MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ D’HONORARIS ANY 2016
La Comissió d'Honoraris Professionals està presidida pel vicedegà del Col·legi, el Sr. Julio de
Parellada i actualment està integrada per onze membres.
La funció principal de la Comissió és la d’emetre informes en matèria d’honoraris
professionals de la forma preceptiva prevista en l’art. 246.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjudiciament Civil, (impugnació de taxació de costes per excessives i jura de comptes),
així com dictàmens a requeriment del Jutjat o Tribunal, de major abast que l’informe de
taxació de costes, a l'empara dels articles 339 i següents de l’esmentada Llei.
Així mateix la Comissió interpreta els criteris orientadors d’honoraris i informa als companys
mitjançant la tramitació de consultes telefòniques, presencials i per correu electrònic.
En aquest sentit, s’estableix que els honoraris professionals de l’advocat són lliures i només
estan sotmesos als pactes que se subscriguin entre el lletrat i el client i a les normes
deontològiques de l'advocacia. Els criteris orientadors en matèria d’honoraris són d’aplicació
als exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats quan
manca un pacte o pressupost.
L’ICAT recomana l’ús del full d’encàrrec professional, que contingui el pacte d'honoraris
subscrit entre lletrat i client, per tal d’evitar controvèrsies i agilitar la reclamació dels
honoraris dels advocats en cas d'impagament del client (art. 35 LEC).
Pel que fa la funcionament de la Comissió, i de conformitat amb la regulació establerta al
Títol III del Reglament d’aquesta, que va ser aprovat definitivament per acord de Junta de
Govern, de data 22 de gener de 2016, i publicat en el DOGC núm. 7149, de data 27 de juny
de 2016, la Comissió durant l’any 2016, s’ha reunit quatre vegades: el 11 de març, el 17 de
juny, el 15 de de juliol i el 14 d’octubre.
En aquestes reunions, durant el 2016 s’han evacuat 136 informes en matèria d’honoraris,
considerant 58 de les minutes impugnades com excessives i 78 adequades als criteris
d’honoraris d’aplicació.
Segons el que disposa l'article 20.3 del Reglament de la Comissió d'Honoraris abans
esmentat, per la prestació d'aquest servei, el Col·legi té el dret a percebre dels lletrats
intervinents en el procediment, les quantitats que per a cada supòsit s’estableixen en el
mateix en concepte de drets d'intervenció. L’ICAT ha ingressat en l’any 2016, la quantitat de
11.274,37 €.
D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, el president de la Comissió d’Honoraris, el
Sr. Julio de Parellada, va assistir en representació de l’ICAT, a les dues reunions convocades
des del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, com a integrant de la
Comissió d’Honoraris i de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de comptes, del mateix.
El dia 20 de juliol va tenir lloc a la seu del Consell, la reunió de la Comissió d’Honoraris, en la
que es va parlar sobre les criteris actuals dels Col·legis professionals en seu de jura de
comptes i taxació de costes i les seves modificacions posteriors en relació amb els criteris de
l’Autoritat Catalana de la Competència. Posteriorment, el dia 8 de novembre, en la reunió de

la Comissió de Taxació de costes i Jura de comptes, es va debatre, entre d’altres, la
problemàtica en l’emissió dels informes relatius aquests procediments i les incidències que
tenen lloc als jutjats quan es tracten aquestes matèries.
En un altre ordre de qüestions, durant l’any 2016, el president de la Comissió ha endegat un
projecte nou i innovador, l’elaboració d’una base de resolucions que servirà, en un futur
proper, de gran ajuda per afavorir les tasques d’emissió d’informes i d’assessorament per als
membres de la Comissió i a llarg termini servirà també als lletrats col·legiats a l’hora de
confeccionar les seves minutes en la taxació de costes i als tribunals en les seves
resolucions.

