Dret de Successió
En el nostre Departament Jurídic trobarà recolzament i consell en tots els temes
relacionats en la successió mortis causa i realitzarem tots els tràmits necessaris per
a la successió:
o Tramitació i liquidació d’acceptacions d’herència
o Declaracions d’hereus judicials i notarials
o Assessorament en la redacció del testament
o Planificació hereditària: protocols familiars
o Reclamacions de drets hereditaris.
o Obtenció de certificats d’últimes voluntats i certificats de Cobertura
d’assegurances.

Dret de Família
Davant la complexitat de les normes jurídiques que regulen les relacions personals i
patrimonials dels integrants de les famílies entre sí i respecte a tercers, des del nostre
Departament Jurídic li oferim els nostres serveis en referència a les relacions
familiars, matrimonials, paterno-filiar i institucions tutelars, on li realitzarem la
tramitació de:
o

Separacions i divorcis contenciosos i de mutu acord

o Incapacitacions
o Tuteles
o Assessorament, constitució i dissolució d’unions estables de parella
o Procediments d’Aliments, guàrdia i custòdia en Extincions d’Unions
estables de parella
o Reclamació de pensions d’aliments
o Demandes de mesures Provisionals Prèvies, en matèria d’Aliments,
Guàrdia i Custòdia i ús del domicili conjugal
o Demandes de Nul·litat Civil i Canònica
o Execució de sentències de divorci i separació

Dret Civil
En el nostre Departament Jurídic li oferim els nostres serveis en la gestió de temes
relacionats en la regulació de les relacions personals o patrimonials entre persones
privades, tant físiques com jurídiques i de caràcter privat i públic. Li oferim un servei
integral en la regulació de les diferents relacions, com poden ser:
o Assistència lletrada procediments judicials
o Procediments monitoris i canviaris
o Constitució i assessorament de societats civils i comunitat de béns
o Redacció, revisió i negociació contractes civils
o Assessorament per la compra o venda d’immobles, ja siguin
vivendes, locals, naus industrials, terrenys.
o Arrendaments urbans i rústics: Redacció contractes arrendament i les
seves pròrrogues i annexos; Procediments judicials de desnonament.
o Assessorament sobre les matèries relacionades amb la propietat
immobiliària
o Representació oficial del propietari davant de tercers (llogaters,
Administració Pública, comunitats)
o Extinció de Comunitats de Béns.
o Propietat intel·lectual: patents i marques.

Reclamacions de quantitats
Des de l’Assessoria pot gestionar els seus impagats i reclamar els deutes mitjançant el
nostre servei de gestió d’impagament a deutors. Des d’aquest Departament realitzem
les tasques de:
o Assessorament previ per prendre les decisions correctes a l’hora de
reclamar el deute pendent
o Anàlisi del motius d’impagament i capacitat real de pagament del
deutor analitzant la solvència i la situació financera i anàlisi de la
possible responsabilitat dels administradors o altres que hagin
intervingut en l’operació
o Redacció i enviament de tots els escrits de reclamació que siguin
necessaris, tant a les societats deutores com a altres responsables
o Negociacions d’acord entre les parts
o Redacció d’acords transaccionals entre els parts
o Confecció i presentació davant el Jutjat de la reclamació de judici
Monitori
o Confecció i presentació davant Jutjat de la demanda executiva
o Confecció i presentació davant Jutjat de la sol·licitud d’embargament
dels comptes bancaris i devolucions d’AEAT
o Confecció i presentació davant jutjat de la Demanda de Judici
Ordinari
o Assistència a les audiències

Dret Administratiu
L’Assessoria Tècnica Fiscal del Bages, S.L., des del seu Departament Jurídic, ofereix
un assessorament integral en les relacions amb les Administracions Públiques i els
empresaris o particulars, en una pluralitat d’aspectes com són:
o Tramitació de documentació davant Organismes Públics
o Recursos de sancions administratives
o Sol·licitud d’ajudes familiars
o Sol·licitud permisos municipals, autonòmics i estatals
o Tramitació de documentació per accedir a concursos públics.

Dret Laboral i de la Seguretat Social
El nostre Departament Jurídic ofereix assessorament legal en tots els aspectes del
Dret del Treball i de la Seguretat Social. Els nostres serveis cobreixen, en concret,
les següents tasques:
o Defensa jurídica de l’empresa en les reclamacions de treballadors o
de l’Administració
o Assistència jurídica als treballadors en les sol·licituds a empreses,
Seguretat Social i SOC
o Procediments de reclamació contra la Seguretat Social en matèria de
pensions i prestacions.

