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Introducció

Esteu decidits a ser advocats. Heu aprovat els exàmens de la carrera de Dret,

en aquests moments esteu fent el curs d’accés a la professió i no tenim cap

dubte que superareu les proves d’accés. I quan acabeu, o potser ja des d’ara,

la gran pregunta que us plantejareu serà aquesta: què hem de fer per exercir

la professió? Per on comencem i què necessitem? Les respostes a aquestes pre-

guntes són les que trobareu en aquesta part de l’assignatura.

Les dues�grans�situacions entre les quals podreu triar són treballar per comp-

te d’altri en una empresa, un despatx o una administració com�a�assalariats

o exercir per compte propi de�manera�individual o en un despatx col·lectiu,

que és la situació en què es troben la majoria d’advocats. En qualsevol dels dos

casos necessiteu conèixer quins són els requisits legals per a exercir i en l’últim

heu de saber les formes que podeu adoptar per exercir l’activitat d’advocat, les

obligacions fiscals i socials que us afecten, com heu de determinar els hono-

raris i les costes, i els conceptes i les tècniques bàsiques de màrqueting i gestió

del despatx.

Cadascun d’aquests aspectes el tractarem en capítols separats, començant pels

requisits que s’exigeixen legalment per a exercir la professió d’advocat. Veu-

rem que la normativa reguladora de la professió demana dos requisits: superar

les�proves�d’accés i inscriure’s�en�un�col·legi�d’advocats. Així mateix, la ins-

cripció està sotmesa a certes condicions i l’exercici a prohibicions i incompa-

tibilitats que també hem de conèixer.

El segon capítol el destinarem a descobrir les formes d’exercir la professió, en-

tre les quals destaca una primera classificació: individual i col·lectiva. Dins

d’aquesta última tenim diverses alternatives, que passen des de compartir des-

peses fins a una societat anònima. Conclourem el capítol amb unes pinzellades

sobre les tendències en el sector legal i nous models d’exercici de la professió.

La fiscalitat de l’advocat l’exposarem detalladament en el capítol tercer i ens

aturarem en els tràmits fiscals per a donar-se d’alta de l’activitat i en els dos

principals impostos que afecten els advocats: l’impost�sobre�la�renda�de�les

persones�físiques (IRPF) i l’impost�sobre�el�valor�afegit (IVA).

El capítol quart està dedicat al màrqueting. A partir de la lectura aprendrem

a definir l’estratègia del despatx, o de la nostra marca personal si exercim de

manera individual, analitzar la nostra activitat i descobrir si hi ha una veta

de mercat per als productes o serveis que volem prestar. Complementarem

tot això amb l’estudi de les millors tàctiques de màrqueting per a posicionar,

comunicar i vendre els serveis o productes.
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Seguidament, el capítol cinquè ens ensenyarà a fixar els honoraris dels nostres

serveis i pararem atenció a una part vinculada estretament amb els honoraris:

les�costes�processals. Els requisits per a exigir-les, el procediment i els recursos

per a impugnar-les ocuparan una part important del capítol.

En l’últim capítol explicarem els conceptes fonamentals que tot advocat ha

de conèixer per a gestionar de manera eficient i rendible la seva activitat o un

despatx. Centrarem l’atenció en l’estratègia de gestió i eines com el marge, la

productivitat i el leverage, sense oblidar les tecnologies que ens poden ajudar

a dur a terme una millor gestió.

El domini de les eines de màrqueting i de gestió és ara, més que mai, una

necessitat, atès el nombre creixent d’advocats en el mercat, l’entrada de nous

proveïdors de serveis jurídics (bancs, asseguradores, etc.) que competeixen en

preu i el canvi en els models de negoci com a conseqüència de l’ús generalitzat

de les noves tecnologies.
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Objectius

Acabem d’apuntar un dels objectius generals d’aquesta part de l’assignatura,

que hem anomenat “Organització i gestió de l’activitat”: aconseguir un espai

dins el mercat dels serveis jurídics i diferenciar-se de la competència. Altres

objectius que volem assolir són:

1. Conèixer els requisits legals que s’han de complir per a començar a exercir

la professió d’advocat.

2. Donar una panoràmica sobre les diferents formes d’exercir l’activitat de

l'advocacia.

3. Conèixer les obligacions socials i fiscals i els impostos que afecten l’exercici

d’advocat.

4. Dominar els instruments d’anàlisi i les tècniques de màrqueting per a

aconseguir que els clients contractin els nostres serveis.

5. Gestionar de manera eficient i rendible la nostra activitat o el despatx.
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1. Volem ser advocats. Què hem de fer?

Hem acabat la carrera de Dret i ens trobem que hem de triar què volem fer

amb la nostra vida professional. També potser que ja estem treballant i volem

canviar de feina. Davant aquestes situacions, les opcions més habituals que

es plantegen són:

• Preparar oposicions per a ser jutge, secretari judicial, fiscal o advo-

cat de l’Estat. Entre aquestes professions, la que possibilita un nombre

d’oportunitats laborals més gran és la darrera.

• Treballar en el departament de recursos humans d’una empresa (per comp-

te d’altri).

• Treballar com a advocat en el departament jurídic o en l’assessoria jurídica

d’una empresa (per compte d’altri).

• Exercir com a advocat en un despatx en règim laboral (per compte d’altri).

• Exercir d'advocat per compte propi, sia de manera individual o col·lectiva.

En cas que triem qualsevol de les tres últimes opcions, necessitem conèixer

quins requisits s’exigeixen per a ser advocat i els passos pràctics que hem de

seguir per exercir aquesta professió.

1.1. Accés a l’exercici de l’advocacia

El marc legal que regula l’accés a la professió d’advocat és la Llei 34/2006,

de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels

tribunals (Llei d’accés), i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret

775/2011, de 3 de juny.

L’exposició de motius de la Llei�d’accés avança que la regulació de la profes-

sió d’advocat és una exigència derivada dels articles 17.3 i 24 de la Consti-

tució espanyola, atès que aquests professionals (advocats i procuradors) són

col·laboradors fonamentals en la tasca d’impartir justícia, i la qualitat dels ser-

veis que presten incideix directament en la tutela judicial efectiva que garan-

teix aquells preceptes constitucionals.

Nota

Molts advocats de l’Estat,
després d’estar un temps a
l’Administració, demanen
l’excedència per treballar en
despatxos o en empreses pri-
vades, on acaben ocupant càr-
recs d’importància.
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D’altra banda, continua dient l’exposició de motius, la Llei d’accés representa

un complement del contingut de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del

poder judicial, i de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta,

que consagra la funció dels advocats, a qui reserva la direcció i defensa de les

parts, entesa aquesta atribució en un triple vessant:

• Garantir l’assistència lletrada al ciutadà en el procés, de manera obligatòria

quan així ho exigeixin les lleis processals.

• Les actuacions professionals tendents a evitar el procés mitjançant fórmu-

les preventives i compositives.

• En general, l’assessorament en dret.

Com a característiques de fons que inspiren la Llei d’accés, l’exposició de mo-

tius assenyala l’homologació�necessària de la professió�d’advocat amb els

països del nostre entorn, amb vista a garantir la lliure circulació i l’establiment

de professionals entre els estats�de�la�Unió�Europea, i la capacitat tècnica (te-

òrica i pràctica) dels professionals en el moment de prestar l’assistència jurídi-

ca prevista constitucionalment.

Els requisits per a exercir la professió d’advocat són aquests tres:

• Estar en disposició del títol universitari de llicenciat o de grau en Dret.

• Acreditar la capacitació professional mitjançant la superació de la corres-

ponent formació especialitzada i avaluació que regulen la Llei d’accés (art.

2) i el Reglament que la desplega.

• Estar col·legiat en un col·legi d’advocats, d’acord amb el que estableix el

Reial decret 658/2011, de 22 de juny, per mitjà del qual s’aprova l’Estatut

general de l’advocacia.

1.2. Capacitació professional

L’article 2 de la Llei d’accés estableix que tenen dret a obtenir el títol professi-

onal d’advocat les persones que obtinguin la capacitació professional (els co-

neixements professionals) seguint els cursos de formació dissenyats d’acord

amb la Llei i el Reglament d’accés i acreditin la capacitació superant el sistema

d’avaluació que preveuen aquestes normes.
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1.2.1. Obtenció de la capacitació professional

Els cursos de formació per a advocats poden ser impartits per les universi-

tats, públiques o privades, i per les escoles de pràctica jurídica dels col·legis

d’advocats que hagin estat homologades pel Consell General de l’Advocacia i

hagin subscrit un conveni amb alguna universitat.

La formació que imparteixin aquests centres té dues parts diferenciades: una

de teòrica i una altra de pràctica.

Formació�teòrica

Els cursos de formació per a l’accés a la professió d’advocat garantiran

l’adquisició, almenys, de les competències professionals següents (art. 10 del

Reglament d’accés):

• Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els

coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat can-

viant a la qual s’enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió,

risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici

professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions

d’assessorament.

• Conèixer les tècniques dirigides a la indagació i l’establiment dels fets en

els diferents tipus de procediment, especialment la producció de docu-

ments, els interrogatoris i les proves pericials.

• Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc

dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.

• Conèixer les diferents tècniques de composició d’interessos i saber trobar

solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdicci-

onal.

• Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les

relacions de l’advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat

pública i entre advocats.

• Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de

l’activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l’assistència

jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l’advocat.

• Saber identificar conflictes d’interessos i conèixer les tècniques per a la seva

resolució, establir l’abast del secret professional i de la confidencialitat, i

preservar la independència de criteri.

Nota

El total de crèdits del pla
d’estudis ha de comprendre
90 crèdits ECTS, dels quals 60
corresponen als cursos de for-
mació i 30 a les pràctiques ex-
ternes (articles 12 i 14 del Re-
glament d’accés).
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• Saber identificar els requisits de prestació i organització determinants per

a l’assessorament jurídic.

• Conèixer i saber aplicar a la pràctica l’entorn organitzatiu, de gestió i co-

mercial de la professió d’advocat, i el seu marc jurídic associatiu, fiscal,

laboral i de protecció de dades de caràcter personal.

• Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta

per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels

diferents àmbits de la pràctica professional.

• Saber desenvolupar destreses que permetin a l’advocat millorar l’eficiència

del seu treball i potenciar el funcionament global de l’equip o institució

en què el duu a terme mitjançant l’accés a fonts d’informació, el coneixe-

ment d’idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines

aplicades.

• Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius

disponibles per a l’exercici en les diferents modalitats organitzatives de la

professió d’advocat.

• Saber exposar de manera oral i escrita fets, i extreure argumentalment

conseqüències jurídiques, en consideració al context i al destinatari a qui

s’adrecin, d’acord, si escau, amb les modalitats pròpies de cada àmbit pro-

cedimental.

• Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdiscipli-

naris.

• Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin

l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans,

amb altres professionals i amb les institucions.

Una de les crítiques que es podria fer al Reglament d’accés és que no s’entén

que la llista anterior inclogui l’exigència de dominar competències orals i que

les proves d’accés, a les quals ens referirem després, es facin totes per escrit.

Formació�pràctica
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La formació pràctica consisteix en la realització de pràctiques�externes, les

quals s’han de dur a terme, segons l’article 15.1 del Reglament d’accés, total-

ment o parcialment en alguna de les institucions següents: jutjats o tribunals,

fiscalies, societats o despatxos professionals d’advocats o procuradors dels tri-

bunals, departaments jurídics o de recursos humans de les administracions

públiques, institucions oficials o empreses.

Els llocs on s’han de dur a terme les pràctiques els ha d’oferir cada universi-

tat o escola de pràctica jurídica, segons els programes de col·laboració que ha-

gin formalitzat amb despatxos, empreses o administracions, i el programa de

pràctiques ha de tenir, almenys, els objectius següents (art. 14 del Reglament

d’accés):

• Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.

• Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d’institucions re-

lacionades amb l’exercici de les professions d’advocat i procurador.

• Conèixer l’activitat d’altres operadors jurídics, i també de professionals

relacionats amb l’exercici de la seva professió.

• Rebre informació actualitzada sobre l’exercici de la carrera professional i

les possibles línies d’activitat, i sobre els instruments per a gestionar.

• En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a

l’exercici de les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

1.2.2. Acreditació de la capacitació professional

Un cop acabat i aprovat el curs de formació, el futur advocat ha de demostrar

la seva capacitació superant les proves que convocarà anualment el Ministeri

de Justícia. Aquestes proves són úniques i idèntiques�per�a�tot�el�territori�es-

panyol i consten de dues parts que es fan el mateix dia. La primera part consta

d’un test de 50 preguntes de resposta múltiple (quatre respostes alternatives i

només una és la correcta), que s’han de resoldre en una hora i mitja, i la segona

consisteix en un cas pràctic amb un temps de resolució de quatre hores. La

nota final de l’avaluació és apte o no apte i la no-superació del primer exercici

impedeix la correcció del segon.

Primera�part�de�la�prova:�test�de�preguntes

Per a contestar les 50 preguntes no es permet la utilització de textos legals ni

de cap altre material de suport i el tipus de preguntes es dirigeixen a avaluar

competències i, per tant, es dóna prioritat a preguntes que avaluïn el raona-

Exercici de pràctiques
externes

L’apartat segon de l’article 15
estableix que les pràctiques
també es poden fer en esta-
bliments policials, centres pe-
nitenciaris, de serveis socials
o sanitaris, i en general enti-
tats que duen a terme activi-
tats d’interès general, d’acord
amb que preveu l’article 4 de
la Llei 6/1996, de 15 de gener,
del voluntariat, i que estiguin
formalment reconeguts davant
l’autoritat nacional o autonò-
mica competent, sempre que
consisteixin en activitats pròpi-
es de l’advocacia.
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ment davant d’aquelles que avaluen la capacitat de memòria. La seva redacció

situa l’aspirant en un context d’exercici professional; per tant, es construeixen

preferentment com a casos o supòsits pràctics.

Les preguntes es distribueixen de la manera següent:

• 25�preguntes sobre deontologia professional, responsabilitats vinculades a

l’exercici de l’activitat professional, funcionament de l’assistència jurídica

gratuïta, entorn organitzatiu col·legial i marc jurídic de l’exercici de les

professions de l’advocacia i la procura.

• 25�preguntes que avaluen la capacitat per a aplicar coneixements jurídics

bàsics per a l’exercici de l’advocacia i la procura, i integrar la defensa i la

postulació dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela juris-

diccional nacionals i internacionals. Les preguntes de l’examen d’accés a

l’advocacia versen sobre estratègia de defensa processal i extraprocessal,

organització i competència judicial, representació processal i defensa tèc-

nica i conceptes jurídics fonamentals. Les preguntes de l’examen d’accés a

la procura versen sobre tècniques processals, postulació processal i aplica-

cions electròniques i telemàtiques en l’entorn de l’Administració de justí-

cia.

Criteris de correcció

La qualificació és “apte / no apte” i incorpora la nota obtinguda en el curs de formació,
ponderada en un 20%. Per a obtenir la qualificació d’”apte” cal obtenir almenys un 5
sobre 10.

Per a calcular la qualificació de la primera prova, la nota del test i la nota del curs de
formació s’expressen numèricament de 5 a 10 i s’hi aplica la fórmula següent: qualificació
= (nota curs × 0,2) + (nota test × 0,8).

Les preguntes amb resposta equivocada resten un 0,25% del valor de la pregunta. Les
preguntes no contestades no es puntuen.

La nota del test, expressada en base 10, es calcula de conformitat amb la fórmula següent:
nota test = (preguntes encertades – (preguntes errades × 0,25) / total preguntes) × 10.

Segona�part�de�la�prova:�cas�pràctic

Es pot triar un cas pràctic entre quatre opcions que corresponen a un supò-

sit que es podria plantejar en cadascun dels quatre ordres jurisdiccionals, en

qualsevol de les seves instàncies processals tant nacionals com internacionals.

Sobre cada cas pràctic es plantegen diverses preguntes que s’han de contestar.

Es poden utilitzar com a materials de suport textos legals no comentats.

Criteris de correcció

Només es corregeix el cas
pràctic quan la persona aspi-
rant ha superat el test.
La correcció del cas s’efectua
d’acord amb una plantilla, que
és pública. El cas pràctic es
qualifica com a “apte / no ap-
te”.
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1.3. Col·legiació

Recordem que estar col·legiat en un col·legi d’advocats és un dels tres requisits

ineludibles per a exercir la professió d’advocat, d’acord amb el que disposa

el Reial decret 658/2011, de 22 de juny, per mitjà del qual s’aprova l’Estatut

general de l’advocacia (EGA).

1.3.1. Requisits legals

L’article 11 de l’EGA estableix que és obligatòria la col·legiació en un col·legi

d’advocats, excepte els casos que la Llei o el mateix EGA determina expressa-

ment. La col·legiació, que es pot fer en el col·legi on l’advocat tingui el domi-

cili professional, faculta per a exercir en tot el territori espanyol.

L’article 13 de l’EGA determina els requisits necessaris per a col·legiar-se:

• Tenir nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea

o de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu de 2 de maig de 1992, llevat

del que disposen tractats o convenis internacionals o una dispensa legal.

• Ser major d’edat i no estar incurs en cap causa d’incapacitat.

• Posseir el títol de llicenciat en Dret o els títols estrangers que, d’acord amb

les normes vigents, siguin homologats.

• Satisfer la quota d’ingrés i altres que tingui establertes el col·legi.

• No tenir antecedents penals que inhabilitin per a l’exercici de l’advocacia.

• No estar incurs en cap causa d’incompatibilitat o en cap prohibició per a

l’exercici de l’advocacia.

• Estar en possessió del títol professional d’advocat.

• Formalitzar l’ingrés en la Mutualitat General de l’Advocacia, Mutualitat de

Previsió Social de prima fixa o, si escau, en el règim de la Seguretat Social

que correspongui d’acord amb la legislació vigent.

En tot cas, s’exceptuen del règim de requisits anteriors els funcionaris al servei

de les administracions públiques, en l’àmbit civil o militar, que hagin superat

els concursos o oposicions d’ingrés corresponents, acreditin la llicenciatura o

grau en Dret i hagin pres possessió del seu càrrec, i les persones que hagin estat

anteriorment advocats exercents incorporats en qualsevol col·legi d’advocats

d’Espanya.
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Un dels aspectes que desconeix la majoria de gent és que tampoc no és ne-

cessita la incorporació a un col·legi per a la defensa d’assumptes propis o de

parents fins al tercer grau de consanguinitat o fins al segon d’afinitat, sempre

que l’interessat reuneixi els tres primers requisits que estableix l’article 13.1

de l’EGA, i els que puguin establir les normes vigents. Els que es trobin en

aquest cas son habilitats pel degà del col·legi d’advocats per a la intervenció

que se sol·liciti.

Aquesta habilitació implica per a qui la rep, encara que només amb re-

lació a l’assumpte o als assumptes que afecti, el gaudi de tots els drets

concedits en general als advocats i l’assumpció de les obligacions cor-

relatives.

Finalment, l’article 16 de l’EGA disposa com a requisit previ de l’exercici pro-

fessional procedir a la jura. Els advocats, abans d’iniciar el seu exercici profes-

sional per primera vegada, han de prestar jurament o promesa d’acatament a

la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic, i de compliment fidel de les

obligacions i normes deontològiques de la professió d’advocat. El jurament o

promesa es presta davant la junta�de�govern�del�col·legi�d’advocats en què

l’advocat s’incorpori com a exercent per primera vegada, en la forma que es-

tableixi la junta mateixa. Aquesta pot autoritzar que el jurament o promesa es

formalitzi inicialment per escrit, amb compromís de la seva ratificació públi-

ca posterior. En tot cas, s’ha de deixar constància en l’expedient personal del

col·legiat de la prestació d’aquest jurament o d’aquesta promesa.

1.3.2. Prohibicions i incompatibilitats

Les prohibicions i incompatibilitats es regulen en els articles 21 i 22 de l’EGA.

Les prohibicions que estableix l’article 21, sota pena de sanció disciplinaria

en cas d’incompliment, són:

• Exercir l’advocacia estant sotmesos en una causa d’incompatibilitat, i tam-

bé prestar la signatura als qui, per qualsevol causa, no puguin exercir

d'advocats.

• Compartir locals o serveis amb professionals incompatibles, si això afecta

la salvaguarda del secret professional.

• Mantenir vincles associatius de caràcter professional que impedeixin

l’exercici correcte de l’advocacia, atenent en aquest aspecte el que preve-

uen aquest estatut i, singularment, l’article 22.3, que en regula les incom-

patibilitats.
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Pel que fa a les incompatibilitats, l’article 22 de l’EGA esmenta les següents:

• L’exercici de l’advocacia és incompatible amb qualsevol activitat que pugui

representar un menyspreu de la llibertat, la independència o la dignitat

que hi són inherents.

• Així mateix, l’advocat que exerceixi alhora qualsevol altra activitat s’ha

d’abstenir de fer la que resulti incompatible amb l’exercici correcte de

l’advocacia, perquè comporta un conflicte d’interessos que impedeix res-

pectar els principis de l’exercici correcte que conté l’Estatut.

• Així mateix, l’exercici de l’advocacia és absolutament incompatible amb:

– L’acompliment, en qualsevol concepte, de càrrecs, funcions o ocupa-

cions públiques en l’Estat i en qualsevol de les administracions públi-

ques, siguin estatals, autonòmiques, locals o institucionals, la norma-

tiva reguladora de la qual així ho especifiqui.

– L’exercici de la professió de procurador, graduat social, agent de nego-

cis, gestor administratiu i qualsevol altra la normativa reguladora de

la qual així ho especifiqui.

– El manteniment de vincles professionals amb càrrecs o professionals

incompatibles amb l’advocacia que n’impedeixin l’exercici correcte.

• En tot cas, l’advocat no pot fer activitat d’auditoria de comptes o altres

que siguin incompatibles amb l’exercici correcte de l’advocacia simultàni-

ament per al mateix client o per als qui ho hagin estat durant els tres anys

precedents. No s’entén incompatible aquesta prestació si la duen a terme

persones jurídiques diferents i amb consells d’administració diferents.

