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DOSSIER DE PREMSA



ADVISORIA és una companyia de serveis integrals d’advocacia, assessoria
econòmica, fiscal i laboral amb seus a Mataró, Granollers i Barcelona, constituïda
l'any 1997.

ADVISORIA és una de les companyies de serveis jurídics i econòmics més
rellevants de l’eix econòmic Vallès – Maresme, amb una notable presència a
Barcelona, que desenvolupa els seus serveis tant en el territori nacional com
a l'estranger.

ADVISORIA és una companyia que ofereix serveis integrats de gestió financera
i d'assessoria legal a entitats, empreses i particulars. Amb la vocació d'aglutinar
coneixements i experiències en els àmbits jurídics i econòmics, treballa per
trobar la millor solució global a les necessitats dels seus clients. Un equip
d'advocats, economistes i graduats socials de contrastada experiència i elevada
preparació satisfan les necessitats de particulars i empreses en els àmbits
jurídic i econòmic.

ADVISORIA la conformem un conjunt de persones amb una forma d'entendre
l'exercici professional, amb valors comuns i experiències úniques, amb la finalitat
d'aconseguir l'objectiu d'oferir EL MILLOR CONSELL als seus clients.

Presentació
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Informació corporativa

Raó Social ADVISORIA advocats i economistes, S.L.P.
ADVISORIA Corporate Advocats, S.L.P.

Nom Comercial ADVISORIA
Activitat Aportar solucions als clients en l’àmbit jurídic,

econòmic i de consultoria
Missió Assolir solucions dissenyades perquè els clients

aconsegueixin els seus objectius i satisfacin les
seves necessitats específiques

Seus Mataró
C. Montserrat, 54 3er
08302 – Mataró (Barcelona)
T: +34 937 998 090
Granollers
C. Navarra, 3-5 Baixos
08400 - Granollers (Barcelona)
T: +34 938 701 866
Barcelona
Avda. Diagonal, 405 pral. 4
08008 - Barcelona
T: +34 933 683 317

Web www.advisoria.cat

Informació econòmica

Volum anual de negoci 1.400.000 euros
Àrea d’influència Vallès / Maresme / Barcelonès
Equip humà 23 persones

Equip directiu

Ivo Florenza Economista i Conseller Delegat d’Advisoria
Manuel Fernández Advocat, MBA i Conseller Delegat d’Advisoria
Juan Navarro Advocat i Conseller Delegat d’Advisoria Corporate

Advocats, S.L.P.

Fitxa tècnica
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Serveis
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   Àrea Jurídica

La complexitat de l'actual sistema legal fa necessari que l'assessorament jurídic
que ofereix ADVISORIA sigui realitzat per professionals especialitzats i qualificats
per donar, en cada cas, el millor consell.

El servei d'assessoria jurídica es presta als seus clients des de les diferents
seus d'ADVISORIA i les actuacions professionals es porten a terme, segons
necessitat del client, dins de l'àmbit nacional i internacional.

Com a despatx d'advocats, la intervenció dels professionals d'ADVISORIA
abasta tant els procediments extrajudicials, amb la corresponent activitat
preventiva, d'elaboració d'estudis i informes, planificació estratègica, negociacions,
redacció de contractes, formalització de documents i realització de tràmits i
gestions per la seva eficàcia, com els procediments judicials en situacions
d'inevitable conflicte, en quin cas, els nostres professionals intervenen en
defensa dels interessos dels seus clients davant del Jutjats i Tribunals dels
diferents Ordres Jurisdiccionals: Civil, Penal, Contenciós-Administratiu, Social
i Mercantil.

Per donar aquest servei d'assessorament especialitzat, ADVISORIA disposa
d'un equip jurídic conformat per advocats de contrastada experiència, una
elevada preparació tècnica i una qualificada especialització.

• Contractes.
• Arrendaments.
• Reclamacions de quantitat.
• Dret Immobiliari i registral.
• Dret Hipotecari.
• Dret Bancari, swaps, participacions preferents, obligacions subordinades,

clàusules abusives.
• Urbanisme.
• Dret Administratiu.
• Dret de Família
• Dret Laboral i de la Seguretat Social
• Col·lectius, Convenis, Incapacitats.
• Dret de l'Esport.
• Dret Fiscal i Tributari.
• Dret Penal.
• Accidents de circulació.
• Dret d'Assegurances
• Dret Mercantil.
• Dret Societari
• Concursos de Creditors.



   Àrea Econòmica

ADVISORIA ofereix dins l'àrea econòmica serveis que tenen com a objectiu
satisfer les necessitats dels seus clients en els àmbits fiscals, laborals i
comptables.

• Fiscalitat de persones físiques i d'empreses.
• Planificació fiscal i anàlisi de tots els canvis legislatius en matèria tributària.
• Auditories o "due diligence" fiscals o laborals.
• Assessorament o execució de tot allò relacionat amb la seva comptabilitat.
• Revisió dels seus estats comptables i de la seva legalització.
• Assessorament o execució de tot allò relacionat amb el càlcul dels impostos

a satisfer.
• Compliment de les corresponents obligacions formals.
• Assessorament complert en matèria laboral: contractació, expedients de

regulació, modificació de condicions laborals.
• Elaboració de nòmines.
• Assessorament en matèria legal i societària.
• Assessorament en matèria de Procediment Tributari i inspeccions fiscals

davant l'Administració Tributària.
• Processos de comprovació i investigació de l'Administració Tributària:

processos d'inspecció per part de la AEAT, tant de comprovació abreujada
com de caràcter general i davant de tots els òrgans i unitats d'inspecció
dependents de la AEAT.

