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AAUUTTÒÒNNOOMMSS::  

PPRREESSTTAACCIIOONNSS  PPEERR  CCEESSSSAAMMEENNTT  DD’’AACCTTIIVVIITTAATT  

DDUURRAANNTT  LLAA  PPAANNDDÈÈMMIIAA  PPRROOVVOOCCAADDAA  PPEERR  LLAA  

CCOOVVIIDD--1199  

  
 

Com ja els vam avançar en la nostra Circular Laboral 012021 - PRÒRROGA ERTOS I 
CONTRACTACIÓ 2021, el passat 27/01/2021 es va publicar el Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 
de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. 

La situació de pandèmia generada per la propagació de virus SARS-CoV-2 roman amb tal 
incidència en la salut i l'economia que ha obligat les autoritats competents, no només a 
mantenir les mesures ja adoptades, sinó també a adoptar noves mesures més restrictives que 
han tingut un especial impacte en els àmbits de l'hostaleria, la restauració i l'oci. A causa de 
que la major part dels empresaris integrants d'aquests sectors són autònoms, la seva situació 
s'ha vist agreujada. 

El RD-Ley 30/2020, de 29 de setembre, va establir mesures excepcionals de protecció en favor 
dels treballadors autònoms, regulant prestacions de cessament d'activitat per als que es van 
veure obligats a suspendre la seva activitat o van veure afectats els seus negocis per una 
reducció considerable en la facturació, de manera que es posava en risc no només la 
permanència de la seva activitat, sinó també la pròpia estabilitat econòmica de les seves 
famílies. Aquestes mesures es van configurar en la seva majoria per romandre fins el 31 de 
gener de 2021, si bé la gravetat de la incidència que la pandèmia està tenint en tots els àmbits 
de la nostra societat ha posat de manifest la necessitat d'ampliar i prorrogar les mesures de 
protecció d'aquests treballadors. 

Per això, les mesures incorporades en aquesta norma tenen per objecte efectuar els ajustos 
necessaris per mantenir les mesures de suport que s'havien establert en el RD-Ley 30/2020, de 
29 de setembre, i que solen ser considerats imprescindibles de cara a la recuperació de el teixit 
productiu. 

Les modificacions afecten tres aspectes: la prestació extraordinària per cessament d'activitat, la 
prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l'ampliació de la prestació 
ordinària de cessament d'activitat, compatible amb el treball per compte propi, en favor dels 
treballadors autònoms que no haguessin accedit a ella d'acord amb el RD-Ley 24/2020, de 26 
de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònom i de 
competitivitat del sector industrial, incloent el manteniment de l'accés a la prestació de 
cessament d'activitat d'aquells treballadors que, per tenir carència, la perceben fins el 31 de 
gener de 2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130
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I.- NOVES PRESTACIONS DEL REAL DECRETO-LEY 2/2021 PER A 

TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Entre d’altres disposicions, la normativa estableix, en el Títol II i en la disposició transitòria 
segona, una sèrie de mesures de suport als treballadors autònoms; en concret i en resum, podem 
destacar les prestacions que segueixen: 

A. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A 

TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ TEMPORAL TOTAL DE 

L’ACTIVITAT CONSEQÜÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE L’AUTORITAT COMPETENT (Art. 5 RD-

Ley 2/2021) 

 BENEFICIARIS: 

Aquesta prestació està destinada a aquells treballadors per compte propi o autònoms que es 
vegin obligats a suspendre tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució adoptada 
per l'autoritat competent com a mesura de propagació de la COVID-19. També s’inclouen els 
socis de cooperatives de treball associat. 

 REQUISITS: 
 

 Estar afiliat i en alta al RETA o al RETM abans de l'01/01/2021. 
 Estar al corrent de pagament en les obligacions amb la Seguretat Social, si no, la 

TGSS convidarà al pagament de les quotes en el termini de 30 dies naturals. 
 

 DURADA: 

La durada d'aquesta prestació va des del dia següent en què l'autoritat competent adopti 
la mesura de tancament de l'activitat fins a l'últim dia del mes en què finalitzi, o fins al 
31/05/2021 en el cas en que la mesura finalitzés transcorreguda aquesta data. 

 QUANTIA: 
 

 El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 
desenvolupada. 

 El 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 
desenvolupada si el beneficiari forma part d'una família nombrosa i l'activitat 
suspesa constitueix la única font de ingressos de la unitat familiar. 

