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Q U I  S O M ? Q U È  F E M ?

Neixem 
per 

estar 
al teu 

costat 

ASSEGURANCES
Per a la llar, empreses, vehicles 
i assistència sanitària

ASSESSORIA EN PREVENCIÓ I 
RISCOS LABORALS

ASSESSORIA FISCAL I 
COMPTABLE 

ADMINISTRACIÓ DE 
RECURSOS HUMANS

SERHS Serveis GESTIONA neix com la unitat de serveis de ges-
toria de SERHS Serveis. Aporta com a gran valor afegit el segui-
ment implícit al client, des del primer contacte amb ell i durant el 
recorregut de tota la seva experiència amb nosaltres.
Grans equips de professionals vetllen per oferir-te un assessora-
ment integral i personalitzat per satisfer les teves necessitats en 
cada moment puntual.
Des de SERHS Serveis GESTIONA donem servei a 4 àmbits d’ac-
tuació diferenciats:

Els valors de 
SERHS Serveis  
GESTIONA són:

• Relació personalitzada
• Confi ança mútua
• Creació de valor
• Transparència

Per a més informació consulta el nostre nou web www.serhsserveis.com

La teva satisfacció i tranquil·litat són els nostres 
principals reptes.



Treballem amb asseguradores de primera línia i 
de màxima solvencia del nostre país. Tramitem els si-
nistres amb la màxima cura, sempre vetllant pel nostre 
client fi ns al cobrament de la indemnització.

SERHS Serveis GESTIONA disposa de la seva pròpia corredoria d’assegurances, Asseguris, 
creada l’any 2004 i avalada per una llarga trajectòria de més de 30 anys com a agents 
d’assegurances. Oferim assessorament integral i personalitzat, amb independència total de 
les companyies asseguradores. Asseguris Mediterraneum ha estat escollida per l’AON (*) per 
comercialitzar productes d’empreses exclusius.

CLIENTS PARTICULARS

VEHICLES

LLAR

COMUNITATS

ACCIDENTS

SALUT

ASSISTÈNCIA EN VIATGE

PENSIONS - JUBILACIÓ

RETIRADA I/O RESCAT DE PUNTS 
DEL CARNET DE CONDUIR 

ALTRES ASSEGURANCES 

PER A EMPRESES

VEHICLES

PIMES

COMERÇ I OFICINES

HOSTALERIA

ALTRES ASSEGURANCES

Marques de prestigi 
es converteixen en els 

nostres partners:

MAPFRE 

AXA

DKV

ALLIANZ

GENERALI

ZURICH

ADESLAS

ARAG

FIATC

EUROPEA DE SEGUROS

AGRUPACIÓ MÚTUA

MARKEL 

SANITAS

DUAL

CHUBB

HISCOX

CHARTIS

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA TÉ PREMI:
• Winterthur Excel·lència 2005
• DKV Premi Play Off 2005 (espec. Producte de salut integral)
• DKV Premi Play Off 2006 (espec. Tots els productes de la companyia).

ELS NOSTRES SERVEIS:

  ASSEGURANCES
Des de Mediterraneum XX  S.L. posem a la teva disposició 
tot el nostre coneixement i la nostra professionalitat per 
donar-te suport en les àrees fi scal i comptable que precisis:

Assessorament en matèria comptable.

Confecció i dipòsit dels llibres de comptabilitat, llibres 
d’actes i socis (jurídic)

Estudi, formalització i dipòsit de Comptes anuals i pre-
venció davant del Registre Mercantil.

Assessorament en la creació d’empreses, operacions 
societàries (compra, dissolució, constitució, fusió)

Anàlisi econòmica-fi nancera i assessorament en ope-
racions bancàries.

Servei d’auditoria comptable.

ASSESSORAMENT I PLANIFICACIÓ FISCAL 
D’EMPRESES :

 PERSONES FÍSIQUES
 SOCIETATS
 GRUPS DE SOCIETATS
 EMPRESES FAMILIARS

 Assessorament i gestió en matèria de consolidació fi scal 
(IVA i Impost de Societats)

 Càlcul, confecció i presentació de les declaracions tri-
butàries davant l’Agència Tributaria (AEAT), Agència 
Tributària Catalana, Diputacions, Ajuntaments.

 Servei d’assessorament, assistència i representació da-
vant organismes en matèria de:
- Procediments de gestió tributària: requeriments, 

comprovacions, verifi cacions d’informació, devolu-
cions, entre d’altres.

- Procediments de recaptació: expedients de deriva-
ció de responsabilitat, embargaments, ajornaments.

- Inspeccions tributàries

 Declaracions de Renda i Patrimoni.

 Assessorament i revisió de valors cadastrals immobles 
(Servei extern).

