Professionals compromesos amb les persones

QUI SOM?

LEGALGRUP és una empresa d'assessorament integral especialitzada
en l'atenció a petites i mitjanes empreses. Oferim un excel·lent
servei d'assessoria i consultoria empresarial, a través de les nostres
solucions fiscals, comptables, laborals i jurídiques, volem ajudar-los.
Som un equip altament qualificat, en contínua evolució i adaptació a
totes les novetats legislatives per prestar els millors serveis, de
qualitat i amb rigor, estudiarem les necessitats de la seva empresa,
amb la finalitat de mantenir-li informat de totes les novetats legals
així com de les condicions que més els beneficiïn, per a nosaltres el
seu negoci és el primer.

Assessoria JURÍDICA
Laboral


Reclamacions per acomiadament, de quantitat i reconeixement de drets.
Cartes d’acomiadament, sancions, convenis propis, negociacions i mediacions
amb sindicats.



Recursos contra sancions d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Civil


Separacions i divorcis.



Assessorament i gestió d’herències, llegats i legítimes.



Desnonaments i reclamació de lloguers impagats.



Reclamació de quotes impagades de la comunitat.



Reclamacions d’indemnitzacions per accidents.

Mercantil i Tributari


Reclamació de deutes, impagades i factures pendents, xecs i pagarés o
incompliments contractuals.



Assessorament, gestió i redacció de contractes d’arrendament d’habitatges i locals
comercials.



Constitució, liquidació, modificacions estatutàries i dissolucions de societats mercantils
i civils.



Procediments concursals.



Reclamacions d’indemnitzacions por accidents.



Recursos en procediments fiscals en l’Administració Tributària.

Assessoria LABORAL


Legalització d’empreses en la Seguretat Social i Tresoreria de la Seguretat Social.



Suport a l’emprenedor: afiliació d’autònoms i gestió de prestacions.



Confecció de nòmines i liquidació de cotitzacions (règim general i règims especials).
Contractacions de treballadors. Anàlisi dels costos de personal.



Gestió dels RR.HH per a Pimes: organització interna, selecció de personal, enquestes
de valoració i auditoria laboral.



Representació de l’empresa davant l’administració: recaptació, inspeccions de treball,
prestacions, formació.



Assessorament, càlcul i tramitació de prestacions contributives: jubilació, incapacitat,
viduïtat, etc.



Confecció de declaracions trimestrals i anuals de retencions d’IRPF, certificats anuals
de retencions.



Inscripció REA per a empreses de construcció i d’altres activitats relacionades.



Assessorament, confecció i assistència al procediment davant l’autoritat laboral per
acomiadaments col·lectius por causes tècniques, operatives, organitzatives i
econòmiques.

Assessoria FISCAL I COMPTABLE


IVA, IRPF, Patrimoni, Impost de Societats, IAE, Transmissions patrimonials, Successions
i donacions….



Declaracions informatives, modelo 347, declaracions intracomunitàries, Intrastat..



Servei d’assessoria fiscal continuada.



Abonaments mensuals “a mida”.



Representació i defensa davant inspecciones tributàries.



Assessoria i gestió comptable. Portem tota la seva comptabilitat analítica i de costos.



Seguiment continuat, amortitzacions, tancaments d’exercici, confecció de balanços,
confecció i presentació de comptes anuals.
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