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El Col•legi disposa d’un servei gratuït de consultes on-line sobre qüestions re-
lacionades amb els àmbits fiscal i tributari, laboral i empresarial. 

En què consisteix aquest servei?
Un equip de professionals especialitzats en diferents àmbits de la gestió empresa-
rial que us atendran sempre que necessiteu l’opinió i els consells d’un expert. 

Us resoldran dubtes sobre:
Servei d’assessorament fiscal

Fiscalitat en l’exercici professional: retencions IRPF, despeses deduïbles, •	
honoraris, etc.
 Obligacions fiscals: IVA, IRPF i altres.•	
 Assistència en el compliment de les deduccions trimestrals (models 300, •	
110, 130) i anuals (models 390, 190 i 347).

 
Servei d’assessorament comptable

Suport en l’aplicació del pla general comptable.•	
Consultes referents a contribucions i comptabilització dels béns.•	
Assessorament davant l’elaboració dels nous estats financers. •	

Servei d’assessorament de Societats Professionals
Aplicació de la nova llei de societats professionals (2/2007, de 15 de •	
març).
Assessorament davant la responsabilitat civil i la reclamació patrimonial per •	
part de tercers.
Fiscalitat de la societat professional.•	
Règim i registre de col•legiació.•	
 Orientació per a la constitució de la societat.•	
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Servei d’assessorament Laboral
 Assistència en la revisió de contractes, nòmines i clàusules particulars.•	
 Suport davant la rescissió d’un contracte i acomiadaments.•	
 Assistència davant les incidències relacionades amb el món laboral (horaris, •	
períodes de prova, etc.).
 Orientació respecte de la contractació laboral i tipus de contractes.•	
 Orientació davant les situacions d’atur: durada, capitalització, etc.•	
Assistència en temes relacionats amb la seguretat social: cotitzacions, règim •	
d’autònoms i règim general en relació als col•legiats i col•legiades de pro-
fessió lliure, assalariats, etc.
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Com podeu disposar d’aquest serveis?

 
A distància. 

Al portal web del Col•legi visiteu la secció “suport i assessorament / Pre-•	
guntes amb resposta”, on és possible que trobeu immediatament una respos-
ta a la vostra pregunta. 
Si voleu fer una consulta concreta podeu enviar-la a través del qüestionari en línia.•	
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Presencialment. 
Podeu trucar a la seu de Barcelona del COEAC per sol•licitar una cita amb 
l’equip de professionals pertinent, segons la temàtica de la vostra consulta. Les 
cites es realitzaran el primer dilluns de cada mes.



Nom: Josep M. Rofes Sans
Núm. col•legiat: 669

Conegueu 
un cas 
real



Amb el suport professional del servei d’assessorament fiscal del CO-
EAC vaig demanar la devolució de quotes per duplicitat de cotització 
en el règim general i règim especial d’autònoms i em van retornar 
1.500€

Sóc empleat públic a l’administració local i a les tardes i els caps de setmana 
compagino la meva feina amb la de professional lliure, amb projectes que te-
nen relació amb la jardineria, paisatgisme, instal•lacions de reg, valoracions, 
peritatges, etc. per la qual cosa estic donat d’alta al règim especial d’autònoms. 
Com a autònom segueixo puntualment totes les circulars informatives per tal 
d’estar al dia de qualsevol novetat.

Valoro molt positivament i d’una manera especial les informacions que rebo 
puntualment del Col•legi sobre qüestions fiscals, laborals i empresarials, atès 
que són temes que no domino en profunditat. És per això que agraeixo qualse-
vol suport i assessorament professionalitzat.

Justament en una circular mensual em vaig assabentar que podia demanar la 
devolució de quotes per duplicitat de cotització en el règim general i règim 
especial d’autònoms. En la circular t’informaven de la llei que recollia aquesta 
possibilitat, les condicions, els drets, així com el termini per a sol•licitar-ho i la 
documentació necessària. A més, per qualsevol aclariment, sabia que tenia el 
servei gratuït d’assessorament del Col•legi.

Vaig recollir la documentació necessària i vaig fer els càlculs del que em podien 
retornar. Vaig veure que la quantitat era important, uns 1.500 €, i vaig tramitar 
la sol•licitud amb els mateixos assessors. Al cap d’uns tres mesos ja tenia l’in-
grés dels 1.500 euros al meu compte corrent, en concepte de devolució de quo-
tes per duplicitat de cotització en el règim general i règim especial d’autònoms. 
Sense el Col•legi no m’hagués assabentat d’aquesta  informació i per tant, no 
hagués estat al cas de poder sol•licitar la devolució dels 1.500 €. 



Nom: Víctor Duró Batlle
Núm. col•legiat: 1009

Conegueu 
un cas 
real
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Aquest servei em permet focalitzar la 

meva activitat a l’exercici professional i 

delegar la gestió administrativa a mans 

expertes.

Em vaig posar en contacte amb el COEAC l’any 2009, quan vaig començar la 
meva activitat com assessor estratègic, comercial i de màrketing a VIDIFFE-
RENT, em vaig reunir a la seu del col·legi amb la Mayte Famadas que em va 
assessorar sobre el model societari, declaracions IVA, IRPF i altres assumpte 
de caire legal.

El servei de suport a activitats professionals del COEAC és un element clau per 
millorar l’eficiència i el cost derivats de la meva activitat professional. Grup 
Integral m’ofereix assessorament fiscal i des del principi, tot ha funcionat amb 
la màxima professionalitat i diligència.  

La valoració és molt bona perquè permet focalitzar la meva activitat a l’exer-
cici professional, delegant la gestió dels temes administratius i fiscals en mans 
expertes.



Nom: Joan Barniol i Garriga
Núm. col•legiat: 359

Conegueu 
un cas 
real
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Sempre he estat atès per persones 
molt amables i que m’han solucio-
nat el problema amb eficàcia.
He estat usuari de l’assessorament fiscal ja que sóc dels que sempre m’he fet la 
declaració de renda però a vegades, sobretot quan tens ingressos extraordinaris 
(en el meu cas desgraciadament poc sovint) o simplement perquè hi ha hagut 
canvis en relació a l’any anterior,  vols anar més segur i fer una consulta a un 
expert. Fora del Col•legi és difícil poder-ho fer sense que et cobrin com si et 
fessin la declaració sencera.

És extremadament còmode poder fer una trucada a una persona que t’atén 
amablement i et soluciona en directe el problema. Per tant, la meva valoració 
sobre aquest servei és molt positiva.

Gràcies al servei d’asses-
sorament laboral, fiscal i 
comptable que ofereix el 
COEAC en Joan, en Víc-
tor i en Josep M. troben 
el suport administratiu 
de bons professionals.

Tu com a col•legiat/ada del COEAC 
també et pots beneficiar d’aquest 
servei que t’ofereix un assessora-
ment professional en gestió fiscal 
laboral i comptable. 
Per fer ús d’aquest servei visita la 
secció Consultoria professional a 
l’apartat Suport i assessorament 
del portal web del COEAC. 



El COEAC vol millorar i potenciar el 
servei al col·legiat. Volem explorar 
nous camins que aportin més valor 
afegit i que es tradueixin en un be-
nefici real per als col·legiat. 

Si continuem mantenint-nos 
cohesionats les oportunitats i 
avantatges seran més impor-
tants per cadascú de nosaltres.