 El 40% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 
desenvolupada quan convisquin persones unides per vincle familiar, fins al primer 
grau de parentiu, per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a 
aquesta prestació extraordinària. 
 

 INCOMPATIBILITATS: 
 

 Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions per IT, maternitat i paternitat 
total (si seria compatible amb aquestes prestacions si es gaudeixen de forma parcial). 

 Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte aliena, llevat que els 
ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1.187,40€ mensuals o 
39,58€ diaris (1,25 vegades el SMI). 

 Aquesta prestació és incompatible amb l'exercici d'una altra activitat per compte 
propi. 

 Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de rendiments procedents de 
la societat l'activitat s'hagi vist afectada pel tancament. 
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 Aquesta prestació és incompatible amb les ajudes per paralització de flota, per als 
treballadors per compte propi inclosos en el RETM. 
 

 SOL·LICITUT: 

La sol·licitud d'aquesta prestació s'ha de fer dins dels primers 21 dies següents a l'entrada 
en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat; en el cas en què la sol·licitud es 
presenti fora de termini, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud. 

NOTA: Si la vigència de la resolució de tancament d'activitat és anterior a 01/02/2021 
haurà de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari corresponent a l'Art. 13.1 del RD-Ley 
30/2020, que expliquem més endavant. 

 ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE: 

Si ja s'estigués percebent una prestació extraordinària per suspensió de l'activitat per 
l'autoritat competent, segons el que estableix l'Art. 13.1 de l'RD-L 30/2020, no s'ha de 
presentar una nova sol·licitud, ja que es continuarà percebent la mateixa que es percebia fins 
al moment. 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta al Règim Especial 
de Seguretat Social corresponent, però l'autònom no està obligat a cotitzar. 

El reconeixement d'aquesta prestació serà provisional i estarà supeditada a revisió per 
part de l'entitat gestora (Mútua AT i MP) després de la finalització de la mesura de 
tancament de l'activitat. 

El temps de percepció d'aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per 
cessament d'activitat als quals el beneficiari de la mateixa pogués tenir dret en el futur. 

L'Agència Tributària recorda que la prestació per cessament d'activitat és una prestació del 
sistema de protecció de la desocupació (Art. 17.1.b) de la Llei del IRPF), de manera que, 
encara que l'origen de la prestació estigui a l'activitat econòmica de l'autònom, no es tracta 
d'un ingrés inherent a la mateixa, de manera que no es pot qualificar com un ingrés més del 
trimestre al model 130 de pagament fraccionat del IRPF. 

B. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A 

TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE NO PUGUIN OPTAR A PRESTACIÓ PER CESSAMENT 

D’ACTIVITAT ORDINÀRIA O EXTRAORDINÀRIA (Art. 6 RD-Ley 2/2021) 

 BENEFICIARIS: 

Aquesta prestació està destinada a aquells treballadors per compte propi o autònoms que 
es trobin en alguna de les següents situacions: 

 No tenir dret a la prestació ordinària per cessament d'activitat, ni a la prestació 
per cessament d'activitat compatible amb el treball autònom regulada en l'Art. 7 
del RD-Ley 2/2021, que expliquem més endavant. 

 No tenir rendiments nets procedents de l'activitat per compte propi, en el primer 
semestre del 2021, superiors a 6.650,00 €. 

 Presentar reducció d'ingressos computables fiscalment a l'activitat per compte 
propi durant el primer semestre de 2021 inferiors als obtinguts en el primer 
trimestre de 2020. 

 També s’inclouen els socis de cooperatives de treball associat. 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad
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 REQUISITS: 
 

 Estar afiliat i en alta al RETA o al RETM abans de l'01/04/2020. 
 Estar al corrent de pagament en les obligacions amb la Seguretat Social, si no, la 

TGSS convidarà al pagament de les quotes en el termini de 30 dies naturals. 
 S’ha d’acreditar que al primer semestre de 2021 s’han obtingut uns ingressos 

nets, computables fiscalment a l’activitat per compte propi, inferiors als obtinguts al 
primer trimestre de 2020. 
 

 DURADA: 

La durada d'aquesta prestació és de quatre mesos, com a màxim fins 31/05/2021. 

