Des del 2 de juliol del 1992 assessorem i recolzem a empresaris, professionals i emprenedors en el lideratge, compliment
d'obligacions i gestió de les seves activitats econòmiques.

Serveis de consultoria
1. Consultoria estratègica.
2. Consultoria en desenvolupament de projectes
d'energies renovables.
3. Consultoria en mineria i criptomoneda.

Construction management
1. Gestió integral de projectes de construcció
residencial i industrial.
2. Gestió integral de projectes de construcció
d'instal.lacions de generació elèctrica a partir de
fonts renovables.

Serveis Fiscals
1. Assessorament ﬁscal d'àmbit estatal, autonòmic
i local tant de persones físiques com jurídiques.
2. Assessorament en operacions econòmiques
concretes i en impostos especials.
3. Confecció i presentació d'impostos.
4. Gestió de les altes, baixes i modiﬁcacions de les
obligacions ﬁscals de l'empresa i professional.
5. Assistència i representació davant la inspecció
ﬁscal.

Serveis Comptables
1. Servei d'externalització comptable integral.
2. Supervisió i assessorament comptable.
3. Auditories Comptables.
4. Comptabilitat analítica.
5. Control i seguiment de l'activitat.
6. Implementació sistema de
comptabilitat informatitzat.

Serveis Econòmics
1. Valoracions econòmiques.
- Economia productiva.
- Sector immobiliari.
2. Estudi i Assessorament d'inversions.
3. Suport en l'elaboració de plans de negoci.

Servei de Representació i domiciliació
Donem cobertura davant administracions i ens
oﬁcials quan l'empresa deslocalitzada requereix
una presència o gestió personal més enllà del que
les noves tecnologies ens permeten telemàticament.

Serveis Mercantils
1. Assessorament i assistència en la constitució,
dissolució, escissió i fusió de societats mercantils,
cooperatives i altres entitats.
2. Confecció de comptes anuals.
3. Control, seguiment i confecció dels llibres de
socis/actes.

Serveis Laborals
1. Gestió Laboral de l'empresa.
- Alta d’empreses als organismes.
- Planiﬁcació i estudi de costos laborals.
- Assessorament i confecció de contractes.
- Confecció i presentació dels models oﬁcials.
- Gestió i tramitació d'altes, baixes i incidències
dels treballadors.
2. Auditories Laborals.
3. Assistència i representació davant la inspecció
de treball.
4. Assistència a l'empresa en la negociació col.lectiva.
5. Càlcul i tramitació de pensions i prestacions.
6. Expedients d'estrangeria.
7. Assessorament i gestió d'expedients de regulació d'ocupació.

Serveis Administratius
1. Revisió de documents.
2. Confecció d’ofertes.
3. Redacció de contractes.
4. Selecció de personal.

Servei integral Startup/
Emprenedors
1. Suport en l'estudi de viabilitat econòmica de
l'empresa.
2. Orientació i gestió per la constitució i legalització de la societat.
3. Assessorament i redacció dels contractes necessaris.
4. Assessorament i contractació del personal.
5. Portar al dia la comptabilitat de l'empresa.
6. Elaboració de nòmines, contractes dels treballadors i cotitzacions socials.
7. Elaborar els comptes anuals i els llibres oﬁcials.
8. Presentació de les obligacions ﬁscals.

Servei alta exprés
societat limitada
Disposi de la seva societat limitada llesta per
operar en 24h.

Tramitació de
subvencions
Li elaborem i tramitem la documentació necessària
per accedir a les subvencions.

Serveis Jurídics
Suport en els àmbits laboral, ﬁscal i mercantil.

Gestió immobiliària
1. Valoració d’inversions immobiliàries.
2. Control integral de societats patrimonials.
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