
PER A MÉS

INFORMACIÓ

Secretaria General: Assessoria jurídica
Tel. 937 451 262
A/e: assessoriajuridica@cambrasabadell.org

Cambra O� cial de Comerç 
i Indústria de Sabadell

Av. de Francesc Macià, 35
08206 Sabadell
Apt. corr. 119
Tel.937 451 255
Fax937 451 256
A/e: general@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org

Coneix
la legislació aplicable a 
cada operació comercial

Preveu 
com es resoldran les 
qüestions no pactades

Documenta 
les operacions comercials

Signa 
només allò que entenguis

Assegura’t 
que l’altra part entén el 
mateix que tu

Esforça’t 
per complir els 
compromisos, no per 
justifi car incompliments

Actua 
davant els incompliments 
dels altres

Avança’t 
als confl ictes

Evita 
plets

Fes 
valer els teus drets

La Cambra us dóna suport 
per conèixer com us afecta 

una llei, un reglament o 
altres normatives 

Elaborem i gestionem tot 
tipus d’instàncies per a 
l’administració pública

Clara orientació a 
evitar el plet davant les 

possibles controvèrsies 
que es deriven de les 
relacions comercials

La Cambra és el vostre 
assessor legal

En cas d’arribar al plet, 
la Cambra us defensarà 

fi ns al fi nal

Assessoria 
i defensa jurídica

Assessora’t a 
temps i
t’estalviaràs 
maldecaps!

Cambra de Comerç de Sabadell

La Cambra:
el vostre assessor jurídic
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Assessoria i defensa jurídica

Beneficis per a l’empresa
•	 Resoldre	amb	criteri	professional	i	especialitzat	qualse-

vol	dubte	jurídic	sobre	normativa,	legislació,	negociació,	
contractació,	documentació,	controvèrsia,	etc.

•	 Redacció	i	revisió	de	documents	jurídics	com	ara	con-
tractes,	escriptures,	etc.	redactats	a	la	vostra	mida.

•	 Defensa	en	procediments	judicials,	arbitrals,	etc.	de	
qualsevol	àmbit	amb	tota	la	informació	i	amb	la	millor	
garantia	d’èxit.		

•	 Seguretat	jurídica	en	les	vostres	operacions	comercials.

Avantatges que us oferim
•	 La	garantia	de	qualitat	i	serietat	de	la	Cambra	de	Co-

merç	de	Sabadell.

•	 Comptar	amb	un	equip	multidisciplinari	d’advocats	i	tèc-
nics,	especialitzats	en	diferents	àmbits,	que	donarà	res-
posta	a	qualsevol	necessitat	jurídica	que	se	us	presenti.	

•	 Experiència,	fruit	d’anys	d’assessorament	a	les	empreses.	

•	 La	nostra	capacitat	de	relació	amb	les	administracions	
públiques.

Us	oferim	assessorament,	atenció	i	acom-
panyament	personalitzat	davant	qualsevol	
dubte	jurídic,	interpretació	legal,	negocia-
ció	o	procediment	judicial	que	us	pugui	
sorgir	en	l’àmbit	mercantil,	internacio-
nal,	laboral,	fiscal,	civil,	administratiu	
i	penal,	sempre	de	la	mà	dels	millors	
advocats	i	altres	professionals	especialit-
zats.	La	nostra	trajectòria	al	costat	de	les	
empreses,	així	com	la	capacitat	de	relació	
que	mantenim	amb	les	administracions	
públiques,	ens	permet	oferir-vos	agilitat	en	
la	resolució	del	vostre	cas.	

Què
us oferim?

El	desenvolupament	de	l’activitat	empre-
sarial	comporta	prendre	constantment	
decisions	que	sovint	estan	estretament	
vinculades	al	món	jurídic.	Amb	l’objectiu	de	
donar-vos	suport	en	aquest	àmbit,	des	de	
la	Cambra	posem	al	vostre	abast	el	servei	
d’Assessoria i defensa jurídica	amb	el	
qual	tindreu	a	la	vostra	disposició	la	nostra	
dilatada	experiència	en	el	món	empresarial.	

Presentació
A	partir	del	que	exposa	l’empresa	i	de	
la	informació,	proves	i	documents	que	
pot	aportar,	s’estableix	l’estratègia	
d’actuació	a	iniciar	i	és	facilita	un	
pressupost	aproximat	del	mateix.

Funcionament 
del Servei

A	empreses	i	autònoms	que	precisin	assessora-
ment	o	suport	legal.

A qui 
ens dirigim

Posem	al	vostre	abast	un	equip	
d’advocats	especialistes	en	diferents	
disciplines	jurídiques	i	avalats	per	
una	àmplia	experiència,	que	tracta-
ran	cada	cas	de	forma	resolutiva	en	
defensa	dels	interessos	de	l’empresa	
o	de	l’autònom.	Sempre,	amb	la	més	
absoluta	confidencialitat	i	amb	un	
equip	de	tècnics	de	suport.	

L’equip
tècnic
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