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IMPRIMIR

ENCÀRREC PROFESSIONAL
Barcelona,
Encarrega a MUNDILEX, NIF B63085955, l’execució d’un encàrrec professional consistent en la tramitació
de l’expedient relatiu a
fins que serà acabat, conforme a les següents:

CONDICIONS GENERALS
1.

El client encarrega i autoritza els advocats de MUNDILEX a fer totes les tasques, treballs, estudis i
gestions que caldran, a tota mena d’organismes, públics i privats, empreses o particulars, per tal
de complir l’encàrrec professional i els en dona mandat de representació, fins i tot per demanar
informes pericials, concertar transaccions, fer tota mena de negociacions, adreçar i contestar
requeriments i percebre i pagar quantitats.

2.

Els advocats compliran l’encàrrec amb diligència, respectaran el secret professional i mantindran
informat el client. L’encàrrec no entra en vigor fins que aquest full serà acceptat pel client i signat
pels advocats.

3.

Ambdues parts poden desistir unilateralment i només s’ha de pagar la feina i despeses fetes fins
llavors. Si els honoraris depenien d’un percentatge i el client desisteix, els advocats tenen dret a
facturar sobre la base de l’expectativa generada per la seves gestions.

4.

Llevat pacte especial, els honoraris es calculen per les normes ICAB1 aplicables a les taxacions de
costes, i, si les tasques no hi eren previstes, pels criteris ICAB de gener de 20052. El client autoritza
els advocats a fer efectius els honoraris i despeses amb càrrec a les quantitats cobrades pel seu
compte. Els honoraris no inclouen els pèrits, procuradors, notaris o d’altres professionals que
intervinguin, ni els imposts.

5.

Totes les despeses que faran els advocats en compliment de l’encàrrec seran abonades pel client,
prèvia justificació. Si el client tenia més d’un expedient, autoritza el traspàs de fons entre ells.

6.

El client accepta que les seves dades personals i els moviments del seu expedient s'introduiran en
un fitxer informàtic declarat a l'Agència de Protecció de Dades que serà confidencial, emparat pel
secret professional i que no es podrà cedir a tercers sota cap concepte. També accepta que si obté
un codi d'accès i clau per consultar expedients en línia, n'accepta les condicions publicades a la
web.
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CONDICIONS PARTICULARS

MUNDILEX

1

Client

Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de Barcelona.
Dissetena edició de gener 2005., aprovada per la Junta de Govern el 23/11/2004 i pel Ple del Consell dels Col∙legis d’Advocats de
Catalunya el 16/12/2004 que ha estat posada a disposició del client i que està publicada a www.mundilex.org.
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