
El Gremi de Tallers i l’empresa de sistemes de gestió electrònica MENSAELECT SA, tenen signat 
un acord de col·laboració que ofereix preus especials als associats.  
 

Mensaelect ha desenvolupat un sistema de gestió en entorn web www.mensaelect.es que, 

juntament amb l’acord realitzat amb TIREA (Teconología de la Información para Entidades 
Aseguradoras), aconsegueix efectuar una prefactura en menys de 30 segons, a la vegada que 
l’asseguradora adherida (en aquests moments ZURICH, REALE SEGUROS GENERALES, 
MUTUALIDAD DE LEVANTE, AXA, DIRECT SEGUROS, CASER,  GES SEGUROS, LIBERTY, 
REGAL, GENESIS , VERTI SEGUROS, UNNIM, MEDITERRANEA DE SEGUROS DIVERSOS, 
A.M.A AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, BBVA SEGUROS, FIDELIDADE MUNDIAL I 
HELVETIA, així com en procés d’integració LINEA DIRECTA, LA UNIÓN 
ALCOYANA , SEGURCAIXA i PELAYO), ja en disposa de la mateixa. Aquest sistema permet que el 
taller pugui fer un seguiment de l’estat de les seves factures i aconsegueixi cobrar-les en el termini 
aproximat d’una setmana. 
 
AVANTATGES. Reducció del temps de confecció de la factura, eliminació de les despeses 
d’enviament de la mateixa (segells, sobres, impresos) i el MÉS IMPORTANT, cobrament ràpid i àgil 
(aproximadament una setmana). 

TARIFES 2015 

CONCEPTE PREU SOCI GREMI PREU NO SOCI 

Factura realitzada amb 
importació de dades de 
AUDATEX (INFORMATITZADA) 

 
1,97 €/factura 

 
2,12 €/factura 

Factura realitzada SENSE 
importació de dades de 
AUDATEX (MANUAL) 

 
1,85 €/factura 

 
2,00 €/factura 

Factura realitzada amb 
importació de AUDATEX (SENSE 
ENVIAMENT) 

 
0,85 €/factura 

 
0,85 €/factura 

Cost d’adhesió i manteniment 0 0 

Aquests imports només es fan efectius per factura aprovada, independentment del valor de la 
mateixa, i es facturaran al taller durant els cinc primers dies del mes següent mitjançant rebut 
bancari pel total de les factures emeses durant el mes. 
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ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB MENSAELECT 
- Sistemes de Gestió Electrònica - 

Més informació: Sra. Elisabet Jordán, 
 tra@centrem.cat - Tel. 93 745 78 12 
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