
 

 
 
 
 

FULL D’ENCÀRREC PROFESSIONAL  
 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor/a ........................................................................................, amb 
domicili a …………………………………………, C/………………………………………, 
núm……………i amb DNI núm……………………………………………………….. en 
endavant, el CLIENT. 
 
 
I d’altra, el senyor/……………………………………………………………………………..,  
Col·legiat/da núm. ………………………………………de l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, que ha estat designat pel SERVEI PRO-BONO de col·laboració ICO-
ICAB. En endavant el LLETRAT,  
 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Ambdues parts queden assabentades del contingut de la designa, que 
comprendrà l’orientació i assessorament en matèries de dret civil i/o laboral que 
esdevinguin com a conseqüència de la malaltia oncològica que pateix el client, així 
com totes les gestions no compreses en l’àmbit d’actuació establert per la llei 1/1996, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta. 
 
SEGON.- Que el CLIENT encarrega professionalment al LLETRAT les següents 
actuacions professionals: 
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
 
TERCER.- El LLETRAT no cobrarà honoraris professionals per la seva actuació, si bé 
el CLIENT haurà d’abonar les despeses derivades de les gestions portades a terme, i 
que siguin alienes als honoraris professionals del lletrat (ex: burofax, notari...). 
 
En cas que una vegada finalitzades les actuacions  compreses al full d’encàrrec, sigui 
necessària la continuació del procediment per via judicial l’advocat derivarà al CLIENT 
al SOJ del Col·legi d’Advocat de Barcelona ( Ciutat Judicial- Avda Carrilet núm. 3, 
edifici D , 1a planta ) per tal de sol·licitar el dret de justícia gratuïta i designa d’advocat 
d’ofici, amb la possibilitat que preveu l’art 27 de la Llei 1/1996 de renúncia d’honoraris 
per part de l’advocat si existís voluntat de continuar al procediment. 
 
  
 
 



 

 
 
 
 

QUART.- El LLETRAT assumeix els següents compromisos: 
 

a) Desenvolupar les seves funcions amb la llibertat i independència pròpies i 
segons les normes ètiques i deontològiques que regeixen la professió. 

 
b) Informar al seu client de totes les incidències de l’assumpte encomanat, 

mitjançant el telèfon i domicili a dalt esmentats. 
 

c) Visitarà al CLIENT al seu domicili o hospital en cas d’impossibilitat de desplaçar-
se al despatx del lletrat, per causa de la seva malaltia. 
 

d) No percebrà honoraris professionals per les actuacions encomanades al full 
d’encàrrec.  

 
e) Obligació d’emetre informe final de comunicació a l’ICAB de finalització de les 

actuacions encomanades i tancament de l’expedient. (model annex 10 del 
Protocol de col·laboració Servei Pro-Bono ICO-ICAB, REF. PRO-BONO/10 ) 

 
 
CINQUÈ.- El CLIENT ve obligat a facilitar al Lletrat el seu domicili i telèfon, així com 
informar-lo de qualsevol canvi en aquests mentre duri la seva relació professional, 
exonerant a l’advocat dels perjudicis que es puguin produir de la manca d’actualització 
d’aquesta informació.  
 
 
SISÈ.- En cas de conflicte entre el CLIENT i el LLETRAT aquests es comprometen a 
sotmetre’s a mediació per tal de  resoldre les seves discrepàncies, a través del 
CEMICAB (Centre de Mediació de l’ICAB ). 
 
 
SETÈ.- En compliment del que es disposa per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, es 
posa en coneixement del client que les seves dades personals es troben sotmeses a 
tractament informàtic i són recollides en fitxer propi de dades automatitzades, que el 
lletrat gestiona directament i respecte de les quals es compromet en tot cas a 
respectar i facilitar al client l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, manifestant-se pel present document el total compromís del LLETRAT a la 
discreció i confidencialitat sobre les esmentades dades. 
 
 
Barcelona, a .......... de..............................de 20....... 
 
 

EL CLIENT                                                                EL LLETRAT  
 
 
 
 
                                                                                         REF. PRO-BONO/12 
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