
 

LLISTAT DE SERVEIS PROFESSIONALS 
 

 

 

Prestació de serveis professionals legals d’assessorament, analisi i defensa –tant de 

forma prèvia a prendre les oportunes decisions com respecte a qualsevol litigi 

judicial que pugui afectar al client--, cobrint la majoria de les àrees jurídiques –

excepte laboral i fiscal, sense perjudici de la seva derivació controlada a altres 

lletrats col·laboradors--: 

GENERAL: Procediments monitori, verbal i ordinari, execucions de sentències, 

responsabilitat civil, gestió i reclamacions d’impagaments (xec, pagarés, 

factures...), defensa contra reclamacions de deutes, elaboració de tot tipus de 

contractes civils, accidents de transit, preparació de minutes notarials... 

FAMÍLIA: Divorcis de mutu acord i contenciosos, parelles de fet, modificacions de 

mesures, guarda i custodia de fills, pensions alimenticia i compensatòria, 

capitulacions matrimonials, tuteles, incapacitats, filiació... 

SUCCESSIONS: Herències, testaments, donacions, proindivisos/copropietats, 

usdefruits, drets viduals... 

IMMOBILIARI: Arrendaments rústics i urbans, compravendes, desnonaments, 

interdictes, servituds, hipoteques, reclamació per defectes d’edificació, 

immatriculacions i excés de cabuda de finques, cancel·lació de carregues 

registrals (embargaments, condicions resolutòries, hipoteques...), 

segregacions, Comunitats de Propietaris/Propietat Horitzontal (reclamacions 

de morosos...), permutes, exercici dels drets de tempteig i retracte... 

MERCANTIL: Creació, modificació i extinció de societats (S.L., S.A., Cooperatives, 

C.B.), assessorament concursal, contractes mercantils (compravenda de 

mercaderies, subministre de bens i serveis, transports per carretera...), 

contractes bancaris (préstecs, crèdits, swap, participacions preferents, 

leasing...). 

PENAL: Judicis de Faltes, Diligencies Prèvies, acusació i defensa en tot tipus de 

delictes (alcoholèmies, trànsit i seguretat vial, estafes, alçament de bens, 

apropiació indeguda, impagament de pensions, violència domestica, danys 

patrimonials, lesions personals, coaccions, injuries, delictes societaris...), 

cancel·lació antecedents policials i penals... 

ADMINISTRATIU: expropiacions, responsabilitat patrimonial de l’Administració, 

recursos administratius en general (multes de trànsit, de transport de 

mercaderies...), urbanisme, recursos contra expedients sancionadors de 

l’Ajuntament, Generalitat, Hisenda, Seguretat Social... 
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