
INFORMACIÓ SOBRE LA DESIGNA D’ADVOCAT D’OFICI EFECTUADA (MODEL GENERAL) 

 

El Sr./Sra. , .......................................................................................(client), actuant  en nom 

propi/de (pel supòsit de menors o incapacitats judicialment) 

.........................................................................,  amb NIF número.....................................,  adreça 

a ..............................................................., i telèfon mòbil ........................................  

Es informat per l’advocat/da Sr./a ................................................................................................ 

amb adreça professional a ..................................................................................................... dels 

següents extrems relacionats amb la designa /telefonema d’ofici, número ........................ amb 

expedient de Justícia Gratuïta nº........................................... 

(ASSUMPTE.............................................................................................................................) 

 

I.- EXECUCIÓ DEL TREBALLS PROFESSIONALS:  

L’execució dels treballs professionals encarregats s’efectuarà en règim d’arrendament de serveis 
d’acord amb les normes deontològiques de l’advocacia. 

 

II.- HONORARIS: 

La present designa està exempta d’honoraris d’advocat en el supòsit que la Comissió 
d’Assistència Jurídica Gratuïta  de Barcelona reconegui el dret sol·licitat.  

L’advocat designat tindrà dret a percebre els seus honoraris en els següents supòsits: 

a. Renúncia del CLIENT a la designa efectuada i nomenament d’advocat de lliure 
elecció. 

b. Denegació del reconeixement del dret a justícia gratuïta  per part de  la comissió 
d’assistència jurídica gratuïta, mitjançant resolució ferma.  

c. Revocació de la resolució dictada per part de la Comissió d’Assistència Jurídica 
Gratuïta (articles 19 i 20 de la Llei 1/1996)  

d. Pronunciament en costes a favor del CLIENT en la sentència que posa fi al procés, a 
càrrec de la part contrària. 

e. Millora en  la fortuna de l’ usuari  produïda dins dels tres anys següents a la 
terminació del procés, quedant mentre tant interrompuda la prescripció de l’article 
1967 del Codi Civil.  

f. Quan la resolució que posi fi al procediment no faci pronunciament en costes i el 
beneficiari obtingui benefici econòmic del procediment. En aquest cas, l’usuari 
tindrà que fer front al pagament de les costes causades en la seva defensa ,  sense 
que aquestes puguin excedir de la tercera part del benefici obtingut, havent-ne de 
reduir a la dita tercera part, a prorrata entre les seves partides, en cas de que superin 
la mateixa.  

g. Concessió de “litis expenses” acordades  en resolució ferma a favor del CLIENT, fins 
a l’import total de la partida aprovada judicialment per aquest concepte. 



              (En annex al present document s’acompanya pressupost orientatiu de la defensa a 
portar a terme, que és acceptat pel client, per al supòsit en que sigui procedent el cobrament 
d’honoraris, segons l’indicat anteriorment.) 

En les situacions indicades en que l’advocat tingui dret a cobrar, tindrà obligació de comunicar 
a la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAB la situació, per tal de procedir a la devolució/compensació 
de les quantitats cobrades per la designa amb càrrec a la partida pressupostària de Justícia 
Gratuïta i Torn d’Ofici. 

 

III.- COBRAMENT DE LES COSTES. 

El client autoritza al LLETRAT a percebre directament les costes que, en el seu cas, la part 
contrària hagi d’abonar i aboni com a conseqüència d’una condemna en costes. En aquest cas, 
les costes que el LLETRAT/DESPATX percebi seran objecte d’ulterior liquidació amb el client. 

 

IV.- NOTIFICACIONS 

El client ve obligat a informar l’advocat de qualsevol canvi de domicili o telèfon que pugui 
realitzar durant el curs del procediment, designant com domicili a efecte de notificacions el que 
consta en el present document, i autoritzant també la recepció de notificacions en el mòbil 
indicat .  

La manca de comunicació a l’advocat del canvi d’adreça o telèfon a efecte de notificacions i les 
conseqüències que provoqui  la mateixa serà atribuïble al client.  

 

V.- SOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

Per qualsevol controvèrsia derivada del present document  les parts es sotmetran a 

• Arbitratge del TACAB (Tribunal Arbitral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona). 

 

VI.- DADES PERSONALS. 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable Identitat: (indicar responsable de tractament: societat professional o 
advocat/a) 

CIF: ............................ 

Contacte DPD: .......................... 

 

Finalitat La gestió de l'encàrrec professional de defensa o assessorament i, si ens 
autoritza, enviar-li informació sobre els nostres serveis i activitats no 
relacionats directament amb aquest encàrrec professional. 