• L’exercici de l’advocacia també és incompatible amb la intervenció davant

els organismes jurisdiccionals en què figurin com a funcionaris o contrac-

tats el cònjuge, el convivent permanent amb una relació d’afectivitat o els

parents de l’advocat, dins el segon grau de consanguinitat o afinitat.

1.4. Exercici de l’advocacia a Espanya de ciutadans de la Unió

Europea

Per acabar aquest capítol, apuntem algunes dades sobre l’exercici de la profes-

sió d’advocat en territori espanyol de ciutadans de la Unió Europea o d’altres

estats que siguin part de l’Espai Econòmic Europeu.

La normativa que regula aquestes situacions és el Reial decret 936/2001, de 4

d’agost, sobre l’exercici permanent a Espanya de la professió d’advocat amb

títol professional obtingut en un altre estat membre de la Unió Europea,

modificat pel Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, que incorpora a
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l’ordenament jurídic espanyol diverses directives relatives al reconeixement

de qualificacions professionals, i determinats aspectes de l’exercici de la pro-

fessió d’advocat.

En aplicació de la normativa esmentada, els advocats d’altres estats de la Unió

Europea poden exercir d'advocats a Espanya, sempre que s’inscriguin en un

registre provisional del col·legi d’advocats on tinguin el domicili professional.

Aprovada la inscripció per la junta del col·legi, poden dur a terme les activitats

habituals de qualsevol advocat sota la denominació advocat inscrit, excepte la

defensa processal davant jutjats i tribunals i l’assistència, la comunicació i les

visites amb detinguts i presos, per les quals s’ha d’actuar juntament amb un

advocat col·legiat (de ple dret) en un col·legi espanyol.

Transcorreguts tres anys des de la inscripció, els advocats que continuïn exer-

cint amb el seu títol professional d’origen estan en disposició de demanar i

d’obtenir la integració en la professió d’advocat sense la necessitat de tramitar

el procediment de reconeixement de títol1, sempre que acreditin una activitat

efectiva i regular de tres anys. La decisió sobre la integració també és potestat

dels col·legis d’advocats, els quals la poden aprovar o denegar d’acord amb el

procediment que regulen els articles 17 a 22 del Reial decret 936/2001.

(1)Regulat en el Reial decret
1665/1991, de 25 d’octubre.
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2. Formes d’exercici de la professió

En el moment en què ens plantegem començar a treballar com a advocats,

podem optar per dues�formes d’exercir la professió: individual o col·lectiva.

Un cop triada una de les dues opcions, s’obre una segona elecció per a cadas-

cuna. Si decidim exercir de manera individual, ho podem fer per compte propi

com a titulars del despatx o per compte d’altri col·laborant amb un despatx

individual o col·lectiu. En cas que la nostra elecció sigui exercir de manera

col·lectiva, tenim l’alternativa de treballar amb altres advocats sota diferents

fórmules associatives. Una tercera forma és treballar com a assalariat en un

despatx, empresa o altres organitzacions.

2.1. Exercici individual

Ja hem comprovat que l’exercici individual de la professió d’advocat és una

forma d’exercir l’activitat majoritària entre els advocats espanyols2. L’article 27

de l’Estatut general de l’advocacia (EGA) delimita aquesta modalitat d’exercici

dient que es pot exercir per compte propi, com a titular d’un despatx, o per

compte d’altri, com a col·laborador d’un despatx individual o col·lectiu.

El mateix article 27 de l’EGA disposa que la condició d’advocat que exerceix

com a titular del seu propi despatx no és perd, encara que:

• L’advocat tingui al seu bufet passants o col·laboradors, amb relació laboral

o sense amb aquests.

• L’advocat comparteixi el bufet amb el seu cònjuge, ascendents, descen-

dents o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

• L’advocat comparteixi els locals, les instal·lacions, els serveis o altres mit-

jans amb altres advocats, però mantenint la independència dels seus bu-

fets, sense identificació conjunta d’aquests davant la clientela.

• L’advocat concerti acords de col·laboració per a determinats assumptes o

classes d’assumptes amb altres advocats o despatxos col·lectius, nacionals

o estrangers, sigui quina sigui la seva forma.

• L’advocat constitueixi una societat unipersonal per a l’exercici de

l’advocacia, que haurà d’observar, en el que pugui aplicar, el que disposa

l’article següent per a l’exercici col·lectiu.

Com tot, la forma d’exercici individual té avantatges i inconvenients:

A Espanya

La forma predominant a Es-
panya és l’exercici individu-
al, amb el 71% dels advocats,
mentre que el 16% figura com
a soci o associat en despatxos
col·lectius i la seva vinculació
amb el despatx pot ser mit-
jançant un contracte laboral
o professional. El 13% restant
correspon al grup d’advocats
assalariats.

(2)Als Estats Units, a aquests advo-
cats els anomenen solos.

Consulta recomanada

Dades de l’estudi del Con-
sell General de l’Advocacia
de l’any 2008: La Abogacía
española en datos y cifras. Es
pot accedir a l’estudi íntegre
en la pàgina web del Consell:
www.cgae.es

http://www.cgae.es
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Avantatges Inconvenients

• Llibertat en la gestió i organització
• Llibertat d’horaris
• Estructura petita
• Flexibilitat en l’adequació de l’estructura i

serveis a la demanda del mercat

• Dificultat per especialitzar-se
• Competència alta (molts advocats en la ma-

teixa situació competint per un segment de
mercat)

• Amb el temps apareix la síndrome de
“l’emprenedor solitari”

• Impossibilitat de créixer en nombre
d’assumptes

2.1.1. Obertura del despatx

La pràctica més habitual per a iniciar l’activitat de manera individual és llogar

un despatx entre uns quants advocats i compartir les despeses de subminis-

traments, secretària i despeses associades al lloguer (quota de la comunitat de

propietaris, neteja de l’escala, etc.). També és comú que sigui un únic advocat

qui llogui el despatx i després el sotsarrendi a altres amb la mateixa finalitat.

Coworking

Tanmateix, la flexibilitat d’aquesta forma d’exercici permet fins i tot prescindir
d’estructura. Molts advocats treballen des de casa, lloguen per pocs diners al mes una
secretària virtual (algunes de les empreses que proporcionen aquest servei també oferei-
xen la possibilitat d’ocupar un espai per hores per a atendre clients) o comparteixen un
lloc amb altres professionals independents (lloguen un espai i els serveis propis d’una
oficina). És la nova tendència coneguda com a coworking.

Aquesta tendència no és més que un efecte concret que estan causant les noves tecnolo-
gies sobre el treball en general, i les professions liberals en particular. Actualment, només
ens cal un telèfon mòbil, un ordinador o tauleta (com l'iPad) i ja podem treballar al des-
patx, a casa o prenent un Daikiri a les Bahames.

Per a obrir un despatx i iniciar l’activitat, l’advocat ha de complir una sèrie de

requisits i obligacions legals que detallarem seguidament.

2.1.2. Obligacions fiscals

En l’apartat següent, dedicat a la fiscalitat de l’advocat, ens aturarem a estudiar

les obligacions fiscals que ha de complir l’advocat, tant amb caràcter previ a

l’inici de l’activitat com durant el seu desenvolupament. Aquí ens limitarem

a enunciar les obligacions fiscals prèvies a l’inici de l’activitat:

• Tramitar l’alta en el cens�de�subjectes�passius que exerceixen activitats

econòmiques mitjançant el model fiscal 037. En aquesta declaració d’alta

comunicarem a l’Agència Tributària el règim d’IVA (general o especial) i

d’IRPF (règim d’estimació directa normal o simplificada) pel qual optem.

• Tramitar l’alta de l’impost� d’activitats� econòmiques (IAE) davant

l’ajuntament del municipi on l’advocat tingui el domicili professional.
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2.1.3. Obligacions socials

L’advocat que vulgui exercir de manera individual pot optar entre afiliar-se

al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) o

inscriure’s a la Mutualitat de l’Advocacia o altres mútues de previsió social ha-

bilitades legalment (com el cas d’Alter Mutua a Catalunya).

L’obligació d’estar afiliat a la Seguretat Social o inscrit en alguna mútua és

imposada, d’una banda, per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació

i supervisió d’assegurances privades, i de l’altra, per l’article 13.d de l’Estatut

general de l’advocacia. Les dues modalitats són compatibles, de tal manera que

un mateix advocat pot estar afiliat a la Seguretat Social i gaudir dels beneficis

d’una mútua.

Les obligacions d’afiliació i d’inscripció varien segons si treballem per compte

propi o d’altri i de la forma de col·legiació que triem:

• Els advocats col·legiats que exerciran per compte propi poden optar entre

l’alta en el RETA o la seva inscripció a una mútua. Aquesta opció és obli-

gatòria encara que l’advocat que es col·legiï com a exercent per compte

propi estigui prèviament afiliat en el règim general de la Seguretat Social.

• Els advocats que es col·legiïn per exercir per compte d’altri han d’estar do-

nats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i no tenen l’obligació

de fer l’opció esmentada en el punt anterior. Tanmateix, voluntàriament

es poden inscriure en una mútua, ja que les prestacions són compatibles.

• Els advocats que es col·legiïn com a no exercents no tenen l’obligació de

fer l’opció, i la seva incorporació a la mútua és voluntària.

2.1.4. Llicència d’activitat

Encara que hi ha interpretacions contraposades respecte de l’obligació de te-

nir llicència municipal per a exercir l’activitat professional en un despatx, la

posició predominant, recollida, entre d’altres, en les sentències del Tribunal

Suprem de 29 de setembre de 1989, 22 de juliol de 1996, 5 i 6 de febrer de 1998

i 23 de juny de 1998, sosté que és preceptiva la llicència municipal de primera

utilització o de modificació d’ús del local. D’acord amb aquesta línia domi-

nant, en el moment d’obrir el despatx ens podem trobar en una d’aquestes

situacions:

• Si l’obertura del despatx implica una primera utilització de l’edifici o de

part d’aquest, en aquest cas és necessària una llicència de primera ocupa-

ció.
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• Si el despatx s’obre en un edifici o en una part d’aquest que ha estat objecte

d’un ús anterior diferent, és necessària una llicència de canvi d’ús.

Tanmateix, el tipus de llicència i la necessitat d’aquesta és condicionada per la

normativa pròpia de cada ajuntament i comunitat autònoma.

Finalment, no hem de confondre l’exigència d’una llicència municipal

per a exercir en un despatx amb la llicència de l’activitat d’advocat.

Aquesta última, referida a l’exercici de l’activitat en si mateixa, no està

subjecta a cap llicència municipal, mentre que la primera, referida al

local on es durà a terme l’activitat, sí que està sotmesa a llicència segons

el que hem vist.

2.2. Exercici col·lectiu

La segona de les formes d’exercir l’activitat, en contraposició a la individu-

al, és la col·lectiva, denominació que apareix en l’article 28 de l’EGA. Aquest

precepte disposa que els advocats poden exercir l’advocacia col·lectivament,

mitjançant la seva agrupació sota qualsevol de les formes lícites en dret, inclo-

ent-hi les societats mercantils.

2.2.1. Formes associatives

D’acord amb la disposició esmentada, l’exercici col·lectiu de la professió pot

adoptar diferents formes associatives, sempre que siguin lícites. Les formes

d’associació més utilitzades entre els advocats són la societat�civil�privada

(SCP), la comunitat�de�béns (CB) i les societats�mercantils, en particular la

societat�limitada (SL) i la societat�anònima (SA).

L’elecció d'alguna d’aquestes formes societàries depèn de diferents factors:

• El grau de vinculació que mantinguin els advocats. Una SCP exigeix un

vincle més estret entre els socis que una CB, en què simplement es com-

parteixen despeses.

• El volum de facturació, despeses i beneficis, que afectaran la fiscalitat apli-

cable a la societat i als seus partícips.

• El nombre d’advocats assalariats.

• La responsabilitat que assumeixin els socis. En una SCP els socis responen

de les negligències professionals amb el seu patrimoni personal, mentre

que en una SL, excepte determinats casos, respon el patrimoni de la soci-

etat.
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• La complexitat o facilitat en la gestió. Una CB o una SCP són més fàcils de

gestionar que una societat mercantil.

Les societats que hem esmentat han de complir els requisits de consti-

tució i funcionament establerts en cadascuna de les normes que les re-

gulen i totes s’han d’adequar a les previsions que conté la Llei 2/2007,

de 15 de març, de societats professionals. En els propers epígrafs resu-

mirem breument les característiques de cada forma societària.

2.2.2. La comunitat de béns o “compartir despeses”

Aquesta forma d’associació és la triada amb més freqüència pels advocats, ate-

ses la seva flexibilitat i facilitat�de�constitució i gestió. En definitiva, es trac-

ta de dos o més advocats que s’agrupen per compartir recursos materials i hu-

mans, com el despatx, la fotocopiadora, les bases de dades informatitzades o

la secretària, amb la finalitat essencial de reduir els costos de l’activitat.

La CB està regulada en els articles 392 al 406 del Codi civil (CC), però les

comunitats que es constitueixen habitualment no obeeixen per regla general

a la definició que es fa en aquestes disposicions. La diferència primordial la

trobem en la propietat dels béns, que, segons el Codi civil, ha de pertànyer a

totes les persones que integren la CB, mentre que a la pràctica és comú que

la propietat correspongui a un o a diversos comuners i la resta només tingui

un dret d’ús sobre els béns.

Seria el cas d’un advocat que lloga un despatx, compra el material i el mobiliari i sotsar-
renda una part a altres advocats.

Les obligacions dels comuners es limiten a pagar el percentatge que tinguin

assignat de les despeses de subministraments, manteniment, personal i qual-

sevol altra de derivada dels recursos compartits.

2.2.3. Societat civil

L’SC és una forma associativa més intensa que la CB i troba cobertura legal

en els articles 1665 a 1708 del CC. Aquí ja no es tracta només de compartir

despeses, sinó que els socis hi inverteixen diners, béns o temps de treball amb

l’ànim d’obtenir beneficis i repartir-se els guanys.

La constitució de l’SC es pot fer mitjançant un simple contracte privat signat

per tots els socis, excepte si s’aporten béns immobles o drets reals, cosa que

obliga a atorgar una escriptura pública, i els socis poden pactar els percentatges

que cadascun d’ells tindrà en els guanys i les pèrdues de la societat.
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Una de les característiques més importants d’aquestes societats és que

no tenen personalitat jurídica, la qual cosa vol dir que no poden ser

demandades perquè els manca legitimació passiva.

Les reclamacions eventuals s’han d’adreçar contra cadascun dels socis i, en

cas de condemna, han de respondre mancomunadament en proporció a la

seva participació, criteri que també s’aplica als deutes que pugui contreure la

societat.

La societat no queda obligada respecte d’un tercer per actes que un soci hagi

realitzat en el seu propi nom o sense poder de la societat per a executar-lo, però

queda obligada amb el soci quan aquests actes redundin en el seu benefici.

L’SC s’extingeix per expiració del termini pel qual va ser constituïda, quan

acaba l’activitat que representa el seu objecte (o quan és impossible continuar

l’activitat), per mort, insolvència o incapacitació d’algun dels socis i per vo-

luntat dels socis.

2.2.4. Societats mercantils

Hem dit que les formes més habituals de societat�mercantil són l’SL i l’SA, les

quals estan regulades en la Llei 1/2010, de 2 de juliol, de societats de capital,

que ha integrat les anteriors lleis de societats limitades i anònimes. Aquestes

societats estan subjectes al compliment d’una sèrie de requisits comuns, entre

els quals destaquem els següents:

• Aportació mínima de capital per la constitució. Actualment 3.006 euros

per l’SL i 60.000 per l’SA. A diferència de l’SCP, no s’admet l’aportació de

treball.

• Estatuts socials.

• Constitució mitjançant escriptura pública i inscripció en el Registre Mer-

cantil.

• Limitació en la transmissió de participacions socials (SL) i accions (SA). Els

estatuts poden limitar la transmissió de participacions socials (SL) i atorgar

drets preferents als socis.

• Gestió comptable i fiscalitat més complexa que les altres societats esmen-

tades.
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2.3. Exercici per compte d’altri

La tercera de les opcions, si descartem exercir d'advocat per compte propi, de

manera individual o en un despatx col·lectiu, és treballar per compte d’un

tercer, es a dir, en règim�d’assalariat. I podem fer la feina en un despatx,

en l’assessoria jurídica d’una empresa o en altres organitzacions, com ONG,

associacions o fundacions.

En aquest cas no ens haurem de preocupar absolutament de res del que hem

explicat en els apartats anteriors, ja que serà l’empresa o organització la que

ho farà tot. Nosaltres només ens haurem de concentrar a fer la feina el millor

que puguem i cobrar el salari al final de mes.

Com sempre, aquesta opció té avantatges (no hem d’estar pendents de captar clients,
de gestionar el despatx ni de pagar els impostos) i inconvenients (feina normalment
rutinària, poca flexibilitat horària o impossibilitat de progressar professionalment).

2.4. El futur de la professió: altres formes i models de negoci

Al començament del capítol fèiem referència a les noves tendències sorgides

com a conseqüència de la irrupció de les noves tecnologies (NT), especialment

Internet. En l’àmbit de l’exercici de l’advocacia, l’estructura tradicional forma-

da per un advocat titular, tancat al seu despatx sol o en companyia d’altres

col·laboradors, està cedint pas a altres estructures més lleugeres compostes per

advocats individuals o petits grups de professionals que s’agrupen per desen-

volupar projectes concrets.

Pot semblar una paradoxa, però la crisi econòmica està fomentant

la utilització de les NT, ja que representen una reducció de costos

d’estructura.

Al principi avançàvem que un advocat “armat” amb un ordinador portàtil o

una tauleta pot exercir l’activitat des de qualsevol part del món. I les reunions

amb els clients, com les farem si el client viu a Barcelona i som a Londres?
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Aplicacions com Skype, o tecnologies similars de videoconferència, ens ajudaran a man-
tenir el contacte amb el client, i els sistemes de realitat virtual que s’estan investigant
ens permetran d’aquí a pocs anys tenir reunions virtuals que gairebé no distingirem de
les presencials.

A l’advocat que es vulgui dedicar a l’exercici professional i a qui li agra-

din les NT, se li obren alternatives interessants de negoci virtual que

seria recomanable que explorés en el moment de plantejar-se obrir un

despatx.

Stephanie L. Kimbro

L’exercici virtual de l’advocacia
no és una tendència a llarg ter-
mini. De fet, actualment és
una forma d’exercici incipient
en països com els Estats Units,
on advocades com Stepha-
nie L. Kimbro han fet d’aquest
model d’activitat el seu mitjà
de vida, tal com explica ella
mateixa en el llibre Virtual Law
Practice. Igual que Stephanie, a
Espanya comencen a aparèixer
negocis gestionats per advo-
cats que subministren serveis
legals exclusivament per In-
ternet. Una consulta a Google
ens dóna una idea de la pro-
liferació d’aquest tipus de ne-
goci: contractes, formularis de
demanda, lleis comentades o
divorcis de mutu acord exprés
(on només cal enviar la docu-
mentació per Internet) són una
mostra d’aquests nous models.
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3. Fiscalitat de l’advocat

Ser advocat és una professió i una manera de guanyar-se la vida i, com a tal, un

joc en què les lleis tributaries i la hisenda pública són les que posen les regles.

Tant si ens agrada com si no, l’Administració actua com una mena de soci

nostre que controla el negoci i que vol una part del nostre guany i saber per què

no hi ha un guany més elevat; per això ens imposa unes obligacions formals i

no solament fiscalitzarà el compliment d’aquestes obligacions, sinó també els

nostres ingressos i les despeses amb les quals reduïm aquests ingressos.

Les nostres possibilitats en aquest joc són complir les obligacions ajustades a la

manera com exercim l’activitat, tenint en compte el que representa cadascu-

na. En aquesta part de l’assignatura hem mirat de sintetitzar en un llenguatge

assequible les obligacions�fiscals de l’activitat en relació amb les formes, in-

dividual o associada, d’exercir-la per a saber quines són aquestes obligacions i

ajudar-nos a entendre quina opció pot ser més convenient en el nostre cas.

3.1. Situació d’exercici en nom propi

L’advocat es pot considerar en general com un professional que exerceix una

activitat per compte propi (o de manera individual). Reflexionem sobre el que

això representa des d’un punt de vista legal i pràctic.

Legalment, l’advocacia, com la majoria de les professions liberals, es concep-

tua com una activitat econòmica, i les rendes que s’obtenen per aquesta acti-

vitat són rendiments d’activitats econòmiques (RAE). La Llei 35/2006, de 18 de

novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació

parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i

sobre el patrimoni (LIRPF), descriu les activitats econòmiques com les que:

“[P]rocedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un de sol d’aquests fac-
tors, suposin per part del contribuent l’ordenació per compte propi de mitjans de pro-
ducció i de recursos humans, o d’un dels dos amb la finalitat d’intervenir en la producció
o distribució de béns o serveis.”

En el nostre cas, el que produïm i distribuïm és el consell i l’assistència jurídi-

ca (generalment conegut com a serveis) i aquesta feina després s’ha de veure

compensada amb el pagament d’una factura, en què es meriten el treball rea-

litzat i els mitjans que han estat necessaris per a oferir els serveis.

Entre aquests mitjans, un de molt evident és el del nostre acompanyant en els plets, el
procurador, però també la despesa d’un registre públic, el cost d’un missatger o la factura
del nostre notari. Per tant, moltes vegades les nostres factures inclouen feines fetes per
terceres persones contractades per nosaltres o que actuen per completar la nostra. Són
despeses necessàries per a la nostra activitat i les hem de poder fer repercutir als nostres
clients.

Nota

Haig d’agrair a l’advocat Sergi
Font i Fàbregas les seves apor-
tacions en aquest capítol.
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3.2. El càlcul del rendiment de l’activitat econòmica (RAE)

Per a obtenir aquest rendiment es fan servir de manera general les regles

de� l’impost� sobre�societats3, més algunes regles especials determinades en

l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per als supòsits d’exercici

en nom propi, com veurem després.