La prestació s'extingirà si, durant la percepció de la mateixa, el beneficiari causa dret a 
sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat o la prestació per cessament 
d'activitat compatible amb el treball autònom regulada en l'Art. 7 del RD-Ley 2/2021, que 
expliquem més endavant. 

 QUANTIA: 
 

 El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 
desenvolupada. 

 El 40% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 
desenvolupada quan convisquin persones unides per vincle familiar, fins al primer 
grau de parentiu, per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a 
aquesta prestació extraordinària. 
 

 INCOMPATIBILITATS: 
 
 Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions per IT, maternitat i paternitat 

total (si seria compatible amb aquestes prestacions si es gaudeixen de forma parcial). 
 Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de rendiments nets 

computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi al primer 
semestre de 2021 superiors a 6.650,00€. 

 Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte aliena, llevat que els 
ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1.187,40€ mensuals o 
39,58€ diaris (1,25 vegades el SMI). 

 Aquesta prestació és incompatible amb l'exercici d'una altra activitat per compte 
propi. 

 Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de rendiments procedents de 
la societat l'activitat s'hagi vist afectada pel tancament. 

 Aquesta prestació és incompatible amb les ajudes per paralització de flota, per als 
treballadors per compte propi inclosos en el RETM. 

 
 SOL·LICITUT: 

La sol·licitud d'aquesta prestació s'ha de fer dins dels primers 21 dies del mes de 
Febrer de 2021 perquè tingui efectes des de l’01/012021; en el cas en què la sol·licitud es 
presenti fora de termini, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent de la 
presentació de la sol·licitud. 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad
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 ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE: 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim 
especial de Seguretat Social corresponent, però l'autònom no està obligat a cotitzar. 

Aquells treballadors per compte propi que percebin aquesta prestació, sense haver 
cotitzat prèviament per la contingència de cessament d'activitat, tenen l'obligació de 
cotitzar per aquesta contingència a partir del mes següent en què finalitzi la percepció 
d'aquesta prestació. 

El reconeixement d'aquesta prestació serà provisional i estarà supeditat a revisió per 
part de l'entitat gestora (Mútua AT i MP) a partir de l'01/09/2021. 

L'Agència Tributària recorda que la prestació per cessament d'activitat és una prestació del 
sistema de protecció de la desocupació (Art. 17.1.b) de la Llei del IRPF), de manera que, 
encara que l'origen de la prestació estigui a l'activitat econòmica de l'autònom, no es tracta 
d'un ingrés inherent a la mateixa, de manera que no es pot qualificar com un ingrés més del 
trimestre al model 130 de pagament fraccionat del IRPF. 

C. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A 

TREBALLADORS AUTÒNOMS COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI (Art. 

7 RD-Ley 2/2021) 

 BENEFICIARIS: 

Aquesta prestació està destinada a aquells treballadors per compte propi o autònoms 
que no han aconseguit recuperar els nivells d'activitat del seu negoci i no tenen 
previsió que això passi en els propers mesos. 

 REQUISITS: 
 
 Estar afiliat i en alta en el RETA. 
 Estar al corrent de pagament en les obligacions amb la Seguretat Social, si no, la 

TGSS convidarà el pagament de les quotes en el termini de 30 dies naturals. 
 Acreditar reducció d'ingressos, computables fiscalment a l'activitat per compte 

propi, durant el primer semestre del 2021, de més del 50% respecte al segon 
semestre del 2019. 

 No haver obtingut durant el primer semestre de 2021 uns rendiments nets, 
computables fiscalment a l'activitat per compte propi, superiors a 7.980,00 €. 

 En cas de tenir treballadors per compte aliena a càrrec de l'autònom s'haurà 
d'acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social 
d'aquests. 

 
 DURADA: 

La durada d'aquesta prestació és de quatre mesos, com a màxim fins 31/05/2021. 

 QUANTIA: 
 

 El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 
desenvolupada. 

 Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi juntament 
amb els ingressos procedents de la feina per compte aliena no poden 
superar els 2.090,00€ (2,2 vegades el SMI). 

 Els ingressos procedents de la feina per compte aliena no poden superar 
els 1.187,50€ mensuals o 39,58€ diaris, sense tenir en compte les pagues 
extraordinàries (1,25 vegades el SMI). 
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 INCOMPATIBILITATS: 

 
 Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions per IT, maternitat i paternitat 

total (si seria compatible amb aquestes prestacions si es gaudeixen de forma parcial). 
 

