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Acord ADEPAP – Globalpacta per a accions legals dels membres de 

l’associació  

 

Els termes de l’acord entre ADEPAP i Global Pacta són els següents: 

 

1. L’empresa sol·licita l'assessorament jurídic davant una eventual 

conducta il·lícita en el sector, per exemple, per part dels operadors 

comercials (distribuïdors i comercialitzadors) de maquinària productora 

d'ozó. 

2. En aquest context, l’empresa client està veient afectat el seu mercat 

amb una presumpta competència deslleial, infringint possiblement legislació 

en matèria de salut, consum i qüestions de competència, a més de possibles 

conductes tipificables penalment com a estafes i publicitat enganyosa. 

3. L’empresa client sol·licita a Global Pacta un estudi de l'estat de la 

qüestió per a explorar vies en la qual actuar i fer corregir aquestes 

conductes, sense entrar en temes processals davant els Tribunals, 

preferint-se, en una primera fase, presentar al·legacions davant les 

Administracions Públiques perquè intervinguin i corregeixin tals 

comportaments. 

4. Global Pacta proposarà unes reunions de treball per medi telemàtic, i 

presencial quan es pugui i sigui necessari, a concretar en funció de 

disponibilitat d'agenda. 

5. Una vegada obtinguda la informació necessària i realitzat l'estudi 

concret amb aquesta, evacuaran les consultes que es presentin, en el sentit 

de poder triar l'escenari més idoni i les al·legacions determinades i davant 

les institucions adequades per a tenir el més eficaç impacte. 

Ja ens avancen que preveuen l'elaboració d'informes tècnics per part 

d'alguna institució que tenim identificada i professionals reconeguts, 

perquè donin prova i corroborin les tesis que tractem de defensar. 

També es contempla l'assistència jurídica en la redacció de comunicats i 

intervenció davant els mitjans de comunicació per a una major difusió davant 

l'opinió pública. 

6. En una segona fase, i després de l'elecció del vehicle jurídic més 

convenient, podran ambdues parts, si ho consideren, procedir a intervenir a 

favor dels afectats directament per aquesta presumpta competència deslleial, 

en reclamació dels seus danys i perjudicis eventualment causats. 

 

Fase 1: assistència a l’empresa client que la sol·licitin: 

- Per escrits d'al·legacions, en seu administrativa, davant els organismes 

que es determinin com més adequats: 1.000 euros els 5 primers casos, 

650 euros a partir del 6è cas i, fins al 20è, 

450 euros els següents 

- Per procediment contenciós-administratiu, si escau: 1.500 euros per 

expedient 
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Fase 2: assistència als afectats, per exemple, per les compres de 

maquinària d'ozó: 

- Demanda de resolució de contracte i reclamació de quantitat: es fixaran els 

honoraris en funció dels imports a reclamar. Als referits imports se'ls aplicarà l'IVA 

legalment corresponent. 

- No estan incloses les despeses, suplerts i/o honoraris professionals de 

tercers diferents a Global Pacta  (dietes, informes, notari, registre, etc., 

en cas de ser necessari). 

 

Des de la Junta Directiva d’ADEPAP, per facilitar l’inici d’aquestes 

reclamacions per part de vosaltres els associats, hem establert que 

l’associació farà la primera reclamació (que ja estem preparant respecte als 

serveis professionals) i bonificarà les dues següents que sorgeixin entre 

vosaltres, en 300€ cadascuna. 

Us animem a fer-ne ús donat que quantes més en fem més aviat arribarem al 

preu reduït de 450€ i facilitarà que puguem fer-ne més. A més a més, 

facilitarà la introducció d’aquest despatx d’advocats en el nostre sector i 

les nostres problemàtiques, cosa que sempre és positiu de cara a futures necessitats legals. 