Així, doncs, queda clar que el legislador preveu que tindrem uns ingressos

de la nostra activitat i unes despeses necessàries per a poder tenir aquests in-

gressos. Per a establir un control sobre aquests factors, ens diu que no totes

les despeses són deduïbles, sinó només les que es realitzin d’acord amb uns

requisits, dels quals a continuació veurem una panoràmica.

3.3. Els requisits generals de les despeses

Les despeses susceptibles de poder deduir dels nostres ingressos han de com-

plir quatre condicions:

• S’han d’inscriure en el llibre registre de despeses.

• Han de disposar d’una factura com a justificant.

(3)Des del punt de vista del legisla-
dor, és l’impost adient per a les en-
titats específicament creades per a
tenir activitats econòmiques.

• La imputació temporal s’ha d’ajustar segons el criteri de meritació (en cas-

tellà, devengo) o, excepcionalment, segons un criteri de caixa4.

• Les despeses s’han de relacionar amb els ingressos pels quals es generen,

és a dir, han de ser necessàries per a obtenir aquests ingressos.

El dubte ens sorgeix amb els béns que no representen un consum directament

relacionat amb un ingrés, sinó que poden formar part del nostre patrimoni

personal o de la nostra activitat professional.

Pensem, per exemple, en coses tan comunes com elements de l’immobiliari (un pis que
fem servir per a viure i treballar), del mobiliari (telèfon mòbil o ordinador), de transport
(cotxe o moto) i de roba. Els fem servir indistintament en la nostra activitat i també en
la nostra vida personal.

En aquest cas la importància en la determinació de si els elements patrimoni-

als estan afectes a l’activitat esdevé fonamental per a saber si es troben dins

del càlcul del RAE del subjecte passiu (propietari de l’activitat), ja que, si con-

siderem que hi estan afectes:

• Poden donar lloc a noves despeses deduïbles de l’activitat (per exemple,

despeses comunes d’un immoble, amortitzacions mensuals d’un bé, etc.).

• Des del moment en què es van adquirir, aquests béns poden donar lloc a

deduccions en quotes tributàries.

(4)El primer fa referència a la da-
ta de producció de la despesa o
emissió de la factura del proveïdor
i el segon, a la data del pagament
efectiu.
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I quins criteris utilitzarem per a determinar l’afecció d’aquests béns a l’activitat

i al patrimoni empresarial? Igual que dèiem per a les despeses, l’afecció d’un bé

concret està determinada pel compliment de tres requisits: necessitat, comp-

tabilització i exclusivitat, que regula el Reglament que desplega la LIRPF.

3.4. Patrimoni empresarial i patrimoni personal

Seguidament tractarem els tres requisits indicats per a comprendre quan po-

drem considerar els béns dins l’activitat empresarial i quan no.

Necessitat. Fa referència als béns que siguin necessaris per a l’exercici de la

nostra activitat.

Pensem en un exemple per a fer la distinció del que pot ser o no necessari: l’immoble
en què figura que exercim la nostra activitat pot ser bàsic per a obtenir un rendiment si
és on rebem els clients i fem la feina, però pot ser que no ho sigui si exercim la nostra
activitat en un altre despatx que es queda un percentatge dels honoraris que cobrem als
clients o ens deixa treballar allà a canvi de fer tasques puntuals de passant.

Comptabilització. No hi estan inclosos, i per tant afectes a l’activitat, els béns

de titularitat del contribuent que no estiguin en la seva comptabilitat o en el

registre d’inversions que estigui obligat a portar. La llei és estricta perquè no

admet excepcions i ens diu “llevat de prova en contra”, la qual cosa implica, de

fet, que si no tenim enregistrat o comptabilitzat el bé des de la seva adquisició

no podrem provar que es troba afecte a l’activitat.

Exclusivitat. Només existeix l’afectació quan el bé es destina exclusivament

a dur a terme l’activitat econòmica. Així, doncs, si l’afectació no és exclusiva,

el bé no es troba afectat des de l’òptica fiscal. Tanmateix, en el cas d’exercici

per compte propi, atesa la possible coincidència d’ús privat i professional d’un

mateix bé, hi ha les anomenades excepcions a l’exclusivitat que estudiarem més

endavant, dins l’apartat de l’IRPF.

3.5. Requisit formal. El cens fiscal

Nota

Reial decret 439/2007, de 30
de març, pel qual s’aprova el
reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques
i es modifica el reglament de
plans i fons de pensions, apro-
vat pel Reial decret 304/2004,
de 20 de febrer.

A l’inici de l’activitat professional d’advocat és necessari realitzar l’alta en el

cens de subjectes passius que exerceixen activitats econòmiques. Aquesta al-

ta es realitza mitjançant el model�fiscal�037 i es pot comprar i presentar en

qualsevol delegació de l’Agència Tributària.

3.6. L’impost d’activitats econòmiques (IAE)

El pas següent serà donar d’alta l’activitat en l’ajuntament del municipi on

l’exercim, la qual cosa ens convertirà en subjectes passius d’un altre tribut:

l’impost d’activitats econòmiques (IAE). L’epígraf de l’impost en què hem de

sol·licitar l’alta dependrà de si exercim de manera individual o associada. En

el primer cas, fins ara és l’epígraf 731 i en el segon, el 841.

Model 037

Amb aquest model no farem
només l’alta inicial, sinó que
també l’haurem de fer servir
en un futur quan ens calgui
comunicar a Hisenda els canvis
que es donin en la marxa de la
nostra activitat, com el trasllat
de despatx o un parèntesi en
l’activitat.
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Cal destacar que l’IAE és un tribut que per la seva orientació censària,

de control i estadística de les activitats, es troba bonificat en moltes

activitats.

En l’exercici dels advocats apreciem fins i tot una possible doble bonificació:

en primer lloc, segons el nombre de persones i metres quadrats del lloc on

duem a terme l’activitat, la quota pot ser zero, és a dir, amb una obligació

formal d’inscripció però sense haver de pagar res; en segon lloc, l’impost està

bonificat durant els primers cinc anys d’exercici de l’activitat fins a un 50%

segons el municipi en què s’exerceixi l’activitat.

3.7. L’impost de la renda de les persones físiques (IRPF)

Abans que res, hem de dir que sota l’impost de la renda de les persones físiques

(IRPF) tributen les rendes següents (art. 6 LIRPF):

• Els rendiments del treball. En aquest cas fa al·lusió no a qualsevol tipus

de treball, sinó al que es duu a terme per a un empresari aliè a nosaltres.

En el cas d’un advocat estaria en aquest grup el contractat laboralment per

un despatx i també hi entrarien els honoraris que percebi un advocat per

la seva col·laboració com a professor en una escola o universitat.

• Els rendiments de capital�mobiliari. Sota aquest nom s’agrupen les ren-

des obtingudes del capital, sia comptes corrents, a termini, obligacions o

el rendiment de les accions.

• Els rendiments del capital�immobiliari, és a dir, els derivats d’immobles;

per exemple, la renda d’un local o d’un aparcament.

• Els rendiments d’activitats�econòmiques (RAE). En principi, l’activitat

d’advocat en nom propi en un dels epígraf de l’IAE que hem comentat

descansa sobre aquest títol i en aquesta part de la declaració.

• Els guanys i les pèrdues�patrimonials. Sota aquet apartat s’inclouen les

diferències de patrimoni obtingudes entre les vendes i les compres d’aquest

tipus d’actius, sia fons de inversió, accions, immobles, etc.

• Finalment, les imputacions de renda que estableixin la llei, cosa que no

és habitual en el nostre cas.



CC-BY-NC-ND • PID_00193817 33 La professió d’advocat: organització i gestió de l’activitat

L’IRPF és l’impost sobre el qual descansa el gruix de la legislació sobre

l’activitat econòmica de l’advocat quan aquesta es realitza en nom pro-

pi. En aquest supòsit, el mes de juny de cada any haurem de declarar a

Hisenda, en la nostra declaració de la renda, el detall de l’activitat eco-

nòmica realitzada durant l’any anterior.

En el moment de la declaració, hem de tenir en compte algunes qüestions

bàsiques:

1) Per mandat legal no�podem�incloure�béns no afectes a l’activitat ni despe-

ses en actius representatius de participacions en els fons propis d’altres entitats

o cedits a tercers per a obtenir rendiments.

2)�No�podem�incloure en la nostra activitat béns orientats a l’ús�personal o

al divertiment.

Per a il·lustrar aquest punt, per molt que sortir en bicicleta ens faci conèixer gent o tenir
un veler ens permeti portar els nostres clients a navegar, en cap concepte poden ser béns
afectes a l’activitat.

3) En canvi, com a excepció de l’exclusivitat a la qual al·ludíem més amunt,

hi podem incloure�despeses derivades de béns orientats a l’activitat�profes-

sional però que de manera�accessòria i molt irrellevant també fem servir per

a l’ús personal.

Així, doncs, podem tenir un telèfon o un ordinador orientat al treball i rebre trucades
o missatges personals sense que això desvirtuï el seu ús majoritàriament professional, si
realment aquest existeix.

4) En el cas d’utilització�simultània d’un element�patrimonial a l’activitat

professional i personal, només s’admet la deducció de la part del bé destinada

a l’activitat quan tingui una possibilitat d’ús separat i independent de la resta.

Seria el supòsit al qual hem fet referència abans de l’immoble que s’utilitza com

a despatx i habitatge habitual, respecte del qual no podem declarar la totalitat

com a afecta a l’activitat, però sí les habitacions utilitzades com a despatx.

Les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge, com ara l’impost de béns immobles
(IBI), la comunitat de propietaris i l’assegurança, es poden deduir dels ingressos obtinguts
de l’activitat en el percentatge que ocupi la part del despatx dins de la finca. No s’aplica la
mateixa regla percentual per a les despeses de subministraments (aigua, llum, gas, telèfon,
etc.), les quals únicament són deduïbles quan es destinin a l’exercici de l’activitat.

5) Un altre supòsit habitual és el del vehicle (un turisme, una moto), que nor-

malment es fa servir per als desplaçaments relacionats amb l’activitat i que al-

hora té un ús personal. Com a excepció a la regla de l’exclusivitat, se n’accepta

l’afectació parcial al 50% si es compleixen tots els requisits des de l’adquisició
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del bé o, si no està originàriament afectat, s’accepta únicament la deducció de

les despeses, com la benzina o els peatges, justificades amb factures i correla-

cionades amb alguna factura pròpia que les ha fet necessàries.

Per exemple, si hem tingut un judici a Madrid i hi hem anat amb el nostre cotxe, podrem
deduir les despeses de benzina si hem emès la factura al client, i hi consta el desplaçament,
i conservem la factura de la benzinera.

3.7.1. Aspectes relacionats amb la declaració de l’IRPF

El sistema general per a declarar el rendiment de l’activitat econòmica (RAE) de

l’advocat que exerceix per compte propi és l’estimació�directa�simplificada

(EDS). Hi ha alguns casos d’estimació directa normal (no simplificada) que no

explicarem, ja que la seva complexitat excedeix de molt el propòsit d’aquestes

notes.

Com a norma general, els professionals donats d’alta en el sistema d’EDS tenen

un 5% de reducció del seu rendiment net. Això que pot semblar un regal del

legislador en realitat és una mena de justificació a no admetre despeses difuses

o provisions que sí que serien admissibles d’acord amb les regles de l’impost

de societats.

Amb aquesta norma el legislador ens llança aquest missatge: “Us con-

cedim un marge (5%) per deduir les despeses que no es puguin justificar

documentalment. Però no passeu d’aquí.”

Si ens trobem dins el supòsit d’activitat econòmica en EDS, hi ha la possibilitat

de sortir del criteri de meritació (moment en què s’origina o es rep la factura) i

regir-se pel criteri de caixa, consistent en la imputació dels pagaments i cobra-

ments en el moment en què efectivament es reben. També estar dins d’aquest

grup ens permet alliberar-nos de portar una comptabilitat normalitzada, en-

cara que haurem de continuar complint les obligacions�formals següents:

• Portar un llibre de registre d’ingressos i despeses.

• Portar un llibre de registre de béns d’inversió (els que tenim afectats i dels

quals podem fer amortitzacions).

• Portar un llibre de registre de bestretes i pagaments a compte.

Finalment, altres obligacions�fiscals de caràcter�formal que afecten l’advocat

inclòs dins el sistema d’EDS són:

• Subjectar�les�factures�a�retenció�(art.�101.5�LIRPF). El tipus general és del

15%, encara que es va crear un tipus reduït del 7% aplicable al primer any

de l’activitat i als dos següents. Aquesta retenció reduïda està subjecta a la

Sistema d’EDS

El sistema d’EDS està basat en
un mètode comptable bàsic,
que consisteix a obtenir el ren-
diment net deduint les despe-
ses dels ingressos obtinguts en
l’activitat. Per tant: RAE = I –
D (en què I són els ingressos i
D les despeses). L’elecció del
sistema es fa en el mateix mo-
ment de donar-se d’alta en el
cens de subjectes passius da-
vant d’Hisenda (formulari fiscal
037).

Article 30 LIRPF

L’article 30 LIRPF disposa que
el requisit principal per a optar
pel sistema d’estimació direc-
ta simplificada és que l’import
net (ingressos menys despeses)
del conjunt de les activitats del
subjecte passiu no superi la xi-
fra de 600.000 euros.
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condició que la persona física que l’aplica no hagi tingut cap altre activitat

econòmica anterior.

• Declaració�anual�(els�mesos�de�juny)�de�l’IRPF. En la declaració anual de

la renda consignarem en l’apartat corresponent als rendiments provinents

d’activitats econòmiques les xifres de la nostra activitat d’advocat.

• Declaració�trimestral�de�l’IRPF. Els mesos d’abril, juliol i octubre de ca-

da any, i el gener de l’any següent, hem de declarar els rendiments del

trimestre5 obtinguts en l’activitat econòmica i la xifra total de retencions.

El formulari que hem omplir és el 130 i la presentació la podem fer direc-

tament a qualsevol oficina de l’Agència Tributària, per Internet o pel lloc

web del nostre banc.

3.8. L’impost sobre el valor afegit (IVA)

Els serveis que els advocats prestin a títol onerós en el marc de la seva activitat

professional estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit (IVA), segons la Llei

37/1992, de 28 de desembre, sobre l’impost sobre el valor afegit (Llei de l'IVA),

excepte en dos casos:

1) La docència. Si bé el més habitual és que l’advocat que imparteixi classes

tingui un contracte de treball amb el centre docent, i per tant no generi cap

factura, de vegades la docència es configura com una relació mercantil i en

aquests casos l’advocat o despatx ha d’emetre una factura sense IVA.

2) El torn d’ofici. Es conceptua com a servei social, i per tant s’exclou de

l’aplicació de l’impost.

3.8.1. Funcionament de l’IVA

(5)A l’abril, els compresos entre ge-
ner i març i igual amb la resta de
trimestres.

Nota

La presentació telemàtica de
declaracions directament a
l’Agencia Tributaria requereix
un certificat digital que expe-
deix la mateixa administració.
Avui, la majoria d’entitats ban-
càries ofereixen el servei de
presentació de declaracions fis-
cals en línia.

Actualment, el tipus vigent per als serveis que presten els advocats és del 21%,

el tipus més alt d’IVA existent a l’Estat espanyol. La interpretació és que els

serveis jurídics s’assimilen a un objecte de luxe.

El client paga la mateixa quantitat d’IVA si reclama un deute o una indemnització per
accident que si compra una joia de Cartier o un xampany francès, situació que no deixa
de ser xocant.

Nota

Des del dia 1 de setembre de
2012, d’acord amb l’article
23.1 del Decret llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures
per a garantir l’estabilitat pres-
supostaria i de foment de la
competitivitat, publicat en el
BOE número 168, del 14 de
juliol, el tipus general de l’IVA
s’ha incrementat del 18% al
21%.
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La declaració de l’IVA es formalitza mitjançant el model fiscal 300 i es presenta

i s’abona, si escau, per trimestres abans del dia vint dels mesos d’abril, juliol,

octubre i gener. Aquesta darrera declaració del mes de gener (referida a l’últim

trimestre de l’any anterior) s’acompanya amb el resum anual (model 390).

Es pot donar la situació que les quotes d’IVA deduïble (suportat) superin l’IVA

repercutit. Si això passa, tenim dues vies de recuperació de “l’excés”:

1)�Compensar-ne la diferència en noves liquidacions posteriors.

2)�Sol·licitar-ne la devolució. Aquest sistema només és recomanable en casos

molt clars, com despeses d’inici d’activitat o una gran inversió imprescindible.

Tanmateix, fora d’aquests supòsits, és poc aconsellable, ja que acostuma a im-

plicar que l’Agència Tributària revisi els nostres comptes.

Hem de tenir present alguns aspectes en l’aplicació de l’IVA:

• La repercussió de l’IVA es produeix en les factures que emetem als clients

mitjançant l’aplicació del percentatge indicat sobre les bases imposables

(els imports d’honoraris).

• No�tot�l’IVA�és�deduïble, sinó només el que es merita amb activitats que

són necessàries per a la nostra activitat econòmica.

• No es pot deduir�l’IVA dels béns�patrimonials que no estiguin afectes a

l’activitat. En el cas del vehicle d’ús majoritàriament professional, que es-

tigui comptabilitzat i per tant afecte, s’admet la deducció del 50%, seguint

el mateix criteri que ja hem dit en l’IRPF.

3.8.2. La declaració anual d’operacions amb terceres persones

Directament relacionat amb l’IVA hi ha el model�347 d’operacions amb terce-

res persones que superin els 3.005,06 euros. Si volem incloure qualsevol bé al

nostre patrimoni, haurem d’incloure’l en aquesta declaració, ja que una ser-

veix de mecanisme de control de l’altra.

El termini de presentació és durant el mes de març de cada any en relació

amb totes les operacions de l’exercici anterior. Desapareix l’obligació de

presentar la declaració quan no hi ha operacions que en conjunt superin

els 3.005,06 euros al llarg de l’any natural.

Funcionament de l’IVA

El sistema de funcionament de
l’IVA és molt senzill. Es tracta
de declarar les bases imposa-
bles de la nostra activitat i el
detall de l’IVA que fem reper-
cutir (el que afegim als nostres
serveis) i el de l’IVA suportat
(el que ens cobren a nosaltres
els proveïdors en les seves fac-
tures). La diferència entre els
dos tipus d’IVA és la que hau-
rem d’ingressar a Hisenda en
cas que l’import repercutit si-
gui superior al suportat.
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3.9. Tributació d’altres formes d’activitat

3.9.1. La comunitat de béns i la societat civil privada

Més amunt hem esmentat que les societats en comunitats de béns (CB) i les

societats civils privades (SCP) es troben regulades en el Codi civil. Això ens

indica que la seva naturalesa no és mercantil, però nombrosos despatxos han

trobat en aquestes societats una manera d’organitzar-se amb un ampli marc

de llibertats internes.

Formalment són societats amb un objecte social comú, però també advertí-

em que no tenen personalitat jurídica pròpia. Fiscalment això implica que no

constitueixen subjectes passius de l’IRPF ni de l’impost de societats, perquè

no existeixen com a entitats diferenciades dels seus socis. Són aquests els que

tindran les obligacions censals i d’IRPF com a advocats i les societats única-

ment hauran de complir algunes obligacions formals, com ara la realització

dels comptes de la comunitat segons les regles de l’IRPF, els quals es presenta-

ran mitjançant el model 184 i han d’incloure:

1) La identificació dels comuners que són membres de la comunitat, els per-

centatges de participació i els ingressos i les despeses imputables a cadascun.

2) El conjunt de les despeses comunes de l’activitat econòmica.

3.9.2. La societat mercantil

La normativa fiscal per a les societats mercantils, principalment l’impost�de

societats� (IS), és més tolerant amb els aspectes comptables i financers que

la regulació de l’activitat de l’advocat que exerceix de manera individual o

col·lectiva en una comunitat de béns o societat civil.

En les societats mercantils es permet establir provisions per impagaments,

organitzar mètodes d’amortització diferents segons les inversions afectes a

l’activitat econòmica i, sobretot, hi una gran llibertat de criteri a l’hora de con-

siderar els béns que poden ser part de l’activitat.

Per exemple, si volem adquirir un immoble per exercir l’activitat, un vehicle que estigui
100% afecte a aquesta o volem fer una gran inversió en informàtica, pot ser una bona
opció constituir una forma societària, sia una societat anònima (SA) o limitada (SL).
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4. Màrqueting i comunicació jurídica

Aquest capítol el dedicarem a explicar els conceptes bàsics del màrqueting i la

comunicació, que ens seran útils en la nostra activitat d’advocat. Coneixerem

com dissenyar una estratègia per a determinar el tipus de servei o producte

que hem d’oferir, el públic al qual ens hem d’adreçar per vendre’l i les accions

de comunicació per tal que els clients el coneguin i el comprin.

4.1. Què és el màrqueting i per a què serveix

Al llarg del temps s’han proposat diferents�definicions de màrqueting, de les

quals, si extraiem els punts en comú, obtenim una idea global del concepte

de màrqueting que serveix als nostres propòsits:

El màrqueting és el conjunt d’estratègies i tàctiques destinades a satisfer

els desitjos i les necessitats de les persones, o a crear-ne altres de noves,

mitjançant l’oferta de productes o serveis amb la finalitat d’obtenir un

benefici.

Analitzem les diferents parts de la definició des de la perspectiva de l’exercici

de la professió d’advocat:

• Conjunt�d’estratègies�i�tàctiques. El màrqueting no és inserir anuncis en

una revista o repartir targetes amb el nostre nom. Aquestes són activitats

puntuals realitzades amb freqüència sense cap planificació, al contrari del

que proclama el màrqueting, que requereix:

– Una estratègia en què es defineixin els objectius (per exemple, incre-

mentar el nombre d’assumptes).

– Els recursos necessaris per a assolir els objectius (com ara diners i pro-

veïdors).

– Les accions que emprendrem (tàctiques).

– El temps que tardarem a aconseguir els objectius.