 S SOL·LICITUT: 

La sol·licitud d'aquesta prestació s'ha de fer dins dels primers 21 dies del mes de 
Febrer de 2021 perquè tingui efectes des de l’01/012021; en el cas en què la sol·licitud es 
presenti fora de termini, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent de la 
presentació de la sol·licitud. 

 ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE: 

El reconeixement d'aquesta prestació serà provisional i estarà supeditat a revisió per 
part de l'entitat gestora (Mútua AT i MP) a partir de l'01/09/2021. 

Durant el període de temps en què es percebi aquesta prestació s'haurà de mantenir en 
alta al Règim Especial de Seguretat Social corresponent i s'haurà d'ingressar a la TGSS 
la totalitat de les cotitzacions que corresponguin. L'entitat gestora (Mútua AT i MP) 
abonarà, juntament amb la prestació per cessament d'activitat, l'import de les 
cotitzacions per contingències comunes. 

L'Agència Tributària recorda que la prestació per cessament d'activitat és una prestació del 
sistema de protecció de la desocupació (Art. 17.1.b) de la Llei del IRPF), de manera que, 
encara que l'origen de la prestació estigui a l'activitat econòmica de l'autònom, no es tracta 
d'un ingrés inherent a la mateixa, de manera que no es pot qualificar com un ingrés més del 
trimestre al model 130 de pagament fraccionat del IRPF. 

D. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A 

TREBALLADORES AUTÒNOMS DE TEMPORADA (Art. 8 RD-Ley 2/2021) 

 BENEFICIARIS: 

Aquesta prestació està destinada a aquells treballadors per compte propi o autònoms que es 
consideren treballadors de temporada: 

 Treballadors per compte propi o autònoms els quals l'únic treball, en les 
anualitats 2018 i 2019, s'hagués desenvolupat amb alta en el RETA o RETM, 
mínim 4 mesos i màxim 6, cadascú dels anys. 

 En cas d’haver estat treballadors per compte aliena, en les anualitats 2018 i 2019, 
no haguessin superat els 120 dies en alta al Règim General, cadascú dels anys. 

 S'inclouen també els socis de cooperatives de treball associat. 
 

 REQUISITS: 
 
 Estar afiliat i en alta al RETA o RETM, mínim 4 mesos i màxim 6, cadascú dels 

anys 2018 y 2019, sempre que, al menys, 2 mesos es trobin a la primera meitat 
de l’any. 

 No haver estat d’alta al Règim General de Seguretat Social, és a dir, treballadors 
per compte aliena, més de 60 dies, durant el primer semestre de 2021. 

 Estar al corrent de pagament en les obligacions amb la Seguretat Social, si no, la 
TGSS convidarà el pagament de les quotes en el termini de 30 dies naturals. 

 No haver obtingut, al 2021, uns ingressos nets computables fiscalment superiors 
als 6.650,00€. 
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 DURADA: 

La durada d'aquesta prestació és de quatre mesos, com a màxim fins 31/05/2021. 

 QUANTIA: 
 

 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. 
 

 INCOMPATIBILITATS: 
 

 Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions per IT, maternitat i paternitat 
total (si seria compatible amb aquestes prestacions si es gaudeixen de forma parcial). 

 Aquesta prestació és incompatible amb l'acompliment de treball per compte propi i 
per compte aliè. 

 Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de rendiments procedents de 
la societat l'activitat s'hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos 
durant l'anualitat 2021 siguin superiors a 6.650,00€. 

 Aquesta prestació és incompatible amb les ajudes per paralització de flota, per als 
treballadors per compte propi inclosos en el RETM. 

 
 SOL·LICITUT: 

La sol·licitud d'aquesta prestació s'ha de fer dins dels primers 21 dies del mes de 
Febrer de 2021 perquè tingui efectes des de l’01/02/2021; en el cas en què la sol·licitud es 
presenti posteriorment a aquesta data, el dret a la prestació s'iniciarà el dia següent de la 
presentació de la sol·licitud. 

 ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE: 

El reconeixement d'aquesta prestació serà provisional i estarà supeditat a revisió per 
part de l'entitat gestora (Mútua AT i MP) a partir de l'01/09/2021. 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta al Règim Especial 
de Seguretat Social corresponent, però l'autònom no està obligat a cotitzar. 

