1.
QUI SOM

1. QUI SOM

Area Legal es un projecte professional que neix l’any 2007 de la iniciativa d’alguns socis
de l’actualment dissolt Bufet Roig Aran i està especialitzat en totes les branques del dret
empresarial, amb particular interès en societats espanyoles i en grups de societats
estrangeres amb presència a Espanya.
Area Legal es una firma independent, formada per professionals que tenen per objectiu
oferir als seus clients un servei competitiu, flexible, personalitzat i de màxima qualitat.
Disposa d’oficines a Barcelona i a Madrid (a través del Bufet associat Pla & Roig Aran amb
qui té una especial aliança des de fa més de 15 anys).
El nostre equip a Barcelona,
Socis
Antonio Gómez Pérez
Elvira Cuxart Fonolleda
Bertran Vall Escala
Eva Palou Marrodán
Albert Giralt Català
Ignacio De Lemus Otero
Alejandro Canalda Aixalá
Associats
Gerard Aguilar Martínez
Pablo García Suqué
Francisco Expósito Bader
Carmen Farrés Ripoll
El nostre equip a Madrid el Bufet associat Pla & Roig Aran,
Socis
Guillermo Pla Otáñez
Pablo García-Perrote García-Lomas
Patricia Monterrubio Escorial
Rocío García-Mauriño Cañal
Associats
Berta López-Baillo García
BROCHURE AREA LEGAL

2
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ELVIRA CUXART FONOLLEDA
Sòcia
Advocada en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzada en dret civil, immobiliari i de la construcció.

Assessora en la inversió immobiliària des del seu inici, coordina la realització de due
diligences en l'àmbit immobiliari, el desenvolupament urbanístic en general i el disseny
de les operacions. Assessora la redacció de precontractes i contractes de compra del sòl,
de contractes de construcció i enginyeria, la resolució d'incidències de l'obra, la seva
legalització i la venda a usuaris finals.
En l'àmbit del dret de la construcció té una extensa experiència en l'assessoria d'empreses
promotores, constructores, enginyeries i gestors d'obres. Compta amb amplis
coneixements en arrendaments urbans, assessorant múltiples empreses del sector, i com a
especialista en la constitució de propietats horitzontals de tota mena. Participa molt
activament en arbitratge i mediació, especialment en casos de construcció.
Idiomes: anglès, francès, castellà i català.
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ANTONIO GÓMEZ PÉREZ
Soci
Advocat en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzat en dret mercantil i tributari.
En dret tributari assessora a entitats residents i no residents de diversos sectors (sanitari,
immobiliari, telecomunicacions, promotors esportius i oci, etc.). Treballa en la
planificació de venda de societats, reestructuracions societàries i projectes d'inversió, la
planificació tributària de grans patrimonis, la successió de l'empresa familiar i la
tributació d'artistes i esportistes, així com en la defensa dels interessos dels clients amb
relació a litigis davant l'Administració tributària en totes les instàncies.
En dret mercantil i societari, la seva pràctica professional es centra en fusions i
adquisicions, assessorament mercantil a empreses i contractació mercantil. Té una àmplia
experiència en el tancament d'acords de socis i protocols familiars, així com en
l'assessorament en situacions de conflicte societari.
Idiomes: anglès, francès, castellà i català.
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EVA PALOU MARRODÁN
Sòcia

Advocada en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzada en dret mercantil i societari.
Assessora a empreses nacionals i internacionals, assistint als clients en tots els aspectes
legals de la seva activitat empresarial. També assessora en transaccions empresarials,
principalment en fusions i adquisicions, joint ventures, reestructuracions societàries i
acords de col·laboració.
En l'àmbit de l'assessorament jurídico-mercantil, la seva pràctica se centra en l'assistència
i la negociació en contractació mercantil. Com a part de l'assessorament jurídico-societari
prestat a les companyies, col·labora i assessora de manera recurrent als departaments
jurídics interns, tutelant les actuacions dels òrgans societaris, duent a terme projectes
d'eficiència operativa i gestió de la responsabilitat dels membres dels òrgans
d'administració i/o socis en empreses familiars. Exerceix la secretaria del Consell
d'Administració de societats nacionals i multinacionals.
També està especialitzada en la reestructuració de deute i refinançament, estructura
financera i refinançaments (securitizations), i en l’execució a Espanya de les garanties que
afecten a filials i actius d’acords financers multijurisdiccionals.
Idiomes: anglès, francès, castellà i català.
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BERTRAN VALL ESCALA
Soci
Advocat en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzat en dret mercantil i societari.
Compta amb una àmplia experiència en l'assessorament i l'assistència d'empreses i dels
seus equips directius, participant en el disseny i la implementació de projectes de
reestructuració societària i adquisicions (M&A), així com en la internacionalització de
grups societaris d'àmbit nacional. Assessora en projectes de refinançament, project
finance, intervenció de business angels i finançament de start-ups.
Exerceix la secretaria del Consell d'Administració de societats nacionals i multinacionals,
havent adquirit la seva experiència assessorant a empreses amb implantació internacional
i a empreses nacionals en processos d'internacionalització.
Ha col·laborat en premsa especialitzada, conferències i cursos. Va ser responsable de la
newsletter del Departament de Dret Mercantil de PwC Barcelona i va participar en la
redacció de l'Informe 2012 sobre transparència en Informació Financera de les societats
de l'OCDE.
Idiomes: anglès, castellà i català.
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IGNACIO DE LEMUS OTERO
Soci
Advocat en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzat en dret processal i familiar.
Responsable del Departament de Dret Processal, porta la direcció lletrada de tot tipus de
procediments judicials, principalment en l'àmbit civil i mercantil i el penal econòmic. La
seva activitat compren reclamacions d'impagats, execucions hipotecàries, execucions
canviàries, impugnacions de contractes, reclamacions civils de tot tipus i impugnacions
d'acords socials. Tanmateix, compta amb una àmplia experiència en responsabilitat civil i
dret d'assegurances, representant des de fa molts anys a la filial espanyola d’una de les
companyies asseguradores més importants a nivell mundial.