– Un sistema de control per a saber quan haurem aconseguit els objectius

i rectificar en cas que ens desviem pel camí.

• Satisfer�els�desitjos�i�les�necessitats�de�les�persones. Les persones tenim

necessitats, enteses com allò bàsic de què no podem prescindir per a so-

breviure (l’habitatge, la roba, el menjar i l’aigua), o que imposen les lleis o



CC-BY-NC-ND • PID_00193817 39 La professió d’advocat: organització i gestió de l’activitat

l’entorn. I també tenim desitjos: anar de vacances, un cotxe i comprar una

casa més gran. L’objectiu�principal del màrqueting consisteix a detectar

aquestes necessitats i aquests desitjos, i oferir a la gent la possibilitat de

cobrir les primeres i de satisfer els segons.

Una mostra d’això la tenim en l’obligació de les empreses d’adaptar els seus sistemes
informàtics a la Llei de protecció de dades, que va representar al seu dia una demanda
important d’advocats per a cobrir aquesta necessitat.

• Crear�altres�necessitats�o�desitjos. Potser en un futur hi haurà necessi-

tats o tindrem desitjos que ara mateix no coneixem o que són impensa-

bles. Ningú no pensava fa uns quants anys que Internet o el correu elec-

trònic fossin necessaris i en canvi ara no podríem viure sense aquests ins-

truments. El màrqueting també té com a funció�detectar�tendències que

demanarà el mercat i fins i tot crear-les.

Els telèfons intel·ligents (smartphones) (com l'iPhone) han creat un desig nou en els con-
sumidors de tenir un aparell d’aquestes característiques, encara que amb el mòbil antic
podríem trucar igual.

• Mitjançant�l’oferta�de�productes�i�serveis. Les necessitats i els desitjos

s’han de cobrir i satisfer amb productes o serveis concrets i el màrqueting

és l’encarregat de definir les característiques d’aquests productes i ser-

veis, des de l’aspecte físic fins al preu.

En l’exemple de la protecció de dades, el màrqueting ens permetrà definir el protocol
d’actuació quan una empresa contacti amb nosaltres, els formularis que haurem de pre-
sentar a l’Agència de Protecció de Dades, el tipus de comunicació que establirem amb el
client i el preu que li cobrarem.

• Amb�la�finalitat�d’obtenir�un�benefici. Els despatxos i les empreses, ex-

cepte casos molt concrets, es constitueixen per guanyar diners. Aques-

ta funció del màrqueting pocs s’atreveixen a mencionar-la en veu alta i

no podem oblidar que obtenir un benefici és essencial per a mantenir

l’activitat, pagar els salaris i guanyar-se la vida treballant.

4.2. El punt de partida estratègic. L’estratègia de màrqueting

Quan ens plantegem començar a exercir d’advocat, ens sorgeixen multitud de

qüestions: a quina especialitat ens dedicarem?, tindrem clients?, com podem

captar clients?, què hem d’oferir exactament?, quan hem de cobrar?
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L’estratègia del màrqueting no significa cap altra cosa que fixar els ob-

jectius que volem assolir, traçar els eixos principals que determinaran

les tàctiques o tècniques concretes que després escollirem i aplicarem

per a la consecució d’aquests objectius. En definitiva, definir l’estratègia

és donar resposta a les preguntes anteriors i a altres que sorgeixin, les

quals podem resumir en quatre: què volem, què oferim, a qui ens adre-

cem i qui som i què tenim. Les respostes a aquestes preguntes són el que

anomenem punt de partida estratègic.

Figura 1. Estratègia del màrqueting

4.2.1. Què volem

Aquesta pregunta intenta determinar els objectius generals que volem as-

solir amb les accions de màrqueting. Prèviament, haurem d’haver detectat

l’oportunitat de mercat: les necessitats o els desitjos que s’han de cobrir o sa-

tisfer o, si escau, aquells nous que volem crear. En definitiva, haurem de des-

cobrir la nostra veta�de�mercat.

Els objectius han de ser compatibles entre si i congruents amb els nostres valors

i els del despatx. De res no servirà fixar un objectiu de creixement del nombre

d’assumptes mercantils, si el que ens motiva és el dret de família. Durant un

temps podem tramitar aquest tipus d’assumptes perquè no tenim més remei i

els necessitem per a cobrir les despeses del despatx, però si la situació es pro-

longa molt apareixerà la desmotivació i la qualitat de la feina se’n ressentirà.

Els objectius que podem perseguir com a advocats individuals o despatx

col·lectiu són molt diversos. Aquí en teniu una mostra:

• Quantitatius
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– Captar clients.

– Incrementar el nombre de clients.

– Incrementar el nombre d’assumptes en general o en una determinada

especialitat.

– Augmentar les vendes, totals o d’un departament.

– Obtenir un marge concret en determinats assumptes.

– Assolir una determinada quota de mercat.

• Qualitatius

– Aconseguir potenciar la imatge professional.

– Construir una marca del despatx.

– Augmentar el coneixement, la reputació o coneixement de la marca.

– Ocupar un posicionament determinat en el mercat en relació amb els

competidors. El posicionament és la percepció que té el client de nos-

altres o dels nostres serveis, que no ha de coincidir necessàriament

amb la realitat (és el més habitual).

4.2.2. Què oferim

La resposta a aquesta pregunta ens ha d’aclarir les línies bàsiques del producte

o servei que oferirem destinat a cobrir les necessitats o els desitjos. Hem de

determinar si oferirem assessorament, assistència en procediments judicials,

negociacions de convenis col·lectius o altres serveis. Els productes poden ser

models de contractes o escrits jurídics (només per a omplir) o un software per

a calcular indemnitzacions en accidents de trànsit.

Seguidament, definirem les característiques d’aquests serveis i productes. En

cas que oferim assessorament, establirem la matèria objecte de consell i en

què consistirà exactament el procés d’assessorament: subministrar informació,

redactar un informe, etc. Si es tracta d’un producte, en definirem els atributs

físics i funcionals.

En aquesta fase també definirem el canal per mitjà del qual oferirem el servei

o el producte. Serà mitjançant reunions amb el client o en línia? On farem les

reunions? O de quina manera assessorarem virtualment?
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4.2.3. A qui ens adrecem

En aquesta tercera fase hem de determinar el públic�objectiu al qual oferirem

els nostres serveis o productes. Aquest exercici és bàsic per a enfocar les accions

de màrqueting.

Per il·lustrar els efectes que pot significar no definir prèviament el públic objectiu, ima-
gineu el que representaria que un advocat dedicat al dret de les noves tecnologies inserís
un anunci dels seus serveis en una revista del cor. Les persones que llegeixen aquestes
revistes no són consumidores d’aquests serveis i l’advocat hauria llençat els diners de
l’anunci: cap lector no li trucaria ni el contractaria. En canvi, si oferís assessorament en
separacions i divorcis, podem intuir que el resultat seria molt millor.

Com veurem, l’eina que ens ajudarà a determinar el públic objectiu és

la segmentació, que consisteix a anar tallant i reduint (segmentant) el

mercat com si fos un pastís.

4.2.4. Qui som i què tenim

En contestar aquestes preguntes intentem descobrir, d’una banda, quines són

les nostres competències i habilitats, allò que ens caracteritza enfront dels

clients i el que es diferencia dels competidors i, de l’altra, quins coneixements,

habilitats o recursos ens falta adquirir per a assolir els objectius fixats en la

primera fase.

DAFO

A la pràctica es tracta de fer una anàlisi de nosaltres mateixos (interna) i una anàlisi del
mercat i de la competència (externa), amb la finalitat de detectar les debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats dels productes o serveis que oferirem. Aquesta anàlisi es coneix
per l’acrònim anglès DAFO i la podem fer tant dels productes i els serveis com de nosaltres
mateixos o del despatx, ja que, en el cas de l’advocat, la frontera entre la seva persona
i els serveis que ofereix és difusa (sovint el client acaba contractant l’advocat perquè el
coneix, li desperta confiança o li han recomanat, confusió que no es produeix amb els
productes).

4.3. Anàlisi interna i externa

A continuació explicarem breument cadascun dels factors que hem de tenir

en compte quan fem l’anàlisi interna i externa.

4.3.1. Anàlisi interna

Amb aquesta anàlisi es vol determinar els punts febles i forts (debilitats i

fortaleses) i si hi ha una coherència entre els objectius, els recursos disponibles

i la idea de producte o servei que volem oferir. Els elements concrets i més

importants que hem d’analitzar seran:

• L’experiència� i�els�coneixements. Tenim l’experiència necessària per a

oferir assessorament o portar un plet? En cas contrari, com salvarem aquest

obstacle? I els coneixements? Tenim els exigits pel tipus de cas que volem
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portar? Per exemple, si volem negociar contractes internacionals, sabem

prou anglès i coneixem el dret del país en qüestió?

• Els�recursos�financers. Ens hem de formular preguntes com les següents:

Quina inversió necessitem per a obrir o ampliar el despatx? I per a vendre

aquell servei o producte concret? Tenim prou diners? Si no en tenim, com

els aconseguirem? Tenim deutes que encara estem pagant?

• Els�recursos�humans. Exercim individualment o tenim socis que domi-

nen altres especialitats? Si volem oferir un servei nou que integra altres

branques del dret, estem em disposició real d’assessorar sobre aquestes ma-

tèries?

• Estructura�i�mobiliari. En quin lloc oferirem el servei o distribuirem el

producte? Tenim un despatx propi o el compartim amb més advocats? És

idoni per a la imatge que volem transmetre? I quins aparells tecnològics

necessitarem?

• Reputació�i�marca. Si es tracta del llançament d’un nou servei o producte,

el despatx és conegut en el mercat? Tenim reputació que puguem utilitzar

per a ajudar al llançament?

4.3.2. Anàlisi externa

A continuació examinarem els elements que integren aquesta anàlisi i que ens

descobrirà les amenaces i oportunitats a les quals estem sotmesos:

• El�consumidor. El consumidor és l’usuari final dels nostres serveis o pro-

ductes; aquell a qui cobrim la necessitat o satisfem el desig. Hem de tenir

la màxima informació possible sobre els nostres consumidors, en concret:

– El nombre de consumidors actuals i potencials.

– Les característiques dels consumidors. Si són persones físiques, ens in-

teressarà conèixer aspectes com el sexe, l’edat, el nivell social i econò-

mic, l’activitat professional i el lloc on viuen. Si són empreses: dimen-

sió, sector econòmic on duen a terme l’activitat, localització geogràfi-

ca, etc.

– Els comportaments i les motivacions dels consumidors: hàbits de con-

sum, de compra, canals d’informació que fan servir i motivacions psi-

cològiques que els impulsen o condicionen la compra.

• El�comprador. Normalment la figura del comprador coincideix amb la del

consumidor, però no sempre és així.
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Per tant, les accions de màrqueting s’hauran de dirigir tant al consumidor

com al comprador, aspecte que la majoria d’advocats no tenen en compte.

El cas paradigmàtic és la mare que compra un ou Kinder al seu fill: ella és la compradora
i el fill el consumidor. De manera similar, en el sector dels serveis i productes jurídics ens
trobem a vegades que els pares demanen assessorament als advocats matrimonialistes
pel divorci del seus fills.

• El�prescriptor. Són les persones que amb la seva opinió, o bé perquè són

expertes, o bé perquè ocupen un càrrec, o bé perquè duen a terme una

determinada feina, influeixen en les decisions de consum o compra.

En el món dels advocats es configuren com a prescriptors ideals els agents i corredors
d’assegurança, els directors d’entitats bancàries, els metges o personal sanitari i fins i tot
altres advocats (un civilista té un client que necessita assessorament penal i recomana
un advocat penalista).

• El�mercat�i�la�demanda. Hem d’analitzar i intentar preveure la demanda

que pot tenir el nostre servei o producte. Per això estudiarem:

– La població: el nombre, la concentració geogràfica, el nivell cultural,

les condicions de vida, de treball, etc.

– La capacitat de compra de la població, distribució d’ingressos i despe-

ses, renda disponible i estalvi, poder adquisitiu, etc.

– L’existència i nombre de prescriptors.

– L’existència i gruix de competidors.

• La�competència. És imprescindible conèixer què fan i com ho fan els ad-

vocats i despatxos que competeixen amb els nostres serveis i productes. A

aquest efecte, ens serà útil saber:

– El nombre d’advocats i el grau de concentració per zones geogràfiques.

– El percentatge de participació que té cada despatx o advocat en el mer-

cat.

Per exemple, un advocat que es vulgui dedicar al dret d’empresa a Girona necessita conèi-
xer quins i quants advocats treballen amb més empreses en relació amb el nombre total
d’aquestes empreses implantades a la província de Girona.

• L’entorn. Aquest factor es refereix a aspectes demogràfics, socials, econò-

mics i legals amb els quals durem a terme l’activitat del despatx i oferirem

els serveis i productes. En una situació de crisi com l’actual, hem d’adequar

els preus a les possibilitats econòmiques del client que potser ha perdut la

feina. Els canvis legislatius comporten normalment una font d’ingressos

per als advocats, ja que creen una demanda abans inexistent.

Per exemple, la Llei de protecció de dades a la qual ens hem referit abans, la Llei de
prevenció de riscos laborals o les contínues modificacions de la normativa fiscal.
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Les dades obtingudes en cadascuna de les anàlisis les podem distribuir en una

matriu similar a aquesta:

Dades obtingudes en cadascuna de les anàlisis

Anàlisi interna Anàlisi externa

Debilitats Fortaleses Amenaces Oportunitats

Font: elaboració pròpia

4.4. Segmentació i investigació de mercat

La segmentació i la investigació de mercat són dos�poderosos�instruments

per a definir l’objecte de les accions de màrqueting i evitar errors. Recordem

el que hem dit abans sobre l’advocat de noves tecnologies que insereix un

anunci en una revista del cor.

4.4.1. Segmentació

La segmentació consisteix a fraccionar el mercat total d’un producte o servei

en unitats més petites que siguin com més homogènies millor respecte dels

hàbits, les necessitats i els desitjos dels consumidors que les integren. Això

facilitarà crear o adaptar els productes i serveis a les necessitats i els desitjos dels

consumidors i compradors actuals i potencials. Les variables més habituals que

s’utilitzen per a segmentar (els ganivets per a tallar el pastís del mercat) són:

• Demogràfiques: edat, sexe, nombre de membres de la família, composició

de la unitat familiar (matrimoni, parella de fet, singles, etc.).

• Geogràfiques: àrea geogràfica (municipi, comunitat autònoma, província

o regió –zona nord, sud, etc.–) i densitat de població.

• Socioeconòmiques: nivell d’ingressos, estalvi, despeses, estatus laboral

(assalariat, autònom, professionals liberals, etc.), classe social o nivell cul-

tural.

Per un moment imagineu que, després de fer una anàlisi DAFO, decidiu exer-

cir d'advocats penalistes. Ja heu definit el vostre servei, el qual consistirà en

l’assessorament i la defensa processal de persones acusades de delictes econò-

mics, o que n’hagin estat víctimes. El pas següent serà determinar el públic al

qual oferireu aquest producte i cap al qual dirigireu les accions de comunicació

i venda. Un exemple de segmentació podria ser aquest:



CC-BY-NC-ND • PID_00193817 46 La professió d’advocat: organització i gestió de l’activitat

Homes (principalment) i dones entre vint-i-cinc i seixanta anys, casats o amb parella es-
table i fills, residents a Catalunya, autònoms o propietaris d’una petita o mitjana empre-
sa, de classe i nivell cultural mitjà, que hagin estat acusats d’un delicte econòmic (robar,
apropiació indeguda, estafa, etc.) per un particular, empresa o l’Administració pública.

4.4.2. Investigació de mercats

La investigació de mercats és l’eina que ens possibilita conèixer la informació

necessària per a fer l’anàlisi DAFO i la segmentació.

Podem distingir dues�tècniques�d’investigació: quantitativa i qualitativa.

L’objectiu de la primera és conèixer i quantificar la informació obtinguda so-

bre aspectes fàcilment mesurables sobre el consum, el producte, el mercat i

els consumidors. La segona, en canvi, vol esbrinar la causa dels diversos com-

portaments dels consumidors i compradors, com les seves motivacions, acti-

tuds, gustos preferències, etc. A continuació veurem algunes de les tècniques

de cada grup:

• Quantitatives

– Anàlisi de dades obtingudes en estudis i investigacions propis o

d’altres empreses o organismes públics i privats (Institut Nacional

d’Estadística, Generalitat de Catalunya, Nielsen, etc.).

– Enquestes�mitjançant�sondeig. Normalment les fan empreses espe-

cialitzades amb l’ajuda d’un qüestionari i el mitjà utilitzat pot ser el

correu electrònic, correu ordinari (cada cop menys), per telèfon i per-

sonalment a peu de carrer.

– Observació�directa�i�experimentació. S’observa la conducta dels con-

sumidors o es prepara una petita prova o experiment per a estudiar les

seves reaccions. Els judicis són un bon camp d’experimentació per als

advocats.

• Qualitatives

– Entrevistes�en�profunditat. Podem preguntar als clients amb els quals

tinguem certa confiança que ens expliquin per què van reaccionar

d’una manera determinada. Recordo que un dels clients del nostre des-

patx amb el temps ens va deixar de contractar alguns dels temes que

habitualment li tramitàvem i vam tenir una llarga entrevista per esbri-

nar-ne les causes.

– Entrevistes�en�grup. És freqüent en productes alimentaris i cosmètics,

però no en l’àmbit legal. Tanmateix, creiem que serà una tècnica que

s’utilitzarà més en el futur.

A la pràctica, la investigació de mercat la podem fer buscant a Internet estu-

dis, informes, bases de dades estadístiques i qualsevol altra informació que

ens doni referències sobre els nostres consumidors i competidors potencials.
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També poden ser una font important d’informació els advocats que ja estan

oferint els serveis que nosaltres tenim la intenció d’oferir. Podem quedar amb

ells i demanar que ens expliquin la seva experiència (hem comprovat que la

majoria no té cap problema a fer-ho).

4.5. Tècniques de màrqueting

Després de determinar l’estratègia, fer l’anàlisi DAFO i segmentar el mercat,

hem de determinar les accions concretes de màrqueting dirigides a aconseguir

els nostres objectius.

És imprescindible que totes les tècniques seleccionades es coordinin i es diri-

geixin cap al mateix objectiu. Entrem a estudiar les característiques principals

de cadascuna de les tècniques.

4.5.1. Servei i producte

Sempre s’ha dit que els advocats ofereixen serveis i, encara que això és cert,

cada cop són més els productes jurídics que apareixen al mercat. Pensem en

els contractes “empaquetats” dels quals hem parlat més amunt o el software

que permet al client calcular la liquidació d’una feina.

La classificació dels productes i serveis segons el rendiment que tinguin per al

despatx ens pot ajudar a prendre decisions per a potenciar-los o suprimir-los

de la nostra cartera. Atenent el criteri de rendiment, els productes i serveis

poden ser:

• Dilema: són els que tenen una quota de mercat baixa, en un mercat amb

fort creixement.

• Estrella: són els que tenen una quota de mercat alta, en un mercat en

creixement.

• Base: són els que tenen una quota de mercat alta, en un mercat estabilitzat

o amb baix nivell de creixement.

• Decadent: són els que tenen una quota de mercat baixa, en un mercat

estabilitzat amb baix creixement.

No hi ha dubte que els millors són els serveis i productes estrella i serà a aquests

als quals dedicarem més recursos i destinarem les accions de màrqueting.

Sia un producte o un servei allò que decidim oferir, hem de tenir en compte

diverses idees clau: els atributs que tindrà el producte o el servei, el cicle de

vida i el posicionament. Sobre la primera ja hem dit alguna cosa més enrere.

Ara ens referirem a les altres dues.

Màrqueting mix

Tradicionalment, aquestes tèc-
niques es classifiquen en qua-
tre grups segons la matèria a
la qual facin referència: pro-
ducte, distribució, preu i co-
municació. Les possibles com-
binacions d’aquests grups de
tècniques es coneixen com a
màrqueting mix.
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Cicle�de�vida�del�producte�o�servei

En la vida d’un producte o servei jurídic es distingeixen quatre�fases que, amb

algunes diferències, són les mateixes per a tots dos:

• Llançament. En aquesta fase les vendes creixen lentament i els beneficis

normalment són negatius o nuls. Els clients són pocs i l’estratègia principal

de l’advocat o el despatx és fer-se un forat en el mercat utilitzant els mitjans

convencionals de publicitat.

• Desenvolupament. Les vendes i els beneficis experimenten un creixe-

ment i s’incrementa el nombre de clients. El despatx s’ha de posicionar

davant el client i la competència.

• Maduresa. Les vendes creixen poc i fins i tot poden disminuir, amb el ma-

teix efecte sobre els beneficis. El nombre de clients s’amplia amb lentitud

i el despatx es comença a plantejar obrir nous mercats.

• Decadència. Les vendes disminueixen de manera important i arrosseguen

els beneficis, el nombre de clients es manté o s’amplia lleugerament i

l’estratègia de l’empresa serà decidir aguantar el producte o servei, substi-

tuir-lo o eliminar-lo. Si la fase decadència continua, entrem en la situació

d’obsolescència, en què el servei o producte ha de ser abandonat. No és

una situació habitual en el mercat jurídic, però sí que la trobem ocasio-

nalment6.

Posicionament

El posicionament és un altre dels conceptes nuclears en màrqueting i la

definició és simple: és la manera com un producte o servei està situat

en la ment del consumidor. Dit en altres paraules: quina percepció té el

consumidor del nostre producte o servei.

Curiosament, sovint no coincideix el posicionament amb la realitat. Em po-

dríeu dir quins són per a vosaltres els cotxes més segurs? Suposo que algú deu

haver pensat en un Volvo. Tanmateix, els estudis realitzats entre les marques

de cotxes han conclòs que els més segurs són els de la marca Mercedes. En

aquest cas Volvo ha aconseguit posicionar en la ment del consumidor la idea

de “seguretat”, encara que la realitat sigui una altra.

Definir el posicionament dels nostres serveis o productes és important per

diverses raons:

• Aconseguir diferenciar-los de la competència en la ment dels consumidors.