 Elaboració de contractes d’arrendament de locals de 
negoci i habitatges. Dipòsit de fi ances.

 Circulars informatives periòdiques de novetats fi scals.

 Servei d’auditoria fi scal.

 COMPTABILITAT-FINANCES

  FISCAL I COMPTABLE

Per a més informació consulta el nostre nou web www.serhsserveis.com

T’oferim la millor qualitat al millor preu.

 (*) : AON Corporation. 
Empresa britànica proveïdora 

de serveis de gestió de risc, 
assegurances, recursos 

humans i consultoria.



     

Apostem i invertim en la correcta 
gestió i atenció del  capital humà.

GESTIÒ DE NÒMINES
Administració de personal, amb la conseqüent gestió de contractes i 
nòmines que requereixis per als teus equips. 

JURÍDIC LABORAL 
Donem resposta a les relacions laborals existents a les empreses amb les 
màximes garanties legals davant les diferents iniciatives empresarials.
• Acomiadaments.
• Aplicació del Règim Disciplinari.
• Actuació en via administrativa.
• Actuació en via precontenciosa/contenciosa.
 • Prestacions de la Seguretat Social.
• Auditories sociolaborals.
• Restructuring empreses.
• Negociació col·lectiva sindical.
• Gestió interna RRLL empreses.
• Assessorament/ representació treballadors.

PREVENCIÓ DE RISCOS 
Posem a la teva disposició un ampli equip de professionals, especialitzats en 
temes de prevenció i riscos laborals. 
• Suport i assessorament total en matèria de prevenció de riscos laborals.
• Defi nició i implantació de procediments del sistema de gestió i de treball.
• Assessorament i realització d’investigació en accidents de treball.
• Anàlisi de l’accidentalitat.
• Auditories internes de prevenció de riscos i millora continua assegurada. 

Certifi cació auditoria legal.
• Supervisió i revisió continua d’activitats preventives.
• Assistència a reunions de comitès de seguretat i salut.

FORMACIÓ PROFESSIONAL I RECURSOS HUMANS
La formació és una clau de futur. Gràcies a ella tots plegats aconseguim ser més 
efi caços. Potenciem la motivació, l’autoconfi ança i les habilitats dels nostres 
professionals, per respondre de manera efi cient a les teves inquietuds. 
Som efi cients, disposant dels perfi ls més adequats a cada lloc de treball, desen-
volupant i implementant eines de control i millora per donar-te el millor servei.

NOVES EINES DE 
GESTIÓ DOCUMENTAL DIGITAL

A SERHS Serveis treballem de forma integrada entre les diferents 
unitats estratègiques de la divisió. SERHS Serveis GESTIONA 
s’uneix a SERHS Serveis TIC per posar al teu abast innovadors 
productes per fer de la gestió documental una eina de consulta 
i planifi cació del teu negoci.  Tot el coneixement digital imple-
mentat al camp de l’assessorament i gestió de capital humà.

Nous programes de gestió documental i portals operatius per dis-
posar de tota la informació documental en un sol clic.

AVANTATGES PRINCIPALS: 

- T’estalviem costos en infraestructures i personal.
- Et donem totes les eines per disposar de la informació profes-

sional dels teus treballadors i ajudar-los en la seva gestió.
- Et facilitem l’operativa administrativa en les altes i baixes del 

teu treballador.
- Noves eines digitals de control de presència per cada un dels 

usuaris.

OPCIONS DISPONIBLES: 

• Sistema de signatura electrònica per gestionar i autoritzar de 
manera digital documentació professional dels teus col.labo-
radors.

• Emissió de factures electròniques, amb procés intern d’apro-
vació.

• BioSign. Sistema de signatura biomètrica pròpia, desenvolu-
pada per SERHS Serveis TIC, per al registre, autorització i 
seguiment de documentació laboral i mercantil dels col·labo-
radors del teu negoci.

• Portals corporatius amb totes les eines personals i professio-
nals disponibles, per fer ús amb un sol clic de la informació 
corporativa i personal que necessitis.

• Disposem de terminals biomètrics de registre de presèn-
cia, amb un software propi (portal on-line) a través del qual 
podràs diposar de tota la informació requerida a nivell de 
presència i absència dels teus treballadors.

• Control d’accessos i pla d’emergències.
• Portal i autorservei per a l’empleat.
• Automatitzacions de notifi cacions i avisos.

Per a més informació consulta el nostre nou web www.serhsserveis.com

A SERHS Serveis GESTIONA disposem de grans equips de professionals 
que t’acompanyen i et garanteixen la teva tranquil·litat en la correcta gestió 
del teu capital humà. Disposem de 4 àrees d’actuació diferenciades:

  JURÍDIC-LABORAL N O U



EDIFICI SERHS
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T’ho posem fàcil


