A BOSCH & BILBAO ADVOCATS els oferim una àmplia gamma de serveis,
dirigits tant a empresaris com a professionals i particulars, en les diferents
branques del Dret.
Apliquem els nostres coneixements i capacitat tècnica amb la finalitat d’obtenir
el millor resultat pels interessos dels nostres clients.
Posem a la seva disposició el millor assessorament i mitjans tècnics més
avançats, per a preparar qualsevol anàlisi jurídic que vostè precisi.
DRET SOCIETARI
Societats de capital i operacions societàries
Fusions i escissions societàries, i cessions
global d’ actius
Compravendes de societats, d’empreses i
d’actius
Responsabilitat d’administradors
Protocols familiars
Reestructuracions societàries
Accionistes minoritaris
Societats civils
Federacions i Associacions
Fundacions
Cooperatives
Associacions d’Interès Econòmic
INSOLVÈNCIES I REESTRUCTURACIONS EMPRESARIALS
Assessorament en situacions de crisi
empresarial
Concurs de creditors
Mediació i solució extrajudicial de conflictes
Reestructuracions en ordre a la viabilitat
empresarial
Recuperació de crèdits en procediments
concursals

CONTRACTACIÓ CIVIL I MERCANTIL
Contractes mercantils (agència, distribució,
concessió i franquícies,…)
Contractes civils (arrendaments urbans i
rústics, dipòsits, compravenda
d’immobles,..)
Comerç internacional
Dret canviari (lletres de canvi, pagarés,
txecs,…)
SUPORT JURÍDIC A ADMINISTRACIONS DE FINQUES
Assessorament jurídic a Administracions de
Finques per a la gestió i reclamació de
rendes impagades, extrajudicialment i
mitjançant la interposició de demandes de
desnonament i de reclamació de rendes.
DRET PROCESSAL I ARBITRATGE
Assistència i defensa lletrada en
procediments judicials civils i mercantils:
Contractació, assessorament i defensa
complerta en assumptes relatius al dret de
propietat, drets de garantia, drets de la
personalitat i fonamentals, qüestions
successòries, aspectes de família i
contractació civil i mercantil de tot tipus.
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ACCIONS DE RESPONSABILITAT
Contractual i extracontractual
Responsabilitat del producte
Responsabilitat professional

CONFLICTES DERIVATS DE CONTRACTES D’OBRA I
DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

CONFLICTES SOCIETARIS
Impugnació d’acords socials
Accions de responsabilitat contra els
administradors
Accions de competència deslleial

PROCESSOS EN MATÈRIA DE DRET SUCCESSORI,
FAMÍLIA

Testamentaria
Qüestions de família, separació i divorci
Incapacitacions

DRET PENAL ECONÒMIC

Delictes econòmics i contra el patrimoni
Estafes i Insolvències punibles
Delictes societaris i delictes urbanístics

DRET ADMINISTRATIU

Dret Administratiu i Contractació
Pública
Procediments administratius i
Comptenciós-administratiu
Expropiacions
Subvencions i ajudes
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 de lloguer i de
permuta
Planejament urbanístic
Instruments públics en sòl i
habitatge
Convenis urbanístics
Gestió urbanística
Llicències
Disciplina urbanística i règim
Sancionador
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