
 

 

Condicions generals de venda de PONTI & PARTNERS, SLP 

 

 

Plec de Condicions Generals de l’empresa PONTI & PARTNERS, SLP (d’ara en endavant el 

Prestador dels serveis) amb domicili al carrer Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona (Espanya), 

amb NIF B65475998 i adreça de correu electrònic ponti@ponti.pro. 

 

Imputació de pagaments 

El Client autoritza expressament al Prestador dels serveis, prèvia comunicació al Client, a destinar les 

provisions de fons, romanents o dipòsits realitzats per aquest al pagament de qualsevol quantitat 

deguda al Prestador dels serveis en concepte d’honoraris o despeses, suportades o suplertes, sempre 

i quan l’esmentada quantitat sigui líquida, vençuda i exigible. 

 

Obligació de pagament dels honoraris 

El Prestador dels serveis assumeix l’obligació de desenvolupar la seva activitat amb diligència i 

professionalitat; no obstant, no assumeix cap obligació de resultat. En conseqüència, l’obligació del 

client de pagar els honoraris i despeses pels serveis prestats no queda condicionada a l’obtenció del 

resultat desitjat. 

L’obligació del Client de pagar els honoraris i despeses és independent de qualsevol dret que pugui 

correspondre al Client davant de tercers amb motiu dels serveis prestats. En conseqüència, i entre 

altres possibles supòsits, en afers litigiosos administratius o judicials la condemna en costes de la 

contrapart no eximeix el Client de satisfer els honoraris i despeses que corresponguin. 

 

Objeccions del Client 

Qualsevol eventual objecció del Client en relació amb una factura emesa pel Prestador dels serveis 

haurà de fer-se arribar per escrit en el termini màxim d’un (1) mes des de la data d’emissió de la 

factura a l’adreça factura@ponti.pro, havent de procedir al pagament de la part de la factura que 

sigui conforme. 
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Impagament 

En cas d’impagament d’alguna factura, sense que s’hagin presentat objeccions en el termini i forma 

estipulats, el Prestador dels serveis podrà optar per suspendre qualsevol prestació de serveis al 

Client, sense que per part d’aquest pugui plantejar-se cap reclamació o queixa per l’esmentada 

suspensió o pels eventuals danys que de la mateixa es puguin derivar. 

Qualsevol impagament de factures generarà un interès equivalent al legalment aplicable a la data del 

venciment, incrementat en tres punts percentuals. Totes les despeses generades per l’impagament, 

incloses les minutes de lletrats i procuradors, així com les taxes judicials, seran a càrrec del Client. 

 

Equip de treball 

Sense perjudici que la proposta concreti, en el seu cas, els professionals externs o els empleats 

assignats, el Prestador dels serveis podrà, quan ho consideri oportú, substituir a qualsevol d’ells per 

qui consideri més adient.  

 

Intervenció d’altres professionals aliens al Prestador dels serveis 

En cas de participació d’altres professionals externs aliens (els “professionals externs”), a menys que 

hi hagi acord exprés en sentit contrari: (i) la intervenció del Prestador dels serveis en l’afer en qüestió 

es limitarà a les tasques de coordinació i contacte amb els professionals externs; i (ii) el Prestador 

dels serveis no assumirà responsabilitat alguna per l’assessorament prestat al Client pels professionals 

externs. 

 

Informació, documentació i confidencialitat 

El Prestador dels serveis sol·licitarà al Client tota la informació i documentació que en la seva opinió 

resultin convenients per a l’eficaç prestació dels serveis. El Client manifesta que està legitimat i 

facultat per a remetre l’esmentada documentació i informació, i eximirà el Prestador dels serveis de 

responsabilitat en cas de reclamació de tercers amb motiu de l’accés a aquesta. 

El Prestador dels serveis no serà responsable en cap cas de les conseqüències que puguin generar-se 

per al Client pel fet d’haver usat informació o documentació no veraç, inexacta o incompleta. 

El Prestador dels serveis s’obliga a salvaguardar la confidencialitat de tota la informació i 

documentació rebuda del Client que no sigui de domini públic, i únicament podrà revelar-la amb 

autorització del Client o per ordre de qualsevol autoritat administrativa o judicial. 

