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CONCLUSIONS 

VII Congrés Joves Advocats de Catalunya 

L’Ampolla 18-21 juny 2009 

“LA RETRIBUCIÓ DE L’ADVOCAT. TENDÈNCIES 

ACTUALS EN MATÈRIA D’HONORARIS” 

 

I. Relacions amb el client: 

1. Cal subscriure un full d’encàrrec amb pressupost 

adaptat a l’assumpte, que detalli les actuacions i 

despeses, tant les incloses com les no incloses, i 

informar al client per escrit dels eventuals riscos, en 

especial el de possible condemna en costes. Cal així 

mateix incloure una clàusula de protecció de dades. 

   

II. Relacions amb l’Administració de Justícia: 

 

2. Cal que la Llei d’Enjudiciament Civil concreti: 

 

a. Que no és necessari que l’advocat hagi cobrat la  

minuta per a poder instar la taxació de costes. 
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b. Que el condemnat en costes ve obligat a satisfer 

l’IVA de la factura de l’advocat del beneficiari de 

la condemna en costes. 

c. Que el límit del 1/3 de la quantia litigiosa no 

inclou els impostos aplicables als honoraris. 

d. Que el col·legi d’advocats que ha de dictaminar 

sobre la minuta d’honoraris en cas d’impugnació 

per excessiva és el del partit judicial del tribunal 

que coneix de l’assumpte en cada instància. 

e. Que es doni audiència a l’advocat del dictamen 

col·legial emès en cas d’impugnació de la seva 

minuta per excessiva. 

f. Que se suprimeixi la condemna en costes a 

l’advocat en cas d’estimació de la impugnació 

d’honoraris per excessius.  

  

3. Cal que els col·legis d’advocats publiquin els seus 

dictàmens en matèria d’honoraris. 

 

III. Dret a la competència i valoració dels criteris 

d’honoraris 

 

4. Cal que existeixi un únic llibre d’honoraris en matèria 

de taxació de costes per a tot el territori català. 
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5. Els col·legis d’advocats suposen una garantia pels 

consumidors respecte de la qualitat dels serveis que 

presten els seus membres. Cal publicitar-ho. 

6. L’existència dels col·legis d’advocats és necessària i 

útil pel mercat de serveis i l’interès general. 

 

IV. Els barems del torn d’ofici: problemàtica general 

7. Cal incrementar els barems de retribució per a 

ajustar-los als imports que s’apliquin en matèria de 

taxació de costes. 

 

V. Sobre la quota litis 

 

8. En les relacions entre advocat i client ha d’haver-hi 

llibertat de pacte en la remuneració que s’estimi 

convenient pels serveis que s’hagin de prestar. 

9. L’establiment de la forma de retribució no ha de 

suposar l’alteració de les condicions d’igualtat i lliure 

competència que han de regir la incorporació de 

l’advocat jove al mercat. 
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