


Assessoria Teixidor es una empresa sòlidament implantada a Figueres i amb una
reconeguda posició de lideratge a les comarques gironines. Fundada per Aureli
Teixidor Calvet, compta amb més de 60 anys d'experiència com a assessoria
d'empreses. Composada per professionals titulats -tècnics amb assegurances,
economistes, advocats i auditors amb demostrada experiència en els àmbits fis-
cal, comptable, mercantil i laboral, entre altres.  

La seu principal està situada a Figueres i disposa d'oficines a Girona i Palamós
per tal de poder oferir un millor i més complert servei a tots els seus clients.
També disposem de pàrking privat per a major comoditat i accés pels clients.

La nostra cartera de clients és molt diversa en tots els sentits. Assessorem desde
societats civils, negocis o autònoms fins a societats mercantils PYMES o Grans
Empreses amb obligació d'auditar i consolidar els seus comptes. Alguns dels nos-
tres clients treballen en sectors molt diversos (Hostaleria, Transports,
Restauració, Immobiliari, Comerç en general, així com Operacions
Intracomunitàries, Agricultura, Pesca, Fundacions, Associacions...)

Assessoria Teixidor és una organització que compte amb més de 30 professio-
nals, que tenen com a missió prestar als seus clients un servei amb el màxim
nivell de rigor tècnic en un marc de qualitat i valors ètics. Per atendre cada cop
millor els projectes d'empreses i de particulars, els nostres serveis especialitzats
cobreixen íntegrament les necessitats de gestió i planificació dels clients.

La nostra organització és una empresa familiar en la que convergeixen la sego-
na i tercera generació, treballant en estreta col·laboració i liderant l'empresa
amb l'objectiu de proporcionar un servei altament personalitzat i de gran espe-
cialització.

Formem part de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i del Col·legi
d'Economistes de Catalunya.

P R E S E N T A C I Ó  D E  L A  F I R M AP R E S E N T A C I Ó  D E  L A  F I R M A

“Fundada fa més de 60 anys,“Fundada fa més de 60 anys,
la nostra trajectoria ens avala”la nostra trajectoria ens avala”
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CC o m p t a b i l i t a t

> Gestió i tractament periòdica de la comptabilitat de forma interna 
o externa.

> Assessorament permanent en matèria comptable.

> Informació actualitzada sobre l'estat de la seva Empresa. 

> Revisió i anàlisi de l' informació dels estats financers de la societat.

> Confecció ratis econòmic-financers per analitzar la situació de 
l' empresa.

> Anàlisis estratègics de costos i ingressos del negoci.

> Implementació d' eines i programes informàtics per la gestió 
comptable de la seva empresa.

> Elaboració i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.

> Confecció i presentació del llibres de comerç al Registre Mercantil.

> Adaptació i revisió dels estats financers segons Plans Comptables
Sectorials.

“Eficàcia, experiència i compromís"“Eficàcia, experiència i compromís"
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"La planificació fiscal. Un pas essencial""La planificació fiscal. Un pas essencial"

"Defensa i atenció"Defensa i atenció
personalitzada directa personalitzada directa 
en cada cas"en cada cas"

FF FF
> Confecció i presentació de declaracions d'impostos recurrents (IVA,
IRPF, IS, Mòduls ...)

> Assessorament en Negocis. 

> Assessorament i confecció d'Impostos especials, taxes o tributs
(IIEE, ITP, IAE...)

> Confecció i presentació d'instàncies, declaracions censals i aplaça-
ments de deutes tributaris davants l'Administració Tributària.

> Especialistes en quant a fiscalitat, Règims Especials d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

> Estudis específics sobre l' Impost de la Renda i situació Patrimonial.
Elaboració de simulacions i plans de renda.

> Atenció de requeriments i notificacions de l'oficina de Gestió
Tributària

> Tramitacions d' herències i donacions. Tractament de la successió
empresarial. Objectiu: Minimitzar costos a través  de l'estalvi fiscal.

i s c a l i s c a l

> Planificació fiscal en processos de reestructuració empresarial.
Fusions i Escissions.

> Fiscalitat nacional i internacional. Convenis de Doble Imposició.

> La planificació fiscal de l'Empresa Familiar. Un cas Particular.

> Estudis fiscal sobre transmissions i valoracions d'empreses, negocis i
immobles.

> Operacions Vinculades. Estudi i elaboració d'Informes sobre preus
de transferències.

> Planificació de grups d'Empreses i consolidació Fiscal. Oportunitats
de Negoci.

> Estudis i Informes tributaris sobre complexes operacions econòmi-
ques entre persones físiques i/o jurídiques.

> Due Diligence Fiscal
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DDrreett  cciivviill

> Contractació Civil: Elaboració i negociació de contractes d'arrenda-
ment, compraventa, reconeixements de deute, opcions de compra,
contracte d'arres, etc....

> Reclamacions de quantitat i morositat en el sector empresarial.
Pagarés, xecs i lletres de canvi.

> Successions: Assessorament en l'àmbit hereditari, intervenció en
procediments relatius a testaments, declaració d'hereus, legítimes,
etc..

> Arrendaments. Procediments de reclamació de rentes, desnona-
ments, resolució de contractes d'arrendament i altres derivats d'in-
compliments contractuals.

> Expedients de domini, d'immatriculació de finques, alliberament de
càrregues i gravàmens i altres referents al Registre de la Propietat.

> Família: Procediments de mutu acord de divorci, separació, trenca-
ment de parelles de fet.

