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= Seu central

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell portem 125 anys vetllant pels 
interessos empresarials i donant servei al teixit empresarial del nostre 

territori amb una història i una experiència que avalen el suport eficaç i 
pràctic que oferim als nostres socis. Representativitat, bagatge i visió de 
futur que posem al servei de totes les empreses i empresaris per avançar 
conjuntament en la consecució de nous reptes i èxits.

125 anys donant suport a la competitivitat de les empreses

Cambra Oficial de Comerç  
i Indústria de Sabadell

Av. de Francesc Macià, 35
08206 Sabadell
Tel.937 451 255
A/e: soci@clubcambrasabadell.com
www.clubcambrasabadell.com

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous
de 8.30h a 18h
divendres
de 8.30h a 14.15h



El món empresarial canvia, 
nosaltres també.

Club Cambra Sabadell, 
un club d’avantatges 
adaptats als nous temps

Et presentem el Club Cambra Sabadell, un club pensat per oferir-te d’una 
manera àgil, directa i amable el suport empresarial que pot necessitar la 
teva empresa per millorar en competitivitat i defensar els teus interessos. 
Oferim avantatges reals i pràctics, adaptats als nous temps, per afegir a 
l’atenció propera i professional de la Cambra un ampli ventall de serveis i 
descomptes personalitzats, en funció de les teves necessitats concretes.
Presentem un club dinàmic, estructurat en dues pràctiques modalitats 
perquè puguis començar a beneficiar-te ara mateix de tots els seus 
avantatges de manera ràpida i senzilla. Suma’t ara al Club i beneficia’t 
des del primer dia de tots els seus avantatges.

www.clubcambrasabadell.com



Club Cambra Sabadell

Defensa i impuls dels interessos empresarials
Valorem i transmetem les teves inquietuds a les administracions 
pertinents per tal que et donin respostes i solucions.

Informació i assessorament
T’informem i t’assessorem de manera personalitzada i professional 
en qualsevol àmbit que la teva empresa necessiti.

Competitivitat
Posem al teu abast l’excel·lència i el rigor dels nostres serveis 
per ajudar la teva empresa a ser més competitiva i enfortir el seu 
posicionament en el mercat.

Projecció internacional
Et donem tot el suport necessari per créixer i traspassar fronteres, 
posant al teu servei tota l’experiència en assessorament, promoció 
i contacte internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell.

En quins àmbits et donem suport?

Formació
Oferim de manera continuada una àmplia i rigorosa oferta de 
programes i cursos especialitzats en el món d’empresa per a la 
teva formació i la dels teus treballadors. 



el teu suport empresarial...

QUINS BENEFICIS 
OBTENS PER SER 
SOCI DEL CLUB?
Dues modalitats. Tot avantatges.
Valora i tria quina de les dues modalitats s’adapta més a les 
teves necessitats i nosaltres ens encarreguem de la resta.

www.clubcambrasabadell.com



 
 
 
 
 
 
 

 
  

_Soci Bàsic 

Forma part d’un gran col·lectiu i aprofita les sinergies i la força de 
compartir les mateixes inquietuds empresarials. 
Preu Soci Bàsic: GRATUÏT 
Només per ser soci del Club i de forma gratuïta, la teva 
empresa podrà gaudir de: 

    Ser membre de ple dret de la Cambra de Comerç de Sabadell 

    Aparèixer en el cens d’empreses 

Accedir a jornades, conferències, trobades empresarials i 
gaudir d’avantatges en cursos 

    Rebre les informacions d’interès per a la teva empresa 
 

_Soci Preferent 
  

Gaudeix de tots els beneficis del soci bàsic i de descomptes i 
avantatges exclusius en tots els nostres serveis. 
Empreses 285 €/any. Autònoms 140 €/any. (IVA no inclòs) 

 

  Institucional 

  Comerç i distribució comercial 

  Consultoria per a l’empresa 

  Formació i coneixement 

  Innovació i competitivitat 

  Internacionalització

 Medi ambient 

  Serveis generals per a l’empresa 

  Urbanisme i transports 

  Networking 
 
 
 

Descobreix tots els avantatges i descomptes actuals en la taula del dors. De 
manera continuada t’anirem informant de les novetats i serveis que hi incorporem. 

 
www.clubcambrasabadell.com 

http://www.clubcambrasabadell.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

Fes-te Soci Bàsic, i gaudeix dels avantatges que t’oferim. 
 

 
 

I si prefereixes gaudir de tots els avantatges i descomptes, 
fes-te Soci Preferent.* 

 

*Empreses 285 €/any. Autònoms 140 €/any. (IVA no inclòs) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

_Soci Preferent 
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ELS AVANTATGES DEL TEU CLUB 
www.clubcambrasabadell.com 
soci@clubcambrasabadell.com 

 

 

 
 

Pertinença a la Cambra (elector), segons normativa vigent Gratuït 
 

 
 

 

Inclusió al cens d'empreses Gratuït 
 

 
 

 

Sessions i conferències Assistència gratuïta* 
 

 
 

 

Rebre informació d’activitats Gratuït 
 

 
 

 

Ús del distintiu “Soci del Club Cambra Sabadell” Exclusiu   

 

 
 

Auditoria del punt de venda Prioritat d'accés al programa   

 

Mystery Shopping (Client misteriós) Prioritat d’accés al programa   

 

Jornades del Comerç Assistència gratuïta. Inscripció preferent*   

 

