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Horari
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Al febrer, març, setembre, novembre i desembre els divendres de 8 a 15h

CONSULTORS PROFESSIONALS

www.csassessors.com



L’objectiu principal del nostre despatx és la prestació de serveis 
de consultoria i assessorament integral amb els nivells més 
elevats de professionalitat, qualitat i immediatesa. Sobre aquests 
fonaments mantenim un compromís total amb el client i els seus 
interessos. Amb aquest objectiu, tots els nostres clients reben 
una atenció personalitzada i els seus assumptes reben la 
supervisió de, com a mínim, un dels socis de la nostra firma. 

Corcoll&Sola és una assessoria d’empreses nascuda de l’esforc 
personal dels seus socis fundadors que allà a finals dels anys 
vuitanta i provinents del món de l’assessoria varen tenir un clar 
objectiu: ser útils a les empreses, empresaris, particulars i 
entitats publiques o privades d'una forma pràctica, directa i 
propera. 

La millora constant dels nostres serveis i de la formació 
continuada dels professionals que composen la nostra plantilla 
ens han portal fins a aquest principi de segle XXI amb una  forta 
consolidació i reconeixement amb el sector de l’assessorament, 
gestió fiscal, comptable, laboral, econòmica financera i jurídica. 

Què t’oferim

ÀREA FISCAL-COMPTABLE
El departament fiscal-comptable 

acumula una àmplia experiència en el 
tractament de la problemàtica 

tributària i comptable dels nostres 
clients.

RELACIONS LABORALS
El departament de relacions laborals 

ofereix gestió i assessorament legal en 
tots els aspectes del Dret del Treball i 

de la Seguretat Social.

AUDITORIA
L’auditoria de comptes anuals, al 

marge de la seva aplicació obligatòria 
en determinades societats i compan-
yies, també pot adquirir un caràcter 
voluntari aportant un valor afegit a 

qualsevol empresa.

REESTRUCTURACIONS
EMPRESARIALS

Departament dedicat a operacions de 
reestructuració, valoració d’empreses i 

negocis, anàlisi econòmic-financer i 
control de costos.

JURÍDIC-MERCANTIL
El departament jurídic assessora en 
tota classe de processos en matèries 

mercantils i contenciós administratiu, 
en totes les seves instàncies i 

institucions.

ALTRES SERVEIS
És un departament multidiciplinari 

dedicat a diferents tipus d’especialit-
zacions, tant empresarials com 

personals o familiars i comprèn des de 
planificacions, succecions, ...

RRHH
A través d’aquesta àrea, estructurem 

els serveis de Consultoria de Recursos 
Humans de la teva empresa per 

facilitar la creació de valor, a través 
del Capital Humà.


