Presentació

Borrell, Castellet & Associats, Advocats consolida, al principi de l’any 2000, la
unió de dos bufets d’àmplia experiència professional: des del 1955 el Bufet
Borrell i des del 1981 el Bufet Castellet & Lorán.

La vocació del nostre despatx i de l’equip que l’integrem és la prestació d’un
servei personalitzat, proper i continu, consistent en l’assessoria especialitzada
en diferents àrees del Dret i l’Economia, destinada a empreses i a particulars.

Assessorem en àrees de dret civil i de família, mercantil i societari, tributari,
immobiliari i de la construcció, processal i laboral. Així mateix, la nostra activitat
es desenvolupa en l’àmbit comptable i de l’administració de patrimonis.

Per a això disposem d’una estructura pròpia i, alhora, comptem amb la
col·laboració de despatxos externs especialitzats en altres matèries o situats en
altres zones geogràfiques.

Treballem en equip des de les diferents àrees de l’exercici professional per tal
de respondre adequadament a les necessitats dels nostres clients.

Àrees d’exercici professional

Dret mercantil i societari:
Constitució de societats, estudi i redacció d’estatuts socials
Augments i reduccions de capital
Dissolució i liquidació de societats
Compra d’accions i participacions, fusions, escissions, aportacions no
dineràries i de branca d’activitat, bescanvi de valors
Intervenció i secretaria de Consells d’Administració
Assessorament en la resolució de diferències entre socis
Impugnació d’acords socials
Assessorament en la negociació i la preparació de documents en la
contractació en operacions mercantils

Dret tributari:
Assessorament i planificació fiscal, tant a persones físiques (empresaris,
professionals i particulars) com a persones jurídiques. Estudi de les possibles
opcions per a l’optimització de la càrrega fiscal en cadascun dels conceptes
impositius que siguin d’aplicació
Estructuració i/o reorganització de grups empresarials familiars. Optimització de
la seva tributació, tant a escala d’imposició directa (IRPF, impost de societats,
impost sobre successions i donacions) com indirecta (IVA, impost sobre
transmissions patrimonials)
Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions no
dineràries i de branca d’activitat, bescanvi de valors). Aplicació, si escau, del
règim fiscal especial
Assistència davant de qualsevol procediment de comprovació i inspecció
tributària

Dret laboral i de la Seguretat Social:
Assessorament en l’àmbit de l’empresa i dels particulars
Contractació laboral; alta direcció; règim laboral d’administradors de societats
mercantils i treballadors societaris; autònoms
Extinció del contracte de treball, acomiadaments i amortitzacions
Gestió laboral: nòmines i cotització a la Seguretat Social
Actes de conciliació i procediments davant de la jurisdicció social i contenciosa
administrativa
Prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (jubilació, viduïtat,
orfandat)
Assistència i assessorament en inspeccions de treball
Assessorament i coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals

Dret civil, immobiliari i de la construcció:
Contractació en operacions civils. Assessorament en compravendes i permutes
Assessorament en arrendaments d’immobles
Assessorament en la constitució i l’alliberament de drets reals (penyores,
servituds, censos, hipoteques, usdefruits, drets d’ús i d’habitació, etc.)
Estudis sobre situació registral d’immobles
Assessoraments en declaracions d’obra nova i divisió en propietat horitzontal
Assessorament en relació amb la propietat horitzontal (comunitats de
propietaris). Impugnació d’acords
Contractes d’execució d’obra i de serveis
Estudi de reclamacions de responsabilitat contractual i extracontractual
Reclamacions de deutes
Dret de successions: planificació, herències, diferències entre hereus, etc.

Dret de família:
Assessorament legal davant de crisis matrimonials i la seva repercussió en
aspectes successoris i fiscals
Separacions, divorcis, nul·litats i unions estables de parella. Tramitació de
procediments de mutu acord i contenciosos
Capitulacions matrimonials
Potestat, custòdia dels menors, processos d’aliments
Discapacitat i incapacitacions

Dret processal:
Estudi, preparació i direcció de qualsevol procediment contenciós davant de les
jurisdiccions civil, mercantil, de família, social, SMAC, administrativa i
contenciosa administrativa, relacionat amb les àrees d’exercici professional.
Seguiment del procediment en totes les seves instàncies

Arbitratges de dret privat:
Estudi, preparació i direcció de qualsevol procediment arbitral davant
d’institucions arbitrals (Tribunal Arbitral de Barcelona, Col·legi d’Advocats,
Junta de Consum, etc.)
Impugnació i execució dels laudes arbitrals davant de la jurisdicció
corresponent

