Es la peça clau per a impulsar el creixement de la seva empresa
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Carnet de soci
Li permet gaudir d’importants avantatges i descomptes

Assessoria ﬁscal,
comptable i laboral
-Comptabilitat i
presentació d’impostos.
-Altes, baixes, nòmines i
presentació de
rebuts a la Seg. Social.
-Rendes, canvi de nom de
vehicles, etc.
Assessoria jurídica
Entrem en àmbits de dret per
defendre
els teus interessos, teniu a la
vostre
disposició els serveis del nostre
advocat.
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MUSEU GREMIAL

Una de les col·lecions de forja artística més importants del país.

Credencial d’empresa responsable
Garanteix al consumidor la qualitat
de l’empresa en quant a la idoneitat
del seu producte ﬁnal.

Placa gremial
L’iden�ﬁca com Membre d’un col·lec�u
amb total credibilitat i reconegut pres�gi.

CURSOS

Oferim cursos gratuïts per als nostres agremiats; de serralleria,
aperturistes, forja, etc...

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Tenim un conveni de col·laboració
amb l’empresa SPASS per qualsevol
consulta que vulgueu fer o cursos
en tema de prevenció.

Roba Laboral
Oferim als nostres socis roba d’alta qualitat
i amb uns preus immillorables
Autorització d’estacionament en zones
de càrrega i descàrrega
Hem ﬁrmat un acord amb l’ajuntament de Barcelona on
els agremiats es poden beneﬁciar d’un horari especial,
estacionant gratuïtament a les zones de càrrega i
descàrrega de l’àrea metropolitana de Barcelona.

BANNER A LA WEB Pots posar publicitat a la web del Gremi per
Promocionar-te, aquesta apareixerà a la posició i mida que
vulguis. Així mateix, apareixeràs com patrocinador en les
capçaleres o peu de pàgina de els mails que enviem.
Cerca associats
El Gremi té incorporat a la seva web
“Buscador d' agremiats” on qualsevol empresa,
professional o persona pot trobar-te per contractar
els teus serveis, productes, entre d’altres.
D’ aquesta forma seràs més visible en el sector.

FIRES I CONGRESSOS

Assistència a Construmat i d’altres d’interés del sector

SERVEIS ESPECIALS AMB CONDICIONS PREFERENTS
Targeta Verda amb descompte de fins a un 50% per a les
deixalleries de Barcelona.

Comitès tècnic nacionals i internacionals
Assistència i participació en l’elaboració de
normatives i directives que afecten a l’associat:
TECNIFUEGO- AESPI, CTN23/SC7:
“Comportament al foc dels elements de la
construcció”. AENOR CT -85:
“Portes i Finestres”

Par�cipació en diversos organismes
-PIMEC
-CONSELL DE GREMIS
-FIMPA
-CAMBRA DE COMERÇ
-FOMENT DEL TREBALL
-APPLUS

JORNADES INFORMATIVES: FISCAL, LABORAL I COMPTABLE
SERVEIS D’ORIENTACIÓ
Arbitratge i mediació voluntaris Juntes Arbitrals

Participació com membres en les Juntes Arbitrals
de Consum dels Ajuntaments de Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat i d’altres i de la Generalitat
de Catalunya, per a la resolució dels conflictes entre
Empresa i consumidor.

Serveis d’orientació
Realitzats per acreditats professionals en matèries: Jurídiques
Civil - Penal - Mercantil - Laboral- Tributari
- Administratiu – Urbanístic

Econòmiques i tributàries

d’Auditoria

Finances – Comptables

D’Assegurances

Responsabilitat Civil – Indústria – Vehicles
Art. 61 del Conveni Col·lectiu Metal·lúrgic
(mort i invalidesa treballadors)

Auditoria completa.
Auditoria informàtica i protecció de dades personals.
Investigació de compra.
Avaluació dels sistemes de control intern.
Sistema informàtic de gestió d’inventaris.

BORSA DE TREBALL

Per a empresaris i treballadors

ACORDS AMB PIMEC

-Automa�smes
-Portes i Finestres D’alumini i Ferro
-Estructures metàl·liques i cobertes
-Murs cor�na i tancaments ver�cals
-Construcció de portes industrials, comercials i residencials
-Carpinteria metàl·lica
-Seguretat domès�ca i industrial
Telèfon:
-Obertura de portes i cixes de cabals
-Serralleria de la construcció
-Serralleria de serveis
-Serralleria ar�s�ca i de forja

C/ Córcega, 74, 08029 Barcelona
93 301 66 46/ WhatsApp: 637 34 87 49
Fax: 93 318 98 53
www.gremiserrallers.com
secretaria@gremiserrallers.com

