Àrea Mercantil
El nostre Departament Mercantil li ofereix serveis d’assessorament des d’una
perspectiva d’assessoria d’empreses, posant especial èmfasi en l’assessorament,
negociació, redacció i execució de contractes propis de l’activitat mercantil. Entre els
nostres serveis pot trobar:
o Assessorament, redacció i interpretació de contractes mercantils
o Confecció de contractes mercantils
o Assessorament

en

les

diferents

operacions

comercials

(de

compravenda, subministrament, arrendament, leasing, prestació de
serveis)
o Contractes associatius i de participació en activitats mercantils
(acords entre accionistes, comptes en participació, societats civils)
o Contractes de garantia, com són els de fiances, d’hipoteca, aval i
penyora
o Contractes de finançament
o Contractes de patrocini i sponsoring

Àrea Societària
El nostre Departament realitza un assessorament integral de les societats (civils o
mercantils) i dels seus socis i administradors per tal de garantir un correcte
funcionament de la seva estructura i activitat. Entre d’altres, tractem temes com:
o Constitució de societats i altres tipus d’entitats (mercantils, civils,
sucursals, agrupacions d’interès econòmic, unions temporals
d’empreses) així com modificacions i reorganitzacions de les
mateixes (fusió, escissió, transformació, liquidació i dissolució)
o Legalització de noves empreses
o Assessorament sobre la legalitat de les convocatòries, acords i
decisions que s’adoptin per les Juntes Generals o els Òrgans
d’administració de les Societats
o Assessorament jurídic als òrgans socials i intervenció en la redacció i
confecció de les Actes i Certificacions dels acords, així com l’Acta i
Certificat de la Junta genera de Socis per a l’aprovació dels Comptes
Anuals, i les que corresponguin als acords relatius a modificacions
estatutàries (canvis de denominació, domicili, drets de vot,
composició dels òrgans de govern...)
o Confecció i presentació de Dipòsits de Comptes Anuals de les
societats mercantils, juntament amb el Certificat de la Junta General,
davant el Registre Mercantil per a la seva publicació.
o Seguiment i control del venciment dels càrrecs.
o Legalitzacions dels llibres societaris obligatoris: Llibres d’Actes i
Llibres de Registre de Socis.
o Complementació dels Llibres supervisant i controlant la seva
legalitat
o Estudis de viabilitat de projectes empresarials
o Compravenda d’accions i participacions socials.
o Tramitacions d’escriptures davant del Registre Mercantil.

Àrea Concursal
En moments de crisis empresarials, el nostre equip de professionals en temes jurídics,
laborals, econòmics i mercantils estudiarà tota la problemàtica de les dificultats
empresarials, analitzant la comptabilitat, els contractes amb els creditors, proveïdors,
les condicions i la situació laboral dels treballadors... per tal de planificar una
estratègia en funció de si existeix la possibilitat de continuïtat o si la insolvència es
imminent.
També trobarà un bon recolzament en el moment en que es trobi que un dels seus
clients es troba en una situació de concurs de creditors. Les tasques que li oferim,
entre d’altres són:
o Assessorament, estudi de documentació de la societat i confecció
d’Informe econòmic i productiu.
o Realització d’auditories internes
o Estudi i confecció de tota la documentació exigida per a la sol·licitud
de concursos de creditors
o Assessorament sobre les gestions necessàries per a recuperació de
l’IVA
o Consultes amb l’Agència Tributària per a concreció de terminis per a
sol·licituds de recuperació d’IVA
o Confecció i presentació d’escrits a Hisenda de modificació de les
bases Imposables a efectes d’IVA, per motiu de concurs
o Assessorament i/o confecció de factures rectificatives
o Confecció de comunicats a l’empresa concursada de l’expedició i
remesa de factures rectificatives
o Confecció de Certificats de l’Administrador de reconeixement del
deute

Fundacions i Associacions
Davant el fort creixement en l’activitat social i econòmica de la nostra societat de les
fundacions i associacions sense ànim de lucre, el nostre Departament Mercantil
ofereix un ampli assessorament en temes com:
o Preparació dels actes constitutius
o Tramitació de la inscripció en els registres públics corresponents
o Elaboració dels estatuts, dels reglaments interns de funcionament i
dels acords dels òrgans de govern de les entitats
o Assessorament en la seva activitat i en operacions especials
o Assessorament i redacció d’acords de col·laboració amb altres
entitats i creació de federacions o altres models supra-associatius
o Assessorament i tramitació de la dissolució i liquidació de l’entitat

