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El bufet d’advocats “Consultoría y Estudio Legal”, de Barcelona, està especialitzat en dret 
laboral i de la Seguretat Social i les relacions laborals de petites, mitjanes i grans empreses. 
Des de fa més de 20 anys són els Assessors jurídics en la negociació del Conveni Col·lectiu de 
Treball d’Oficines de Farmàcia a Catalunya. 

Ofereix als associats de FEFAC els següents serveis amb una bonificació especial del 
15% en qualsevol encàrrec professional: 

 Defensa jurídica i processal davant Tribunals, l’Administració laboral i de la Seguretat 
Social. 

 Assessorament en contractacions, classificació professional, extincions i suspensions 
de contractes i acomiadaments, règim disciplinari i laboral, règims retributius/salaris. 

 Negociacions per modificacions de condicions de treball a l’Empresa. 
 Assessorament i tramitació d’ERO’s i ERTO’s convencionals i per causes COVID. 
 Relacions Empresa – Seguretat Social – Inspecció de Treball – Administració Laboral. 
 Assessorament per l’aplicació del Conveni Col·lectiu: jornades de treball, quadres 

horaris, calendaris laborals, etc. 
 Serveis de gestió: Assessorament i gestió integral de tota la part legal, laboral i 

administrativa laboral. 
 Contractació i nòmines: 

 Confecció i tramitació de contractes de treball i les seves 
modificacions. 

 Confecció de nòmines del personal i dels documents de cotització a la 
Seguretat Social. 

 Confecció de quitances i desvinculacions del personal per causes 
diverses. 

 Elaboració i tramitació de les declaracions fiscals de retencions de 
IRPF: amb l’AEAT. 

 Realització de gestions presencials i tramitacions telemàtiques diverses davant 
TGSS, SEPE i d’altres organismes públics de l’àmbit social. 

Totes les consultes poden realitzar-se mitjançant telèfon, fax o correu electrònic. 

Contacta! 

Per qualsevol consulta en matèria laboral, contacta amb “Consultoría y Estudio Legal” i 
identificat com a associat de FEFAC. 

Les teves consultes són gratuïtes. 

Bonificació especial del 15% per qualsevol encàrrec professional. 

CONSULTORÍA Y ESTUDIO LEGAL 
Tel. 93 265 80 13 
Fax. 93 265 05 89 
E-mail. sdire@bufetepm.com 


