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Qualit neix amb el propòsit de defensar els drets i interessos de les
empreses, professionals i particulars basant-se en l’ estratègia de les
3 potencialitats: Qualitat, proximitat i compromís. Tres factors claus
que caracteritzen el nostre sistema de treball.

Qualitat

L’excel·lència professional, l’ atenció personalitzada, i el coneixement de les
diferents cultures i ordenaments jurídics estatals i autonòmics defineixen
la nostra avalada experiència i posicionen la firma en el mercat dels serveis
jurídics i de mediació.

Proximitat

Gràcies a l’excel·lent emplaçament de les nostres oficines principals
i al desplegament d’ altres punts d’ atenció per tota la geografia de
l’estat espanyol, podem oferir els nostres serveis sense barreres de
distància.

Compromís

Apostem fermament per l’honestetat i el rigor. Per això lluny de
crear falses expectatives, elaborem un estudi de viabilitat per
informar prèviament al client sobre les seves possibilitats d’èxit
abans d’iniciar qualsevol tipus d’ acció.
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Serveis

JURÍDICS
Els nostres serveis jurídics abarquen diferents branques del Dret
proporcionant sempre una assistència integral.
Lliurem un servei jurídic integral, iniciat amb un assessorament previ per
estudiar la viabilitat de l’afer encomanat, fins a l’ assistència a judici. També
duem a terme recursos contra les sentències que es dictin i els tràmits de
l’execució de tot tipus de resolucions. Els nostres serveis jurídics estan
bonificats fins a un 20 % per als nostres clients en les quotes.

ÀREES D’ ESPECIALIZACIÓ
·
·
·
·

Dret
Dret
Dret
Dret

Civil
de Família
Penal
Laboral

· Dret Mercantil
· Dret Administratiu
· Dret d’Extrangeria

L’ experiència marca la diferència entre l’ èxit i el fracàs
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Mediació
Ajudem a resoldre conflictes a través del diàleg amb solucions que
satisfacin a les parts implicades.
Actualment, la mediació és la gran alternativa a la resolució judicial de
conflictes. A Qualit cerquem sempre la millor solució al conflicte, sense
perdre de vista els interessos i objectius concrets dels nostres clients.
Donem les mans a les parts en conflicte promovent el diàleg a través de
diverses tècniques i garantitzant, durant tot el procès, la confidencialitat
dels que hi intervenen.

Àrees d’especialització
·
·
·
·
·
·
·
·

Mediació Familiar.
Mediació Intergeneracional.
Conflicte d’Herències.
Mediació Veïnal i Comunitària.
Mediació Escolar.
Mediació Sanitària.
Mediació en Organitzacions.
Mediació Mercantil.
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d’Assessorament
Assessorament jurídic integral per solucionar tots els dubtes i questions
legals. Adreçat a empreses, professionals i particulars.
Oferim a empresaris i particulars la possibilitat de concertar un servei integral
d’assessorament jurídic i fiscal permanent mitjançant un sistema de pagaments en
quotes mensuals, adaptada a la seva capacitat i altament rendible. Aquesta quota
permet accedir a un rigorós assessorament jurídic continuat amb interlocutors
de confiança preparats per resoldre totes les qüestions de forma efectiva i
immediata.

Àrees d’especialització

· Assessorament Jurídic.
· Assessorament Fiscal i Contable.
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www.qualitabogados.com · info@qualitabogados.com

