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CONFIANÇA, SOLVÈNCIA, QUALITAT I TOT L’ASSESSORAMENT 
QUE CERQUES. 

ETL Global és un grup especialitzat en serveis professionals d’asses-
sorament legal, fiscal, laboral, auditoria i consultoria amb una clara 
vocació de servei cap a la petita i mitjana empresa.

D’origen alemany, amb l’aval de gairebé 50 anys d’experiència i fidel a una 
estratègia de creixement endreçada i a la cerca de l’excel·lència, l’any 2014 
va començar a integrar empreses i professionals de prestigi a Espanya 
amb l’objectiu d’ocupar, també al nostre país, la posició de lideratge que ja 
ostenta a Alemanya.

• 1r lloc en assessorament a PIMES.
• 5è lloc al rànquing d’empreses de serveis professionals a Alemanya i 

Europa central.

On radica l’èxit d’ETL Global?

Si hi ha un tret que defineix ETL Global és la proximitat que manté amb 
els seus clients. Una proximitat que, unida a l’aposta pel talent, ha fet 
possible que milers de petites i mitjanes empreses de més de 50 països 
hi confiïn plenament.

5è lloc al rànquing d’empreses de serveis professionals publicat per Expan-
sión.*

*Segons dades publicades per Expansión el maig de 2021.
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ETL GLOBAL A ESPANYA I AL MÓN.
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Des que va iniciar la seva activitat a Espanya, ETL Global ha anat 
integrant despatxos professionals de prestigi reconegut per tot el 
territori espanyol per poder prestar un servei complet i de qualitat 
en qualsevol punt de la Península Ibèrica.

A més, i gràcies al recolzament del seu soci internacional, qualse-
vol despatx d’ETL Global pot atendre les vostres necessitats a 
l’exterior.
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ETL GLOBAL EN XIFRES.

d’empreses de serveis  
professionals a Espanya.
(Diari Expansión, maig de 2021)

5è lloc al
rànquing

a Alemanya 
i Europa central. 

5a
del sector
empresa

Presència en més de

50
països

de despatxos d’advocats 
a España. 

(Diario Expansión, maig de 2021)

en el
rànquing
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ESPECIALITZACIÓ EN DIFERENTS SECTORS PRODUCTIUS.
 
• Indústria

• Tecnologia i telecomunicacions

• Comerç a l’engròs

• Energia (hidrocarburs, gas renovables...)

• Entitats sense ànim de lucre

• Transport i logística

• Turisme i lleure

• Franquícies

• Sector vitivinícola

• Empresa familiar

• Comerç al detall

• Holding i societats patrimonials

• Immobiliari i construcció

• Esports, societats esportives i esportistes

• Hospitals i sector farmacèutic

• Serveis financers

• Sector públic i administracions locals

• Alimentació i hostaleria

• Urbanisme

• Empreses emergents

ETL GLOBAL / 6

EL GRUP
ETL GLOBAL



UN PETIT DESPATX AMB FINESTRES AL MÓN. 

L’any 1971, Franz-Josef Wernze funda el despatx d’assessorament 
fiscal ETL a Essen (Alemanya). 

En pocs anys, aquesta empresa va adquirint notorietat i, a més d’oferir 
els seus serveis a un nombre cada cop més gran de petites i mitjanes 
empreses industrials i del sector serveis del seu país, aconsegueix 
importants èxits en l’àmbit de la distribució petrolífera alemanya.

EL NOSTRE
ORIGEN

Des de la fundació, i demostrant una gran visió de futur, Wernze i el seu 
equip han apostat per treballar com un empleat més dins de les 
empreses que assessoren. A més, no presten atenció únicament a les 
grans empreses, sinó també, i fonamentalment, a les petites i mitjanes 
empreses.

I aquella aposta ha funcionat. Avui, ETL Global (nom que rep l’entitat a 
l’inici del seu procés d’expansió) es troba en ple creixement internacio-
nal i només incorpora socis que, mantenint en tot moment la seva inde-
pendència, autonomia i personalitat, aposten, com ella, per la proximi-
tat amb el client com a valor diferencial.