JJ

"Preparats per defensar "Preparats per defensar 
els interessos dels nostres clients"els interessos dels nostres clients"

"Rigorós plantejament "Rigorós plantejament 
en totes les operacions mercantils"en totes les operacions mercantils"

DDrreett  ttrriibbuuttaarrii

> Defensa i representació davant Inspeccions o comprovacions inicia-
des per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), tant
pels òrgans d'Inspecció com pels òrgans de Gestió, així com en proce-
diments sancionadors.

> Procediments de revisió tributaris en via administrativa: Recursos
de reposició, reclamacions econòmico-administratives (tant davant el
TEAR com el TEAC),  procediments especials de revisió.

> Procediments tributaris en l'àmbit jurisdiccional, via contenciosa-
administrativa.

DDrreett  mmeerrccaannttiill

> Contractació Mercantil: Operacions de Transmissió empresarial,
Transmissió d'accions i participacions, compraventa de negocis,
arrendament de negocis, operacions immobiliàries. 

> Operacions de Reestructuració empresarial: Augments i disminució
de Capital Social, Fusions, Escissions, Aportacions de branques d'acti-
vitat.

> Constitució i creació de societats mercantils, canvis en els òrgans
d'administració, canvis de domicili social, etc..

> Responsabilitat dels administradors. Un cas Particular.

JJ

“Assessorament i solucions a conflictes civils"“Assessorament i solucions a conflictes civils"

u r í d i c u r í d i c
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a b o r a l

> Assessorament general en dret del Treball.

> Confecció nòmines i enviament telemàtic.

> Gestió i tramitació obligacions davant la Seguretat Social.

> Contractes de treball, altes, baixes i variacions INEM i Seguretat
Social.

> Inspecció de Treball i Seguretat Social. Defensa davant el
Contenciós-administratiu

> Representació de l'Empresa en conflictes de caràcter laboral.

> Estudis sobre avantatges i bonificacions en la contractació de per-
sonal.

> Suport en l' elaboració d'Expedients de Regulació d'Empreses
(E.R.E.)

> Tramitacions d'expedients d'acomiadament objectiu davant el Fons
de Garantia Salarial (FOGASA).

> Prevenció de Riscos Laborals.

LL
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"Informació puntual, atenció i representació"Informació puntual, atenció i representació
davant l'Administració"davant l'Administració"



FFiinnaanncceerr

> Assessorament i informació en operacions financeres en general.

> Estudis de viabilitat econòmica i fiscal sobre Hipoteques, préstecs,
leasing, rènting i dipòsits per persones Físiques i Jurídiques.

> Orientació i anàlisis al constituir o rescatar Plans de Pensions o
Jubilació en funció de les particularitats de cada cas. 

> Assessorament, verificació i actualització d'operacions financeres
per part de brokers altament qualificats.

> Assessorament i anàlisis en matèria d'assegurances en general per
part de corredors d'assegurances.

AA

AAsssseegguurraanncceess

> Avaluació i gestió dels riscos i en la subscripció de pòlisses d'asse-
gurances.

> Preparació de programes d'assegurances per empreses y recerca de
cobertura en el mercat assegurador.

> Administració i control dels programes d'assegurances.

> Actualització i regularització de les pòlisses contractades segons
evolució del mercat.

> Revisió i inspecció dels riscos.

l t r e s  s e r v e i s AA
AAllttrreess  sseerrvveeiiss

> Canvis de nom i baixes de vehicles. Renovacions carnets de con-
duir.

> Patents i marques.

> Tràmits davant del centre de gestió cadastral. 

> Certificacions literals, altes i segregacions amb Oficina del Cadastre.

> Assessorament en llicències d'activitat, obertures de locals, obres i
projectes de enginyeria.

> Recerca i tramitació de subvencions d'àmbit local o autonòmic.

> Elaboració Informes Pericials de Valoració d'Immobles.

> Assessorament i adaptació en la Llei de Protecció de Dades.

"Una prioritat: "Una prioritat: 
donar la màxima cobertura de serveis possible"donar la màxima cobertura de serveis possible"

l t r e s  s e r v e i s
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AAu d i t o r i a

> Informes d'Auditoria de Comptes Anuals individuals. 

> Elaboració d'Informes de Revisions limitades i parcials.

> Informes d'Auditoria de Comptes de Grups consolidats

> Anàlisis i avaluació de sistemes de control intern.

> Informes especials d'auditoria en augment de capital per compen-
sació de crèdits, fusions i escissions.

> Valoració d'Empreses i Participacions.

> Implementacions de polítiques comptables i de sistemes administra-
tius funcionals.

> Auditoría especial de compliment de clàusules contractuals.

> Informes i treballs de peritatge comptable.

> Auditoria reporting packages segons normes IAS, USGAAP.

"Rigor i professionalitat"Rigor i professionalitat
al servei de la seva empresaal servei de la seva empresa""
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Comptabilitat  ·  Fiscal  ·  Jurídic  ·  Laboral  
Auditoria  ·  Altres  serveis

Maribel Teixidor Parés      Soci Fundador

Helena Teixidor Parés       Soci Fundador

Pepe Centelles Planas       Soci Fundador

Josep Serra Serra      Soci Fundador

Marc Serra Teixidor      Adjunt Direcció



Carrer Sud, 16-20
17600 FIGUERES

Tel. 972 50 22 00 - Fax 972 67 20 81

Av. Jaume, I, 60 - Escala B, 2n, 1a - Edifici Spai
17001 GIRONA

Tel. 972 20 44 21 - Fax 972 22 00 34

Plaça de la Catifa 1, Edifici Casa del Mar Pl. 1ª
17230 PALAMÓS

www.assessoria-teixidor.com
atclient@assessoria-teixidor.com


