El Bufet Avel.lina Rucosa fou FUNDAT el 1966, dedicant-se des d’ençà al DRET DE
FAMÍLIA, tant en la vessant CIVIL com en la CANÒNICA.

La fundadora del Bufet és Avel.lina Rucosa, i la Directora General és Marta Boza.
Ambdues són respectivament: àvia i mare de dues alumnes de l’IPSI, col.lectiu al
que s’ofereix

PRIMERA VISITA GRATUÏTA d’ ASSESSORAMENT
CIVILMENT el nostre despatx aborda tota la problemàtica matrimonial i
familiar: separació, divorci, nullitats matrimonials, parelles estables (parelles de
fet), custòdies, modificació de mesures, execució de sentències, exequatur de
sentències estrangeres, capitulacions matrimonials, pactes en previsió de ruptura
matrimonial, mediació, impagament de pensions, i problemes en Dret Internacional
Privat. Cada cop són més: les parelles amb estrangers, els estrangers residents a
Espanya, així com els espanyols que resideixen a l’estranger. És per això que tenim
col.laboracions amb altres despatxos Europeus, principalment alemanys.

Oferim una solució integral a la problemàtica matrimonial, amb l’especialització
pròpia d'un DEPARTAMENT FISCAL-MERCANTIL-COMPTABLE, al capdavant
del que està Marta Boza Rucosa; imprescindible a fi de poder realitzar amb
caràcter previ a la tramitació d'un procediment de família, un estudi econòmic
adaptat a la situació concreta, que resulta especialment important en relació a la
DIVISIÓ del PATRIMONI i a la FIXACIÓ DE MESURES DE CAIRE ECONÒMIC.

Durant els 46 anys de dedicació del despatx al Dret de Família, l'evolució de la
nostra societat ha estat constant, comportant l'aparició de noves situacions

familiars que requereixen de diferents solucions, que hauran d'estudiar-se cas a
cas; les darreres, han estat les introduïdes en el Llibre Segon del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a la persona i la família, vigent des de l'1 de gener de 2011. El
despatx d’Avel.lina Rucosa ha estat present en l’elaboració del nou Llibre de
Família, mitjançant estudis i esmenes presentades en el Parlament de Catalunya.
El despatx forma part de la Comissió per a la Igualtat de Drets dels Nous
Models de Família, de la que en som vocals. També som vocals de la Junta
Directiva de l’Asociación Española de Canonistas.

NULLITATS CANÒNIQUES Oferim un assessorament complet en l’àmbit
Canònic, incloent tramitació dels judicis de nullitat matrimonial, dispensa per
inconsumació de matrimoni, així com demanda d'eficàcia civil. Els professionals
integrants del bufet, estan habilitats canònicament per exercir davant tots els
Tribunals Eclesiàstics, inclosos el Tribunal de la Rota Espanyola, de la Rota
Romana i tots els Tribunals Eclesiàstics de l'estranger. El despatx publica
anualment en la Revista Jurídica de Catalunya, un estudi de la recent
Jurisprudència Canònica.

Els Pliars de l'especialització del despatx en l'àmbit del Dret de Família, Civil i
Canònic, han estat:
Praxis de l'exercici professional
Docència a través de classes de Màster i Post-grau de Dret civil i canònic, en
el Collegi d’Advocats, i en diferents Universitats.
Plantejament de novetats legislatives i jurisprudencials de la normativa de
família:
Catalana
Estatal
Internacional
Canònica

El bufet es troba al barri de l’Eixample de Barcelona (08037), al carrer Bruc nº 176,
entresòl 1ª, xamfrà amb carrer Còrsega. Tel. 93 457 45 05 / 93 457 45 06.

avelinarucosa@icab.es
fiscalista@bozarucosa.es
www.avelinarucosa.com