L'Agència Tributària recorda que la prestació per cessament d'activitat és una prestació del 
sistema de protecció de la desocupació (Art. 17.1.b) de la Llei del IRPF), de manera que, 
encara que l'origen de la prestació estigui a l'activitat econòmica de l'autònom, no es tracta 
d'un ingrés inherent a la mateixa, de manera que no es pot qualificar com un ingrés més del 
trimestre al model 130 de pagament fraccionat del IRPF. 
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II.- PRESTACIÓ DEL REAL DECRETO-LEY 30/2020 PER A TREBALLADORS 

AUTÒNOMS ENCARA VIGENT 

A. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A 

TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ TEMPORAL TOTAL DE 

L’ACTIVITAT CONSEQÜÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE L’AUTORITAT COMPETENT (Art. 13.1 

RD-Ley 30/2020) 

 BENEFICIARIS: 

Aquesta prestació es troba en vigor des del 2020.10.01 i està destinada a aquells 
treballadors per compte propi o autònoms que es vegin obligats a suspendre tota la 
seva activitat com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent 
com a mesura de propagació de la COVID -19 abans de l'01/01/2021. També s'inclouen a 
els socis de Cooperatives de Treball associat. 

 REQUISITS: 
 

 Estar afiliat i en alta al RETA o en el RETM, al menys 30 dies naturals anteriors a 
la data de la resolució que porti a la cessació de l'activitat. 

 Estar al corrent de pagament en les obligacions amb la Seguretat Social, si no, la 
TGSS convidarà el pagament de les quotes en el termini de 30 dies naturals. 
 

 DURADA: 

La durada d'aquesta prestació va des del dia següent en què l'autoritat competent adopti 
la mesura de tancament de l'activitat fins a l'últim dia del mes en què finalitzi. 

 QUANTIA: 
 
 El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 

desenvolupada. 
 El 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 

desenvolupada si el beneficiari forma part d'una família nombrosa i l'activitat 
suspesa constitueix la única font de ingressos de la unitat familiar. 

 El 40% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat 
desenvolupada quan convisquin persones unides per vincle familiar, fins al primer 
grau de parentiu, per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a 
aquesta prestació extraordinària. 

 
 INCOMPATIBILITATS: 

 
 Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions per IT, maternitat i paternitat 

total (si seria compatible amb aquestes prestacions si es gaudeixen de forma parcial). 
 Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte aliena, llevat que els 

ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1.187,40 € mensuals o 
39,58 € diaris (1,25 vegades el SMI). 

 Aquesta prestació és incompatible amb l'exercici d'una altra activitat per compte 
propi. 

 Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de rendiments procedents de 
la societat l'activitat s'hagi vist afectada pel tancament. 

 Aquesta prestació és incompatible amb les ajudes per paralització de flota, per als 
treballadors per compte propi inclosos en el RETM. 
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 SOL·LICITUT: 

La sol·licitud d'aquesta prestació s'ha de fer dins dels primers 15 dies següents a l'entrada 
en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat; en el cas en què la sol·licitud es 
presenti fora de termini, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud. 

 ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE: 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim 
especial de Seguretat Social corresponent, però l'autònom no està obligat a cotitzar. 

El reconeixement d'aquesta prestació serà provisional i estarà supeditat a revisió per 
part de l'entitat gestora (Mútua AT i MP) després de la finalització de la mesura de 
tancament de l'activitat. 

El temps de percepció d'aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per 
cessament d'activitat als quals el beneficiari de la mateixa pogués tenir dret en el futur. 

L'Agència Tributària recorda que la prestació per cessament d'activitat és una prestació del 
sistema de protecció de la desocupació (Art. 17.1.b) de la Llei del IRPF), de manera que, 
encara que l'origen de la prestació estigui a l'activitat econòmica de l'autònom, no es tracta 
d'un ingrés inherent a la mateixa, de manera que no es pot qualificar com un ingrés més del 
trimestre al model 130 de pagament fraccionat del IRPF. 

 

 

Des de Consultoría y Estudio Legal. Bufete Abogados, S.L.P. ens mantenim a la seva disposició 

per a qualsevol ampliació o aclariment que precisin respecte aquests o altres temes laborals en 

que els hi puguem prestar la nostra  col·laboració professional.  

 

Consultoría y Estudio Legal. Bufete Abogados, S.L.P. 
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 Abogado 