(6)Per exemple, ara amb la cri-
si econòmica gairebé no es fan
contractes de compravenda
d’immobles.
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• Que els consumidors els tinguin presents en el moment de cobrir la ne-

cessitat o satisfer el desig, de tal manera que es creï una associació inten-

sa entre aquesta necessitat i desig i els serveis o productes (per exemple,

tenim set i ens ve al cap la Coca-Cola).

Per a analitzar el posicionament actual d’un producte o servei, o trobar el que

ens convé, ens podem servir d’un mapa�de�posicionament, on cadascun dels

eixos representa un atribut d’aquell en relació a l’oferta dels competidors.

Figura 2. Mapa de posicionament

4.5.2. Preu

Una altra de les tècniques de màrqueting és la que afecta el preu dels nostres

productes i serveis.

En definitiva, amb aquesta tècnica volem conèixer quin és el preu al

qual hem de vendre aquests productes i serveis, el qual sempre tindrà un

equilibri entre la rendibilitat i la quantitat màxima que estigui disposat

a pagar el client.

En el capítol dedicat als honoraris i les costes donarem les pautes per valorar la

feina que fem com a advocats, mentre que aquí explicarem alguns conceptes

generals aplicables a la fixació de preus.

Hem dit que el�preu ha de tenir�un�equilibri. Això significa que si produïm

un servei que té un cost molt alt per a nosaltres (en hores de feina, despeses

generals del despatx, etc.) i el client només està disposat a pagar un màxim

del 75% del cost, estem perdent diners (tenim una rendibilitat negativa). En
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aquest cas, ens hauríem de plantejar apujar el preu del servei, disminuir els

costos de producció o abandonar-la. Només així podrem compensar la situació

de desequilibri.

D’altra banda, els criteris que podem seguir en el moment de fixar un preu

són els següents:

• El cost que té produir el servei o producte.

• El preu que estan disposats a pagar els consumidors. Aquesta informació

l’obtindrem de la investigació de mercat i estarà condicionada per factors

com la demanda existent (el nombre de persones que vol el nostre produc-

te) i l’oferta (el nombre d’advocats que estan oferint productes similars).

• La competència existent.

• La situació de l’entorn.

4.5.3. Distribució

Les tècniques de distribució ens possibilitaran triar els canals pels quals farem

arribar el nostre producte o servei al client. Normalment el canal preferent serà

el despatx, però no és l’únic. Ja hem avançat que Internet està revolucionant

les formes de subministrament dels serveis jurídics i podem oferir els serveis

per aquest canal o mitjançant altres, com les sucursals i les franquícies.

Una llista dels canals actuals de distribució de serveis i productes jurídics po-

dria ser aquesta:

• El�despatx.

• Internet. Hem esmentat el cas de l’advocada virtual nord-americana Step-

hanie L. Kimbo.

• Les�sucursals que els mateixos despatxos puguin tenir en altres zones ge-

ogràfiques. Aquestes extensions poden ser pròpies o formar part d’una ali-

ança entre despatxos que permeti arribar a més clients.

• Les�franquícies, una modalitat de distribució poc explotada a Espanya en

el sector jurídic.

• El� telèfon. L’empresa Legalitas i l’assessorament jurídic que donen les

companyies d’assegurances en són alguns exemples.
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• Els� judicis. Les actuacions en jutjats i tribunals és un altre canal que

s’oblida sovint i que ens pot ajudar a fidelitzar o a captar nous clients7 .

Aquests canals són complementaris i el que s’ha de procurar sempre és que en

tots s’ofereixi un servei similar al client, de tal manera que identifiqui qualse-

vol d’ells amb la marca del despatx8.

4.5.4. Comunicació

L’última tàctica del màrqueting mix és la comunicació.

Mitjançant la comunicació busquem informar els clients actuals i potencials

de les característiques del nostre servei o producte i persuadir-los dels seus be-

neficis. Les tècniques concretes i més importants de comunicació que podem

fer servir per a assolir l’objectiu d’informar i persuadir són la publicitat i les

relacions públiques.

La�publicitat

Els principis bàsics que ha de complir qualsevol anunci els tenim resumits en

la paraula AIDA, acrònim d’atenció,�interès,�desig i acció.

• Atenció: des de l’inici s’ha de captar l’atenció del destinatari amb algun

recurs insòlit, inesperat o sorprenent.

• Interès: la forma i el fons del missatge han de provocar i mantenir l’interès

del destinatari.

• Desig: ha de fer sentir al consumidor el desig de provar el producte o servei

que s’anuncia.

• Acció: és un missatge curt que ha d’impulsar a l’acció de compra.

El missatge�publicitari ha de ser curt, simple, contundent i veraç, i s’ha de

repetir durant algun temps per tal que arribi al màxim nombre de destinataris

i aquests el puguin recordar.

Segons el criteri que fem servir, podem distingir diferents�tipus de publicitat:

(7)És el que en algun article he
anomenat “Màrqueting Processal”.

(8)Aquesta característica és explo-
tada amb èxit per la cadena de
menjar ràpid McDonald’s, on el
producte –les hamburgueses– és
idèntic en tots els locals d’arreu del
món.
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• Segons�l’àmbit�geogràfic: local, regional, nacional o internacional.

• Segons�el�destinatari: el podem dirigir al consumidor, comprador o pres-

criptor.

• Segons�l’objecte�de�la�publicitat: podem fer publicitat per fer conèixer

l’existència i les característiques del producte o servei, generar una imatge

favorable i propiciar-ne la compra, o fer publicitat institucional sobre el

despatx per a promoure una imatge determinada de l’empresa.

• Segons�el�mitjà�de�comunicació: televisió, ràdio, premsa, revistes, publi-

citat exterior (tanques publicitàries o autobusos són mitjans cada cop més

utilitzats pels advocats), publicitat en el punt de venda (fullets al despatx)

i Internet (xarxes socials, Google AdWords, blogs, etc.).

• Segons�el�moment�de�la�vida�del�servei�o�producte: llançament, mante-

niment o rellançament (s’aplica a la fase de decadència).

Relacions�públiques

Les relacions públiques són una manera indirecta de vendre els nostres serveis

i productes. En realitat, es tracta de difondre la nostra imatge i la del despatx

als clients potencials per tal que l’acabin associant amb aquells.

La millor manera de desenvolupar les relacions públiques és sortint del des-

patx. Asseguts a la nostra taula difícilment farem clients nous.

Ens hem d’inscriure a un mínim de dues activitats noves cada any alienes al sector legal,
on ens puguem relacionar amb gent de professions diferents. Poden ser cursos de curta
durada (tast de vins, ball, etc.), un màster, congressos, una excursió amb els pares del
col·legi o qualsevol altra activitat. Davant la mínima oportunitat, ens presentarem com
a advocats, tot i que hem de procurar no resultar forçats. Participarem en les converses
oferint arguments que donin suport a les nostres opinions i, sobretot, cal escoltar els
altres. Confiaran en nosaltres i ens contractaran per la imatge que se’n formaran, i aquesta
depèn de la manera com comuniquem qui som. Podem aprofitar, per exemple, l’hora
del dinar per anar al gimnàs i, al mateix temps que fem esport i ens divertim, mirem
de fer clients.

4.6. Pla de màrqueting

El pla�de�màrqueting és el document escrit en què es recullen els objectius,

l’estratègia, l’anàlisi i les tàctiques concretes per a assolir aquells objectius.

Ha de ser un document breu, no superior a dues pàgines, en què es resumeixi

el resultat obtingut d’aplicar tot el que hem exposat anteriorment.

S’ha d’elaborar un pla de màrqueting per cada producte o servei i el document

ha de contenir com a mínim aquestes parts:

Publicitat indirecta

La millor publicitat per als ad-
vocats és la que utilitza mit-
jans de comunicació com la
ràdio, les revistes, la prem-
sa i els blogs per a fer el que
s’anomena publicitat indirec-
ta. Es tracta que el professio-
nal opini en un debat, una ter-
túlia, una entrevista o escri-
gui sobre la seva especialitat
des d’un punt de vista pràc-
tic, presentant algun tema ju-
rídic d’actualitat (per exem-
ple, la dació en pagament de
l’habitatge per a liquidar la
hipoteca) al qual doni possi-
bles solucions. Una altra mane-
ra extraordinària de construir
marca professional és publicar
un llibre sobre alguna matèria
que interessi al nostre públic
objectiu.
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• Resum�executiu. Un resum del projecte, que inclou les principals varia-

bles: descripció del servei o producte, avantatges respecte de la competèn-

cia, inversió requerida, etc.

• Anàlisi�de�la�situació

– Anàlisi interna del despatx.

– Anàlisi externa.

– L’entorn.

– El mercat.

– El consumidor/comprador/prescriptor.

– La competència.

• Determinació�de�l’oportunitat�de�mercat. Un cop acabada l’anàlisi, po-

drem determinar si existeix una veta de mercat per al nou producte o ser-

vei.

• Objectius�del�màrqueting.

• Estratègies�de�màrqueting.

– Determinació del concepte de producte.

– Determinació del públic objectiu.

– Posicionament del producte o servei.

• Tàctiques�del�màrqueting�mix

– Producte.

– Preu.

– Distribució.

– Comunicació.

• Timing. Llista de les accions i els terminis de realització previstos.

• Quantificació�del�projecte. Previsió de costos, ingressos i beneficis durant

els tres primers anys.

• Mesures�de�control. Ens ajudaran a saber el grau de compliment del pro-

jecte en cada moment.
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5. Honoraris i costes processals

Quan comencem a exercir d’advocats, la fixació�dels�honoraris que hem de

cobrar esdevé una tasca�imprescindible i de vegades molt complexa. Hem

de cobrar per hores de dedicació o per tipus de procediment? I si hi apareixen

incidents imprevistos (recursos, compareixences, reunions), s’han de minutar

a part? Hi ha normes o criteris obligatoris per a determinar els imports dels

honoraris? I si l’assumpte no ha obtingut un bon resultat, què fem?

Els honoraris professionals són un motiu molt important de desconfiança dels

clients envers els advocats, perquè els primers desconeixen la feina que fan els

segons i no la perceben. D’altra banda, als advocats els resulta difícil oferir un

pressupost tancat, atès que hi ha variables de cost, com el temps i el funciona-

ment dels jutjats, que no poden controlar, cosa que no fa més que augmentar

la desconfiança dels clients.

Una altra qüestió rellevant són les costes processals i la repercussió que tenen

en el client, tant si resulta ser el beneficiat com si és el condemnat.

A continuació explicarem els aspectes clau que s’han de tenir en compte per

a fixar el preu de la feina de l’advocat i la comunicació que s’ha de tenir amb

el client amb referència als honoraris. Quant a les costes, definirem què són i

exposarem el procediment de taxació.

5.1. Honoraris

El marc normatiu sobre lliure competència comporta la plena llibertat dels

advocats per a poder fixar els honoraris. Igualment hi ha llibertat per a fixar la

forma i els terminis de pagament i, per tant, aquests no poden estar sotmesos

a cap tipus de barem, ni tan sols orientador.

Els honoraris seran els que lliurement pactin l’advocat i el client.

5.1.1. Com podem valorar econòmicament la nostra feina?

Així, sobre la base de quins paràmetres s’haurien de fixar els honoraris? Els

paràmetres més habituals són:

• El�temps�esmerçat. Minutar segons el temps esmerçat, fixant un preu per

hora, crea molta inseguretat al client, sobretot si l’advocat encara no té

gaire experiència, perquè la seva dedicació a l’assumpte (temps d’estudi,

redacció d’escrits, etc.) serà presumiblement més alta que la d’un advocat

Nota

Article 39 de la Normativa de
l’Advocacia Catalana, aprova-
da mitjançant la Resolució del
Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya de
24 de març de 2009, publica-
da en el DOCG de 3 d’abril de
2009.

Nota

Vull expressar la meva conside-
ració a l’advocada Pilar Cerdà
Magdalena per les seves apor-
tacions en aquesta part del tre-
ball dedicada als honoraris i a
les costes.
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experimentat. El client no pot preveure ni controlar el temps efectivament

esmerçat al seu cas i per això és impossible�donar�un�pressupost�tancat

i�fiable. L’acreditació al client de les hores esmerçades és molt complexa

i l’aplicació d’aquest paràmetre exigeix un grau de confiança molt elevat

entre aquell i l’advocat.

• El�treball�efectivament�realitzat. Evidentment només s’han de minutar

les actuacions realitzades.

Si inicialment s’ha pressupostat, per exemple, un procediment contenciós al qual poste-
riorment s’ha posat fi mitjançant un acord extrajudicial, s’hauria d’adaptar la minuta,
descomptant les fases processals no realitzades i afegint-hi en tot cas la nova actuació
nascuda del canvi de procediment, com la redacció de l’acord transaccional i la compa-
reixença per a demanar l’homologació judicial d’aquest. Un altre cas en què els honora-
ris s’haurien d’adaptar, seria un procediment verbal en què el demandat no hi compa-
reix, és declarat en rebel·lia i la vista dura tres minuts; així mateix, en un procediment
ordinari previ, en el procediment ordinari, els honoraris s’haurien d’adequar a aquestes
circumstàncies.

• El�grau�de�complexitat� i� la�pluralitat�de� litigants. Els honoraris han

de ser proporcionals a la complexitat i transcendència econòmica de

l’assumpte, i al nombre de litigants que hi intervenen.

• La�quantia�real�de�l’assumpte. Un litigi d’una quantia elevada comporta

més responsabilitat que un d’una quantia inferior.

• El�grau�d’especialització�requerit�en�el�professional. El coneixement es-

pecialitzat és un valor que incrementa el preu dels serveis.

• La�urgència. L’encàrrec professional fet a l’últim moment9 pot comportar

un increment dels honoraris, ja que la urgència implica deixar temporal-

ment de treballar en els altres assumptes i provoca certa desorganització

en la planificació de la feina. El risc és que l’acumulació d’assumptes ens

obligui a dedicar més hores al despatx fora de l’horari habitual.

• El�tipus�de�procediment�judicial. Òbviament, a l’hora de fixar els hono-

raris d’un procediment, no podem cobrar el mateix per la interposició d’un

monitori, una execució, la demanda d’un judici verbal o un d’ordinari, ja

que les fases processals, la dedicació i la complexitat dels escrits són molt

diferents.

(9)Per exemple, el dia abans de la
celebració de la vista d’un procedi-
ment verbal o pocs dies abans que
finalitzi el termini per a contestar
una demanda en un procediment
ordinari.

• El�resultat�obtingut. Alguns advocats condicionen el cobrament dels seus

honoraris fixant un percentatge sobre les quantitats que aconsegueixin per

als seus clients, sobretot en procediments de responsabilitat civil i acomi-

adaments.

Els clients poden pensar que l’advocat es motivarà i s’esforçarà molt més a

obtenir un bon resultat perquè els seus honoraris depenen de la indemnit-

zació que aconsegueixi. No obstant això, pot ser un sistema “perillós”, per-

què implica que inicialment, i segurament durant molts mesos, l’advocat

Nota

El Tribunal Suprem ha declarat
legal el sistema de retribució
d’honoraris basat en la quota
litis, entre d’altres, en la sen-
tència de 4 de novembre de
2008 (Recurs 5837/2005).
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ha de treballar sense provisió de fons i assumir despeses avançant diners de

la seva butxaca. D’altra banda, és molt difícil, per no dir impossible, poder

assegurar el resultat d’un procediment judicial quan encara no ha comen-

çat, ja que, com hem dit, hi ha molts factors aliens a la dedicació i l’eficàcia

del nostre treball. En aquest sentit, no es pot oblidar que l’advocat no té

una obligació de resultats, sinó de mitjans.

Òbviament, quan un advocat comença a exercir necessita referències concretes

per a poder decidir els seus honoraris i principalment hi ha dues vies:

• Demanar opinió i preguntar a altres companys sobre els honoraris que ells

apliquen. En aquest cas és preferible que sigui un company del mateix

partit judicial, per a tenir una referència més propera i encertada.

• Guiar-se pels criteris orientadors dels col·legis d’advocats que correspon-

gui. Cal dir que a la pràctica professional, a l’hora de fer el pressupost

d’honoraris al nostre client, pocs advocats es guien per les normes orien-

tadores del col·legis professionals, que en molts criteris estan per sobre del

preu de mercat. Tot i això, pot servir i hauria de servir de guia.

5.1.2. Funcions dels col·legis professionals en matèria

d’honoraris

L’article 39 de la Llei 7/2006, de 21 de maig, de l’exercici de professions titu-

lades i col·legis professionals, i l’article 246.1 de la Llei d’enjudiciament civil

(LEC) estableixen, entre les funcions dels col·legis professionals, la d’informar

en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions

relatives a honoraris i aranzels professionals.

Per tal de complir aquestes funcions de manera objectiva i efectiva, els col·legis

aproven criteris que són pautes orientadores d’utilització interna, aplicables

quan hi hagi una controvèrsia sobre l’import dels honoraris professionals i

se’ls requereixi l’emissió d’un dictamen sobre els honoraris, tant respecte de

la taxació de costes com del procediment de reclamació d’honoraris directa-

ment al client (perquè no els ha pagat a l’advocat). D’aquesta manera poden

exercir la funció informadora que prevegi la legislació vigent, i garantir el dret

d’informació i defensa del consumidor.

La comissió�de�regulació�d’honoraris de cada col·legi, en virtut del que pre-

veu el Reglament regulador de la prestació de serveis relacionats amb la revi-

sió, l’informe i la reclamació de minutes d’honoraris dels col·legis d’advocats,

s’encarrega del següent:

• Rebre, analitzar i emetre dictàmens en relació amb els expedients

d’impugnació de costes, a petició de qualsevol òrgan judicial.

Model de quota litis

El model de quota litis signi-
fica que si guanyen molt, co-
bren molt i si no guanyen res,
doncs no cobren ni un euro.
Aquesta manera de minutar
pot ser interessant, sobretot
per als clients, perquè els dóna
tranquil·litat, ja que inicialment
no han d’assumir cap despesa
en contractar l’advocat.
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• Atendre les peticions d’informes i laudes arbitrals sobre correcció

d’honoraris professionals, demanats de manera conjunta per l’advocat que

tingui dret a percebre’ls i per la part obligada a pagar-los.

• Atendre les peticions d’informes sobre correcció d’honoraris professionals,

demanats de manera individual per l’advocat.

• Les gestions adreçades a obtenir el cobrament de minutes emeses pels ad-

vocats que ho sol·licitin.

Tots els informes i dictàmens emesos per la comissió han de ser ratificats poste-

riorment per la junta de govern.

5.1.3. El full d’encàrrec professional i el pressupost d’honoraris

El full d’encàrrec professional té com a objectiu principal formalitzar

l’encàrrec professional i el pacte assolit amb el client en matèria d’honoraris.

Encara que no és obligatori, és absolutament recomanable i una eina impres-

cindible per al bon funcionament del despatx, perquè, a part de ser la prova

de l’encàrrec i del preu pactat, pressuposa transparència, confiança i seriositat

en la nostra feina i dóna seguretat al client.

El full d’encàrrec no ha de tenir una forma determinada, però és aconsellable

que sigui tan senzill, concret i clar com sigui possible. Hauria d’incloure, al-

menys:

• Dades�detallades d’identificació de l’advocat: nom i cognoms, DNI i nú-

mero de col·legiat, adreça, telèfons i fax de contacte o correu electrònic.

• Contingut�de�l’encàrrec professional (tipus de procediment o conflicte

que s’ha de resoldre).

• Criteris�de�quantificació�dels�honoraris quan el preu no quedi inicial-

ment fixat.

• És recomanable fixar un preu� determinat en concepte d’honoraris

d’advocat, que inclogui la tramitació ordinària de l’assumpte i els assump-

tes judicials que inclouen fins al final de la instància corresponent.

• La inclusió�de�l’IVA corresponent.

• Forma� i� termini�de�pagament: cada cop és més habitual el pagament

ajornat i fins i tot la fixació d’una quota mensual fixa. En tot cas, els ho-

noraris haurien de quedar liquidats a la fi de l’encàrrec professional.
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• Referència a les provisions�de�fons.

• Les actuacions�judicials�i�extrajudicials incloses.

• La previsió de possibles� incidències10. En aquest cas és especialment

important la informació i el consentiment previ del client aprovant

l’increment del pressupost inicial.

• La menció que el pressupost�no�inclou les despeses que corresponen a

altres professionals (procurador, perit, notari i registrador), liquidacions

de taxes i impostos, desplaçaments fora del partit judicial, i que el client

també haurà d’assumir.

• Indemnització�o�interessos en cas d’incompliment o demora en el paga-

ment.

• En el full d’encàrrec les parts es podran sotmetre a l’arbitratge del col·legi

que correspongui per decidir qualsevol controvèrsia sobre els honoraris.

• Possibilitat de desistiment de la prestació de serveis per part del client o

l’advocat.

• També és necessari incloure-hi la clàusula�sobre�la�protecció de les da-

des de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació

vigent.

• L’advocat està obligat a advertir expressament el client de les actuacions

judicials o extrajudicials que comportin un cost exagerat en relació amb

la quantia de l’assumpte o que s’apartin de manera considerable del cost

ordinari.

5.1.4. La provisió de fons i la minuta d’honoraris

Les provisions de fons són les quantitats que l’advocat demana anticipada-

ment al client a compte dels honoraris i les despeses necessàries per a dur a

terme l’actuació professional. La sol·licitud de provisió de fons es pot fer abans

d’iniciar l’actuació professional o durant la seva realització i es pot demanar

una o diverses vegades. Les quantitats pagades en aquest concepte es poden

formalitzar en un simple rebut.

D’altra banda, per a fer efectiva la seva remuneració, l’advocat o la societat

professional haurà de lliurar una minuta al client, la qual haurà de complir

els requisits legals i fiscals corresponents, i haurà d’expressar detalladament

els conceptes dels honoraris i la relació de les despeses.

(10)Recursos, impugnacions de re-
cursos presentats per la part con-
trària, procediments d’execució de
la sentència que s’hagi dictat, etc.

