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APROFITA ELS AVANTATGES I…

Fins al 31

ASSOCIA’T!
3

MESOS
QUOTA
GRATUÏTA

ETIQUETA
DISTINTIVA
ASSOCIAT

500

50%
DESCOMPTE

BOSSES
CORPORATIVES
Curs «Maneig i
Cura de l’Animal
dins el Nucli
Zoològic»

de març!!

qui som?
Som una associació nascuda l’any 1999 que representa i defensa els interessos professionals del col·lectiu que comercialitza i es dedica a la venda d’animals de companyia, els seus
complements i accessoris, en l’àmbit territorial de Catalunya.
Som una entitat activa, emprenedora i crítica davant l’administració pública, les institucions o les entitats privades.
Lluitem contra l’intrusisme i la venda il·legal i fraudulenta.
Duem a terme accions de comunicació i campanyes de conscienciació mediàtica sobre tinença responsable, donant prestigi i professionalitat al sector.
Si vols conèixer en què et podem ajudar:
www.asbac.org / asbac@asbac.org / 932 023 141

I ara,

quins avantatges
et proporcionarà?

Quota: 20€/mes

3

abans del
31 de març…

MESOS
QUOTA
GRATUÏTA
Reduiràs un 25%
la quota annual!

50%
DESCOMPTE

Curs «Maneig i Cura de l’Animal dins
el Nucli Zoològic»

500

BOSSES
CORPORATIVES
Presumeix d’associació!

ETIQUETA
DISTINTIVA
ASSOCIAT
I participa activament per
als drets dels animals.

establiment
associat

16/17

vigència

• Informació sobre la tramitació d’un nucli zoològic
• Assessorament i consultoria jurídica pròpia
• Assessorament laboral, fiscal, administratiu i comptable
• Lliurament d’informació sobre novetats i normatives del sector
• Assessorament i ajuda en la tramitació dels possibles ajuts i
subvencions de les administracions
• Cursos de formació de tècniques de venda, aparadorisme,
informàtica, manipulació d’animals… (cursos bonificables al
100% en la quota de la Seguretat Social per a treballadors)
• Assessorament Llei de Riscos laborals
• Conveni amb Banc de Sabadell

si et fas soci
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