Relació amb els Organismes Públics
El nostre Departament li ofereix un servei de tramitació de diferents documents
necessaris per a les relacions entre les empreses o particulars i l’administració pública.
Destaquem les següents tasques:
o Estudi, recopilació de documentació i confecció de sol·licituds per a
subvencions i ajudes.
o Tramitació d’expedients (sancionadors, informatius, de modificació de
dades, etc) davant qualsevol Òrgan de l’administració Pública
(Ajuntament, Generalitat i altres).
o Tramitació de registres obligatoris per al desenvolupament de les
activitats diàries als diferents Òrgans Públics (Registre d’empreses
Acreditades (REA), Registre d’establiments Industrials de Catalunya
(REIC),...)
o Autoritzacions sanitàries.
o Llicències d’activitats.
o Gestió per a l’obtenció de signatures digitals per Hisenda o altres
Organismes
o Assessorament relatiu als requisits legals per a produir i posar en
circulació tota mena de béns i serveis (etiquetatge, informació al
consumidor)
o Confecció i enviament de circulars informatives

Protecció de dades de caràcter personal, propietat intel.lectual i Industrial
La Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal pretén garantir la protecció de les
persones en el tractament de les seves dades personals i dels responsables dels fitxers
que han de complir amb les obligacions imposades per la norma. En aquest sentit li
oferim els nostres serveis en tot allò relacionat en la posada en marxa de la Protecció
de Dades per a l’empresa, com poden ser:
o Anàlisi dels diferents fitxers de l’empresa
o Inscripció dels fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
o Confecció del Document de Seguretat amb entrega d’annexes
necessaris per al control dels canvis que es produeixin, tan a nivell de
fitxers, com del personal que els manipula
o Assistència de consultes relacionades amb la protecció de les dades o
del manual de seguretat

Mediació en temes de Trànsit
Li realitzem, com a entitat mediadora, totes aquelles tasques relacionades amb el seu
vehicle que li permetrà evitar desplaçaments i esperes. Entre els nostres serveis
trobarà:
o Mediació en la tramitació d’altes i baixes de vehicles
o Mediació en els canvis de titularitat i transmissions
o Contractes de compravenda de vehicles
o Transmissions patrimonials en compravenda de vehicles
o Mediació en la tramitació de duplicats de permisos de circulació i
conducció
o Gestions de mediació en expedients de trànsit i transports

