
La Petita i Mitjana 
Empresa en un 
Entorn Jurídic 
cada cop més 
complex

La globalització ha convertit 

en competidores empreses de 

mides molt diverses i de llocs 

molt distants. Una gran 

empresa de l’altra punta del 

món pot estar competint amb 

la petita empresa del poble o 

barri del costat. 

Però la petita empresa té 

avantatges molt clars per 

lluitar en un entorn tant 

competitiu: l’agilitat i la 

proximitat. 

Per a fer-ho requereix 

conèixer i adaptar-se a un 

entorn jurídic cada cop més 

complex i exigent. En lloc de 

fer-ho sols, us oferim la 

nostra col·laboració i 

experiència.
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Contractació

“Els darrers tres anys hem engegat 

molts projectes que no imaginàvem 

abans. Sense CLA no ho haguéssim ni 

intentat.”

“Ara no em plantejo afrontar res sense 

consultar-los abans.”

“Temps enrere per desconeixement 

legal o per por, no sortíem de la feina 

de sempre. Actualment és 

imprescindible fer coses noves. I per 

fer-ho necessitem un despatx com 

CLA.”

Oferim assessorament en la negociació, 

redacció i revisió de tot tipus de contractes 

i documents jurídics, mercantils, laborals, 

administratius:

• Compres de subministraments i relacions 
amb proveïdors

• Contractació de serveis
• Contractació laboral
• Altres documents contractuals: serveis a 

clients, reclamacions

Gestió de RRHH
Assessorament en la gestió dels recursos 

humans de la empresa i l’administració de 

personal laboral:

• Selecció de personal: convocatòries, 
entrevistes...

• Contractació laboral
• Gestió de nòmines, Seguretat Social, 

Agència Tributària, Roll-pay
• Expedients judicials: sancions, 

acomiadaments…

Drets Humans
Compliment de paràmetres de protecció i 
promoció de Drets Humans d’acord amb les 
principals normes d’estàndard internacional 
(GRI, SGE 21…).

Desenvolupament de criteris i indicadors 
per a l’aplicació de la Legislació 
Internacional de Drets Humans per a les 
empreses (Agenda 2030 – ODS…).

Relació amb 
l’Administració

Oferim assessorament en la participació de la 

empresa en els procediments de licitació 

pública:

• Seguiment de licitacions 
• Preparació de documentació (sobres…)
• Redacció d’escrits, recursos i altres 

documents
• Representació davant organismes públics
• Interposició de procediments judicials i 

contenciós -administratiu

Consultoria d’Empresa
Estudi d’operacions. Due Diligence jurídica. 

Actualització legislativa. Coordinació de 

projectes. Control de processos per a la 

millora de la eficiència. Redacció i revisió de 

protocols. Anàlisi  de processos operatius. 

Seguiment de resultats.

...i ens adaptem

Legal

Representació i Defensa Legal davant els 

Tribunals en tots els Ordres Jurisdiccionals: 

Civil / Social / Mercantil / Penal / 

Contenciós–Administratiu

Assessorament Jurídic general en tots els 

àmbits que una empresa pot necessitar:

• Constitució de societats
• Contractes  y Negociació extrajudicial
• Bancari i Assegurances
• Laboral
• Immobiliari
• Protecció de Dades
• Administratiu

Formació

Programes comuns adaptats a la petita i 

mitjana empresa.

Impartim les accions pròpies d’una 

consultoria de formació, però amb un plus 

addicional: l’especialització i l’adaptació al 

mon empresarial. 

Coneixements / Habilitats / Actituds