Finalitzada la prestació dels serveis, el Prestador dels serveis retornarà al Client tota la documentació 

original que tingui en el seu poder en relació amb l’afer que va motivar la prestació de serveis. No 

assumeix tampoc cap obligació de mantenir còpia als seus arxius de la informació i documentació 
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relativa a l’afer que va motivar la prestació de serveis més enllà dels límits legals i podrà destruir-la 

juntament amb els seus fitxers sense requerir el consentiment del Client. 

 

Terminació 

Tant el Prestador dels serveis com el Client podran donar per finalitzada la prestació dels serveis en 

qualsevol moment, sense necessitat de motivar la decisió, donant un termini de preavís d’almenys set 

(7) dies naturals. 

El Client tindrà l’obligació d’abonar els honoraris i despeses del Prestador dels serveis generats fins a 

la data de terminació dels serveis.  

Així mateix, en cas de terminació contractual s’entendran automàticament vençudes i en conseqüència 

seran exigibles, des de la data de la resolució, totes les factures emeses amb anterioritat i amb 

independència dels terminis o condicions de pagament preexistents a les mateixes. 

Tret que el Prestador dels serveis i el Client acordin una altra cosa, l’accés per part del Client al lloc 

web (extranet) del servei “PontiNET”, acabarà el dia de la data de la finalització de tots els serveis 

contractats. 

 

Responsabilitat 

El Prestador dels serveis assumeix únicament responsabilitat respecte als serveis prestats en el seu 

nom per professionals i empleats pertanyents al Prestador dels serveis en cas de dol, negligència o 

culpa greu dels mateixos. 

En cap cas serà el Prestador dels serveis responsable dels danys derivats total o parcialment de la 

falsedat, ocultament o qualsevol altra conducta dolosa o negligent del Client. 

La responsabilitat del Prestador dels serveis es limitarà als danys directes (amb exclusió, per tant, del 

lucre cessant, de la pèrdua de negoci o del dany reputacional) causats al Client. 

La responsabilitat del Prestador dels serveis està condicionada a que el Client remeti reclamació per 

escrit, determinant detalladament la naturalesa de la mateixa i l’import reclamat, en un termini no 

superior a sis (6) mesos a comptar des de la finalització de la prestació dels serveis. 

L’eventual responsabilitat del Prestador dels serveis tindrà lloc únicament davant del Client. El 

Prestador dels serveis no serà responsable dels danys que puguin ocasionar-se a tercers com a 

conseqüència de l’ús que el Client pugui fer dels serveis del Prestador dels serveis. 

 

Propietat intel·lectual 

Els drets de propietat intel·lectual sobre la documentació generada pel Prestador dels serveis en el 

desenvolupament i prestació de la seva activitat pertanyen exclusivament a ell o, en el seu cas, als  
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professionals externs. 

 

El Client podrà utilitzar, exclusivament per al seu propi ús, la documentació generada pel Prestador 

dels serveis i, eventualment, pels professionals externs en relació amb la prestació dels serveis 

contractats, i en cap cas podrà distribuir-la a tercers a menys que obtingui la prèvia autorització 

expressa i per escrit del Prestador dels serveis. 

 

 

Modificacions 

El Prestador dels serveis podrà modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment. 

Serà d’aplicació la versió que consti al lloc web  www.ponti.pro 

 

Fur i legislació aplicable 

La relació entre el Client i el Prestador dels serveis es sotmet a la legislació espanyola. 

Qualsevol disputa o controvèrsia que pogués sorgir entre les parts en relació amb les presents CGV 

i/o els contractes subscrits sota les mateixes, s'han de substanciar davant la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). Tanmateix això i, si així ho desitja, la Companyia pot 

exercir accions legals contra el Client davant els tribunals del domicili d'aquest, amb la salvaguarda 

de les disposicions legals sobre aquesta matèria de caràcter imperatiu. 

Per a conèixer les eventuals discrepàncies o reclamacions que puguin sorgir de la interpretació o 

execució de la relació jurídica entre el Client i el Prestador dels serveis, les dues parts, amb renúncia 

expressa a qualsevol altre jurisdicció que pogués correspondre’ls i sense perjudici de les normes 

imperatives sobre competència judicial, es sotmeten voluntàriament als jutjats i tribunals de la ciutat 

de Barcelona o del domicili del demandat, en aquelles accions que pertoquin al Prestador de serveis, 

i als de Barcelona per a la resta.  

 

 

Barcelona, 1 d’ocrubre de 2020 

http://www.ponti.pro/

