
Els nostres advocats estan a la vostra disposició per procurar-vos de forma personalitzada el millor assessora-
ment possible. Ens distingim per oferir serveis jurídics de gran qualitat als clients més exigents. 

Posseïm experiència contrastada en tot un ventall d’especialitats jurídiques: Mercantil, Societari, Concursal, Proces-
sal, Civils, Administratiu...  
Els nostres serveis inclouen assistència i defensa jurídica davant dels tribunals en matèria Mercantil, Civil, Contenciós-
Administratiu i Penal, entre d’altres.
Posem a disposició d’empreses, professionals, directius i particulars, la nostra capacitat per defensar, de forma pràcti-
ca i eficient, els interessos dels nostres clients. Però també un equip professional del més alt nivell, per assolir en tot 
moment les solucions jurídiques més adequades a les seves exigències i necessitats.

 Els nostres CLIENTS

EMPRESES  Que desitgen assessorament integral d’advocats qualificats i coneixedors de la realitat empresa-
rial. 

PROFESSIONALS  Que busquen la defensa dels seus interessos mitjançant un tracte personal, competent i 
amb solidesa jurídica.

DIRECTIUS  Que vulguin disposar d’advocats amb experiència a qui consultar de forma ràpida, solvent i eficaç.
PARTICULARS  Que es trobin amb problemes jurídics de difícil solució i necessitin el millor assessorament 

tècnic-jurídic i personal.
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 Els nostres SERVEIS

Tenim experiència professional en un ampli ventall d’especialitats jurídiques. 
Apliquem els nostres amplis coneixements i la nostra capacitat tècnica per tal d’aconseguir el millor resultat per als 
nostres  clients.

DRET SOCIETARI
  Dret de societats i operacions societàries.
  Accionistes minoritaris.
  Impugnació d’acords socials.
  Responsabilitat d’administradors.
  Reestructuracions societàries.
  Protocols familiars.

CONTRACTACIÓ MERCANTIL
   Contractes mercantils.
   Comerç internacional.
   Dret canviari.

INSOLVÈNCIES I REESTRUCTURACIONS 
EMPRESARIALS
   Assessorament en situacions de crisis empresarial.
   Arbitratge Nacional e Internacional.
   Concurs creditors i convenis
   Incidències de caràcter mercantil, financer, fiscal, laboral, immo-

biliari i penal.
   Mediació i solució extrajudicial de conflictes.
   Reestructuració en ordre a la viabilitat empresarial.
   Recuperació de crèdits en procediments concursals.

DRET PROCESSAL I ARBITRATGE
  Assistència i defensa lletrada en procediments judicials civils i 

mercantils.
   Anàlisis i disseny de solucions a les situacions d’insolvència.
   Responsabilitat Concursal d’administradors.
   Assistència i defensa lletrada en procediments penals.
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 Més SERVEIS

FUSIONS I ADQUISICIONS
   Fusions i escissions societàries, i cessions globals d’actius.
   Compravendes de societats, d’empreses i d’actius.
   Anàlisis i disseny d’aliances empresarials.
   Operacions de capital-risc.
   Mercats de valors i OPAS.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
   Drets de propietat industrial: patents i marques.
   Protecció de signes distintius.

Contractació sobre drets de propietat industrial e 
intel·lectual.

   Drets d’imatge i audiovisuals.
   Drets de propietat intel·lectual protecció de l’autor.
   Dret de la publicitat.

DRET DE LA COMPETÈNCIA I 
COMPETÈNCIA DESLLEIAL
   Defensa de la Competència.
   Representació i defensa davant els òrgans administratius i 

judicials.
   Accions judicials per actes de competència deslleial.
   Control de concentracions.
   Comerç internacional i dret de la competència.
   Intervenció administrativa als mercats.

DRET ADMINISTRATIU
   Dret Administratiu.

Procediments administratius i Contenciós-Administratius.
   Expropiacions. 
   Subvencions i ajuts. 
   Sectors regulats. 
   Administracions Públiques.

DRET IMMOBILIARI I URBANISME   
   Compravenda d’immobles i de societats immobiliàries.

Contractes de promoció, de construcció i de caràcter tècnic.
   Contractes d’arrendament i de permuta.
   Planejament.
   Instruments públics a sòl i vivenda.
   Convenis urbanístics.
   Gestió urbanística.
   Llicències.
   Disciplina urbanística i règim sancionador.

DRET PENAL ECONÒMIC
   Delictes econòmics i contra el patrimoni.
   Estafes i Insolvències punibles.
   Delictes societaris i delictes urbanístics.
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