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Solució partner - marca blanca
- Protecció de Dades i RGPD
- Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)
- Registre de marques



RGPD LSSICE

Els nostres partners

e  Assessories

e  Gestories

e  Despatxos

e  Advocats

e  Associacions

e  Empreses de serveis

e  Consultores

e  Gremis

e  Franquícies

e  Col·legis professionals

La plataforma li permetrà 
ampliar la cartera i 
obtenir ingressos 

addicionals.

No ofereix 
el servei o el 

deriva a un tercer

La plataforma li permetrà 
optimitzar recursos.

Ja ofereix 
el servei



e  Plataforma personalitzable amb el seu  logotip i color 
corporatiu sense referències a PymeLegal.

e  Integrable en la seva pàgina web.

e  Qüestionaris dinàmics adaptats a l’activitat del client.

e  Suport telefònic tècnic i legal durant tot el procés.

e  Sense necessitat de formació prèvia.

e  Entrega de material comercial de recolzament.

Vostè genera i descàrrega tota la documentació 
per lliurar als seus clients.

RGPD i LSSICE

· Es genera tota la documentació personalitzada: registre 
d'activitats, clàusules, contractes, avisos legals, etc.

· Manteniment i seguiment periòdic a través de checklist. 

· Assegurança de Responsabilitat Civil.

Registre de Marques

· Assessorament personalitzat.

· Registre de marques per a Espanya, Europa i resta del món.

· Servei de cerca prèvia, certificat i vigilància.

· Suport online i telefònic amb els nostres consultors 
especialitzats.

Característiques



RGPG i LSSICE

*Preu sense iva.

Alta

45 €/client*

Renovació anual (opcional)

40 €/client*

Sense quota d'alta a la 
plataforma

Facturació en funció 
del nombre d’altes

Vostè estableix les tarifes 
als seus clients



Cerca prèvia gratuïta Facturació en funció dels 
serveis consumits i registres 

realitzats

Vostè estableix les tarifes 
als seus clients

Registre de Marques

1 classe

Registre 
de marca

Certificat
+ Vigilància

10 anys

315 €

Classe addicional 
190€

1 classe

Cerca prèvia 
de marca

50 €

Espanya

205 €

1 classe

Registre 
de marca

Certificat
+ Vigilància

10 anys

1290 €

2n classe 
150€

3 classes

Cerca prèvia 
de marca

80 €

Europa

235 €

Preus amb taxes incloses



93 737 64 01

info@pymelegal.es

Demo online

Si li interessa la plataforma i li encaixa la solució
partner podem facilitar-li un accés demo.

Empresa participant a Cuatrecasas 
ACELERA en col·laboració amb 
Telefónica Open Future.

https://cuatrecasas.openfuture.org

Altres serveis
(pressupost a mida).

e  Consultoria presencial a mida en matèria de protecció 
de dades.

e  Recuperació de dominis.

e  Redacció de condicions d'ús de portals web i apps.


