AVIS LEGAL
CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ DE LEGAL & TAX MEETING

1.- Informació general. LEGAL & TAX MEETING (en endavant la ‘Companyia’) és un despatx
professional que té com objecte l’assessorament legal, fiscal i comptable (en endavant el ‘Servei’).
LEGAL & TAX MEETING té el seu domicili a l’Avinguda Diagonal 419, 5º 2ª de Barcelona (08008). El
seu telèfon de contacte és el +34 934 158 251 i la seva direcció de correu electrònic general per a
qualsevol consulta o cometari és info@legaltaxmeeting.com.
2.- Acceptació de les Condicions. L’accés i l’ús del Lloc Web ubicat a la URL
http://www.legaltaxmeeting.com (en endavant denominat, el “Lloc Web”), en unió de tots aquells
continguts oferts a través d’aquest, queden subjectes a les presents Condicions Generals de Contractació
(en endavant, “CGC”) que regulen la relació comercial i jurídica derivada dels processos de contractació,
consulta o mera visita del Lloc Web per part del visitant (en endavant el “Visitant”).
En tot cas, el Visitant mitjançant l’acceptació de les CGC declara i manifesta ser major d’edat, tenir
suficient capacitat per poder contractar i, que ha llegit i acceptat en la seva totalitat les presents CGC. En
cas contrari el Visitant no podrà utilitzar els productes i/o serveis oferts per la Companyia en el seu Lloc
Web ni visitar el mateix.
3.- Disponibilitat de les Condicions. La Companyia posa a disposició de tots els seus Visitants les
presents CGC que poden ser impreses en qualsevol moment per part d’aquests, en el idioma que hagin
escollit de entre els habilitats.
4.- Modificació de les Condicions. La Companyia es reserva la facultat de modificar el contingut de les
CGC. En qualsevol cas, la Companyia complirà amb el seu deure de informació posant sempre a
disposició dels Visitants la última versió de les CGC. En qualsevol cas, les CGC aplicables a cada visita
del Lloc Web seran les acceptades per cadascun dels Visitants en cada moment.
5.- Procediment de visita del Lloc Web. El Visitant podrà navegar lliurement per tots els continguts del
Lloc Web amb les úniques limitacions que les establertes a través de les presents i en tot cas en la
legislació vigent.
6.- Responsabilitat. El Visitant reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web de la Companyia, així
com de la informació continguda en la mateixa es realitzarà sota el seu risc i la seva responsabilitat,
eximint a la Companyia de qualsevol tipus de reclamació per danys i perjudicis que en poguessin derivar.
La Companyia declara que la informació que consta en el Lloc Web és merament orientativa i de caràcter
informatiu pel que no es fa responsable de cap error que pogués contenir la informació del Lloc Web ni
pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’ús de la informació inclosa en el Lloc Web.
La Companyia no es fa responsable dels següents dany i perjudicis que es puguin derivar, a títol
merament enunciatiu i no limitatiu:
(i) Virus informàtics, averies tècniques i/o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes
informàtics i electrònics i/o en els equips informàtics dels Visitants per causes alienes a la Companyia,
així com per defectes o deficiències en la configuració d’aquests equips.
(ii) Retrasos o bloquejaments en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues a Internet o en altres
sistemes electrònics.
(iii) Funcionament inadequat del Lloc Web de la Companyia per manteniment dels seus sistemes.
(iv) Hackers, crackers o qualsevol altre tercer que pugui provocar intromissions il·legítimes i que estiguin
fora del control de la Companyia sense que les mateixes siguin atribuïbles a la Companyia.
(v) Impossibilitat de donar la informació oferta a través del Lloc Web o de permetre l’accés per causes no
imputables a la Companyia, degudes al Visitant, a tercers o a supòsits de causa major, casos fortuïts o
qualsevol altra tipus de causes no imputables a la Companyia.
(vi) Canvis o modificacions que poguessin existir en el Lloc Web de la Companyia.