En l'àmbit del dret penal, ha desenvolupat una important activitat en la pràctica processal
penal de “coll blanc” en les seves diferents jurisdiccions i instàncies. Assessora i defensa a
empreses i als seus càrrecs superiors i directius en una amplia gama d’assumptes
reglamentaris i penals.
En el dret de família està especialitzat en procediments de separació i divorci complexos
que afecten a particulars amb un ampli patrimoni.
Idiomes: anglès, castellà i català.
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ALBERT GIRALT CATALÀ
Soci
Advocat en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzat en dret tributari.
Com a expert en dret tributari, assessora en la planificació fiscal de fusions i adquisicions
nacionals i internacionals, i optimització de la fiscalitat global d’empreses, grups
d’empreses i family offices, grans patrimonis i operacions immobiliàries.
Ha participat en diferents seminaris i conferències d’àmbit nacional i internacional, i com
a ponent en diferents programes de formació.
Actualment és professor del Màster de Dret Tributari del Col·legi d’Advocats de
Barcelona.
Idiomes: anglès, castellà i català.
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ALEJANDRO CANALDA AIXALÁ
Soci
Advocat en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzat en Dret Penal, Civil, Processal, Immobiliari i de responsabilitat
de la construcció.
Compta amb una àmplia experiència en l’àmbit del dret civil, assessorant tant a
particulars com a empreses nacionals i internacionals en l’àrea de la contractació,
arrendaments, propietat horitzontal i dret de la construcció.
Dins la pràctica processal, dirigeix tot tipus de procediments judicials i arbitrals, de
reclamació de quantia, incompliment contractual, dret bancari i de responsabilitat civil i
és un reconegut especialista en l’àmbit de les reclamacions de responsabilitat de la
construcció, assessorant a empreses immobiliàries i comunitats de propietaris.
En l’àmbit penal, centra les seves activitats en el dret penal econòmic, assessorant a
empreses i particulars.
Idiomes: castellà, català, anglès i italià.
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CARMEN FARRÉS RIPOLL
Associada

Advocada en exercici. Membre de l'Il·lustre
Especialitzada en Dret Fiscal i Mercantil.

Col·legi

d'Advocats

de

Madrid.

En l'àmbit de Dret Fiscal, assisteix i aconsella en l'optimització de les oportunitats fiscals
per a companyies, grups d'empreses i persones físiques, tant residents com no residents
en territori espanyol. També està a càrrec del tax compliance tant de persones físiques
com d'empreses.
En l'àmbit de Dret Mercantil, assisteix en les operacions d'adquisició d'empreses i
aconsella a les empreses en el curs ordinari dels seus negocis.
Idiomes: Castellà, Català, Inglés i Francès.
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FRANCISCO EXPÓSITO BADER
Associat
Advocat en exercici membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Especialitzat en dret digital, privacitat i dret del consum.
Presta assessorament legal a empreses i professionals, en qüestions relacionades al
compliment de la normativa sobre privacitat i protecció de dades, serveis de la societat de
la informació i comerç electrònic, assegurant que les activitats comercials tant online com
a offline del client compleixin amb les regulacions nacionals i europees relacionades amb
aquestes especialitats.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, Màster en Consum Europeu especialitat
E-commerce per la Universitat de Barcelona i Brunel University (Londres), Màster en
Assessoria Fiscal per la Universitat de Navarra, Postgrau en Protecció de Dades en la
Universitat Oberta de Catalunya.
Idiomes: anglès, castellà i català.
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PABLO GARCÍA SUQUÉ
Associat
Advocat en exercici membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Especialitzat en dret societari i mercantil i dret esportiu.
En dret esportiu compta amb una gran experiència en l’àmbit disciplinari, havent format
part del Comitè d’Apel·lació del la Reial Federació Espanyola de Patinatge, essent
actualment membre del Comitè de Disciplina Social del RCDE Espanyol de Barcelona.
Tanmateix, en l’àmbit privat, treballa per a empreses de màrqueting esportiu del Regne
Unit i Espanya en la compra venda de drets online y offline, així com en la cerca i
activació de patrocinis.
En dret societari i mercantil, compta amb una dilatada experiència en processos de
dissolució i liquidació d’empreses, assessorant a les mateixes per tal de realitzar un trànsit
ordenat cap a la seva extinció i l’assegurament de la responsabilitat de l’òrgan
d’administració. Tanmateix assessora a empreses en l’activitat ordinària de la companyia,
intervenint a qualsevol fase de la vida d’una entitat mercantil.
Idiomes: anglès, italià, castellà i català.
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GERARD AGUILAR MARTÍNEZ
Of counsel