Vegeu també

Al final d’aquest mòdul troba-
reu annexat un model de full
d’encàrrec.
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L’advocat i el seu client poden acordar el pagament parcial dels honoraris en

diverses minutes i també és possible que l’advocat emeti un tipus de factu-

ra anomenat proforma. L’avantatge d’aquesta modalitat de factura és que, en

cas d’impagament del client, l’advocat no està obligat a ingressar a Hisenda

l’import corresponent d’IVA, obligació que sempre existeix si la factura no és

proforma, tant si s’ha cobrat del client com si no s’ha cobrat.

5.2. Costes processals

5.2.1. Què són les costes?

Tant la doctrina com la jurisprudència distingeixen entre despeses del procés,

que és un concepte general referit a tots els desemborsaments econòmics que

s’han de fer durant el procés, tant per actuacions processals com extraproces-

sals, i costes processals, que és un concepte més específic relatiu a una part de

les despeses: les derivades directament del procés. La diferència principal és

que les costes�processals són reemborsables, mentre que les altres despeses

no ho són.

L’article 241 de la LEC es fa ressò d’aquesta diferència i defineix les despeses

processals com les que tenen l’origen directe i immediat en l’existència d’un

procés, mentre que són costes processals la part d’aquelles que es correspongui

amb un dels conceptes següents:

• Honoraris de la defensa i de la representació tècnica quan siguin precep-

tives.

• Inserció d’anuncis o edictes que de manera obligada s’hagin de publicar

durant el curs del procés.

• Dipòsits necessaris per a la presentació de recursos.

• Drets de perits i altres abonaments que s’hagin de fer a persones que hagin

intervingut en el procés.

• Còpies, certificats, notes, testimonis i documents anàlegs que s’hagin de

sol·licitar d’acord amb la llei, excepte els que reclami el tribunal a registres

i protocols públics, que seran gratuïts.

• Drets aranzelaris que s’hagin d’abonar com a conseqüència d’actuacions

necessàries per al desenvolupament del procés.

Hem de tenir molt en compte aquests sis conceptes, ja que defineixen el que

són estrictament les costes processals i perquè són els únics reemborsables a la

part que resulti beneficiària de la condemna a costes.

Impagament

En cas d’impagament dels
honoraris per part del client,
l’advocat els hi pot reclamar
seguint el procediment espe-
cífic que regulen els articles
34 i 35 de la LEC, encara que
hagi finalitzat el procediment
o la seva intervenció. Aques-
ta reclamació és independent
del procediment de la taxa-
ció de costes que tractarem en
l’apartat següent.

Nota

Article 45 de la Normativa de
l’Advocacia Catalana, aprova-
da per la Resolució del Depar-
tament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya de 24 de
març de 2009, publicada en el
DOCG de 6 d’abril de 2009.
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D’una manera molt general, cal recordar que les parts han d’anar assumint, al

llarg del procés, les despeses que es vagin produint. En aquest sentit, l’article

241.1 de la LEC assenyala que, exceptuant el que disposa la Llei 1/1996, de

10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, cada part ha de pagar les despeses

i costes del procés causades a instància seva, a mesura que es vagin produint.

En aquest sentit, la LEC estableix expressament en alguns casos que la part

faci una provisió de fons, amb la finalitat que un professional compleixi la

seva tasca, com passa amb el procurador (art. 29 LEC) o el perit judicial (art.

342.3 LEC), provisió la d’aquest últim que, si no es consigna, implica que el

perit quedi eximit d’emetre el dictamen. Altres vegades la llei estableix una

obligació de pagament gairebé immediata en relació amb algunes persones

que intervenen en el procés, com per exemple els testimonis, que tenen dret

a ser indemnitzats per la part que els proposa i, si aquesta no fa efectiva la

indemnització en el termini de deu dies des de la fermesa de la resolució que

la fixa, el testimoni pot acudir a la via de constrenyiment.

5.2.2. La condemna a costes

L’article 394 de la LEC estableix les regles d’acord amb les quals es produeix la

condemna a costes per a litigar en el procés civil. Condemnar a costes una part

significa que aquesta ha de satisfer a la part contrària el cost que el procés li va

ocasionar, amb determinats límits establerts legalment. S’ha de tenir present

que en cap cas no s’imposen les costes al Ministeri Fiscal en els processos en

què intervingui com a part.

La LEC ha optat per establir un sistema per determinar qui s’ha de fer càrrec

de totes les costes causades en el procés, basat en criteris diversos, com el ven-

ciment, la temeritat o la mala fe. A continuació analitzarem breument aquests

criteris.

El venciment objectiu

El sistema de costes gira al voltant del criteri bàsic del venciment objec-

tiu i d’uns criteris subordinats que serveixen per a modular-ne l’efecte,

com ara la temeritat o la mala fe.

Cal destacar sobre aquest criteri general que:

• L’estimació total de les pretensions d’una part implica que les costes

s’imposen íntegrament a la part perdedora, criteri que també regeix per a

la demandada reconvencional.
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• El tribunal, d’ofici, pot imposar les costes, en cas de desestimació o esti-

mació íntegra de la demanda, encara que no hagin estat sol·licitades per

les parts.

• Si hi ha dos demandants i s’estima la demanda d’un però es desestima la

de l’altre, al primer no se li imposen les costes però sí al segon.

• Si hi ha dos codemandats i el primer s’aplana abans de la contestació i res-

pecte del segon es produeix una estimació total de les pretensions del de-

mandant, és procedent la condemna a costes d’aquest segon codemandat.

Excepció per dubtes de fet o de dret

La regla del venciment objectiu té l’excepció en el cas concret que el tribunal

apreciï, de manera raonada, seriosos dubtes de fet o de dret. Per això s’ha de

tenir en compte la jurisprudència recaiguda en casos similars. Si hi concorre

l’excepció, no hi ha condemna a costes per a cap de les parts i es passa a la

regla que conté l’apartat segon de l’article 394 de la LEC.

Aquests dubtes�de�fet o de�dret han de ser especialment fonamentats,

importants i raonables.

a)�Dubtes�de�fet: els dubtes de fet fan referència als casos en què la prova prac-

ticada admeti diverses interpretacions i les posicions que les parts mantinguin

a partir d’aquestes siguin lògiques i raonables.

• La interpretació d’aquest concepte ha de ser restrictiva, perquè es tracta

d’una excepció.

• S’han de valorar les dificultats probatòries per a determinar l’existència

dels fets.

• Els dubtes de fet han de ser seriosos i realment importants. Es tracta de

dubtes objectius, no de la ignorància de la part respecte del que realment

ha esdevingut o que s’hagin interpretat erròniament uns fets.

b)�Dubtes�de�dret: hi pot haver dubtes de dret quan es puguin donar inter-

pretacions diferents de les normes i els conceptes jurídics implicats, de mane-

ra igualment lògica i raonable. També en casos en què la interpretació de la

norma d’acord amb els mateixos criteris jurisprudencials no resulta clara en el

cas concret. S’estima que hi ha dubtes de dret en els casos següents:

• Quan la qüestió és nova, hi ha diversitat d’opinions en la doctrina i l’escàs

tractament que ha trobat la qüestió en les audiències provincials presenta

criteris diferents.
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• També hi ha dubte de dret en els casos en què hi ha problemes jurí-

dics motivats pels canvis legislatius constants, o pels canvis de línies

d’interpretació i de criteris jurisprudencials.

• Finalment, no són dubtes de dret els que sorgeixen de la mateixa foscor

de la redacció del document o contracte que en dificulta la interpretació.

Estimació o desestimació parcial de les pretensions

En els casos en què hi ha estimació o desestimació parcial de les pretensions

no hi ha condemna a costes i cada part ha d’abonar les causades a instància

seva i les comunes a parts iguals (art. 394.2 LEC). L’excepció en aquest cas és

que el tribunal entengui que ha de condemnar a costes una de les parts perquè

ha litigat amb temeritat.

Tinguem en compte que la naturalesa excepcional de la temeritat, en relació

amb la regla bàsica del venciment objectiu, exigeix que el jutjador l’apliqui

al cas concret de manera raonada i justificada. Aquesta és la interpretació

consolidada pel Tribunal Constitucional en les seves sentències. La Sentència

51/2009, de 23 de febrer del 2009, n’és una mostra:

“En els supòsits en què la imposició, o no, de les costes processals sigui el resultat d’una
valoració de l’òrgan judicial sobre les circumstàncies particulars del cas o sobre la con-
ducta processal de les parts –temeritat o mala fe litigiosa–, el deure de motivar la seva
decisió és una exigència derivada dels articles 24.1 i 120.3 de la Constitució espanyola.”

D’altra banda, la jurisprudència del Tribunal Suprem, acollida per les audièn-

cies provincials, ha creat el concepte d’estimació�substancial de la demanda,

que s’equipara a l’estimació total a efectes d’imposició de costes.

Estimació substancial

Podem parlar d’estimació substancial de la demanda, entre altres supòsits, quan la con-
creció de la suma reclamada està subjecta a regles de ponderació o adequació que priven
de rellevància l’existència d’una diferència no important entre el que s’ha demanat i el
que s’ha obtingut per a l’èxit de la pretensió, la qual cosa demostra que aquesta no va ser
desproporcionada, o quan la discrepància deriva de l’aplicació de criteris d’actualització
del valor del que s’ha reclamat. És a dir, quan la quantitat o pretensió reclamada és pràc-
ticament igual a l’obtinguda.

Condemna a costes en cas d’aplanament

Segons l’article 395 de la LEC, si l’aplanament del demandat és anterior a la

contestació a la demanda no escau la imposició de costes, tret que el tribunal

apreciï, raonant-ho degudament, mala fe en el demandat.

Aquesta mala fe existeix, en tot cas, segons el que determina la LEC, si abans

que es presenti la demanda s’ha formulat al demandat un requeriment de pa-

gament fefaent o si s’ha dirigit contra ell una demanda de conciliació.

Temeritat

Per temeritat s’ha d’entendre
la conducta dolosa de mante-
nir una pretensió o oposició in-
justa coneixent la falta de tota
justificació, de manera que el
litigant, tot i tenir consciència
de la injustícia de la seva pre-
tensió o de la seva oposició, es
decideix a incoar un procés o a
defensar-se, és a dir, procedeix
de mala fe, maliciosament.
També hi concorre temeritat
quan hi ha una conducta cul-
posa, greument negligent, de
la part que ha mantingut el li-
tigi, que podria haver evitat
amb una mínima diligència.
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Si l’aplanament és posterior a la contestació a la demanda, s’hi ha d’aplicar la

regla de l’article 394.1 de la LEC, és a dir, cal atenir-se al venciment objectiu

per a la imposició de costes.

Condemna a costes en cas de desistiment

L’article 396 de la LEC estableix dues regles senzilles i clares: la primera és que

si el desistiment no necessita el consentiment del demandat11 es condemna

l’actor a pagar totes les costes causades. Si, per contra, el desistiment necessita

el consentiment del demandat (art. 20.3 i 396.2 LEC) i aquest hi consent, no

hi ha condemna a costes per a cap dels litigants.

5.3. Regulació legal

La condemna a costes, en el procés civil, està regulada en els articles 394 a

398 de la LEC, referida a la imposició de les costes en el procés declaratiu, sia

en primera instància, en segona instància o en els recursos extraordinaris per

infracció processal i de cassació.

No obstant això, al llarg de la LEC es troben altres preceptes que regulen la

condemna a costes referides a casos que no són dins els processos declaratius

ordinaris, primera instància i recursos. Alguns d’aquests casos són:

• L’article 506 de la LEC regula la imposició de costes en el procés de rescissió

de la sentència ferma dictada en rebel·lia.

• L’article 516.2 de la LEC regula la imposició de costes en el procés de revisió

de la sentència ferma.

• Per la seva part, l’article 583 de la LEC s’aplica a les costes causades en

l’execució dinerària quan el deutor pagui en l’acte del requeriment de pa-

gament.

• L’article 818.2 de la LEC condemna a costes el sol·licitant del judici moni-

tori quan s’hagi de convertir en judici ordinari i no es presenta la demanda

dins el termini establert.

5.3.1. Supòsit especial: l’assistència jurídica gratuïta

L’article 394.3.2 de la LEC assenyala que, si el litigant condemnat a costes

és titular del dret d’assistència jurídica gratuïta, només està obligat a pagar

les costes causades en defensa de la part contrària en els casos expressament

assenyalats en la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

(11)Perquè s’ha produït abans de
l’emplaçament al demandat per-
què contesti la demanda o de la ci-
tació per a la vista del judici verbal
(art. 20.2 LEC).
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Sobre això, l’article 36.2 d’aquesta llei disposa que, si el condemnat a costes és

beneficiari de justícia gratuïta, està obligat a pagar les costes causades en la seva

defensa i les de la part contrària si dins els tres anys següents a la terminació del

procés millora la seva situació econòmica, i mentrestant queda interrompuda

la prescripció de l’article 1967 del Codi civil. Es presumeix que ha millorat la

seva situació econòmica quan els seus ingressos i recursos econòmics per tots

els conceptes superin el doble del mòdul que preveu l’article 3 de mateixa Llei,

o si s’han alterat substancialment les circumstàncies i condicions tingudes en

compte per a reconèixer el dret d’acord amb la indicada Llei 1/1996.

L’article 36 d’aquesta norma estableix que si en la sentència que posi fi al pro-

cés hi ha pronunciament sobre costes, a favor de qui va obtenir el reconeixe-

ment del dret a l’assistència jurídica gratuïta o de qui el tingui legalment reco-

negut, la part contrària ha d’abonar les costes causades en la defensa d’aquella.

Igualment cal tenir en compte que si la part titular del dret d’assistència jurí-

dica gratuïta, per llei o per reconeixement, és condemnada a costes, s’ha de

procedir a la tramitació de la taxació de costes i, òbviament, es pot fer ús de

la possibilitat d’impugnació d’aquesta taxació.

De l’apartat segon del dit article 36 es desprèn que el condemnat a costes que

litiga gratuïtament té l’obligació de pagar les costes, però només si dins els tres

anys següents a la terminació del procés millora la seva situació econòmica.

Per això és lògic procedir a la taxació de costes de manera immediata i deixar

fixada la quantia que es deu, encara que només es farà efectiva si es donen les

condicions esmentades.

5.4. La taxació de costes

La taxació de costes, regulada en els articles 241 a 246 de la LEC, té dos pres-

supòsits bàsics, sense els quals és innecessària:

• El primer pressupòsit és que hi hagi hagut condemna a costes.

• El segon pressupòsit és que el condemnat a pagar les costes no ho faci

voluntàriament al creditor, ja que, si ho fa, no és necessària cap taxació

(art. 242.1 LEC).

Aquest pagament voluntari exigeix, lògicament, que s’hagi quantificat

l’import de les costes i que les parts hagin acceptat aquest import. En aquest

cas tot es faria entre les parts sense intervenció del secretari judicial ni del tri-

bunal.

Per tant, si hi ha condemna a costes i el condemnat no les ha satisfet abans que

la part beneficiària demani la taxació, el secretari judicial ha de procedir, amb

la sol·licitud prèvia de l’actor, a la seva taxació, amb l’objectiu de quantificar

l’import exacte que s’ha de pagar.

Lectura recomanada

A.�Martínez�de�Santos
(2012). Cómo practicar e im-
pugnar una tasación de costas
en el proceso civil. València:
Ediciones Foro Jurídico.
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5.4.1. Limitacions

En cas que es condemni a costes el litigant vençut, hi ha una limitació quan-

titativa referida als honoraris dels advocats i altres professionals que no esti-

guin subjectes a tarifa o aranzel. D’aquesta manera, l’article 394.3 de la LEC

disposa que el litigant vençut i condemnat a costes ha de pagar aquests hono-

raris per una quantitat total que no excedeixi la tercera part de la quantia del

procés, per cadascun dels litigants que hagi obtingut aquest pronunciament.

A aquests efectes, les pretensions inestimables s’han de valorar en 18.000 eu-

ros, tret que, atesa la complexitat de l’assumpte, el tribunal disposi una altra

cosa. Tanmateix, aquesta limitació no s’ha d’aplicar quan el tribunal declara

la temeritat del litigant condemnat a costes.

L’obligació legal imposada al secretari de taxar les costes no es limita a quan-

tificar les minutes presentades per la part afavorida sense més ni més, sinó

que comporta un estudi de la legalitat de les partides incloses pels advocats,

perits i altres professionals que no estiguin subjectes a aranzels. A la pràctica,

aquesta revisió comporta que no sempre el secretari aprovarà la taxació per la

quantitat que resulti de les minutes presentades pels professionals, ja que en

pot descomptar els conceptes que consideri que no s’ajusten a la normativa

aplicable.

5.4.2. Procediment

L’article 242.1 de la LEC es refereix a la “sol·licitud” de taxació de costes, de

manera que s’ha d’entendre, i així es fa seguint la doctrina i la jurisprudència,

que ha de ser un simple escrit de tràmit redactat de manera clara i precisa, que

ha de contenir:

• La�identificació�de�l’òrgan�judicial al qual s’adreça. Encara que la taxa-

ció de costes la fa el secretari judicial, a la pràctica l’escrit s’adreça al jutjat

o tribunal que va imposar la condemna a costes o, si escau, el que cone-

gui de l’execució. S’ha d’identificar el procediment en el qual s’han im-

posat les costes, mitjançant el corresponent nombre d’actuacions, rotllo

d’apel·lació, cassació, etc.

• La�identificació�de�la�part�sol·licitant, que és l’afavorida per la condemna

a costes. Tenint en compte que la condemna a costes inclou els honoraris

de l’advocat i els drets del procurador, la sol·licitud ha d’anar signada per

tots dos professionals.

• La�identificació�de�la�part�condemnada a costes.

• La�indicació�de�la�resolució�judicial que dictamina la condemna a costes.
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• La�identificació�de�l’acte�que�es�realitza, indicant amb claredat que in-

teressa que el secretari judicial procedeixi a la pràctica de la taxació.

• Es pot detallar en el cos de l’escrit quins conceptes es consideren inclosos

en les costes i amb quin import (per cada partida i en total), i en tot cas

s’ha d’indicar que s’hi adjunten la minuta d’honoraris i la resta de docu-

mentació acreditativa de les despeses objecte de taxació.

• Efectuar�la�petició, és a dir, que es consideri presentat l’escrit, juntament

amb els justificants, s’admeti a tràmit i, en virtut d’això, el secretari judi-

cial procedeixi a taxar les costes per poder fer-ne l’exacció per la via de

constrenyiment.

Una vegada s’ha acordat el trasllat de la taxació a les parts, ja no és possible

incloure o afegir cap partida a la taxació practicada. Si transcorregut el termini

cap de les parts ha presentat una impugnació de la taxació realitzada, el secre-

tari judicial ha de dictar un decret que l’aprovi definitivament. Contra aquest

decret es pot presentar un recurs directe de revisió, que es resoldrà mitjançant

una resolució, contra la qual ja no es pot interposar cap recurs (art. 244.3 LEC).

Un cop ferm el decret, o si escau l’acte que resolgui la revisió, s’ha de procedir

a l’exacció de les costes pel procediment de constrenyiment, si bé, en virtut

de l’article 13.1 de la Llei 52/1997, de 27 de novembre, d’assistència jurídica

a l’Estat i les institucions públiques, per a l’exacció de les costes imposades a

particulars que litiguen contra l’Estat i no paguen, s’ha d’utilitzar el procedi-

ment administratiu de constrenyiment.

Impugnació de la taxació de costes

Dins el termini dels deu dies a comptar des que es trasllada a les parts la taxació

de costes, aquestes la poden impugnar (art. 245.1 LEC).

Quant a la legitimació per a impugnar la taxació de costes, pot correspondre

a qualsevol de les parts, tant a la condemnada a costes com a la beneficiària

de la condemna. La primera pot impugnar la taxació amb l’objectiu de reduir

la quantia aprovada i la part afavorida per la condemna a costes també pot

impugnar la taxació amb la finalitat contrària: incrementar-ne la quantia.

Les causes o els motius de la impugnació són els següents:

• Impugnació�efectuada�pel�condemnat�a�costes. Pot al·legar que en la

taxació s’han inclòs partides, drets o despeses indegudes (art. 245.2 LEC),

perquè, evidentment, això implica un augment de la quantitat que s’ha de

pagar. També, però exclusivament respecte dels honoraris dels advocats,

perits i altres professionals no subjectes a aranzel, és possible la impugna-

ció perquè és excessiu l’import d’aquests honoraris.
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• Impugnació�per�part�del�beneficiari�de�la�condemna�a�costes. Les cau-

ses d’impugnació se sustenten en el fet de no incloure en la taxació despe-

ses degudament justificades i reclamades, o no incloure-hi la totalitat de

la minuta d’honoraris del seu advocat, perit o professional no subjecte a

aranzel, o que no hagin estat correctament inclosos els drets del seu pro-

curador (art. 245.3 LEC).

En qualsevol dels casos, la impugnació s’ha d’efectuar mitjançant un escrit, en

el qual necessàriament han de constar els comptes o les minutes i les partides

concretes a què es refereix la discrepància, a més de les raons d’aquesta dis-

crepància (fonamentació de la causa). La importància d’aquests esments és tal

que determina l’admissió de la impugnació, de manera que, si no hi consten,

es rebutja la sol·licitud, decisió que adopta el secretari judicial per mitjà d’un

decret contra el qual només es pot recórrer en reposició (art. 245.4 LEC).

Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, la impugnació es tramita per mitjà de

dos procediments incidentals diferents, segons si es vol l’exclusió o la inclusió

de partides, drets o despeses (es discuteix el concepte de la partida i la realitat

d’aquesta) o de si es tracta d’una impugnació de la quantia dels honoraris.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que la impugnació de la taxació de costes

d’honoraris de l’advocat, perit o un altre professional no subjecte a aranzel

pot obeir a l’al·legació que són indeguts i també, simultàniament, a l’al·legació

(subsidiària) que són excessius.

