CATÀ LEG DE SOLUCIONS

assessors i consultors

El suport
que necessites
per preveure adversitats,
buscar oportunitats,
millorar productivitat,
optimitzar els recursos,
demanar consell,
recolzar-te en la gestió...
Basic Grup t’acompanya
fins on vulguis arribar.

assessors i consultors

Basic Grup és un despatx
multidisciplinari de serveis
professionals amb una experiència
de més de 15 anys en l’àmbit de la
consultoria i l’assessorament financer,
econòmic, fiscal i legal.

Els trets essencials que defineixen els
serveis de Basic Grup són el compromís,
la professionalitat i l’eficiència.
Davant dels constants reptes que
planteja un entorn econòmic canviant
i un marc legislatiu cada vegada més
complex, Basic Grup disposa d’un equip
d’economistes, d’advocats i d’enginyers
que li permet de tenir una visió global
de les necessitats de les empreses,
entitats i particulars, i d’oferir un servei
personalitzat que contribueixi a assolir
els objectius i el creixement dels seus
clients.
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Coneixem
les normes
del joc

Amb nosaltres
pots decidir
el teu futur

Per saber en tot
moment quina és
la situació real

A partir d’una amplia experiència i d’un
profund coneixement de les normes jurídiques
que regulen el nostre Dret, assessorem en tota
mena de procediments tributaris, mercantils
i civils, dissenyant i executant l’estratègia
jurídica adequada per a empreses, entitats i
particulars i proporcionant una solució òptima
a cada cas.

A través del servei de Diagnòstic ràpid
detectem àrees de millora o creixement de
l’organització, dissenyem i executem els Projectes
de Consultoria –de Negoci, Financera i/o
d’Organització/Sistemes d’Informació–, donant
suport també a la Implantació i Seguiment de
les mesures resultants dels projectes.

Donem resposta a les necessitats
d’enregistrament comptable i de gestió de
les obligacions tributàries i mercantils per al
compliment de la normativa legal i per tal de
conèixer la situació econòmica i financera de
l’empresa que faciliti la presa de decisions.

DRET FISCAL I TRIBUTARI
DRET MERCANTIL
DRET CIVIL
DRET PROCESSAL
PROCESSOS D’EXECUCIÓ

CONSULTORIA DE NEGOCI
CONSULTORIA FINANCERA
CONSULTORIA EN ORGANITZACIÓ I
SISTEMES D’INFORMACIÓ

SERVEIS COMPTABLES
SERVEIS MERCANTILS
SERVEIS TRIBUTARIS
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DRET FISCAL I TRIBUTARI

CONSULTORIA DE NEGOCI

SERVEIS COMPTABLES

• Assessorament continuat a empreses i
particulars
• Planificació fiscal
• Fiscalitat de les operacions de reestructuració
societària
• Inspeccions tributàries
• Procediments de gestió tributària, recurs de
reposició i recursos especials de revisió
• Reclamacions econòmico-administratives
(TEAR i TEAC)
• Recursos contenciosos administratius

• Plans estratègics / quadre de comandament
integral (BSC)
• Plans de negoci i plans de viabilitat
• Implantació de sistemes de control de gestió /
quadres de comandament departamentals
• Disseny i control de projectes de fusió /
integració empresarial

• Mecanització i enregistrament de l’informació
comptable
• Confecció dels Estats Financers
• Assessorament i desenvolupament d’eines
d’anàlisi econòmico-financer
• Reconstruccions comptables

CONSULTORIA FINANCERA

• Confecció i legalització dels llibres oficials
• Validació i inscripció de la documentació
mercantil obligatòria

DRET MERCANTIL
•
•
•
•

Assessorament mercantil
Constitució i venda de societats
Ampliacions i reduccions de capital
Reestructuracions societàries: fusions,
escissions, aportacions de branca d’activitat,
bescanvi de valors
• Dissolucions i liquidacions
• Negociacions en conflictes societaris
• Contractació mercantil
• Gestió mercantil (llibre d’actes i de socis)
• Fusions i adquisicions

DRET CIVIL I PROCESSAL
• Intervenció en accions de responsabilitat
contractual i extracontractual, conflictes
derivats de tot tipus de contractes i processos
en matèria de dret successori i família
• Procediments civils i mercantils
• Arbitratge
• Procediments Contenciosos-Administratius

PROCESSOS D’EXECUCIÓ
• Execucions provisionals i definitives de
sentències i títols no judicials
• Procediments monitoris i canviaris (lletres de
canvi, xecs i pagarès)

•
•
•
•

Diagnòstic econòmico-financer
Control pressupostari
Finançament i reestructuració financera
Valoració i venda d’empreses, Due Dilligence

CONSULTORIA EN ORGANITZACIÓ I
SISTEMES D’INFORMACIÓ
• Adequació a la Llei Orgànica de Protecció de
Dades
• Eficiència Organitzativa: reestructuració de
funcions, processos i adequació de personal,
estudis d’externalització de processos
• Diagnòstic de la funció informàtica i selecció
de solucions
• Suport a projectes d’implantació de solucions
informàtiques

SERVEIS MERCANTILS

SERVEIS TRIBUTARIS
• Confecció i presentació de les obligacions
tributaries periòdiques (IVA, IRPF, Societats...)
• Assessorament en l’enquadrament tributari
òptim

Treballem transversalment,
som un equip.
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Confiança.

Ens agrada la nostra feina i la gaudim.
Per això busquem l’excel·lència.
I només hi ha un secret per aconseguir-ho:
complicitat. Treballant al costat del client.

www.basicgrup.com

93 494 75 07
info@basicgrup.com

Truca’ns i parlem.
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