
CONSULTORIA

LA FÓRMULA GRUP GESTIÓ

GRUP GESTIÓ té un equip especialitzat 
i preparat per ajudar les pimes fami-
liars. Treballem colze a colze amb les 
empreses per planificar un full de ruta 
que garanteixi la solidesa del projecte.

40 anys d’experiència avalen la nostra 
cartera de serveis.

Anàlisi Diagnòstic Propostes Implementació Avaluació

“El 88% de les empreses catalanes són familiars”
ASCEF (ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA FAMILIAR) 

•  Estratègia i plans de negoci
•  Organització i control interns
•  Resolució de conflictes
•  Auditoria de riscos de tota mena
•  Planificació i optimització fiscal
•  Anàlisi financer
•  Suport en la presa de decisions
•  Assistència a juntes de socis
•  Successió empresarial i relleu generacional

Creem estratègies 
pel present per 
assegurar el futur

EMPRESA FAMILIAR 360°

ASSESSORIA D’EMPRESES



info@gestiogirona.com  ·  wwww.grupgestiogirona.com

Agendem una reunió?  Truca’ns 972 205004

Les empreses sòlides 
no improvisen. Els temes 

importants cal deixar-los 
en bones mans 

EL REPTE de la successió

Els estudis confirmen que només el 30% de les empreses familiars passen a la segona 
generació. Aquesta realitat precisa de professionals preparats per liderar el procés de 
successió amb èxit. A GRUP GESTIÓ sabem com fer-ho possible. 

4 RAONS PER CONFIAR el futur de la teva empresa familiar

EMPRESA FAMILIAR 360°

PROFESSIONALITAT I PRESTIGI
Desenes de casos d’èxit a les Comarques de Girona.

ESPECIALITZACIÓ
Un equip amb més de 80 professionals experts en àrees vitals per a les empreses com: 
fiscal, comptable, consultoria, laboral, advocats, gestoria, auditoria i assegurances. 

VISIÓ INDEPENDENT
La gestió de l’empresa i la relació entre els familiars pot ser traumàtica. Que un 
servei de consultoria treballi per evitar les turbulències és la millor manera d’evitar 
problemes. 

EXPERIÈNCIA
Més del 85% dels nostres clients són empreses familiars. A GRUP GESTIÓ 
acompanyar-los en els bons i mals moments forma part del nostre ADN. 
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ASSESSORIA D’EMPRESES


