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Gestió cobrament d’honoraris
És una de les funcions del Col•legi és la de gestionar el cobrament de les remu-
neracions i dels honoraris professionals a petició dels col•legiats, d’acord amb 
les normes establertes.

Quin és el procediment que cal seguir?
 
Abans d’iniciar el procediment 
 Cal que el projecte pel qual s’iniciarà la reclamació d’impagat s’hagi visat i •	
tingui el seu full d’encàrrec correctament emplenat.
 És recomanable que abans de sol•licitar aquest servei hàgiu esgotat totes les •	
accions amistoses amb el client. 

Per iniciar el procés:
 Cal demanar formalment al Col•legi que actuï per fer el cobrament. •	
 La secretaria tècnica revisarà l’encàrrec i el visat, i informarà a la Junta de •	
Govern de la situació.
 La Junta valorarà la vostre sol•licitud i si considera que el Col•legi pot aten-•	
dre la vostra petició s’iniciaran les accions judicials pertinents.
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Estic molt contenta de com ha anat tot, de com s’han defensat els meus
interessos i evidentment del servei de gestió de cobrament d’honoraris del qual, 
els col·legiats, tenim la sort de poder-ne gaudir.

Gràcies al servei de cobrament 
d’honoraris la Lourdes i el Josep 
Maria han recuperat uns ingressos 
que sense aquest servei haurien 
perdut.

Tu com a col•legiat/ada 
del COEAC també et pots 
beneficiar d’aquest servei 
en cas que el necessitis

Si tens dificultats importants per 
cobrar uns honoraris d’una feina 
que ja has realitzat, cal que dema-
nis formalment al Col•legi que ac-
tuï en la defensa dels teus interesos 
per fer el cobrament. 
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Nom: Lourdes Cirera
Núm. col•legiada: 1276

Conegueu 
un cas 
real



per als col·legiats

GESTIÓ COBRAMENT D’HONORARIS

Valoro molt positivament el servei 
de gestió de cobrament d’honoraris 
del Col•legi, és una sort poder 
gaudir d’aquest servei i de forma 
gratuïta.
La meva experiència va començar l’any 2008, a partir d’un peritatge judicial 
que se’m va encarregar des del jutjat de Lleida.

Després de visar l’informe judicial, vaig presentar els honoraris corresponents 
i no va haver-hi resposta ni per part de l’advocat ni per part de la persona que 
havia demanat l’informe.

El Col•legi, i en especial en Joan Guim, em va assessorar i explicar aquest 
servei i ens van posar en contacte amb mi el despatx d’advocats que col•labora 
amb el Col•legi, per començar tot el procés judicial, que en tot moment se’m 
va anar explicant.

Sembla que en l’actualitat, està quasi arreglat, la justícia és lenta, ja ho sabem 
tots, però he de destacar l’eficàcia del Col•legi i del despatx d’advocats, a cost 
zero pel col•legiat.

Estic molt contenta de com ha anat tot, de com s’han defensat els meus 
interessos, i evidentment del servei de gestió de cobrament d’honoraris del qual, 
els col•legiats, tenim la sort de poder-ne gaudir.
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Nom: Josep Maria Franquet Bernis.
Núm. col•legiat: 193

Conegueu 
un cas 
real
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Voldria compartir amb vosaltres un cas en què el COEAC va actuar per ajudar-
me a reclamar uns honoraris impagats. Es tractà de la venda d’una finca rústica 
situada al terme municipal d’Alcalà de Xivert -Castelló- que s’havia adjudicat el 
COEAC per sentència judicial. La venda s’efectuava a favor d’Exploagromar, sl.

Aquesta finca va ser adquirida pel Col•legi en adjudicació en subhasta pública 
en el procediment judicial endegat pel mateix COEAC en reclamació dels meus 
honoraris facultatius professionals per la redacció d’una granja davant un tal Sr. 
Trbic Zdrauko. El cert és que el COEAC es va adjudicar judicialment la finca amb 
l’advertiment, per part del Jutjat, que la finca no estava registralment inscrita. 
Per aquest motiu, en el moment de preparar l’escriptura pública, es va fer de 
manera que la finca es pogués immatricular, això és, inscriure’s per primera 
vegada. Quan Exploagromar, sl. presentà l’escriptura al registre, el registrador 
li denegà la inscripció per entendre que la finca venuda realment registralment 
consta inscrita i que falta la inscripció a favor del Sr. Trbic Zdrauko. La última 
inscripció, segons la documentació proporcionada pel Sr. Martí, era a favor, en 
diferents proporcions, d’una família anomenada Pitarch Bruño. Això implicava 
que la compra d’Exploagromar, sl. de moment no fos inscriptible i que, per tant, 
s’hagués de recórrer al remei de fer un expedient de reanudació del tracte 
successiu, davant els Jutjats de Primera Instància de Sant Mateu (Castelló).

Aquesta situació tenia remei jurídic, en definitiva, però s’havia de resoldre 
judicialment i amb un cost, que Exploagromar, sl demanava que el pagués el 
COEAC. No obstant això, el tema es va poder resoldre favorablement per a 
totes les parts implicades. Cal assenyalar que el servei jurídic del Col•legi va 
funcionar molt correctament començant pel lletrat del Col•legi Sr. Ramon 
Veciana (pare) i havent continuat les gestions després de la seva mort per part 
del seu fill, també letrat, Sr. Ramon de Veciana Batlle.



El COEAC vol millorar i potenciar el 
servei al col·legiat. Volem explorar 
nous camins que aportin més valor 
afegit i que es tradueixin en un be-
nefici real per als col·legiat. 

Si continuem mantenint-nos 
cohesionats les oportunitats i 
avantatges seran més impor-
tants per cadascú de nosaltres.