En aquest cas, l’article 246.5 de la LEC estableix que totes dues impugnacions

s’han de tramitar segons el seu respectiu procediment, però la decisió sobre

el caràcter d’excessius dels honoraris queda en suspens fins que es decideixi

sobre si la partida impugnada és indeguda. Entrem breuement en el fons de

cadascun dels procediments.
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Impugnació de la taxació per partides indegudes o indegudament
excloses

La impugnació la tramita i la resol el secretari judicial, el qual, un cop admesa

la impugnació a tràmit, la trasllada a l’altra part per un termini de tres dies,

perquè es pronunciï sobre l’exclusió o la inclusió de les partides reclamades.

Evacuat aquest tràmit d’audiència, el secretari resol mitjançant un decret, que

pot ser objecte de recurs directament en revisió i contra l’acte que resolgui la

revisió no es pot interposar cap recurs.

Impugnació de la taxació per honoraris excessius

Aquesta via és només aplicable a la impugnació de la taxació referent als ho-

noraris d’advocats, perits i altres professionals o funcionaris no subjectes a

aranzel i només pot ser utilitzada quan és el condemnat a costes qui impugna

la taxació.

El secretari judicial ha de donar audiència, en el termini de cinc dies, a

l’advocat o perit els honoraris del qual s’hagin impugnat, per tal de veure si

accepta la reducció. Si l’accepta, es decidirà el que sigui procedent, sense ne-

cessitat de remissió al col·legi d’advocats, i si no accepta la reducció, s’ha de

passar testimoni de les actuacions, o de la part d’aquestes que sigui necessària,

al col·legi d’advocats corresponent o al col·legi, l’associació o la corporació

professional a què pertanyi el professional, perquè emeti l’informe correspo-

nent sobre la pertinència de la reducció dels honoraris (art. 246.1 i 2 LEC).

Efectuats els tràmits anteriors, en vista de les actuacions i, si escau, dels infor-

mes col·legials emesos, que no són vinculants, el secretari judicial ha de dic-

tar un decret que resolgui el que sigui procedent: mantenir la taxació realitza-

da inicialment o modificar-la en el sentit que resulti oportú (art. 246.3 LEC).

Contra aquest decret es pot recórrer directament en revisió i contra l’acte que

resolgui la revisió no es pot interposar cap recurs. Si finalment es desestima la

impugnació, les costes s’han d’imposar a l’impugnant; en el cas d’estimació

total o parcial, s’han d’imposar al perit o advocat els honoraris del qual s’hagin

considerat excessius.

A la pràctica, en les taxacions de costes mai no es presenta una minuta dels

honoraris pressupostats o cobrats realment al client, sinó que es confecciona

una nova minuta (normalment de conformitat amb els criteris orientadors

d’honoraris si aquests són més alts). Quan hi hagi una diferència a l’alça entre

els honoraris pressupostats al client i l’import dels honoraris que aquest ha

cobrat finalment com a conseqüència del procediment de taxació de costes,

l’advocat té dret a percebre-la com a part dels seus honoraris encara que exce-

deixin el pressupost inicial.

L’article 245.1

L’article 245.1 de la LEC es re-
fereix a la impugnació de la
taxació de costes, que consis-
teix en la presentació d’un es-
crit fonamentat en què s’ha
d’identificar exactament quins
són els drets, els honoraris o
les partides que es consideren
indegudament inclosos i expli-
car les raons per les quals no
s’està d’acord amb la taxació
practicada. La petició consis-
teix que es consideri presen-
tat l’escrit, amb les seves còpi-
es (perquè hi ha audiència a
les altres parts), s’admeti a trà-
mit i, en virtut d’això, es consi-
deri impugnada la taxació de
costes i s’excloguin les parti-
des, els drets o els honoraris
indeguts de conformitat amb
el que s’ha exposat.
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Així mateix, si el pagament de les costes es fa extrajudicialment a l’advocat,

aquest està obligat a restituir al seu client totes les quantitats abonades en

concepte d’honoraris, ja que la finalitat de la condemna a costes és que el

client beneficiat no assumeixi cap despesa per aquest concepte.
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6. Organització i gestió del despatx

En aquest últim capítol estudiarem els conceptes�bàsics de l’organització i la

gestió de despatxos i explicarem les eines fonamentals que ens serviran per a

gestionar la nostra activitat d’advocats i aconseguir un despatx rendible.

6.1. Estratègia

L’estratègia d’un despatx professional ha de conjugar tres elements principals:

• Servei�al�client. Un advocat o un despatx depèn dels seus clients i ha de

procurar orientar tota la seva activitat, des del disseny del servei fins a la co-

municació, a satisfer les seves expectatives. Avui en dia, amb la gran quan-

titat de despatxos i advocats existents en el mercat, l’entrada d’altres com-

petidors no advocats que ofereixen serveis jurídics (per exemple, bancs i

companyies asseguradores) i l’auge d’Internet, on el client pot trobar fà-

cilment informació, és necessari tenir clar que qui mana és el client. S’ha

convertit en el rei i és el centre al voltant del qual giren els serveis i pro-

ductes.

• Rendibilitat. Els serveis o productes que ven el despatx han de ser rendi-

bles. En un altre moment hem dit que un dels objectius principals del des-

patx és guanyar diners i això significa trobar l’equilibri del qual hem parlat

entre el servei al client i la rendibilitat. En aquest equilibri influeixen tres

factors: el marge, la productivitat i l’estructura professional (o leverage).

• L’equip� professional. El tercer dels elements de l’estratègia és el mes

important de tots i es tracta de les persones que integren el despatx.

L’assignació de feines entre els professionals, la seva motivació, formació

i carrera professional són aspectes que s’han de tenir en compte per a ges-

tionar un despatx.
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Figura 3. Estratègia de gestió

En les properes pàgines aprofundirem en cadascun dels elements de l’estratègia

i descobrirem les tècniques principals de gestió que possibilitaran portar a ter-

me els objectius estratègics que hàgim determinat.

6.2. Servei al client

6.2.1. Tipus de servei

Des del punt de vista del client, podem oferir quatre tipus de servei. O dit en

altres paraules: podem aspirar a tres posicionaments en la ment dels consumi-

dors: commodity, processos, experiència i expertise (o brain).

6.2.2. Commodity

En aquest tipus de servei el grau de contacte amb el client és baix i

l’èmfasi de l’activitat es posa en els processos.

El risc dels assumptes i el valor afegit són baixos; per això la rendibilitat

l’obtenim segons el nombre d’assumptes (rotació) i no per la diferència entre

el cost i el preu de venda de cada assumpte (marge). Això vol dir que qualse-

vol altre despatx podria oferir el mateix servei, d’aquí ve el mot commodity,

i per tant no tindrem gaire importància en la ment del consumidor, que ens

substituirà si troba un despatx que l’hi ofereixi a un preu més econòmic. Seria

el cas d’un despatx l’activitat principal del qual sigui confeccionar nòmines i

declaracions de rendes.

Nota

Aquesta classificació és originà-
ria del professor David Maister,
de la Universitat de Harvard.
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6.2.3. Processos

Aquest posicionament té com a característiques un grau elevat de con-

tacte amb el client i enfoca l’activitat en els processos.

En aquest cas el marge és una mica més alt que l’anterior, perquè oferim al

client un valor afegit més alt. Continuant amb l’exemple anterior, el despatx

d’advocats confecciona nòmines i declaracions de rendes, però ho fa amb uns

processos innovadors que inclouen algun tipus d’assessorament al client.

6.2.4. Experiència

El grau de contacte amb el client és elevat i l’èmfasi se situa sobre el

diagnòstic. El client aprecia la capacitat analítica dels professionals i les

solucions adaptades al seu problema.

En aquest tipus de serveis el valor afegit és més alt que els anteriors i en con-

seqüència la rendibilitat per assumpte és més alta (és un negoci de marge i no

tant de rotació). En el nostre exemple, el despatx que es posiciona en aquesta

franja de serveis assessora el client sobre una sanció que ha rebut d’Hisenda

o l’assisteix durant una inspecció.

6.2.5. Expertise (o brain)

Aquest servei és el que ofereix el valor afegit més alt, ja que es basa en

el diagnòstic i la solució del problema. Per tant, el client està disposat

a pagar el que calgui i la rendibilitat per assumpte (marge) és la més

elevada de tots.

El despatx es caracteritza perquè tramita pocs assumptes, inusuals, complicats

i d’un risc elevat. El client té poc contacte amb la firma i diposita una expecta-

tiva alta en els seus professionals, als quals atribueix un gran talent i una gran

creativitat. L’exemple seria un despatx on dissenyessin un pla fiscal i societari

per estalviar impostos al client.

En la nostra estratègia hem de determinar en quin dels quatre posicionaments

volem ser. No necessàriament ens hem de limitar a un, però tampoc no podem

ser en els quatre ni canviar contínuament, perquè el client acabaria per no

identificar-nos en cap.
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L’anàlisi DAFO i el mapa de posicionament són eines que podem aplicar

per orientar i definir l’estratègia.

6.3. Rendibilitat del despatx

La fórmula de la rendibilitat d’un despatx comprèn tres factors: marge, pro-

ductivitat i estructura professional (o leverage), els quals expliquem a continu-

ació.

6.3.1. Marge

El marge és la diferència que resulta del cost de producció del servei o producte

i el preu obtingut per la venda.

Una altra manera de definir el marge és la relació entre el benefici i la factura-

ció o les vendes. La part de la facturació que no es destina a cobrir els costos

(generals del despatx i específics de la producció del producte) representa el

marge o benefici que ens queda de cadascun dels serveis que venem.

Normalment el marge és més alt en els assumptes que requereixin més espe-

cialització. El motiu descansa en el fet que hi ha menys advocats que puguin

oferir el servei (es tarda molt a arribar a ser un especialista i no tothom està dis-

posat a invertir tant de temps) i els que ho fan poden demanar preus més ele-

vats. No deixa de ser un cas puntual de la llei general de l’oferta i la demanda.

Un despatx posicionat en serveis commodity no pot demanar al client preus alts

perquè marxarà a un altre on li ofereixin preus més baixos. Els seus beneficis

no provindran de marges alts, sinó de la suma de petits imports de cadascun

dels assumptes; per això necessita una rotació constant d’expedients.

6.3.2. Productivitat

La productivitat es defineix com la relació existent entre la facturació

del despatx i el nombre de professionals necessaris per a facturar la xifra

en qüestió.

Aquesta definició ens serveix per a advertir que un increment de la facturació

no comporta necessàriament un increment dels beneficis. Un despatx pot fac-

turar enguany el doble que l’any anterior, però si els seus costos de personal

s’han triplicat, la seva productivitat general ha baixat. D’altra banda, un des-

patx amb una facturació inferior pot ser molt productiu si el cost dels profes-

sionals implicats es mantenen baixos.
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6.3.3. Estructura professional

En parlar d’estructura professional ens hem de referir al concepte de palanque-

jament (leverage), el qual pot ser de dos tipus: operatiu o financer. El que ara

ens interessa és el palanquejament operatiu, que es defineix com la relació

entre els costos fixos i els variables en la producció i comercialització d’un

servei o producte. Si els costos fixos (llum, lloguer o hipoteca del despatx) de

preparar un cas són molt superiors als costos variables (hores de professionals)

tenim un palanquejament alt, i si la situació és la contrària, direm que el pa-

lanquejament és baix.

En els despatxos d’advocats, quan apliquem el concepte de palanquejament a

l’estructura de personal, al·ludim a la relació entre socis i advocats.

Un despatx que tingui un nombre elevat d’advocats assalariats comparat al de socis tin-
drà un palanquejament alt (els salaris dels advocats són costos fixos, mentre que els so-
cis cobren segons els resultats –costos variables–). Si el nombre de socis és superior, el
palanquejament baixarà.

La diferència fonamental és que els costos variables evolucionen de mane-

ra paral·lela a la producció (una producció més alta o més baixa comporta

més o menys costos variables), mentre que els costos fixos no varien segons

l’activitat. Per tant, si en un despatx augmenta el nombre de casos i els pro-

fessionals són els mateixos, el cost de cada assumpte serà més petit i la rendi-

bilitat pujarà.

Això ens fa entreveure que el creixement del despatx, considerat en nombre

de professionals, no s’ha de traduir necessàriament en un increment de la ren-

dibilitat, ja que si la demanda del servei s’estanca i el palanquejament és molt

alt, els beneficis seran més petits.

6.4. L’equip professional

Encara que exercim l’advocacia de manera individual, en algun moment de la

nostra trajectòria professional podem decidir associar-nos amb més advocats o

contractar-los perquè treballin al nostre despatx. En qualsevol d’aquestes situ-

acions convé tenir presents les directrius per a gestionar un equip de persones:

la motivació, l’assignació de tasques i la carrera professional i retribució.

6.4.1. La motivació a la feina

Cadascun de nosaltres es motiva per coses diferents i hem de descobrir quins

són els patrons de motivació dels nostres col·laboradors, socis i assalariats si

volem que treballin amb entusiasme i aconseguir que donin el seu màxim

potencial. Els patrons essencials que regeixen la motivació de les persones són

els següents:
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• Patró�que�motiva�de�què�ens�allunyem�i�a�què�ens�apropem. El plaer i

el dolor són els pols entre els quals ens movem. Ens apropem al que ens

produeix plaer i ens allunyem del que implica patiment. Si al despatx no

ens trobem a gust amb els companys, no ens concentrarem i segurament

acabarem marxant (ens n’allunyarem) a un altre despatx on trobem un

ambient més agradable (ens acostarem al plaer).

• Motivació�d’acord�amb�referències�internes�o�externes. Algunes perso-

nes necessiten l’ànim d’altres, pensar en el reconeixement que obtindran

pel seu treball per a motivar-se o la seva opinió per a prendre decisions.

Aquest tipus de persones tenen una força de motivació basada en refe-

rències�externes. El motiu fonamental pel qual fan alguna cosa es localit-

za fora d’ells. A la banda oposada hi ha les persones que no requereixen

el reconeixement ni l’aprovació de ningú per a motivar-se, i tampoc no

acostumen a prendre les seves decisions basant-se en l’opinió de tercers.

Atorguen més confiança al seu propi criteri i la motivació per a acabar els

projectes que inicien la fonamenten en l’exigència, en les seves capacitats

i en l’alt nivell d’autosatisfacció que posseeixen. Aquestes persones es mo-

uen per referències internes.

• Motivació�per�diferències�o�semblances. Hi ha gent que es motiva bus-

cant les similituds de les coses i altres allò que les distingeix. Si la nostra

tendència és apreciar les similituds, llavors davant de cada projecte o acti-

vitat hem de buscar quines semblances té amb les anteriors que hàgim fet.

Hem de localitzar el màxim nombre de punts en comú entre aquests nous

projectes i els precedents. En cas que ens motivin les diferències, hem de

centrar l’atenció a detectar tots els aspectes que distingeixin un projecte

dels anteriors.

• Patró�de�motivació�orientat�al�detall�o�a�la�panoràmica. Algunes per-

sones classifiquen la informació atenent els detalls, mentre que altres ho

fan de manera general o panoràmica. Les primeres se senten atretes per

les xifres i els fets concrets, i en canvi a les segones els convenç més un

concepte o una idea general.

• Motivació�centrada�en�nosaltres�mateixos�o�en�els�altres. Hi ha persones

amb una clara tendència a servir els altres que canalitzen la seva motivació,

per exemple, prestant desinteressadament els seus serveis en una ONG.

Però també n’hi ha d’altres la principal motivació de les quals és aconseguir

prestigi, superar-se intel·lectualment o guanyar diners.

6.4.2. L’assignació de tasques

L’assignació de tasques entre els professionals d’un despatx incideix directa-

ment sobre la rendibilitat i la productivitat.
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Si els socis, que per definició facturen més car el seu temps, s’han d’ocupar de

tasques que es podrien delegar en els advocats, els costos de cada assumpte

s’incrementaran i la rendibilitat baixarà.

El mateix passa amb la productivitat. Com que s’han dedicat hores de soci

als assumptes, la productivitat general serà inferior, ja que hem necessitat més

hores –en aquest cas hores més cares– per a facturar la xifra total d’ingressos

(vendes o facturació).

Per tant, el principi general que ha de guiar l’assignació de tasques es

resumeix així: tota activitat que pugui fer un professional a un cost més

baix es delega en aquest professional.

6.4.3. La carrera professional i la retribució

La política de carrera professional i retribució és més pròpia de firmes amb

un gran nombre d’advocats, encara que un despatx petit o mitjà no ha de

descuidar el sistema de retribucions, factor que representa un niu de conflictes

si no està ben equilibrat entre els socis.

Una classificació habitual en la progressió de carrera dins d’un gran despatx

és, de més a menys:

• Soci.

• Associat (de primer any, segon, tercer, etc.).

• Advocat sènior.

• Advocat júnior.

• Passant.

Pujar en l’escala comporta que el professional duu a terme menys tasques

d’advocat i les substitueix per feines de direcció i captació de clients, i a més

comporta un increment del seu salari (fix i sobretot variable, segons els clients

que aporti al despatx).

La retribució dels socis és determinada per dos factors: per la dedicació

a la feina i, en especial, per la facturació aportada al despatx (tant si

aquesta prové de molts assumptes com de pocs assumptes amb un mar-

ge alt).
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En el cas dels professionals, els criteris de retribució es fixen per diferents cri-

teris, entre els quals destaquem els següents:

• L’experiència.

• El grau d’especialització (cobra més un especialista que un advocat gene-

ralista).

• La formació.

• La dedicació a la feina.

6.5. Eines de gestió i planificació amb les noves tecnologies

Avui en dia disposem de nombroses eines tecnològiques que ens faciliten enor-

mement la gestió de l’activitat i del despatx.

• Software�integral�de�gestió. Aquest software permet gestionar els expedi-

ents, els clients i la comptabilitat. A més, ofereix la possibilitat de fer es-

tadístiques de l’activitat i gràfics que són molt útils per a conèixer l’estat

financer del despatx. Al mercat hi ha programes adaptats a diferents di-

mensions de despatx i pressupostos. Dues de les marques més conegudes

són Infolex (del grup Thomson Aranzadi) i Kleos (Wolters Kluwer).

• Informàtica�en�núvol�(cloud�computing). Aquesta tecnologia s’està im-

plantant amb força i el seu avantatge més important és que ja no neces-

sitem instal·lar el programa de gestió en un ordinador concret, sinó que

podrem accedir al programa i a les seves dades des de qualsevol terminal

d’ordinador, tauleta o mòbil. Això comporta un estalvi de costos, ja que

no necessitarem tanta memòria d’emmagatzematge, i una flexibilitat més

gran, ja que permet treballar quan i on vulguem.

Consulta recomanada

Des de la pàgina web
www.softonic.com es pot
descarregar gratuïtament al-
gun programa senzill de ges-
tió de despatxos.

http://www.softonic.com
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Exercicis d'autoavaluació

Responeu a aquest test d’opció múltiple, seleccionant una única resposta.

1. El marc legal que regula l’accés a la professió d’advocat és...

a)�l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
b)�la Llei 34/2006 i el Reial decret 775/2011.
c)�l’Estatut dels treballadors.
d)�la Llei de societats professionals 2/2007.

 
2. Segons l’exposició de motius de la Llei 34/2006 (Llei d’accés), els advocats són...

a)�col·laboradors fonamentals en la tasca d’impartir justícia.
b)�defensors i acusadors de part.
c)�professionals liberals.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
3. Els requisits per a exercir la professió d’advocat són...

a)�tenir el títol universitari de llicenciat o de grau en Dret, tenir un familiar de primer grau
inscrit en un col·legi d’advocats i presentar una sol·licitud al Ministeri de Justícia.
b)�estar en disposició del títol de llicenciat o de grau en Dret, haver aprovat el curs d’accés
i estar inscrit en un col·legi d’advocats.
c)�estar en disposició del títol de llicenciat o de grau en Dret, haver aprovat el curs d’accés
i haver superat les proves d’avaluació convocades pel Ministeri de Justícia i estar inscrit en
un col·legi d’advocats.
d)�només tenir el títol de llicenciat o de grau en Dret i estar inscrit en un col·legi.

 
4. La capacitació professional per a l’exercici de la professió d’advocat s’acredita...

a)�superant unes proves que prepara i convoca cada comunitat autònoma.
b)�aprovant unes proves idèntiques en tot el territori espanyol que convoca el Ministeri de
Justícia.
c)�aprovant un curs de capacitació.
d)�aprovant unes pràctiques i un examen que prepara el col·legi d’advocats de Madrid.

 
5. Les proves d’accés a la professió...

a)�avaluen la capacitat de memorització del futur advocat.
b)�avaluen la capacitat de raonament.
c)�avaluen la capacitat d’expressió oral del futur advocat.
d)�avaluen l’expressió oral i escrita.

 
6. La col·legiació de l’advocat és obligatòria...

a)�perquè així ho disposa la Llei orgànica del poder judicial.
b)�perquè és una obligació imposada per l’Estatut general de l’advocacia.
c)�perquè és una obligació que imposa cada col·legi d’advocats.
d)�Cap de les respostes anteriors no és correcta.

 
7. Per a col·legiar-se és imprescindible...

a)�l’autorització del Consell General de l’Advocacia.
b)�passar una entrevista amb el degà del col·legi d’advocats del domicili on volem exercir.
c)�formalitzar l’ingrés en una mútua de previsió social o en el règim de la Seguretat Social
que correspongui.
d)�esperar un any després d’haver superat les proves regulades en la Llei d’accés.

 
8. Al nostre pare l’han acusat d’un delicte que no ha comès. Si volem defensar la seva inno-
cència davant els tribunals...

a)�haurem d’estar col·legiats en un col·legi d’advocats.
b)�haurem d’estar donats d’alta en el col·legi d’advocats on el nostre pare tingui el domicili
habitual.
c)�no és obligatori estar col·legiat i només necessitarem l’habilitació del degà d’un col·legi
d’advocats.
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d)�no podem defensar el nostre pare, perquè és un parent consanguini en primer grau.

