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 › Assessorament en operacions de compravenda i promoció
 › Gestions urbanístiques: llicències, reparcel·lacions, segregacions, obra nova, etc.
 › Legalització d’habitatges per a ús turístic
 › Estudi fiscal i tributari de les operacions immobiliàries
 › Reclamació de plusvàlues municipals

 › Tràmits extrajudicials i judicials de reclamacions de clàusula sòl i càlcul dels imports pagats   
indegudament

 › Reclamació de despeses inherents a la hipoteca (registre, notari, etc.)
 › Estudi i assessorament en préstecs hipotecaris i altres tipus de productes bancaris
 › Tramitació de dació de pagament

 › Inspeccions d’Hisenda: acompanyament, al·legacions i defensa del contribuent
 › Confecció de declaracions tributaries de qualsevol impost (IS, IRPF, IVA,...)
 › Informes fiscals i estudis de tributació d’operacions diverses: compravendes, donacions, 

reestructuracions empresarials, successions familiars, fusions, escissions, etc.
 › Tràmits amb l’Administració Tributària Estatal (Impost de Societats, IRPF, IVA, etc.): requeri-

ments d’informació, al·legacions, recursos de reposició, diligències d’embargament, deutes 
pendents, etc. 

 › Tràmits amb l’Agència Tributària de Catalunya (Impost sobre Transmissions Patrimonials, 
Actes Jurídics Documentats, Impost de Donacions, Impost de Successions, etc.): requeri-
ments d’informació, al·legacions, recursos de reposició, diligències d’embargament, deutes 
pendents, etc.

DRET IMMOBILIARI

DRET BANCARI

DRET FISCAL I TRIBUTARI
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 › Constitució, dissolució i modificació d’estatuts de Societats de Capital (SL, SA,...)
 › Constitució, dissolució, i modificació d’estatuts de Comunitats de Béns i Societats Civils (CB 

i SC)
 › Constitució, dissolució i modificació d’estatuts d’Associacions i Fundacions
 › Pactes de socis
 › Protocols familiars
 › Serveis de lletrat assessor de l’òrgan d’administració
 › Serveis de secretari no conseller de l’òrgan d’administració
 › Serveis vinculats a les start-ups
 › Auditories
 › Redacció de tot tipus d’actes i certificacions mercantils 
 › Preparació d’escriptures mercantils: constitució de societats, ampliació o disminució de ca-

pital social, escissió, fusió, estatuts socials, dissolució, liquidació, etc.
 › Revisió, preparació i resolució de tot tipus de contractes, entre d’altres:

 » Contractes civils:
 - Contractes d’arrendament i sub-arrendament
 - Contractes de compra-venda 
 - Contractes d’arres
 - Contractes de prestació de serveis
 - Contractes de traspàs de negoci 
 - Contractes de constitució de comunitat de béns

DRET MERCANTIL I CIVIL

 › Reclamacions al Tribunal Econòmic Administratiu Central/Regional
 › Reclamacions judicials contencioses-administratives per qüestions tributàries.
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 › Dret civil – deutes / impagats
 › Reclamació de deutes a morosos: reclamació prèvia i procediment monitori i canviari
 › Reclamacions prèvies a la via judicial
 › Demandes judicials de reclamació de quantitat
 › Negociació d’acords de pagament

 » Contractes mercantils:
 - Contracte d’agència
 - Contracte de distribució
 - Contracte de confidencialitat
 - Estatuts de S.L.
 - Contracte de franquícia
 - Contracte de màster franquícia
 - Contracte de agència o agent
 - Contracte de pòlissa de crèdit
 - Contracte Phantom Share
 - Contracte Cash Pooling
 - Contracte Stock options
 - Cartes d’intencions
 - Acords de col·laboració
 - Avís legal, condicions generals de venda i política de privacitat

DRET CIVIL - Deutes / Impagats

 - Contractes de préstec 
 - Contractes de cessió d’ús
 - Contractes de reconeixement de deutes i calendari de pagament
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 › Concursos de creditors
 › Contestació a circularització d’administradors concursals (classificacions del deute)

 › Tramitació de separacions i divorci, contenciosos i de mutu acord
 › Tramitació de modificació de les mesures establertes a la sentència de divorci

 › Reestructuracions de plantilla i Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
 › Resolució d’expedients davant l’Administració
 › Recursos Administratius i reclamacions economicoadministratives
 › Aplicació i actuació de convenis i normes laborals
 › Representació i assistència davant la Inspecció de treball i Seguretat Social
 › Demandes davant la Jurisdicció Social

 › Assessorament en testaments
 › Tramitació d’herències
 › Sol·licitud de certificat d’últimes voluntats 
 › Assessorament fiscal en transmissions mortis causa

DRET CONCURSAL

DRET DE FAMÍLIA

DRET LABORAL

DRET DE SUCCESSIONS

 › Accés als llistats de morosos
 › Cancel·lació de deutes als llistats de morosos 
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 › Sol·licituds de Número d’Identificació per a Estrangers (NIE)
 › Certificats de registre de residents comunitaris
 › Targetes de residència de familiars de ciutadans de la UE
 › Autoritzacions de treball
 › Arrelaments socials, laborals i familiars
 › Permisos inicials de treball
 › Autoritzacions de residències
 › Reagrupacions familiars
 › Renovacions
 › Autoritzacions de targetes llarga durada UE
 › Autoritzacions per a estudiants
 › Autoritzacions de residència per a inversors
 › Modificacions de residència legal
 › Autoritzacions de tornada
 › Nacionalitats espanyoles
 › Impresos de taxes
 › Sol·licitud de cites per a presentacions i per les empremtes
 › Recursos d’arxiu, de reposició i d’alçada
 › Cartes d’invitació

ESTRANGERIA

 › Assessorament en matèria de dret laboral
 › Informació i Tramitació de tot tipus de prestacions
 › Estudi i redacció de cartes de sanció i acomiadament
 › CMAC i representació lletrada davant la jurisdicció social
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 › Inscripcions de matrimoni al Registre Civil Central
 › Assessorament en assumptes estrangeria
 › Assegurances

 › Revisió i tramitació d’escriptures notarials de qualsevol tipus
 › Multes de trànsit: al·legacions, comunicació de conductor responsable de la infracció, re-

cursos, etc. 
 › Sol·licitud de certificat d’antecedents penals i policials; accés i cancel·lació d’antecedents.
 › Sol·licitud de llicències d’activitat als Ajuntaments
 › Peritatges econòmics 

TRÀMITS DIVERSOS



8

ASSESSORIA

Blanc, 8  t/ 972 505 100  Figueres
Güell, 58 t/ 972 940 940  Girona
Llull, 321 t/ 933 030 060  Barcelona

ASSESSORIA


