
GESTORIA LABORAL

Gestió laboral per a l’empresa. Departament a disposició de les empreses que
decideixin confiar-nos la seva gestió laboral, nòmines, documents TC1, TC2 i
butlletí de cotització a la FLC, càlcul de saldo i quitança i el corresponent
resum de l’IRPF.

uCONCILIACIONS

u JUDICIS

u TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

u INSPECCIÓ DE TREBALL

uEXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ

uEXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ
SUBSTANCIAL DE CONDICIONS I TRASLLAT

uNEGOCIACIÓ I REDACCIÓ DE CONVENIS
COL.LECTIUS EMPRESARIALS I/O
SECTORIALS

uNEGOCIACIÓ DE CONFLICTES COL.LECTIUS
I ALTRES PACTES D’ÀMBIT D’EMPRESA

u ESTRANGERIA
TRÀMITS DE LEGALITZACIÓ

uSERVEIS GLOBAL EN MATÈRIA
DE RISCOS LABORALS

uELABORACIÓ DE CONTRACTE
D’ALTA DIRECCIÓ

uELABORACIÓ CONTRACTE
DE REPRESENTANTS DE COMERÇ

uELABORACIÓ CONTRACTE
D’ AGENT MERCANTIL

uESTUDIS SALARIALS

uASSESSORAMENT DE CONTENCIOSOS
AMB L’ADMINISTRACIÓ

uPROTECCIÓ DE DADES

u ASSESSORAMENT LABORAL CONTINUAT

SERVEIS
DEPARTAMENT JURÍDIC LABORAL

laboral@gremi-obres.org



TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS
classificacio@gremi-obres.org

Cada vegada són més les empreses que executen contractes amb les
Administracions Públiques per un import superior a 120.202,42 €. Per això és
imprescindible obtenir el CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
D’OBRES O DE SERVEIS.

u El Certificat de Classificació el pot obtenir qualsevol empresa que acrediti capacitat
d’obrar, solvència econòmica i financera, tècnica i professional, i les categories
obtingudes i assenyalades en aquest són les que determinen l’import dels contractes
d’execució d’obres que l’empresa pot licitar.

u La duració de totes les classificacions és de dos anys i depenen de l’experiència que
s’acrediti l’últim quinquenni.

u Disposar de la Classificació d’Obres o de Serveis per contractar amb les
Administracions Públiques incrementa el valor afegit de l’empresa i amplia la cartera
de clients.

Per aquest motiu, el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
posa a la seva disposició el servei de tramitació o assessorament d’Expedients
de Classificació Empresarial. 

La nostra àmplia experiència garanteix:

u Primer contacte amb l’empresa per l’estudi del tipus de Classificació que poden 
arribar a obtenir.

u Realització de Certificats acreditatius d’experiència constructiva.

u Lliurament i realització de l’Expedient.

u Presentació en l’Organisme oficial corresponent.

u Seguiment fins l’obtenció del Certificat de Classificació.

Assessorament i tramitació dels següents documents:

u Inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

u Inscripció al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC)

u Document de Qualificació Empresarial (DQE).


