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Valors, compromís i experiència

A Across Legal estem bolcats en la nostra
professió. Treballem en equips altament motivats.
Estem al dia en un entorn legal en contínua
evolució. No és simplement la nostra feina,
som el que volíem ser.
A Across Legal estem compromesos amb la millora
i el creixement dels nostres clients. El nostre
objectiu és assessorar-los en la presa de decisions,
donar-los suport davant de les dificultats i resoldre
els problemes que sorgeixen en el dia a dia.

Across Legal és un despatx dinàmic i amb
projecció internacional. Tots els membres tenen
una àmplia formació i una contrastada experiència
en l’assessorament legal a particulars, així com a
empreses nacionals i internacionals.

Sobre nosaltres

Across Legal té professionals amb experiència
contrastada en l’assessorament legal d’empreses
en totes les àrees del dret que solen afectar-los
(mercantil, civil, propietat industrial-intel·lectual,
contenciós, processal, concursal, etc.).

els nostres clients. Això implica anar més enllà
que el mer enteniment de la legislació vigent.
És comprendre les necessitats del client, ara i a
llarg termini, amb l’objectiu d’assolir l’èxit en el
seu negoci.

Els nostres clients són el centre de la nostra
activitat. La nostra intenció és estar sempre al seu
costat davant dels reptes de la seva activitat diària
i, molt especialment, en els moments difícils.
Ens esforcem a mantenir, a tota hora, una actitud
activa que faciliti als nostres clients la presa de
decisions, la resolució de conflictes i la millora
del negoci. L’experiència del nostre equip permet
aportar una visió general i innovadora en qualsevol
situació amb implicacions legals que pugui afectar

La nostra xarxa de col·laboradors externs
especialitzats complementa qualsevol necessitat
dels nostres clients requerida per a proporcionar
un servei d’excel·lent qualitat. A Across Legal ens
comprometem amb els resultats i el creixement
dels nostres clients.
La nostra feina és rigorosa i aspirem a tota hora
a l’excel·lència.

Àrees d’especialització
Across Legal és un despatx d’advocats que ofereix
assessorament integral i global al client. Des de
l’assessorament general a l’especialitat més concreta que cada cas requereix, Across Legal dóna
resposta a les necessitats legals dels seus clients.
Dret internacional
Across Legal representa clients nacionals i estrangers en operacions i litigis transfronterers en un ampli rang d’indústries. Gràcies a la nostra experiència
i coneixement especialitzat en transaccions internacionals, així com a l’estreta i assídua col·laboració
amb despatxos en altres jurisdiccions, estem habituats a coordinar operacions i disputes en entorns
legals diversos. Els advocats d’Across Legal poden
proporcionar assessorament multilingüe en anglès,
rus, francès i italià, així com en castellà i català.
Les nostres principals àrees d’actuació dins de
l’àmbit internacional són:
s Fusions i adquisicions. Aliances d’empreses
s Contractes d’agència, distribució i venda internacional de mercaderies
s Refinançaments i reorganitzacions corporatives
s Creació d’empreses, suport a la constitució de
filials i matrius a l’estranger
s Assessorament a estrangers en l’adquisició de
béns a Espanya
s Processal amb component internacional
Corporatiu
Across Legal representa empreses de maduresa i dimensions molt diverses en tots els aspectes relacionats amb el dret mercantil. Ens esforcem a entendre
el negoci dels nostres clients per a aportar solucions

idònies i que, si escau, perdurin en el temps.
La nostra àmplia experiència en diverses activitats,
indústries i contexts de negoci ens permet proposar solucions innovadores.
Les nostres principals àrees d’actuació dins de
l’àmbit corporatiu són:
s Fusions i adquisicions, així com altres modificacions estructurals
s Unions temporals d’empreses, aliances
d’empreses, acords de socis
s Responsabilitat social de directius i administradors (D&O)
s Contractes mercantils
s Refinançaments i reorganitzacions corporatives
s Creació de noves empreses i ampliacions de capital
s Reestructuració de companyies en situacions
preconcursals o concursals
s Separacions i conflictes de socis
Processal-Concursal
La nostra experiència inclou la defensa i resolució
de conflictes davant dels jutjats i tribunals espanyols de totes les jurisdiccions existents en totes
les seves instàncies, així com davant de diferents
tribunals arbitrals.
Així mateix, en situacions de crisi econòmica i de
solvència, tant d’empreses com de particulars,
treballem, braç a braç, amb els nostres clients per
a trobar la millor solució a la seva difícil situació.
Les nostres principals àrees d’actuació en l’àmbit
processal són:
s Reclamacions d’impagats (judicis verbals, ordinaris i executius)

Àrees d’especialització
s Demandes relacionades amb defectes constructius i amb la promoció immobiliària en general
s Demandes relacionades amb el dret societari i
mercantil, així com conflictes entre socis
s Demandes concursals
s Processal penal especialment enfocat a delictes
econòmics i societaris
s Demandes de desnonament i de resolució de
contractes d’arrendament per altres causes diferents de l’impagament
s Separacions, divorcis i disputes successòries
s Demandes davant les administracions públiques
s Demandes per incompliments contractuals, en
què s’exigeix la resolució o el compliment íntegre,
així com el rescabalament de danys i perjudicis
s Demandes de delimitació de finques, disputes
possessòries, execució de condicions resolutòries, relacions de veïnat
s Competència deslleial
Immobiliari-Urbanisme
Across Legal disposa de professionals de gran experiència en el sector immobiliari i en l’assessorament
urbanístic; experiències adquirides, no solament
com a assessors externs a empreses constructores o
promotores, sinó també des del si d’aquestes. Across
Legal assessora empreses i particulars en tot tipus
d’operacions relacionades amb béns immobles, ja es
tracti de terres sense desenvolupar, parcel·les edificables, edificis destinats a qualsevol ús, complexos
residencials, comercials, turístics, de vacances, etc.
Les nostres principals àrees d’actuació en l’àmbit
immobiliari i urbanístic són:
s Planificació i tramitació urbanística

s Gestió urbanística (projectes de reparcel·lació,
urbanització)
s Contractes d’obra d’urbanització, construcció,
Project management, contractes de compravenda, arres, lloguer amb opció de compra, etc.
s Auditories legals en matèria immobiliària per a
la transmissió d’empreses amb actius immobiliaris, processos de recuperació d’actius d’entitats
financeres, dacions en pagament, refinançament
de deutes, etc.
s Drets reals, propietat horitzontal i arrendaments
Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial
Across Legal ofereix serveis molt especialitzats en
relació amb la protecció i explotació dels drets de
propietat intel·lectual (copyright, marques, patents
i demés), especialment en assumptes relacionats
amb las tecnologies de la Societat de la Informació.
Coneixem i ens interessa l’entorn tecnològic i també
comprenem la importància i el valor que els drets de
propietat intel·lectual tenen per tal de protegir les
noves idees, productes i models dels nostres clients.
Les nostres principals àrees d’actuació en aquest
àmbit inclouen:
s Protecció, gestió i auditories legals en relació
amb els drets de propietat intel·lectual i propietat
industrial.
s Llicències de programari (software)
s Programari lliure i continguts
s Prova electrònica i anàlisi forense digital
s Virtualització i informàtica en núvol
s Multimèdia
s Bases de dades
s Drets de privacitat, etc.

