
CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ PROFESSIONAL ESPECIALITZADA 
 

Barcelona, _____ de ____ de 201_ 
 

REUNITS 
D’una part, el Sr./ la Sra. _______________, amb DNI número _________________ ____________________, Advocat/da 

col·legiat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de  _____________________ amb el nº _______, amb domicili professional 

a _____________________ , telèfon número ___________ i adreça electrònica ______________@ ______, qui actua en 

nom propi i en interès d’un client seu. D’ara endavant EL LLETRAT. 

 

I de l’altra part, la Sra. Immaculada Ollé Panadés,  amb D.N.I número _________, Advocada de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, amb el nº 26.061, qui actua en nom i representació de la societat professional formada 

exclusivament per Advocats IMMALEX ASSESSORS JURIDICS  SLP, titular de la marca TRIBUTIURIS, amb domicili 

social a ____________________________ telèfon número 34 93 224 00 34 i adreça electrònica inmaolle@tributiuris.com, 

inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, i en el de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, amb el número _________ i amb CIF __________________. D’ara endavant TRIBUTIURIS 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica i d’obrar així com legitimació suficient per a l’atorgament del 

present document, per la qual cosa, de les seves lliures i espontànies voluntats 

 

MANIFESTEN 
I.- Que TRIBUTIURIS presta serveis d’assessorament per al col·lectiu de l’Advocacia, així com de col·laboració 

professional especialitzada en dret tributari en la forma descrita al seu web www.tributiuris.com, té subscrita la pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil professional nº ________amb la Companyia _______________ amb una cobertura de  

________________________€. 

 

II.- EL LLETRAT està interessat a subcontractar a TRIBUTIURIS un servei de col·laboració professional especialitzada en 

dret tributari d’acord amb els següents 

 

PACTES 

1º.- OBJECTE. 
 
L’encàrrec comprèn l’emissió i enviament per correu electrònic de l’informe sobre els aspectes i costos tributaris que ha 

estat objecte del pressupost acceptat de TRIBUTIURIS nº ___ annex a la present i que forma part integrant d’aquest 

contracte, a través de la plataforma online que TRIBUTIURIS posa a disposició del LLETRAT. 

Fins l’emissió de l’informe definitiu, el LLETRAT intercanviarà informació sobre el cas amb TRIBUTIURIS a través de la 

plataforma online que TRIBUTIURIS posa a disposició d’aquest i per correu electrònic. 

 

2º.- HONORARIS I FORMA DE PAGAMENT. 
 
Els serveis prestats per TRIBUTIURIS objecte del present contracte reporten uns honoraris de  _____ € més l’IVA vigent,  

pagables de la següent forma: 

1.- La meitat més l’IVA a la firma del present contracte, mitjançant ingrés al compte bancari que TRIBUTIURIS té obert a 

l’Entitat  _______amb el nº _______________ 

2.- La segona meitat més l’IVA  mitjançant factura-rebut domiciliat al compte facilitat pel LLETRAT número 

___________________________, en el termini de 10 dies a comptar des de l’enviament de l’informe definitiu. 

 

3º.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

a) TRIBUTIURIS garanteix el bon funcionament de la plataforma online.  

b) TRIBUTIURIS facilitarà al LLETRAT un nom d’usuari i mot de pas perquè aquest pugui accedir al seu expedient a 

l’“ACPE-CostFiscal”, un cop rebudes les dades necessàries per a completar l’alta i des d’on podrà consultar l’històric de les 

comunicacions relacionades amb l’esmentat expedient així com formular també des d’aquesta plataforma les consultes a 

TRIBUTIURIS i rebre resposta, previ avís a la seva adreça de correu electrònic. 

c) TRIBUTIURIS es compromet a guardar secret professional com si fos un Company més del despatx del LLETRAT. 

d) TRIBUTIURIS donarà resposta a tots els correus i trucades del LLETRAT amb la major brevetat i, com a màxim, en 

el termini de 24 hores. 

e) EL LLETRAT enviarà escanejada la documentació del cas necessària per a la prestació del servei de col·laboració 

encarregat. 

f) EL LLETRAT pagarà puntualment els honoraris de TRIBUTIURIS. 

 

4º.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
D’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les dades personals del LLETRAT constaran 

en els fitxers que TRIBUTIURIS gestioni directament, i podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, 

rectificació i cancel·lació. Així mateix, TRIBUTIURIS es compromet a mantenir una discreció i confidencialitat totals. 

 

5º.- COMUNICACIONS. 
 
Les dades de contacte (domicili, adreça electrònica i telèfon) a efectes de comunicacions seran les que figuren a 

l’encapçalament d’aquest document, amb obligació de comunicar per escrit qualsevol canvi de les mateixes. 
 
Y perquè així consti on correspongui, es firma el present contracte en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament, en un 

foli de paper comú a dues cares i per duplicat exemplar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Signat. ____________    Signat. Immaculada OLLÉ PANADÉS 
 
EL LLETRAT     P.P. TRIBUTIURIS 


