar-se tenint en compte la complexitat** i
la transcendència de la causa i el contingut concret de l’escrit.

60€/hora

Per la preparació i l’assistència al judici oral davant el jutjat penal, pot
incrementar-se l’import d’acord amb la gravetat dels fets, la
complexitat** de la prova, l’entitat de les penes sol·licitades, etc.

Assistència al judici oral: preparació,
assistència i intervenció, qualificació
definitiva i informe al Judici Oral, incloses
les qüestions prèvies que es puguin
formular
Altres escrits, tràmits, recursos,
aclariments de sentències, execucions,
etc.

60€/hora

**S’entendrà que hi ha complexitat quan es doni alguna circumstància no habitual, com el caràcter nou o poc freqüent en la matèria litigiosa,
la rellevància o entitat pròpia dels aspectes processals, el nombre o dificultat intrínseca de les accions exercitades, l’especial volum de la prova
practicada o de les actuacions no reiteratives ni irrellevants, el nombre de litigants, l’excepcional especialitat de la matèria o altres anàlogues.
També es podrà entendre que existeix complexitat pel temps emprat, quan existeixi una dedicació superior a allò que sigui habitual o més
freqüent, en funció de cada tipus de procediment o actuació. A aquests efectes s’estarà de forma prioritària a la durada de les actuacions,
compareixences o vistes orals.
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