 
9. Tenim un judici la setmana vinent sobre vicis constructius. El secretari judicial del jutjat
és el nostre cosí germà.

a)�No té cap transcendència i podrem celebrar el judici sense problemes.
b)�No podríem celebrar el judici si es tractés del nostre germà.
c)�És una incompatibilitat regulada per l’Estatut general de l’advocacia i no podrem celebrar
el judici.
d)�Haurem de demanar una autorització especial al degà del col·legi d’advocats del domicili
on es trobi la seu judicial.

 
10. Un advocat francès pot exercir la professió d’advocat a Espanya...

a)�sempre que s’hagin inscrit en un registre provisional del col·legi d’advocats on tingui el
domicili de l’activitat i la junta del col·legi hagi aprovat la inscripció.
b)�En cap cas no pot exercir a Espanya si no supera les proves que regula la Llei d’accés.
c)�Pot exercir sense necessitat de cap tràmit.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
11. Les grans formes d’exercir la professió d’advocat són...

a)�individual i en una empresa.
b)�individual i col·lectiva.
c)�individual com a titular d’un despatx.
d)�individual, col·lectiva i com a assalariat.

 
12. Per a obrir un despatx, l’advocat...

a)�s’ha de donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
b)�s’ha de donar d’alta en l’impost especial d’activitats.
c)�ha de tramitar l’alta al cens de subjectes passius i l’alta en l’impost d’activitats econòmi-
ques.
d)�Cap de les opcions anteriors és correcta.

 
13. L’advocat que vulgui exercir l’activitat...

a)�està obligat a tramitar l’alta a la Mutualitat de l’Advocacia.
b)�pot optar entre donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat
Social o en una mútua de previsió social.
c)�s’ha de donar d’alta en una mútua de la seva comunitat autònoma.
d)�s’ha de donar d’alta a la Seguretat Social i a la mútua.

 
14. La llicència d’activitat és necessària...

a)�en tot cas si volem exercir d’advocats.
b)�només quan obrim un despatx col·lectiu.
c)�Mai. Només és obligatòria la llicència si ocupem per primer cop un local o hem de canviar
l’ús anterior.
d)�sempre i ens la concedeix el Ministeri d’Indústria.

 
15. Els advocats poden exercir col·lectivament l’activitat...

a)�en una societat civil privada.
b)�en comunitat de béns.
c)�en una societat limitada.
d)�sota qualsevol de les formes associatives lícites en dret.

 
16. Les societats que es constitueixin per a dur a terme l’activitat d’advocat...

a)�han de complir la Llei de societats professionals.
b)�en tenen prou amb complir la normativa pròpia.
c)�han de complir la Llei de societats professionals i les normes comptables de les societats
anònimes.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
17. En les comunitats de béns...
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a)�la propietat dels béns sempre és de tots els comuners.
b)�els socis no tenen dret a repartir-se les despeses de l’activitat.
c)�la finalitat és reduir els costos de l’activitat.
d)�els comuners no poden marxar durant el primer any.

 
18. Les societats civils privades...

a)�no tenen personalitat jurídica i s’han de constituir mitjançant una escriptura pública.
b)�no tenen personalitat jurídica i no poden ser demandades.
c)�tenen personalitat jurídica, però no poden ser demandades.
d)�s’han de constituir mitjançant una escriptura pública.

 
19. Per a exercir l’activitat d’advocat per mitjà d’una forma societària mercantil...

a)�hem de dipositar 60.000 euros.
b)�s’admet l’aportació de treball.
c)�s’han de constituir mitjançant una escriptura pública i s’hi ha d’aportar una determinada
quantitat segons que es tracti d’una SL o una SA.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
20. Una tendència en l’exercici de la professió és...

a)�prestar serveis jurídics per Internet; l’anomenada advocacia virtual.
b)�obrir despatxos cada vegada més grans.
c)�treballar advocats i procuradors junts.
d)�No hi ha cap tendència en el sector jurídic que es faci realitat durant els pròxims deus anys.

 
21. Els ingressos que obtenim de l’exercici de l’advocacia...

a)�estan considerats com a rendiments del treball.
b)�es consideren rendiments d’activitats econòmiques.
c)�es consideren rendes irregulars.
d)�no tenen un tractament fiscal específic.

 
22. El rendiment de l’activitat econòmica és el resultat de...

a)�restar les despeses dels ingressos.
b)�restar les despeses dels beneficis.
c)�dividir els ingressos entre les despeses.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
23. Per a tenir dret a deduir o restar una despesa...

a)�haurem de tenir una factura.
b)�necessitarem una factura i l’haurem d’anotar en el llibre de despeses.
c)�haurem de tenir una factura, l’haurem d’anotar en el llibre de despeses i haurà d’estar
relacionada amb l’ingrés corresponent.
d)�Podem deduir qualsevol despesa.

 
24. Els criteris per a considerar que un bé està afecte a l’activitat d’advocat són...

a)�necessitat i exclusivitat.
b)�exclusivitat i comptabilització.
c)�exclusivitat, necessitat i solidificació.
d)�necessitat, comptabilització i exclusivitat.

 
25. Els primers tràmits fiscals que hem de fer per a començar a exercir la professió d’advocat
són...

a)�l’alta en el cens mitjançant el model 037 i l’alta en l’impost d’activitats econòmiques en
l’ajuntament del domicili on durem a terme l’activitat.
b)�l’alta en el cens fiscal mitjançant el model 037.
c)�l’alta en l’impost d’activitats econòmiques.
d)�l’alta en el registre especial de professionals de l’ajuntament.

 
26. Si exercim l’activitat d’advocat per compte propi, en la nostra declaració de l’IRPF...

a)�podem deduir totes les despeses derivades dels béns d’ús personal.
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b)�podem deduir algunes despeses de béns que usem de manera accessòria i irrellevant.
c)�no podem deduir cap despesa personal.
d)�podem deduir les despeses en un 80%.

 
27. Si tenim un cotxe que utilitzem en els nostres desplaçaments als jutjats...

a)�tenim dret a descomptar el 50% de les despeses associades al desplaçament (benzina, pe-
atges, etc.).
b)�tenim dret a descomptar el 50% de les despeses associades al desplaçament, sempre que
conservem la factura que acrediti la despesa i justifiquem la seva necessitat en la prestació
del servei.
c)�no podem descomptar cap despesa.
d)�podem deduir les despeses si és una moto, però no un cotxe.

 
28. L’estimació directa simplificada...

a)�és un mètode de càlcul fiscal que s’aplica a partir del cinquè any d’exercici.
b)�és un sistema per a obtenir el cost d’un servei.
c)�és el sistema general per a declarar davant d’Hisenda els rendiments que obtenen els ad-
vocats de la seva activitat.
d)�no és un sistema comptable, sinó una tècnica per a preveure l’evolució financera del des-
patx.

 
29. En les factures emeses per l’advocat als seus clients, en el marc de la seva activitat habi-
tual...

a)�aplicarà el 18% d’IVA sobre els honoraris.
b)�sempre aplicarà el 7%.
c)�Les factures que emeten els advocats s’emeten sense IVA.
d)�aplicarà IVA només si l’import de la factura supera els 6.000 euros.

 
30. Les declaracions d’IVA de l’activitat es presenten...

a)�a l’Agència Tributària cada quatre mesos.
b)�a l’Agència Tributària trimestralment i al mes de gener un resum anual de l’exercici an-
terior.
c)�dos cops a l’any a l’Agència Tributària.
d)�cada mes d’abril, juliol, octubre i gener davant el servei d’impostos de la comunitat au-
tònoma.

 
31. El màrqueting és...

a)�una manera de vendre productes i serveis.
b)�un conjunt de tècniques per a persuadir el client que compri els nostres serveis.
c)�el conjunt d’estratègies i tàctiques destinades a satisfer els desitjos i les necessitats de les
persones, o crear-ne altres de noves, oferint productes i serveis, amb la finalitat d’obtenir
beneficis.
d)�un conjunt d’estratègies i tàctiques destinades a satisfer les necessitats de les persones, o
crear-ne altres de noves, mitjançant l’oferta de productes i serveis.

 
32. El primer que hem de fer per determinar l’estratègia de màrqueting és...

a)�definir els objectius, que poden ser quantitatius i qualitatius.
b)�definir la dimensió i els clients que volem aconseguir.
c)�definir els objectius quantitatius.
d)�fixar els objectius, que poden ser quantitatius, qualitatius i col·laterals.

 
33. Acabem de començar l’activitat d’advocat i ens hem proposat que els clients potencials
ens coneguin.

a)�Hem definit un objectiu quantitatiu.
b)�L’objectiu és qualitatiu.
c)�No és ni quantitatiu ni qualitatiu.
d)�No és un objectiu, sinó una tàctica de màrqueting.

 
34. La DAFO...

a)�és un sistema de càlcul de riscos del mercat.
b)�és un mètode per a definir els objectius.



CC-BY-NC-ND • PID_00193817 83 La professió d’advocat: organització i gestió de l’activitat

c)�és un mètode d’anàlisi per a conèixer les nostres debilitats i fortaleses i detectar les opor-
tunitats i amenaces del mercat.
d)�és una anàlisi del que faig millor.

 
35. L’anàlisi interna examina...

a)�els coneixements i l’experiència, els recursos financers i humans, l’estructura i la reputació
i marca.
b)�els coneixements i l’experiència, els recursos financers i humans i les oportunitats del
mercat.
c)�els recursos financers i humans, la reputació i marca, l’experiència i els competidors.
d)�els competidors, els consumidors, els recursos financers i l’estructura.

 
36. Hem fet una anàlisi DAFO i hem detectat que som bons comunicadors i tenim una bona
xarxa de contactes.

a)�Són factors que hem obtingut de l’anàlisi interna, i que per tant són punts dèbils i forts.
b)�Són factors que hem obtingut de l’anàlisi externa.
c)�Són factors tant interns com externs.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
37. Acaben de promulgar una llei que obliga els arrendadors d’habitatges a revisar els con-
tractes d’arrendament.

a)�És un canvi en l’entorn que crea una veta nova de mercat. Per tant, és una oportunitat
que situarem a la columna d’oportunitats de la DAFO.
b)�No és cap oportunitat de mercat, perquè no sabem si els arrendadors contractaran un
advocat per revisar els contractes.
c)�És una amenaça, ja que atraurà competidors d’altres professions, com agents de la propietat
immobiliària.
d)�No és ni una oportunitat ni una amenaça.

 
38. Ens volem dedicar a l’assessorament fiscal d’empreses i estem definint el públic objectiu.
A qui dirigirem les accions de comunicació?

a)�Al propietari de l’empresa.
b)�Al gerent o propietari de l’empresa com a comprador i al director financer com a consu-
midor dels serveis.
c)�Al director financer, perquè és el consumidor dels serveis.
d)�A cap dels anteriors.

 
39. Finalment hem decidit oferir els nostres serveis a empreses de menys de cinquanta tre-
balladors, amb una facturació mínima d’1.000.000 d’euros a l’any i ubicades a Catalunya i
a les Balears.

a)�El que hem fet és un posicionament de mercat.
b)�Hem segmentat el mercat per tal d’adequar les nostres accions de comunicació.
c)�Hem definit una estratègia per estalviar costos.
d)�És una tàctica per a fomentar la nostra imatge.

 
40. Necessitem conèixer per què les persones contracten els serveis d’un advocat sota certes
circumstàncies.

a)�Farem una investigació de mercat amb tècniques quantitatives.
b)�Contractarem algú per fer enquestes a peu de carrer.
c)�Farem entrevistes en profunditat amb els clients actuals.
d)�Mirarem informació a Internet.

 
41. Les tàctiques del màrqueting es poden aplicar...

a)�al producte, el preu i les vendes.
b)�la comunicació, les vendes i la distribució.
c)�el producte, el preu, la distribució i la publicitat.
d)�el producte, el preu, la distribució i la comunicació.

 
42. El posicionament es defineix com...

a)�la capacitat d’un despatx o advocat de captar clients.
b)�una tècnica per a ajustar l’estratègia i les tàctiques de màrqueting.
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c)�la percepció que tenen els consumidors dels nostres productes i serveis.
d)�el nivell que ocupa la competència en una llista que es publica anualment.

 
43. Volem oferir un servei consistent en “reclamacions exprés a morosos”. Ja hem estudiat el
mercat, la competència i tenim definit detalladament el servei. Només falta fixar-ne el preu.
Quins criteris tindríeu en compte per fixar-lo?

a)�El preu de la competència.
b)�El preu de la competència i el cost del servei.
c)�El preu de la competència, el cost del servei i el preu que estan disposats a pagar els con-
sumidors.
d)�Cap dels criteris anteriors.

 
44. Estem analitzant l’oportunitat de crear un servei d’assessorament jurídic ràpid, dirigit a
majors d’edat de tota condició social i econòmica, on les consultes no durin més de mitja
hora i amb un preu molt assequible. Hem valorat alguns canals de distribució, però no ens
acabem de decidir. Quins penseu que són els millors?

a)�Els supermercats i grans superfícies comercials.
b)�Els despatxos situats al centre de la ciutat.
c)�Els locals comercials a peu de carrer i les grans superfícies.
d)�El telèfon, Internet, els locals comercials i les grans superfícies.

 
45. Volem vendre els nostres serveis d’advocat. Quines seran les accions de comunicació més
efectives?

a)�Fer telemàrqueting.
b)�Necessitem definir primer quin és concretament el públic destinatari dels nostres serveis
i després triar els mitjans i les accions de comunicació més oportuns.
c)�Inserir un anunci en dos diaris.
d)�Comprar un espai a la ràdio.

 
46. Per a fixar els honoraris...

a)�s’han de respectar els límits de les normes orientadores d’honoraris aprovades pels col·legis
d’advocats.
b)�els advocats tenen plena llibertat per a fixar els seus honoraris.
c)�s’ha de fer seguint criteris de temps dedicat, treball efectivament realitzat, quantia real de
l’assumpte, urgència i tipus de procediment.
d)�s’han de fixar segons el grau d’experiència de l’advocat.

 
47. En matèria d’honoraris, el col·legi d’advocats té les funcions següents:

a)�Emetre dictàmens quan hi hagi controvèrsia sobre l’import dels honoraris dels advocats, en
el procediment de taxació de costes o en procediments de reclamació d’honoraris al mateix
client.
b)�Aprovar normes orientadores d’honoraris fixant imports mínims i màxims que els advo-
cats han de respectar en les sol·licituds de taxacions de costes.
c)�Redactar pressupostos d’honoraris i exigir-ne el pagament.
d)�Sancionar els advocats que no hagin inclòs el pressupost d’honoraris en el full d’encàrrec
signat pel client.

 
48. El full d’encàrrec professional...

a)�és obligatori per a tots els advocats col·legiats com a exercents.
b)�ha de seguir els requisits de forma aprovats pel col·legi d’advocats.
c)�ha de detallar el pressupost d’honoraris i la forma de pagament.
d)�no és obligatori, però és absolutament recomanable. Serveix per a acreditar l’objecte de la
prestació de serveis i els honoraris pactats.

 
49. En els honoraris fixats en el full d’encàrrec...

a)�no s’ha de fer referència a l’IVA.
b)�han d’estar inclosos els honoraris del procurador.
c)�ha de constar que és obligatori sotmetre’s al dictamen del col·legi d’advocats en cas de
discrepància.
d)�s’han d’incloure la forma de pagament, i els terminis i la previsió de possibles incidències
com els recursos.
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50. Les provisions de fons...

a)�són les quantitats que l’advocat demana anticipadament al client a compte dels honoraris
i les despeses necessàries per a dur a terme l’actuació professional.
b)�només es poden demanar si encara no s’ha interposat el procediment judicial.
c)�són quantitats que l’advocat demana al client per obtenir un fons de reserva per si hi ha
una eventual condemna a costes.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
51. Les costes processals...

a)�són les despeses judicials i extrajudicials necessàries per a poder interposar un procediment
contenciós.
b)�només s’han d’abonar al final del procediment, si hi ha condemna a costes.
c)�les aprova el col·legi d’advocats mitjançant un dictamen de la comissió d’honoraris, rati-
ficat per la junta de govern.
d)�estan definides i delimitades en l’article 241 de la LEC.

 
52. La condemna a costes...

a)�no la pot imposar d’ofici el tribunal.
b)�només és possible en els procediments declaratius.
c)�es fonamenta en el criteri de venciment objectiu, és a dir, qui veu íntegrament desestimades
les seves pretensions ha d’assumir les costes judicials ocasionades al contrari.
d)�només s’imposen quan s’ha litigat amb temeritat i mala fe.

 
53. L’estimació parcial d’una demanda...

a)�no comporta la condemna a costes del contrari, excepte si hi ha un dubte de dret fona-
mentat.
b)�no comporta la condemna a costes del contrari, excepte si hi ha un dubte de fet fona-
mentat.
c)�no comporta la condemna a costes del contrari, excepte si el tribunal hi aprecia temeritat.
d)�No és possible condemnar a costes quan hi ha una estimació parcial de les pretensions,
encara que l’estimació sigui substancial.

 
54. Quin d’aquests casos és un supòsit especial de condemna a costes?

a)�Els beneficiaris de justícia gratuïta no poden ser condemnats a costes.
b)�Els beneficiaris de justícia gratuïta només han d’abonar les costes del contrari si el tribunal
considera que han litigat amb mala fe o temeritat.
c)�No es pot sol·licitar la taxació de costes contra un beneficiari de justícia gratuïta.
d)�El beneficiari de justícia gratuïta només ha d’abonar les costes si en el termini dels tres
anys següents a la terminació del procés millora la seva situació econòmica.

 
55. La taxació de costes...

a)�és el procediment judicial per a fixar l’import exacte de les costes quan hi ha discrepància.
b)�la pot iniciar d’ofici el tribunal.
c)�és el procediment judicial per a fixar qui ha d’abonar les costes i com les ha d’abonar.
d)�l’ha d’admetre a tràmit el secretari judicial, però la resolució correspon al jutge.

 
56. La sol·licitud de taxació de costes...

a)�ha d’acompanyar el dictamen de la comissió d’honoraris del col·legi d’advocats.
b)�s’ha d’instar mitjançant un escrit de demanda.
c)�ha de recollir la petició expressa de sol·licitud de dictamen de la comissió d’honoraris del
col·legi d’advocats.
d)�ha d’anar acompanyada de la minuta detallada de l’advocat.

 
57. La impugnació de la taxació de costes...

a)�només es pot formular si els honoraris taxats no compleixen els criteris orientadors del
col·legi d’advocats.
b)�només es pot formular si els honoraris taxats es consideren excessius.
c)�només es pot formular si els honoraris taxats es consideren indeguts.
d)�ha d’explicitar les raons, els comptes o minutes i les partides concretes a les quals es refereix
la discrepància.
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58. L’estratègia d’un despatx es basa en...

a)�el servei al client, la rendibilitat i l’equip professional.
b)�la rendibilitat, el màrqueting i l’estructura de costos.
c)�l’equip professional i les vendes.
d)�els costos i els ingressos.

 
59. Els tipus de serveis que podem oferir i posicionar en el mercat els podem classificar en...

a)�commodity, experiència, de llarga durada i brain.
b)�commodity, experiència i brain.
c)�brain, expertise i commodity.
d)�expansius, llarga durada i brain.

 
60. Hem decidit oferir un servei jurídic en què quasi tot el procés estigui automatitzat i
informatitzat.

a)�Es tracta d’un servei commodity.
b)�Oferirem un servei expertise.
c)�És un servei en línia.
d)�Cap de les opcions anteriors no és correcta.

 
61. Ens volem convertir en un referent del dret concursal a Espanya.

a)�Haurem de centrar l’estratègia en els serveis anomenats expertise.
b)�Haurem de centrar l’estratègia en els serveis basats en els processos.
c)�Ens centrarem en la productivitat.
d)�Ens centrarem en la productivitat i en les noves tecnologies.

 
62. Per a mesurar la rendibilitat del despatx, quins factors hem d’atendre?

a)�El marge, la productivitat, l’estructura del personal i el leverage.
b)�El marge i el leverage.
c)�El leverage i els professionals.
d)�El marge, la productivitat i el leverage.

 
63. Quant als assumptes que requereixen més especialització...

a)�tenen un marge més baix.
b)�tenen un marge més alt.
c)�els preus seran més baixos.
d)�la rendibilitat serà estable.

 
64. Al nostre despatx ha augmentat la feina i contractem tres advocats més.

a)�És un símptoma que s’ha incrementat la productivitat.
b)�No ha de ser necessàriament més productiu, ja que dependrà de l’evolució de les despeses.
c)�Augmentarem el marge.
d)�Baixarà la productivitat.

 
65. Uns costos fixos molt alts al despatx respecte dels costos variables significa...

a)�un palanquejament alt.
b)�un palanquejament baix.
c)�un palanquejament financer.
d)�que els salaris baixaran.

 
66. Si un col·laborador nostre diu que hem de vigilar amb la clàusula 2.1, apartat c, del
contracte, perquè vulnera el capítol 2 de la Llei de blanqueig de capitals...

a)�segurament som davant d’algú que es motiva pels detalls.
b)�és una persona que té un patró de motivació basat en les diferències.
c)�demostra ser una persona poc motivada.
d)�aquesta persona es motiva per les semblances.

 
67. El termini per a presentar una demanda feixuga acaba demà. Com motivaríem un
col·laborador que fa poc que ens va dir que el que més valorava era el seu temps lliure?
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a)�Li direm que a canvi de treballar tota la nit cobrarà un plus a fi de mes.
b)�Li farem veure els perjudicis que comportaria no presentar la demanda a temps.
c)�Li direm que quan acabem la demanda gaudirà d’un divendres lliure.
d)�No li direm res i esperarem a saber quina és la seva reacció.

 
68. A mesura que un advocat progressa en l’escalafó d’un gran despatx...

a)�fa menys tasques jurídiques.
b)�guanya menys.
c)�fa menys tasques jurídiques i ha d’aportar més clients.
d)�Cap de les respostes anteriors és correcta.

 
69. La informàtica en núvol...

a)�no té futur en els despatxos d’advocats.
b)�és un sistema que estalvia costos.
c)�requereix la instal·lació dels programes a l’ordinador.
d)�és un software de gestió.
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