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PROPERES COL·LABORACIONS AMB LA CÀTEDRA CAMBRA
D’EMPRESA FAMILIAR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

MILLOR BUFET ESPANYOL DE L’ANY”
(International Financial Law Review, 2007)

“TROFEU FIRMA EUROPEA INDEPENDENT” 
(Décideurs Stratégie Finance Droit, 2007)

“FIRMA MÉS INNOVADORA (EUROPA)” 
(Managing Partners’ Forum, 2007)

“FIRMA MILLOR GESTIONADA DE L’ANY (EUROPA)” 
(Managing Partners’ Forum, 2006)

“MILLOR BUFET ESPANYOL DE L’ ANY”
(International Law Office, 2005)

“MILLOR BUFET DE LA PENÍNSULA IBÈRICA” 
(Chambers, 2004)

Girona, 23 de gener de 2008



CUATRECASAS A GIRONA

Des de la seva obertura l’any 1991, Cuatrecasas Girona apropa al conjunt de les empreses 
de les comarques de Girona els estàndards de qualitat, integritat i professionalitat de 
Cuatrecasas combinats amb un component de proximitat geogràfica.

L’equip el formen una vintena d’advocats i compta amb especialistes en matèria fiscal, 
mercantil, laboral i processal-civil, com també en urbanisme, medi ambient i contenciosos. 
Té una experiència àmplia en l’assessorament recurrent de gran valor afegit a un gran 
nombre d’empreses de Girona i convé destacar especialment la seva participació en 
nombroses operacions del sector hoteler i de turisme, de l’aglomeració i de la distribució, 
com també en el mercat immobiliari, el qual té una gran presència en la zona. Igualment, 
convé ressaltar-ne la gran especialització en l’assessorament en processos d’inspecció i 
en contenciosos fiscals.  

D’altra banda, els professionals de l’oficina tenen molta experiència en l’assessorament 
a empreses familiars, unes empeses que són l’eix del teixit industrial i econòmic de les 
zona i a les quals s’assessora en tots els àmbits jurídics i institucionals.

L’any 2007 Cuatrecasas Girona va signar un conveni de col·laboració institucional amb 
la Universitat de Girona adquirint la condició d’Entitat Col·laboradora de la Càtedra Cambra 
de l’Empresa Familiar. La finalitat de la col·laboració és promoure el desenvolupament de 
les empreses d’orígen i àmbit familiar.

INFORMACIÓ GENERAL

Amb un equip format per més de nou-cents advocats, Cuatrecasas és un dels principals 
despatxos d’advocats de la península Ibèrica. La seva pràctica jurídica abasta totes les 
àrees del dret d’empresa.  

Cuatrecasas combina l’exercici de l’advocacia mercantil i contenciosa amb una poderosa 
pràctica tributària, financera i laboral, i ofereix, per tant, als seus clients un assessorament 
jurídic integral que posa l’èmfasi en la personalització i l’obtenció de resultats.  

Cuatrecasas disposa d’oficines pròpies a les principals ciutats espanyoles i portugueses, 
com també a Brussel·les, Casablanca, Londres, Nova York, París i Sao Paulo. Fusionada 
amb el prestigiós despatx portuguès Gonçalves Pereira, Castelo Branco e Associados, 
l’empresa té subscrit un acord d’aliança amb Machado Meyer Sendacz e Opice, a Brasil, 
i amb Pérez Alati, Grondona, Benites, Artnsen & Martínez de Hoz,a Argentina, i manté 
acords de col·laboració professional amb Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C., a 
Mèxic, i Carey y Cía., a Xile. Aquesta posició privilegiada permet oferir als clients de 
Cuatrecasas la millor plataforma per al seu assessorament a la península Ibèrica i a Amèrica 
Llatina.

CONFERÈNCIA: LES ÚLTIMES NOVETATS EN RELACIÓ A LA SUCCESSIÓ A 
L’EMPRESA FAMILIAR.

• Novetats del Projecte de Llei IV relatiu al Codi de Succesions. 
• Fiscalitat de la tinença i transmissió de l’Empresa Familiar. Novetats 2008. 
• Aspectes a tenir en compte per redactar el testament d’un empresari.
6 de Març

HORARI 
La conferència serà de 18:30 a 20:30h.

ADREÇA
Parc Científic i Tecnológic de la UdG. Pic de Peguera, 15 (La Creueta) Girona.

Si desitja assistir a alguna d’aquestes activitats, preguem contacti amb Cristina Camarero 
Telèfon: 972 417 619 E-mail: cristina.camarero@cuatrecasas.com

Sr. Alberto Palacios
Soci de Cuatrecasas

PONENTS
Sr. Enric Brancós
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. Acadèmic de l’Acadèmia de Legislació i 
Jurisprudència de Catalunya. Membre de la comissió redactora de l’avantprojecte del Llibre 
IV relatiu al Codi de Succesions.

Sra. Sílvia Alberti
Socia-Directora de l’oficina 
de Cuatrecasas a Girona

Sra. Cristina Fusté
Associada de Cuatrecasas

JORNADES DE TREBALL 

Testament de l’empresari. Com gestionar les emocions en el moment de fer el testament.
6 de Febrer

Solucions jurídiques per prevenir i conviure amb els conflictes familiars.
17 d’ Abril

Preparació i planificació del relleu dels pares als fills.
5 de Juny

PONENTS
Les jornades de treball seran impartides per professionals de Cuatrecasas experts en 
assessorar a empreses familiars i comptaran amb la inestimable col·laboració de la Sra. 
Inma Puig (Professora del Departament de la Direcció de Recursos Humans d’ESADE. 
Psicòloga Clínica).

HORARI 
Totes les jornades de treball seran de 18.30 a 20.30 h.

ADREÇA
Parc Científic i Tecnológic de la UdG. Pic de Peguera, 15 (La Creueta) Girona.

PROPERES COL·LABORACIONS DE CUATRECASAS GIRONA AMB LA 
CÀTEDRA CAMBRA D’EMPRESA FAMILIAR
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