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SERVEIS ADMINISTRATIUS

Centra’t al 100% en el teu negoci i deixa’ns els aspectes 
administratius, si vols, ens encarreguem de: 

- Serveis de secretaria: confecció de cartes, comunicats, circulars, factures, factura elec-

trònica, gestió documental, ..

- Processos: Facturació, comptabilitat, gestió bancaria, remeses i ordres de pagament, 

previsions de cobraments i pagaments, ..

- Atenció telefònica (Oficina Virtual)

- Gestoria i Assessoria: confecció i liquidació d’impostos, nòmines, ..

- Control de gestió i quadres de comandament.

- Solucions informàtiques de gestió 

Oficina de serveis empresarials: El HUB Terrassa comparteix les instal·lacions i és una ex-

tensió d’ ÀBAC ASSESSORS, que és més que una gestoria fiscal-comptable i laboral, és una 

oficina de serveis empresarials, on hi trobaràs des de indicadors que aporten valor a la presa 

de decisions del teu negoci, a serveis o recursos complementaris, oferts o gestionats per altres 

membres de la comunitat HUB Terrassa, o col·laboradors d’ÀBAC ASSESSORS (assegurances, 

prevenció riscos laborals,...)

Sage Professional Advisor: ÀBAC ASSESSORS / HUB Terrassa és partner preferent de SAGE, 

empresa líder en solucions informàtiques de gestió, que promou la transformació digital a les 

pimes. Igualment, també treballem amb totes aquelles marques que s’impliquen o aporten 

valor en la integració tecnològica en la relació client/assessor.



www.hubterrassa.com  ·  93 706 95 30  ·  Av. Jaume I, 95, 1er 08226 Terrassa

SERVEIS JURÍDICS i LEGALS

T’assessorem i acompanyem en la gestió integral del 
teu negoci, des de la fase inicial de preparació, fins a la 

consolidació i expansió:

Gestoria, assessorament i consultoria: ÀBAC ASSESSORS / HUB Terrassa, ofereix els serveis 

d’assessorament fiscal i tributari, confecció de nòmines i dret laboral, comptabilitat i auditoria 

de comptes anuals, consultoria financera i d’alta direcció,...

Punt PAE: ÀBAC ASSESSORS / HUB Terrassa és un PAE - Punt d’atenció a l’Emprenedor, certificat 

de forma oficial pel CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) que permet 

constituir empreses i donar d’alta autònoms de manera àgil i ràpida, i de forma quasi gratuïta.

Protecció de dades i dret de les TIC’S:

- Cookies i avís legal, política de privadesa.

- Propietat intel·lectual (Marques, patents i models d’utilitat)

- Protecció de dades 

Servei Jurídic Mercantil: 

- Dret societari (constitució societats, canvi domicili, augment capital,...)

- Dissolució i liquidació de societats, fusions i escissions.

- Contractació internacional –contractes a doble columna–

- Pactes de socis, compra-venda empreses, protocol i successió a l’empresa familiar,...


