
SERVEIS
A LA MIDA DE LA TEVA
EMPRESA

EMPRESA

Més de 30 anys d’experiència 

en el sector de la Consultoria i Assessoria

El nostre objectiu és ser el puntal dels nostres clients. 

Ens comprometem a ser el millor suport per a un

excel·lent funcionament i evolució del teu negoci.

www.muntasell.com

93 867 00 20

SERVEIS?

per millorar la gestió de la teva empresa

Som el suport que et cal

Oferim un servei integral adequat a les teves necessitats. 
Un acompanyament en el creixement del teu negoci, 
aportant solucions de millora en tot allò que pugui 

afavorir una expansió sòlida. 

Coneixes els nostres...

Segueix-nos!

Carretera Vella, 124
Sant Celoni - 08470 

Barcelona  



Assessoria fiscal, laboral i comptable

Estem aquí per ajudar-te en  aquestes àrees i facilitar-te totes les 

Assessorament jurídic, LOPD i ‘Compliance’

Necessites ajuda en l’àmbit de dret civil, dret mercantil i dret 
administratiu? Compleixes amb la nova Llei de Protecció de Dades 
o la Llei de Responsabilitat Penal?

Auditoria

Auditoria de comptes anuals, due diligence, revisions limitades, 

Assegurances

L’objectiu és protegir-te dels riscos detectats i oferir les garanties, 
cobertures i costos adequats en cada cas.

Serveis informàtics

Oferim el suport i les eines de desenvolupament i gestió del sistemes 
informàtics per millorar el rendiment de la seva empresa.

Interim Management

Posem a disposició de l'empresa tot el nostre coneixement, experiència 
i metodologia en diferents àrees, adecuant-nos a les necessitats de 
cada empresa.

SERVEIS

Assessorament personalitzat

Un tracte de professionalitat i serietat. 

Una credibilitat assegurada per tots aquells qui ens 
coneixen i segueixen amb nosaltres any rere any. 

Una proximitat i confiança que són el centre de les 
relacions amb els nostres clients i empresa. 

Un coneixement profund dels possibles reptes que 
afronta l’empresa continuament.

Una perspectiva externa de professionals 
d’àmplia trajectòria

petites

Un entorn que ens ajuda a CRÉIXER dia a dia
i millorar les prestacions pels nostres clients

A què estàs esperant...?

Cada segon que passa és un temps 
que podríem invertir en el teu favor. 

51%
De les empreses NO tenen uns 

34%

28%
De les emepreses 
tenen problemes 

d'adaptació davant els 
canvis del seu sector

De les empreses NO 
tenen una visió clara 
ni una perspectiva de 

futur de la seva 
activitat

63%
De les empreses NO 

tenen un pressupost de 
la seva activitat, per tal 
de dur correctament un 

seguiment del seu 
negoci

procediments administratius eficients

mitjanes

grans

autònoms

ECONOMISTES - AUDITORS - ADVOCATS

micro

empreses

empreses

empreses

empreses

Clients de diferents sectors i tamanys:

tasques relacionades amb les mateixes.

dictàmens pericials...