Legitimació Execució de la relació contractual, obligacions legals i consentiment.  



 

Destinataris Jutjats, Tribunals i Administracions Públiques  (Indicar si es produeixen altres 
cessions de dades i si només comunicarà les seves dades amb el seu 
consentiment inequívoc o en compliment d’execució d’un contracte, interès 
legítim, interès públic o obligacions legals.) 

 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en 
la informació addicional de la política de protecció de dades  

 

Informació 
addicional 

 

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar més 
abaix (o indicar el lloc del document o enllaç si es una web on consultar més 
información) 

 

        Sí   /       No: autoritzo el tractament de les seves dades personals per enviar-li informació 
sobre els nostres serveis i activitats no relacionats directament amb aquest encàrrec 
professional.  

(Incloure aquí les caselles de verificació de consentiment per aquells tractaments quines 
finalitats o cessions de dades requereixin del consentiment i específicament per a tractaments 
que van més enllà de les obligacions d'execució del contracte de servei o per l'aplicació de 
mesures precontractuals sol·licitades pel client / interessat) 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat:  ……………………………………… 

 CIF: ……………………………………… 

Adreça postal:  ……………………………………… 

Telèfon: ……………………………………… 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  ……………………………………… 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

 Indicar les finalitats d’ús que se li donaran a les dades de forma separada. 

 Indicar si es prendran o no decisions automatitzades en base a aquesta 
informació. 

La gestió de l'encàrrec professional de defensa o assessorament i, si ens autoritza, enviar-li 
informació sobre els nostres serveis i activitats no relacionats directament amb aquest encàrrec 
professional. 

 



Per quant temps conservarem les seves dades?  

 Indicar el termini legal de conservació si existís o intentar definir fins quan és necessària la 
conservació de les dades. 

Aquestes dades es conservaran fins el compliment de les obligacions contractuals excepte les 
dades que siguin necessàries per complir amb obligacions legals com els terminis de prescripció 
per possibles responsabilitats legals en base als tractaments realitzats. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

 Indicar la base de legitimació per a cada finalitat d'ús de les dades definida 

anteriorment: pot ser la base de la llei (indicar la normativa), consentiment, 

contracte o interès legítim. 

 Indicar les entitats, organitzacions, empreses o tercers als quals es comuniquen 
les dades. 

 Indicar si hi ha transferències internacionals de dades, indicar l'entitat i el país 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de 
l’encàrrec professional. La base legal serà el seu consentiment per la finalitat d’enviar-li 
informació sobre els nostres serveis i activitats no relacionats directament amb aquest encàrrec 
professional. 

Les seves dades poden ser comunicades als Jutjats, Tribunals i Administracions Públiques, per al 
compliment de l'encàrrec professional encomanat, així com a advocats procuradors, pèrits i 
altres professionals que hagin d'intervenir i que siguin comunicacions necessàries per l’execució 
de l’encàrrec o quan existeixi habilitació legal per la cessió de les dades. Les dades també poden 
ser cedides, d'acord amb ……………(indicar si existeixen altres supòsits de comunicació de dades, 
si és una llei, el consentiment que prèviament s’ha sol·licitat marcant la casella, o el contracte el 
que habilita la comunicació) a ............... (indicar el destinatari de la comunicació, si existeix). 

Les categories de dades que es tracten són: 

 Inventariar o llistar el tipus de dades i categoria de dades que se sol·licitaran 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si (responsable de tractament) 
estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. 

 Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió 
quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van 
ser recollides. 

 En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici 
o la defensa de reclamacions. 

 En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, 
els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  (responsable de 



tractament) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o 
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

 Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat 
a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD. 

 Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en 
compliment d'obligacions legals. 

L'interessat, de forma voluntària en marcar la casella corresponent, autoritza a enviar-li 
informació sobre els nostres serveis i activitats no relacionats directament amb aquest encàrrec 
professional. En qualsevol moment podrà revocar el consentiment per deixar d’enviar-li 
informació sobre els nostres serveis i activitats no relacionats directament amb aquest encàrrec 
professional enviant un correu a ……….........….. No es prendran decisions automatitzades sobre 
la base d'aquest perfil. 

 

Les dades que ha facilitat es tractaran per (responsable de tractament) d’acord amb les finalitats 
descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets 
d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així 
com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic 
……………..…………, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant una 
autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, 
Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas podrà retirar, el seu 
consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat 
en el consentiment abans de la seva retirada.  

 

Barcelona, a ...............de..............de 20..... 

 

EL CLIENT         EL LLETRAT/DESPATX 
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