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Nou Espai Web

ACTE PRESENCIAL - COM ACREDITAR LES COMPETÈNCIES DEL
PERSONAL I LEGALITZAR LA SEVA SITUACIÓ

Seguint amb la feina que ADECAFF fa pels seus associats i associades, el passat 28 de
febrer es va realitzar una sessió presencial per presentar uns continguts relacionats amb
l'acreditació de competències i l'oportunitat de formació ocupacional. 

Com a ponents varem comptar amb en Gerard Monguió, CEO de Royal Escola de
Formació i en Toni Brocal, Fundador de l'European Sport & Health Institute.

Recorda que tens assessorament gratuït en les
següents matèries: serveis d’assessoria fiscal,
comptable, laboral i administrativa, cobertura de
riscos i comunicació. 

Per més informació, contacteu al següent mail:
info@adecaff.cat 

August Tarragó, President d'ADECAFF
Revista CMD Sport 

APARICIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

PIMEC ESPORTS ES REUNEIX AMB EL DIRECTOR
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

NOU ESPAI WEB -
BIBLIOTECA

ACCÈS A UN RECULL DE
DOCUMENTS D'INTERÈS

La sectorial de PIMEC Esports, representada pel
seu president, August Tarragó (ADECAFF), el
vicepresident, Pere Manuel (COPLEFC) i el membre
de la Comissió Executiva, Carlos Rabaneda (ROC
ROI), s'han reunit amb el director del Consejo
Superior de Deportes, Albert Solé, per tal de
compartir amb ell la preocupació pel greu moment
que està vivint el sector empresarial esportiu.

August Tarragó ha declarat que "les patronals s'han
d'unir per tal de pressionar el Govern a què
modifiqui la llei de l'IVA i doni compliment a la
directiva europea". 

L'aplicació de l'IVA de luxe als gimnasos genera
pèrdues milionàries per als espanyols

Des d'ADECAFF es proposa aplicar als centres
esportius un IVA reduït del 10%, de manera
general, i fer una exempció d'IVA o aplicar un
IVA súper reduït (4%) a l'activitat física prescrita
per facultatius mèdics.

“L'IVA que s'aplica en el sector esportiu no és exclusivament una qüestió de fiscalitat, estem
enfront d'un assumpte de salut pública, creació d'ocupacions i de creació de riquesa”

http://www.bcnlimpieza.com/
https://thomas.es/equipamiento/
https://adecaff.cat/comunicacio/
https://www.matrixfitness.com/es/esp
https://ribesalat.com/
https://adecaff.cat/2021/09/27/adecaff-tambe-es-salut/
https://adecaff.cat/biblioteca/
https://adecaff.cat/comunicacio/
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/la-aplicacion-del-iva-de-lujo-a-los-gimnasios-genera-perdidas-millonarias-para-los-espanoles/
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/la-aplicacion-del-iva-de-lujo-a-los-gimnasios-genera-perdidas-millonarias-para-los-espanoles/
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/la-aplicacion-del-iva-de-lujo-a-los-gimnasios-genera-perdidas-millonarias-para-los-espanoles/