Una referència per a les PIME a 50 països.

ETL GLOBAL / 7



DIVERSITAT DE SERVEIS, PERÒ UNA ÚNICA MANERA
DE TREBALLAR. 
 
El compromís que ETL Global manté amb les empreses amb què 
treballa és acompanyar-les en tot moment, proporcionant-los serveis 
de qualitat i solucions a mida que les ajudin a seguir creixent.

Cada èxit dels seus clients es viu com un èxit de tot un equip multidisci-
plinari, la feina del qual es recolza en la proximitat, l’honestedat, la 
transparència, la independència i la vocació de servei.

Totes les empreses integrades a ETL Global, a més de compartir 
coneixements, comparteixen una mateixa filosofia:

• Treball en equip i per l’equip
• Coneixement de cada negoci
• Compromís i responsabilitat
• Participació activa dels socis
• Relació directa i duradora amb el client
• Innovació, agilitat i eficiència
• Màxima qualitat i flexibilitat
• Integració i serveis multidisciplinaris

LA NOSTRA
CULTURA
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JUNTS, CAP A UNA SOCIETAT MILLOR.

Totes les empreses que formen part d’ETL Global són conscients del 
paper que juguen les empreses dins de la societat per construir el futur 
que volem deixar a les noves generacions.

Per això, treballen braç a braç en el desenvolupament i la implementa-
ció de polítiques d’empresa que fomentin el respecte per l’entorn, així 
com la integració i la igualtat entre les persones.

En quins àmbits treballa ETL Global?

• Igualtat d’oportunitats entre homes i dones
ETL Global es regeix per un principi que considera fonamental: el 
gènere no té res a veure amb el talent o la vàlua professional d’una 
persona.

Tots el socis impulsen la incorporació de dones a les seves plantilles a 
través de polítiques específiques d’integració.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA
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RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

• Integració cultural
ETL Global és conscient que la diversitat cultural suposa un valor afegit 
per a una companyia i per a la societat. Per aquest motiu, recolza 
projectes empresarials que treballen per la integració social i cultural 
als països on és present.

• Medi ambient:
El planeta és la nostra llar i així ho concep ETL Global. Una llar que, durant 
anys, s’ha vist sotmesa a múltiples impactes negatius, les conseqüències 
dels quals hem de minimitzar entre tots a través de polítiques responsa-
bles que contribueixin a protegir-lo a curt, mitjà i llarg termini.

• Recolzament a emprenedors:
El servei d’assessoria a PIME i a qualsevol professional que posa en 
marxa un negoci és a l’ADN d’ETL Global. Hi és fins a tal punt que creu 
en els seus projectes i idees de manera incondicional, els ofereix tot el 
recolzament que necessiten i viu el seu dia a dia com si fos propi.

• Foment del talent jove:
La inestabilitat laboral i la manca d’oportunitats són la realitat que 
actualment viuen molts joves. Una situació que, a més de considerar 
injusta, ETL Global considera un malbaratament de talent i que combat 
desenvolupant programes de contractació juvenil. Un compromís actiu 
amb els professionals del futur.
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ELS NOSTRES 
SERVEIS

AUDITORIA
 
ETL Global entén l’auditoria com quelcom més que el compliment 
d’una exigència legal per a les empreses i, en aquest sentit, ofereix un 
alt valor afegit: cada informe va sempre acompanyat d’una carta de 
recomanacions en què s’inclouen suggeriments de millora sobre les 
possibles debilitats detectades als sistemes de control intern de cada 
empresa.

I sempre garantint un servei proper i personalitzat, liderat per un equip 
d’auditors de primer nivell.

• Auditoria de comptes anual
• Auditoria de fundacions i associacions
• Auditoria d’estats financers
• Auditoria de subvencions
• Due diligence
• Valoració d’empreses
• Informes pericials
• Auditoria de regularitat en el sector públic

I, tot això, en relació amb qualsevol concepte impositiu (societats, IVA, 
IRPF, patrimoni, successions i donacions, impostos especials i duanes), 
i per a tot tipus d’empreses i negocis, amb una especial atenció als 
avantatges fiscals de l’empresa familiar.