Assessorament comptable:
Direcció, assessorament i gestió de la comptabilitat d’empresaris i de
professionals, tant en l’àmbit societari com de persones físiques

Tramitació i gestió documental:
Tramitació i gestió de tota mena de declaracions tributàries (IRPF, impost sobre
el patrimoni, impost de societats, IVA, impost sobre successions i donacions,
ITP, etc.)
Tramitació i gestió d’escriptures i de documents, liquidació d’impostos
(Generalitat, ajuntaments, etc.) i la seva inscripció en els registres públics
corresponents (Registre Mercantil, Registre de la Propietat, Civil, etc.)
Dipòsit de comptes anuals i legalització de llibres de comptabilitat davant del
Registre Mercantil

Assessorament econòmic i gestió immobiliària:
Assessorament econòmic immobiliari a particulars i a empreses
Gestió econòmica immobiliària
Administració de patrimonis immobiliaris

L’equip

Joan Borrell Algarra
Nascut l’any 1955 a Barcelona.
Va obtenir la Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona el 1977 i es
va col·legiar al Col·legi d’Advocats de Barcelona aquell mateix any.
Té una àmplia experiència professional desenvolupada d’ençà de l’any 1977 en
les àrees d’especialització.
Màster en Dret Tributari.
Màster en Dret Mercantil i Societari.

Àrees d’especialització professional:
Dret tributari
Dret mercantil i societari

jborrell@bcadvocats.com

Javier Castellet Grau
Nascut l’any 1957 a Barcelona.
Va obtenir la Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona el 1979 i es
va col·legiar al Col·legi d’Advocats de Barcelona el 1981.
Des de l’inici de la seva carrera professional compatibilitza l’exercici de la
professió com a col·laborador i soci en diversos bufets de la ciutat de Barcelona
amb la seva pertinença successiva a diferents departaments d’assessoria
jurídica (en concret, en dos bancs d’àmplia implantació estatal, un grup del
sector immobiliari i un holding del sector de l’energia). En una de les entitats
bancàries i en el grup immobiliari va ocupar la responsabilitat de director de les
assessories jurídiques respectives.
Ha fet diferents cursos relatius a les seves àrees d’especialització.
És àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Àrees d’especialització professional:
Dret mercantil i societari

Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret processal
Arbitratges de dret privat

jcastellet@bcadvocats.com

Josep M. Borrell Algarra
Nascut l’any 1962 a Barcelona.
Va obtenir la Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona i es va
col·legiar al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 1992.
Té una àmplia experiència professional en les seves àrees d’especialització.
Màster en Dret Tributari.
Diplomat en Dret Fiscal per l’ICAB.
Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social.
Diplomat en Dret Laboral i de la Seguretat Social per l’ICAB.

Àrees d’especialització professional:
Dret laboral
Dret tributari

jmborrell@bcadvocats.com

Montserrat Catafal Noguera
Va obtenir la Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1989 i
es va col·legiar al Col·legi d’Advocats de Barcelona el 1990.
Experiència professional iniciada el 1989. S’incorpora al Bufet Borrell el març
de 1994.
Ha fet diferents cursos relatius a les seves àrees d’especialització.

Àrees d’especialització professional:
Dret mercantil i societari
Dret civil i immobiliari
Dret de família
Dret processal

mcatafal@bcadvocats.com
Antoni Vigo Ramonet
Nascut l’any 1963.
Va obtenir la Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona i es va
col·legiar al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 1990.
Té una àmplia experiència professional en les seves àrees d’especialització.
Màster en Dret Tributari.
Màster en Dret de Societats.
Professor col·laborador i ponent en diverses entitats en jornades d’estudi i
cursos: AEDAF, Fundació Blanquerna (URL), Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària, etc.
Membre del Gabinet d’Estudis de la Delegació de Catalunya de l’AEDAF
(Asociación Española de Asesores Fiscales).
Àrees d’especialització professional:
Dret tributari
Dret societari
avigo@bcadvocats.com
antonivigo@icab.es

Localització

Ens podeu trobar a:
l’avinguda Diagonal, núm. 558, pis 5è, porta 2a, de Barcelona, entre els carrers
d’Aribau i de Muntaner, a la banda de muntanya.

Contacte

Borrell, Castellet & Associats, Advocats
Av. Diagonal, 558, 5è 2a
08021 Barcelona
Tel.: 93 215 28 72
Fax: 93 487 35 97
Correu electrònic despatx: bcadvocats@bcadvocats.com