Advocat en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Especialitzat en Dret del Treball i en Dret de l'Empresa.
Ve desenvolupant la seva activitat professional en el món laboral i de l'empresa des de l’any
2000, temps durant el qual ha assessorat a més de 900 empreses i particulars.
El seu àmbit d'actuació és molt ampli dins el dret laboral: redacció de contractes de treball i
alta direcció, assessorament jurídic en matèria d'acomiadaments i expedients de regulació
d'ocupació, auditories de contingències laborals en el context d'operacions de fusió i
adquisició de societats, defensa jurídica en inspeccions i reclamacions de treball, etc...
A la seva especialització en Dret del Treball cal sumar-hi una sòlida formació econòmica i gran
experiència en l'assessorament i gestió laboral de negocis, el que li permet prestar un
assessorament molt ampli amb una visió privilegiada de l'exercici professional.
Idiomes: anglès, castellà i català.
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— Fusions i Adquisicions
— Dret Mercantil i Societari
— Dret Tributari
— Dret Immobiliari i de la Construcció
— Dret Processal i Concursal
— Dret Urbanístic i Administratiu
— Seguretat Social i Laboral
— Dret Penal
— Dret Digital i Protecció de Dades
— Dret del Consum
— Dret Esportiu
— Clients Privats
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3. SITUACIÓ I XARXA

Tenim oficines a Barcelona i a Madrid situades en el nucli financer de la ciutat.
Area Legal és el membre espanyol de la xarxa internacional “Globaladvocaten”
(www.globaladvocaten.com), el que ens permet prestar assessorament legal als
nostres clients a 25 països que compten amb més de 800 advocats, i que treballa
en estreta col·laboració amb el “Toledo Group”, una xarxa de bufets internacionals amb seu a
Estats Units que compta amb prop de 1.800 advocats associats.

BARCELONA
Avda. Diagonal, 437, 2º 2ª
08036 Barcelona (Espanya)
Tel (+34) 932 386 850
Fax (+34) 934 160 587
MADRID
Paseo de la Castellana, 8, 1º
28046 Madrid (Espanya)
Tel (+34) 913 103 315
Fax (+34) 913 192 631
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La nostra feina es realitza per advocats sènior, d’excel·lent reputació, especialitzats i
experimentats.
Això ens permet oferir als nostres clients la resposta més ràpida possible donat que
tracten directament amb la persona especialista, i a la vegada responsable de la presa de
decisions. El nostre valor principal és la confiança del client, i no incomplim mai els
nostres compromisos quan tenim un termini.
Som advocats que hem treballat junts durant molts anys i estem acostumats a treballar
com a equip en els casos en els que és necessària la intervenció d’advocats especialistes de
diferents àrees.
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5. ELS NOSTRES HONORARIS

El sistema de facturació de la companyia es basa essencialment en el temps consumit per
a cada matèria, essent possible fixar els honoraris per temps efectiu de dedicació o bé
proposant un preu tancat per projecte, en funció de les necessitats del client. Depenent de
la complexitat de l’assumpte, es proposen els honoraris per hora, mentre que els
honoraris variables s’utilitzen habitualment com a referència per a casos contenciosos.
Des del moment en que el client sol·licita el nostre assessorament, immediatament
emetem una estimació d’honoraris, detallant el rang dels nostres serveis, el termini per a
la seva execució i els honoraris.
A menys que el client indiqui el contrari, facturarem mensualment mitjançant
l’enviament de la factura corresponent junt amb el detall de les actuacions, en el qual
s’inclou una descripció de cada acció duta a terme en interès del client en el termini
específic, indicant les hores i els minuts dedicats a cada acció, la data i el nom de
l’advocat.

BROCHURE AREA LEGAL

21

© AREA LEGAL, 2021
TOTS ELS DRETS RESERVATS

