
ELS
NOSTRES 
SERVEIS
Gràcies a l’ampli ventall de 
serveis que oferim i a la nostra 
sòlida formació, els gestors 
esdevenim uns professionals de 
confi ança adients per gestionar els 
interessos fi scals, empresarials o 
laborals dels ciutadans i de les 
empreses.

Professionals del dret, l’economia i l’empresa
GESTORS ADMINISTRATIUS

Posa’t en contacte amb el teu gestor



Professionals de l’assesorament 

En els diferents àmbits de l’administració, comptem amb 
la formació complementària a la llicenciatura en Dret, 
Econòmiques o Empresarials, especifica per exercir la nostra 
professió. Garantint així als nostres clients un coneixement 
complet i personalitzat.

Donem servei a empreses i particulars
Pimes, treballadors autònoms, famílies, ciutadans, 
estrangers…

Tots es beneficien de l’especialització del Gestor Administratiu. 
Un únic expert que assessora de les necessitats, drets i 
obligacions amb la confiança i proximitat que esperàveu.

Contractes, Herències i 
Hipoteques
Legislacions autonòmiques, 
escriptures, valoracions, titularitat, 
operacions registrals, liquidacions, 
successions i donacions, notari, 
testament, certificats, Registre de la 
Propietat...

Agricultura
Declaració Agrària (DUN), gestió 
d’ajuts, inscripció de maquinària 
agrícola...

Estrangeria
Autoritzacions de residència, de 
treball, obtenció de nacionalitat 
espanyola, reagrupacions familiars, 
arrelaments...

Gestions amb les 
Administracions
Gestió amb les administracions 
públiques: Ministeris, Generalitat, 
Diputacions, Ajuntaments...

Laboral i de Seguretat 
Social
Alta d’empreses, contractació, 
gestió de la nòmina dels treballadors, 
cotitzacions, altes i baixes, faltes i 
sancions, acomiadaments, accidents 
laborals i malalties, retencions IRPF, 
calendaris laborals, jubilació, viduïtat, 
orfandat...

Creació i Gestió de 
Pimes
Constitució d’empreses, autònoms, 
societats civils privades, societats 
mercantils, associacions i 
fundacions, cooperatives, 
Registres Mercantils, autoritzacions 
administratives, subvencions...

Fiscal i
Financer-Comptable
Impostos de societats, Renda 
i Patrimoni, IVA, retencions, 
impostos especials, comptabilitat, 
comptes anuals, planificació fiscal 
empresarial, incentius, deduccions i 
bonificacions...

Vehicles i Transports
Matrícules, canvi de titular, baixes, 
importacions, exportacions, 
permisos de conduir, recursos, altes 
autoritzacions, visats, rehabilitacions, 
sancions...

Indústria /ITV
Revisions, homologacions, 
inspeccions de seguretat, 
legalitzacions, permisos, 
maquinària...

Altres
Assessorament en matèria de 
riscos laborals: prevenció, formació 
i valoració de la seguretat a la feina; 
protecció de dades; certificats 
energètics; cèdules d’habitabilitat, 
assegurances...

Tramitació d’Expedients 
Hipotecaris
Compravenda, constitució 
i cancel·lació d’hipoteques, 
declaració d’obra nova, divisions de 
propietat horitzontal...

Confiï en un professional, 
confiï en el seu Gestor 
Administratiu Col·legiat.


