
Serveis a les empreses
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Qui som?
El Gremi de Transports i Logística de Catalunya neix davant la necessitat de constituir una associació 
professional que representi a les empreses com a col·lectiu, i que a la vegada permeti intercanviar experiències 
i conèixer altres empreses del sector. El Gremi està adherit a la patronal catalana Cecot, de la qual rep 
assessorament en qualsevol matèria empresarial, així com diferents serveis molt beneficiosos per als 
professionals del sector. 

Informació i tramitacions
Amb les circulars electròniques rebreu puntualment informació sobre qualsevol novetat sectorial o relacionada 
amb l’activitat empresarial. Des del Gremi també podreu realitzar els següents tràmits:

• Servei per l’acompliment de la llei francesa “Macron” i lleis homòlogues de la Unió Europea.
• Tramitació del Certificat de Paralització per tal d'abonar la indemnització durant el període que el 
vehicle ha estat inactiu.
• Tramitació de la reclamació contra els fabricants del càrtel de camions.
• Informació laboral i de convenis col·lectius. 
• Assessorament específic: posem a la vostra disposició un assessor especialitzat en mercaderies perilloses, 
inspeccions tècniques, matrícules i transferències, transport comunitari i internacional, transport privat 
complementari, transport públic de mercaderies,  etc.

Formació especialitzada 
Donem solució a les necessitats formatives de les empreses i dels treballadors, adaptant-nos als seus 
requeriments. A més, tenim un conveni de col·laboració amb l'Autoescola Vallparadís amb descomptes 
especials pels cursos d'ADR i CAP. 

Serveis de la Cecot

Assessorament
T'oferim tot el que necessites per a la gestió diària de la teva empresa. Com a empresa associada, disposes 
gratuïtament d'un equip d'assessors especialitzats en tots els camps d'activitat empresarial, com per exemple:

• Fiscal i Financer.     • Mercantil i Immobiliari.
• Contractació administrativa.    • Laboral.
• Prevenció de Riscos laborals.    • Recursos humans.
• Comerç i Consum.     • Vendes.    
• Màrqueting per a Internet i Xarxes socials.  • Seguretat industrial.
• Eficiència i estalvi en energètic.    • Eficiència i estalvi en telefonia.  

Recursos Humans
• Borsa de Treball i intermediació laboral.   • Plans socials de recol·locació.
• Responsabilitat Social Empresarial.   • Igualtat d'oportunitats.
• Serveis de Gestió de RRHH.    • Projectes socials.

El Gremi que connecta el sector de la logística. 
Apostem per l’innovació amb els millors serveis.



Innovació i noves tecnologies 
• Gestió de la Innovació: Oferim serveis de sistematització de la innovació, generació de portafolis de 
projectes d’innovació i suport a la cerca de finançament: incentius fiscals, subvencions i préstecs.
• Emprenedoria: Oferim assessorament per a la creació d’empreses així com en creixement empresarial.
• Reempresa: Model de creixement empresarial en l’àmbit internacional. Reempresa s’esforça per 
consolidar un model d’emprenedoria que embarqui empreses, empresaris i emprenedors i que alhora 
permeti la cessió de l’èxit empresarial per mitjà de la transmissió d’empreses. www.reempresa.org.

Clubs Cecot i Comissions
Els Clubs Cecot són un punt de trobada per als professionals de les diferents àrees o departaments de l'empresa, 
que tenen com a objectiu organitzar activitats periòdiques amb continguts pràctics i d'alt interès professional.

• Fòrum Cecot.       • Club Cecot Internacionalització. 

• Cecot Comerç.      • Club Cecot Financer i Fiscal. 

• Club Cecot d'Innovació i Tecnologia.    • Club Cecot de Màrqueting i Vendes.

• Club Cecot de Recursos Humans.     • Cercle Cecot de Joves Empresaris.

Oficina per a la Transició Energètica | Cecot Renovables
Des de la Cecot hem engegat l’Oficina per a la Transició Energètica - OTE, que compta amb el suport de 
l’ICAEN, a més d’altres entitats i organitzacions públiques i privades, que té per objectiu impulsar la transició 
energètica entre les empreses del nostre entorn, fomentant l’estalvi de costos, l’eficiència energètica, la 
instal·lació de sistemes d’energies renovables o l’autoconsum d’energia fotovoltaica. www.cecotrenovables.org.

Altres serveis
• Servei de Cessió i Lloguer d’espais l’entitat per fer reunions, sessions informatives, conferències, etc.

• Servei de Bases de Dades. T’oferim llistats d'empreses per poder realitzar accions de màrqueting.

• Servei d'Assessorament en Productes Financers. Posem a la teva disposició un equip d’assessors de 

les principals entitats financeres per ajudar-te a aconseguir el crèdit que necessites.

• Servei de Comunicacions Electròniques Certificades, amb preus especials per als associats.

• Servei de Reclamació de Deutes per ajudar a les empreses a recuperar impagaments.

• Servei de Facturació electrònica, amb preus especials per als associats.

Avantatges i descomptes per als socis

PartnerShop
PartnerShop (www.partnershop.cat) és la web d'ofertes i descomptes de les empreses de la Cecot que neix 
amb l’objectiu d’oferir-te una eina que et permeti:

• Donar a conèixer la teva empresa a la resta d'empreses associades, oferint els teus productes o serveis 
sigui a altres empreses o als seus treballadors i treballadores, i accedir a productes i serveis de la resta 
d’empreses associades, en condicions preferents.

A més, negociem acords corporatius perquè les empreses associades gaudiu de condicions avantatjoses en la 
contractació de serveis:

• Aerolínies.       • Hotels.
• Lloguer de vehicles industrials i renting flexible.  • Telefonia.     
• Combustible.      • Aparcament.      
• Telepeatges.      • Navilieres, etc.

Gremi de Transports i Logística de Catalunya | Telèfon 93 736 11 08 | gremitransports@cecot.org
Associació adherida a la Patronal Cecot | c. Sant Pau, 6 · 08221 Terrassa | www.cecot.org | info@cecot.org
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