• Impostos generals
• Impostos indirectes
• Impostos locals
• Impostos internacionals
• Preus de transferència
• Litigis fiscals

TAX
 
ETL Global ofereix un servei d’assessorament fiscal integral i especia-
litzat en cada fase del procés fiscal: des d’una resposta personalitzada 
a qüestions que es plantegin a l’emissió de dictàmens i la realització de 
planificacions, fins a l’emplenament de declaracions i atenció de 
requeriments, assistència en les comprovacions i inspeccions, presen-
tació de recursos administratius, defensa davant els tribunals...
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LEGAL
 
El marc legal representa una complexitat creixent, així com possibles 
restriccions a l’activitat normal dels negocis, fet que exigeix una espe-
cialització cada cop major, alhora que un enfocament multidisciplinari i 
una atenció constant sobre la que construir una relació duradora de 
transparència i confiança mútua amb el client.

Gràcies a la seva estructura, a més d’estar especialitzada en diferents 
sectors productius, ETL Global ofereix un assessorament jurídic que 
comprèn les principals branques del dret, tant des de la perspectiva de 
l’assessorament preventiu, com de la redacció de documents i contrac-
tes preceptius, la mediació i l’arbitratge, la direcció lletrada en proces-
sos contenciosos, etc.

• Dret laboral i ocupació
• Dret de la competència
• Dret mercantil i societari
• Dret bancari
• Litigació i arbitratge
• Dret civil
• Dret públic
• Dret penal, penal econòmic
• Dret de noves tecnologies de la informació i propietat intel·lectual
• Dret fiscal
• Dret esportiu
• Dret farmacèutic
• Dret de família
• Compliance
• Recuperació de crèdits i gestió d’actius
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CONSULTORÍA
 
Professionalitzar la gerència, optimitzar recursos, innovar en el model 
de negoci, impulsar el coneixement de marca, adaptar l’activitat 
comercial a nous canals i mercats, estructurar l’organització i atreure 
talent, iniciar un procés d’expansió... Són moltes les necessitats que, 
amb el temps, van sorgint dins de qualsevol empresa. 

Gràcies a l’aliança amb Ifedes, consultoria de negoci amb una sòlida i 
contrastada trajectòria en el sector i avalada per un gran nombre de 
casos d’èxit, a ETL Global Consulting hi trobaràs un assessorament 
professional i especialitzat capaç d’oferir-te solucions reals, específi-
ques i efectives.
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Desenvolupament de mercat:
• Estratègia i govern
• Màrqueting i comunicació
• Vendes, desenvolupament comercial
• Internacional
• Corporate

Recolzament Management:
• Processos i organització
• Innovació i canvi
• RR. HH., gestió del talent
• Recolzament a la direcció

Gestió de riscos:
• Assegurances (corredoria)
• Recuperació de deute
• Protecció de marques i patents
• Seguretat tecnològica
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ETL GLOBAL 
AL MÓN
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• Espanya
• Estats Units
• Estònia
• Filipines
• Finlàndia
• França
• Grècia
• Hong Kong
• Hongria
• Índia
• Indonèsia
• Irlanda

• Islàndia
• Israel
• Itàlia
• Letònia
• Lituània
• Luxemburg
• Malàisia
• Malta
• Mèxic
• Països Baixos
• Perú
• Polònia
• Portugal

• República Txeca
• Romania
• Rússia
• Singapur
• Sudàfrica
• Suècia
• Tailàndia
• Taiwan
• Turquia
• Ucraïna
• Vietnam
• Xina
• Xipre

• Alemanya
• Anglaterra
• Argentina
• Austràlia
• Àustria
• Bèlgica
• Bolívia
• Brasil
• Corea del Sud
• Dinamarca
• Equador
• Eslovàquia
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www.etl.es


