ACCEDEIX A UN SERVEI JURÍDIC INTEGRAL

INFO SERVEIS
ET RECORDEM!
Per a col·legiats exercents
Inclòs en la teva quota

MÉS DE 200 GESTORS ADMINISTRATIUS JA GAUDEIXEN DE L ‘ACCÉS GRATUÏT I
SENSE LIMITACIONS
ENCARA NO HO ESTÀS APROFITANT?
Un servei més del Col·legi. La pàgina web de l’Editorial Tirant, us permet accedir a un Servei Jurídic Integral
on line, on obtindreu tota la informació necessària per a la vostra Gestoria, una eina que us ajudarà en
l’assessorament dels vostres clients i us facilitarà documentació jurídica i pràctica.

Qué us facilita?
Matèries
Laboral
Financer i Tributari
Mercantil
Estrangeria

Propietat Horitzontal
Comptabilitat
Auditoria
Concursal, Penal, Civil

Documents i eines dins de cada matèria

Tesaurus
Legislació Bàsica
Formularis
Doctrina
Consultes

Esquemes processals
Novetats
Fòrums i consultoria
Jurisprudència
Bibliografia

Altres eines de treball,Concursal,
com ara: Penal, Civil
Base de dades de Convenis Col·lectius i subvencions actualitzades diàriament, inclou Convenis sectorials i d’empresa.
 Amb alertes personalitzades, accés als últims convenis separats per comunitats Autònomes i Províncies,
i eines que permeten càlcul de salaris, indemnitzacions i selector de contractes

I Serveis exclusius com:


Consultoria on-line, permet efectuar consultes a un equip d’experts i rebre una resposta clara en 72

hores.
 Servei “Li ho busquem” Servei gratuït que facilita als Col·legiats, Jurisprudència i Legislació, encara que no es
trobi a la base de dades.
 Servei de Personalització, cada usuari podrà guardar documents, cerques, etc. de manera que convertirà la
base de dades en la seva base particular i a la seva mida.
 Possibilitat d’exportar tota la documentació en format word, enviar-la per mail i imprimir-la.
 Altres com: Legislació sectorial estatal i autonòmica per sectors d’activitat econòmica, Biblioteca, Actualitat
legislativa, Calendaris, Taules anuals, Càlcul de pensions, Petició de formularis, Calculadora de taxes judicials,
Calculadora d’interessos legals i rendes.

 Sol·licita l’accés gratuït, mitjançant el document d’adhesió.
 Consulta la GUIA DE L’USUARI

Entra al teu portal personal del Col·legi i accedeix a una
informació privilegiada: Serveis als gestors
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Servei d’Atenció al Col·legiat
Tel. 93 317 06 86 sac@gestors.cat
www.gestors.cat

