CORVE, una associació d’empreses per uns interessos comuns:
Defensar i protegir els interessos del sector

I, un equip de persones que vetllen per la millor informació i serveis
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Una Junta Directiva compromesa amb l’associació

Qui som?
CORVE, som l’associació que representa el sector de l’automoció i nàutica a
les comarques gironines.
Fundada l’any 1977. Ens avalen quaranta-quatre anys de dedicació i servei a
les empreses de l’automoció i la nàutica, gràcies a la fidelitat i confiança de
les empreses associades.

I encara som més
Representem a nivell provincial a:

Federació
d’Associacions de
Girona

Associació nàutica
d’àmbit autonòmic

Federació Catalana
de Tallers

Federació Catalana
de Venedors

Confederació
espanyola de
tallers

Aquestes entitats vetllen per nosaltres en el seu àmbit territorial, autonòmic
o estatal. També estem presents a altres institucions d’àmbits diversos: CEOE,
Confemetal, Faconauto, Cecraa...
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Per què associar-se?
• Per tenir força com a sector
• Per
tenir
una
veu
•
•
•
•
•

davant

administracions i institucions
Per poder-nos reivindicar
Per gaudir de serveis especialitzats
amb les nostres activitats
Per gaudir d’informació i avantatges
Per tenir un fòrum per interactuar amb interessos comuns
Per tenir un punt de referència on acudir si tinc un problema, dubte o
consulta
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Un equip de persones per ajudar l’associat

Que oferim?
Defensa, protecció, informació, assessorament, serveis i obtenció
de descomptes i eines per als tallers
Defensa i protecció:
•
•

•
•
•
•

Canalització de les necessitats del sector cap a
les institucions i administracions competents.
Participació i col·laboració directa amb l’Institut
Montilivi. Acord Marc per a la formació dual
dels alumnes en empreses associades
Participació i col·laboració directa amb l’Institut
Sant Feliu i l’Institut Narcís Monturiol
Seguiment dels projectes legislatius per a la proposta d’esmenes, si
s’escau
Portaveus de les reivindicacions o demandes del sector i les activitats
representades.
Protecció contra els il·legals (denúncies) i la realització d’accions i
iniciatives encaminades en benefici dels associats.
I a més a més també oferim:
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Un equip de professionals externs a disposició dels associats
Un catàleg de serveis i eines per als associats:

COVID 19
L’aparició de la COVID 19, ha generat un
servei essencial als associats. Davant l’allau
de normatives i incidències que es generen
com a conseqüència de la situació sanitària,
l’associació ha prioritzat informar de forma
imminent i al dia. Ha estat un servei prioritari: generar circulars
informatives de les mesures, informes i recomanacions, models de
documents, rètols... i tot allò que ajudi a les empreses per superar les
diferents situacions.
Això, però no ha afectat la resta de serveis

Informació/assessorament:
•
•
•

Assessorament genèric: circulars i informacions periòdiques
d’actualització de normatives i qüestions que afecten el sector.
Servei de consultoria en matèries diverses: jurídic, fiscal i laboral amb
l’assistència d’advocats i assessors externs
Assistència en la resolució de conflictes amb clients.
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Informació i serveis especialitzat

Serveis i tràmits:
•

•
•
•

Suport i/o tramitacions d’expedients:
o
Tramitació del RASIC: altes, baixes,
trasllats, canvi de nom....
o
Alta i baixa de Productors de Residus
o
Alta a Signus
o
Suport jurídicoadministratiu.
Consultes i preparació d’escrits i
comunicacions:
▪ Reclamació deutes
▪ Problemàtiques amb clients
▪ Juntes Arbitrals de Consum
▪ Conflictes derivats de les relacions contractuals
▪ Contractes d’arrendament
Obtenim els informes de trànsit en 15 m.
Distintius ambientals per als vehicles dels clients.
Ajut en la confecció d'estudis econòmic-sectorials respecte als costos
sobre preu-hora i d'altres.
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Ens ocupem tant de l’automoció i la nàutica
Material: Cartelleria i impresos:
•

•

Cartells informatius diversos:
o Cartell de Drets de l’usuari
o Cartell de disposició de fulls de reclamació
o Cartells preventius i d’advertència: prohibit fumar, restricció
d’accés a les instal·lacions, mesures Covid, drets del client en
matèria d’assegurances, cartell de preu-hora... i molts més
Models de documents recomanats per a la gestió de l’empresa i
impresos d’obligat ús per a les empreses:
o Models de resguard de dipòsit
o Models de full de pressupost
o Contractes de cessió de vehicles de cortesia
o Models de contractes de compravenda de vehicles: a
consumidors, no consumidors...
o Models de documentació de gestió de venda
o Models de contracte d’hivernatge
o I molts altres models. Tots a l’àrea privada de la pàgina web

...
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Acords i Convenis
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Descomptes en combustibles. Gasolina i gasoli per vehicles, gasoil
per calefacció.
Estalvi important en el consum elèctric. Et direm gratuïtament quan et
pots estalviar en la factura de la llum
•
Productes específics en matèria
d’assegurances
•
Banc de Sabadell. Oferta per als
associats. Obri un compte adherit
al nostra conveni i recuperi, al
primer any, el 10% de la Quota de
CORVE
Comercial Paperera. Condicions comercials preferents i ofertes
especials per als associats
SIRCAT.
CATOR
APLISER. En matèria de serveis de protecció de dades
REINVAC. En matèria de informes tècnics
MONTEPIO de XOFERS. Descomptes Revisions Mèdiques (Carnet de
Conduir, Llicències... )
AGÈNCIA CATALANA DE TRIBUTS. Presentació Impost de Transmissions
com a col·laboradors
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ESTATAL (AEAT). Presentació determinats tràmits
en nom del client
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Eines per a les empreses:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Informació estadística de matriculacions. Edició mensual de les dades
estadístiques segmentades per tipus de vehicles, marques i municipis,
tant de nous com d’usats.
Cercador digital de preus estadístics de vehicles VO (turismes, industrials,
motocicletes, etc.).
Formació: Cursos de responsable tècnic de
tallers, reciclatge, cursos de formació
contínua (tripartita)
Pàgina web www.corve.cat
Tota la
informació a disposició: circulars, models
de documents, impresos, legislació...
GT Motive. Sistema de valoracions. Oferta
per als associats
Audatex. Valoracions reparacions. Oferta per als associats. Pagui només
per valoració feta.
Cars Marobe. Informació Tècnica. Oferta de per als associats.
Informació d’eines de gestió d’asseguradores.
Mensaelect
(www.mensaelect.es)
RMI. Projecte global per a l’accés a la informació tècnica del fabricant
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NOTA: Aquesta llista és viva, en el sentit que és la nostra voluntat millorar-la
dia a dia d’acord amb els suggeriments i aportacions dels associats.
Per que tot funcioni, CORVE li ofereix una àmplia gamma de serveis a la carta
i oberta a propostes i suggeriments, per què el nostre objectiu final és:
L’associat ha de poder rendibilitzar la quota

Contacte:
Secretaria General
Sra. M. Assumpció Brujats
correu-e: secretaria.general@corve.org
Gestió de Serveis i informació
Sra. Noèlia Fernandez
correu-e: info@corve.org
Assessor Jurídic:
Sr. Josep Maria Soy
correu-e: assessors@corve.org
Adreça postal: c/ Barcelona, 35, entr. A, 17002 GIRONA
Tel: 972 21 08 92
WhatsApp: 650382708
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Els nostres col·laboradors:
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