(vii) Us incorrecte, inapropiat i il·lícit del Lloc Web i de la informació de qualsevol tipus continguda en
el mateix.
(viii) Falta d’exactitud, veracitat, actualització i precisió de les dades que el Visitant pugui facilitar a
través del Lloc Web de la Companyia.
(ix) Dels continguts dels enllaços o links a altres llocs web que no siguin titularitat de la Companyia.
7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades pròpies i de caràcter personal subministrades
voluntàriament per el Usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos
corresponents en cada cas i amb l’objectiu de complementar els continguts i en general la informació
facilitada a través del Lloc Web.
Les dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat titularitat de la Companyia protegit amb les mesures
de seguretat establertes legalment segons el tipus de fitxers, i no es comunicaran a tercers tret que
existeixi consentiment exprés en aquest sentit en el moment de subministrar les dades de caràcter
personal.
Els Usuaris o usuaris del Lloc Web podran exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i
cancel·lació que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, amb la informació específica
que es determina en cada avís podent enviar a info@legaltaxmeeting.com.
Tota la informació i les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis proposats
en el Lloc Web per a la subscripció dels continguts haurà de ser pròpia i certa. L’Usuari serà l’únic
responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la Companyia o
a tercers per a la informació que faciliti.
8.- Links o enllaços a altres llocs web. La Companyia podria contenir links que permetin l’accés a altres
pàgines de Internet amb lo que la Companyia no es fa responsable de l’accessibilitat d’aquestes fonts
externes ni dels seus continguts. En aquest sentit el Visitant assumeix sota la seva exclusiva
responsabilitat els eventuals danys i perjudicis que se li puguin derivar de l’accés a aquests serveis i
continguts allotjats fora de la Companyia. Així mateix, la Companyia no es fa responsable del contingut
de la publicitat o d’altres materials que puguin contenir aquestes pàgines. De cap manera es
responsabilitat de la Companyia, ni directa ni indirectament, la pèrdua o danys provocats per l’ús o la
confiança en els continguts, bens o serveis d’aquestes pàgines. Totes les queixes i reclamacions
provocades per un link extern hauran de dirigir-se a l’anunciant, al gerent de la pàgina o al seu
webmaster.
9.- Comunicacions comercials electròniques. En compliment d’allò disposat en la Llei 34/2002, de 11
de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Visitant podrà consentir de
forma expressa mitjançant l’acceptació de la corresponent llegenda que li serà facilitada oportunament en
el moment en el que subministri les seves dades personals d’acord a lo indicat anteriorment que desitgi
rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics relatives als serveis i productes oferts per la
Companyia. En cas contrari, la Companyia posa a disposició del Visitant la següent direcció de correu
electrònic per que puguin revocar el seu consentiment en qualsevol moment: info@legaltaxmeeting.com.
10.- Propietat intel·lectual i industrial. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de
continguts inclosos en el Lloc Web susceptibles de ser objecte de protecció a través de la normativa de
propietat intel·lectual i industrial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i, són
titularitat exclusiva de la Companyia o de les persones físiques o jurídiques llicenciants, en el seu cas i
conseqüentment el Visitant declara conèixer que no té cap tipus de dret sobre els mateixos i que el fet de
visitar el Lloc Web no li atorga cap dret en aquest sentit.
11.- Nul·litat i ineficàcia de les CGC: En el cas de que qualsevol terme o clàusula de les presents CGC
fos declarada, parcial o totalment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectaria a dita
disposició o a la part de la mateixa que correspongués, tenint-la per no posada i, seguint en vigor la resta
de las CGC.
12.- Llei aplicable i jurisdicció: Les presents CGC així com la seva interpretació es regirà per les Lleis

de l’estat espanyol. Les parts amb expressa renúncia de qualsevol foro que pogués correspondre’ls,
sotmeten qualsevol controvèrsia resultant de les presentes CGC als Jutjats i Tribunals de Barcelona
(Espanya).
13.- Notificacions o contacte: La Companyia posa a disposició del Visitant la següent adreça a efectes de
notificacions o de contacte per a qualsevol dubte o aclariment al respecte de les presents CGC, en unió
amb el corresponents apartats info@legaltaxmeeting.com disposats en el Lloc Web de la Companyia.

