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NOTA D’INTERÈS Nº 44/2020                                                               16-12-2020 

 

Una qüestió de prova 
 

En la prestació de serveis jurídics existeixen principalment dos motius pels quals 

un client acudeix a un professional de l'advocacia.  

 

La primera és l'assessorament legal preventiu, com pot ser l'elaboració i/o revisió 

de contractes o les consultes jurídiques vinculades a evitar qualsevol classe de 

litigi futur. Mentre que la segona possibilitat es produiria a través de 

l'assessorament legal resolutiu una vegada iniciat el conflicte entre les parts que 

requereix l'actuació de l'advocat, bé de manera extrajudicial o bé de manera 

judicial. 

 

Hui ens centrarem en aquest segon motiu, que revist certa complexitat, en la 

majoria dels casos, per l'absència de coneixement fàctic que ha originat el 

conflicte.  

 

En moltes ocasions no existeix contracte base de les relacions jurídiques 

celebrades i en unes altres hi ha absència de comunicacions, la qual cosa pot 

arribar a ser contraproduent per als interessos del client. 

 

El primer que hem de tindre clar és que l'advocat necessita tots els mitjans a 

l'abast del client per a entendre les premisses que han portat a sol·licitar els seus 

serveis.  

 

Els acords, els contractes, les comunicacions i la documentació inherent als 

processos de contractació (ordre de comanda, carta de port, albarà de lliurament, 

sol·licitud per encàrrec o queixes a través de mòbil com poguera ser l'aplicació 

WhatsApp) són elements necessaris per a conéixer les vicissituds que han portat 

al conflicte. Però, a més, aquests elements constituiran prova del dret que 

al·leguem eventualment davant un Jutjat o Cort Arbitral i, per tant, els mateixos 

serviran de base perquè un jutge o àrbitre estime la pretensió que invoquem. Tot 

això perquè el procediment judicial o arbitral que iniciem eventualment serà 

estimat per una qüestió de prova.  

 

A partir d'aquests elements i la informació addicional que proporciona el client 

durant l'explicació del cas, podem iniciar les actuacions necessàries per a tractar 

d'aconseguir, depenent de l'assumpte, el cobrament de les mercaderies venudes, 
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la resolució del contracte per incompliment o la reclamació de danys irrogats al 

client. 

 

Quin és el procés que seguim a Font & Yildiz? 

 

1. Estudi del cas: fets esdevinguts, normativa d'aplicació i jurisprudència.  

 

2. Sol·licitud d'informació registral i financera de la contrapart.  

 

3. Si escau, sol·licitud de dictàmens pericials davant situacions que revisten 

complexitat tècnica, com pogueren ser els defectes constructius o la 

contractació a través d'aplicacions mòbils.  

 

4. Elaboració i enviament de la carta de reclamació de drets inherents al 

nostre client, la qual servirà per a preconstituir, en el seu cas, prova de la 

mala fe de la contrapart.  

 

5. Inici de les actuacions legals necessàries davant el Jutjat o Cort Arbitral, 

que grosso modo comprendrien: 

 

a) Sol·licitud de diligències preliminars davant el Jutjat amb la finalitat 

d'obtindre els documents necessaris que obren en poder de la 

contrapart per a constituir la prova i que no poden ser obtinguts 

d'una altra forma.  

 

b) Sol·licitud d'informes pericials, en aquells casos en els quals 

existisca una complexitat tècnica que haja de ser avaluada per un 

expert independent i que seran la base de la prova en molts 

procediments (p.e. construcció o contractació a través d'aplicacions 

mòbils com WhatsApp). 

 

c) Elaboració de l'escrit de demanda i aportació de la prova: 

contractes, comunicacions i altres documents. 

 

d) En el seu cas, assistència a la vista o audiència prèvia i judici, on se 

sol·licitarà i practicarà la prova (declaració de les parts, els 

testimonis i/o els perits). 
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e) En cas d'estimació de la demanda per part del Jutge o Àrbitre, 

execució de la sentència o laude per al cobrament forçós de les 

quantitats degudes o de les obligacions de fer. 

 
Ricardo Martín 

Lawyer 

 

 

 
 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 

nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 

ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 

opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 

professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 
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