Requisits per a l’exercici lliure de la professió
1.

Aportar
−

2.

3.

Fotocòpia de la Declaració Censal (de persona física o jurídica)

Cost econòmic:
−

Drets d’entrada: GRATI S

−

10 euros

(carnet de membre)

−

310 euros

(quota anual de col·legiat amb exercici lliure de la professió)

−

25 euros

(pel segell professional)

−

Formació: 5% de descompte en totes les activitats organitzades exclussivament pel Col·legi.

Serveis específics com a col·legiat exercent:
a)

Accés als registres professionals especialitzats: auditors de comptes, assessors fiscals, experts
comptables judicials independents).

b)

Acords per a la connexió amb l’Agència Tributària, Registre Mercantil i a Internet.

c)

Assegurances molt favorables: de responsabilitat civil, de vehicles, de salut, etc.).

d)

Disponibilitat de material tècnic per a l’activitat empresarial o per a l’exercici professional lliure (manuals,

e)

Recepció gratuïta de la revista l’”Assessor d’Empreses” i altres edicions del Col·legi.

f)

Participació gratuïta en Jornades, Conferències, Cicles especialitzats, Sessions de debat.

g)

Formació permanent (cursos, jornades, seminaris, conferències, etc.)

guies, etc.)

h)

Tarja de crèdit de primera línia, gratuïta sempre.

i)

Serveis financers en condicions molt favorables.

j)

Accés gratuït a l’Associació de Directius d’Empresa TME (integrada en la Confederación Española de

k)

Correu electrònic: @empresistes.com

l)

Descomptes comercials diversos per al col·lectiu.

Directivos y Ejecutivos).

TI TULACI ONS QUE DONEN DRET A L’EXERCI CI PROFESSI ONAL:
Doctors - Llicenciats - Diplomats en Ciències Empresarials
Doctors - Llicenciats en Ciències Econòmiques ( branca empresa)
Doctors - Llicenciats en Direcció i Administració d’Empreses
Intendents - Professors - Perits Mercantils
o qualsevol altre títol emès per la Universitat al que se li reconeguin
facultats professionals anàlogues a qualsevol dels títols esmentats.

EL COL·LEGI ÉS LA CORPORACI Ó DE DRET PÚBLI C QUE EMPARA I DEFENSA ELS TEUS
I NTERESSOS.
EL COL·LEGI ÉS EL TEU SUPORT TÈCNI C I
EMPRESARI AL I PROFESSI ONAL.

EL TEU PUNT D’ENLLAÇ AMB EL MÓN