•  Assessorament en procediments econòmic-administratius, en tot tipus de
procediments davant els Tribunals Econòmic-Administratius Regionals i
Central: interposició de reclamacions, preparació d'al·legacions i recursos.

•  Plans de viabilitat.
•  Valoracions d'empreses.
• Processos de compravenda d'empreses, revisions i due diligence.
• Anàlisi de procediments interns per obtenir millors resultats.
• Compliment de les diferents declaracions trimestrals, mensuals i anuals.
• Operacions de reestructuració, fusions, escissions, aportacions no dineràries

de branca d'activitat

En un entorn complex i canviant com l'actual, des d'ADVISORIA, amb els
serveis d'assessorament i gestió està al costat dels nostres clients en el moment
de la presa de decisions, en el dia a dia i en la gestió de tots els seus recursos
ADVISORIA assessora en la gestió dels recursos humans de la seva empresa

...en el seu inici:
• Legalització de noves empreses.
• Anàlisi d'entre les diferents modalitats de contractació existents.
• Clàusules especials: confidencialitat exclusivitat,.../...
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• Annexes
• Enquadrament correcte en el Règim de la Seguretat Social (General, Autònoms,

Servei domèstic).

...en el seu desenvolupament:
• Ordenació de l'estructura salarial, aplicació del conveni col·lectiu, acords

d'empresa.
• Sol·licitud i concessió de permisos i llicències.
• Novacions contractuals: jornada, salari.
• Mobilitat funcional o geogràfica.
• Aplicació del règim disciplinari i sancions.
• Tractament fiscal de las retribucions.
• Representació davant la Inspecció de Treball i de Seguretat Social.
• Prestacions de Seguretat Social: Incapacitat Temporal, Maternitat i Paternitat

...i si arriba, al final:
• Acomiadaments disciplinaris.
• Extincions per causes objectives individuals i col·lectives.
• Expedients de Regulació de Treball.
• Prestacions de Seguretat Social: Jubilacions e Incapacitats Permanents.
• Fons de Garantía Salarial.
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Els professionals d’ADVISORIA aporten, des de 1997, contrastats coneixements
en el sector de l’advocacia, de l’assessorament econòmic, fiscal, comptable
i financer.

L’experiència en les diferents branques jurídiques (civil, immobiliari, mercantil,
administratiu, urbanisme, laboral i seguretat social, tributari, penal...) i en aspectes
econòmics (consultoria, financer i planificació estratègica) situa ADVISORIA
a l’avantguarda dels serveis legals, econòmics i de consultoria. Aquesta capacitat
d’aglutinar coneixement, sumada a la immersió local de les seves seus, converteix
ADVISORIA en un important observador del mercat Vallès – Maresme.

Partint de l’ampli coneixement del sector, de la seva vocació multidisciplinar i
del coneixement del mercat, ADVISORIA aporta valor als seus processos i
serveis. Amb aquest objectiu, assumeix projectes integrals d’acord amb el
següent procés:

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ O CONFLICTE

ESTRATÈGIA PER OPTIMITZAR ELS RECURSOS

RESOLUCIÓ

MANTENIMENT DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I FISCALS

En un mercat de demandes canviants, l’avantatge competitiu ve donat per la
capacitat i agilitat en proporcionar respostes. Per això, la vocació d’ADVISORIA
és la de proporcionar solucions i assessoria que permetin a companyies,
particulars i autònoms assolir els objectius proposats.
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Els principals objectius d’ADVISORIA són:

• Prestar un servei d’advocacia i d’assessorament en l’àmbit econòmic i fiscal,
amb una clara vocació multidisciplinar.

• Respectar els principis bàsics d’actuació professional d’ADVISORIA:
ètica, rigor i confidencialitat.

• Aconsellar i assistir a les empreses per optimitzar els seus recursos i a planificar
el seu futur des de l’òptica legal i financera-fiscal.

• Ser pionera en la innovació en el serveis del sector legal i econòmic per
anticipar-se a les necessitats del mercat.

• Treballar per difondre el coneixement de les àrees professionals d’ADVISORIA
en la seva àrea geogràfica.
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ADVISORIA neix amb l’objectiu d’oferir el millor consell als seus clients, el millor
suport professional i la millor relació professional de confiança. Aquesta finalitat
és possible gràcies als coneixements i experiències que aglutinen en l’àmbit
jurídic, econòmic, fiscalcomptable, financer i de consultoria.

Així mateix, el gust per l’art, l’esperit mediterrani i la cultura local van conduir a
ADVISORIA fins a l’artista de la zona: Perecoll. Buscant una imatge elegant i
clara que reflectís el seu estil, trobaren l’obra pictòrica MEDITERRÀNIA. Un estil
sobri i discret que identifica a ADVISORIA i que s’aplica a la seva imatge
corporativa.
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Perecoll. Col·lecció Mediterrània. Oli sobre tela.

Adaptació de l’obra a la imatge corporativa d’ADVISORIA.



Strategycomm
Eulàlia Roca
C. Montserrat 60, 4ª planta
08302 - Mataró (Barcelona)
T: +34 937 901 253  /  670 200 530
eroca@strategycomm.net
www.strategycomm.net
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