Estudis de mercat Descompte del 10%   

 

 
 

Eficiència energètica: contractació i auditoria Descompte del 10%   

 

ISO 14001 Descompte del 10% en la implantació   

 

ISO 9001 / microISO 9001 Descompte del 10% en la implantació   

 

Llei de protecció de dades personals -LOPD- Descompte del 10% en la implantació i en l'auditoria  
 

 

 
 

Formació a mida (In company) Descompte del 10%   

 

Formació empresarial presencial: 

cursos focalitzats, d’especialització i Aula Virtual 
 
Soci  preferent: descompte del 20% 

 
 

 
 

 
 

Informació i assessoria en ajuts Gratuït   

 

Projectes de millora empresarial Prioritat d'accés als projectes subvencionats   

 

Tramitació d'ajuts R+D+I Assessorament gratuït   

 

 
 

Formar part de les Comissions de la Cambra Exclusiu, prèvia acceptació del Ple de la Cambra   

 

Fòrum d´Empreses Segle XXI Assistència gratuïta. Inscripció preferent*   

 

Jornades tècniques Assistència gratuïta. Inscripció preferent*   

 

Sessions i trobades de networking Assistència gratuïta. Inscripció preferent*   

 

INSTITUCIONAL soci soci 
bàsic preferent 

COMERÇ I DISTRIBUCIÓ 

CONSULTORIA PER A L'EMPRESA 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT 

INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT 

NETWORKING 

http://www.clubcambrasabadell.com/
mailto:soci@clubcambrasabadell.com


 

 
 

SERVEIS GENERALS PER A L'EMPRESA 

   

Acords avantatjosos per a les empreses Tarifes i condicions avantatjoses, segons ofertes 
vigents dels proveïdors 

  
 

Assessoria jurídica, civil, mercantil, fiscal, penal, 
administrativa i urbanística Assessoria de primer nivell gratuïta 

  
 

Assessoria mediambiental, energètica, distribuïdora i 
comercial. Assessoria de primer nivell gratuïta 

  
 

Assessoria laboral Descompte del 10% en la primera assessoria 
  

 

Bases de dades d’empreses Descompte del 15% en les claus d’accés 
  

 

Certificats digitals Assessorament gratuït 
  

 

Informes comercials i sectorials Descompte del 10% 
  

 

Lloguer de sales i materials Descompte del 10% 
  

 

Registre Mercantil: presentació de llibres Descompte del 10%** 
  

 

Registre Propietat Industrial: patents i marques Primer assessorament gratuït 
  

 

Registre Mercantil: presentació de comptes anuals Descompte del 10%** 
  

 

Servei de premsa i Comunicació digital Descompte del 10%   

INTERNACIONALITZACIÓ 

   

Xarxa mundial de Cambres de Comerç Exclusiu 
  

 

Agendes: prospecció individual de mercats exteriors. Descompte del 5% 
  

 

Anàlisi de mercats internacionals Descompte del 10% 
  

Assessoria juridicoadministrativa internacional Assessoria de primer nivell gratuïta 
  

 

Borsa de Subcontractació Industrial Gratuït   

 

Cerca d’agents i distribuïdors a l’estranger Descompte del 5%   

 

Certificats d’origen, factures i documents propis de l’acti- 
vitat exportadora 

Descompte del 10% en la tramitació 

Consultes i assessorament gratuïts 

  
 

Grups d’exportació Prioritat d’accés al programa 
  

 

Legalització de documents Descompte del 5% 
  

 

Missions comercials Descompte del 25% en la quota d’inscripció 

de la 2a. missió comercial 

  
 

Programa Impulsa’t. Exportem per a tu Descompte del 5% 
  

 

Inici a l’exportació Prioritat d’accés al programa 
  

 

Programes d’inici a l’exportació Prioritat d’accés al programa 
  

 

Quaderns ATA Revisió gratuïta 
  

 

Recuperació de l'IVA pagat a l'estranger Descompte del 5% 
  

 

Revisió i redacció de contractes internacionals Descompte del 10% 
  

 

Traduccions i interpretacions Descompte del 5% 
  

 

Tramitació de les declaracions mensuals d’INTRASTAT Descompte del 5% 
  

 

 

(*) Fins el límit de l’aforament. (**) No inclós en els descomptes taxes i missatgeria. 



UN CLUB 
D’AVANTATGES 
REALS I PRÀCTICS
Truca’ns ara i t’assessorarem sobre quina és la teva millor opció.
937 451 255 - www.clubcambrasabadell.com
soci@clubcambrasabadell.com



PER A MÉS

INFORMACIÓ

Àrea d’Administració, Finances i RH
Tel. 937 451 257
A/e: administracio@cambrasabadell.org 

Àrea d’Assessoria, Promoció i Formació
Tel. 937 451 263
A/e: promocio@cambrasabadell.org

Àrea d’Informació, Serveis i Consultoria
Tel. 937 451 260
A/e: serveis@cambrasabadell.org

Àrea de Màrqueting i Vendes
Tel. 937 451 212
A/e: marqueting@cambrasabadell.org

Cambra Oficial de Comerç  
i Indústria de Sabadell

Av. de Francesc Macià 35
08206 Sabadell
Apt. corr. 119
Tel.937 451 255
Fax937 451 256
A/e: soci@clubcambrasabadell.com
www.clubcambrasabadell.com

www.clubcambrasabadell.com
soci@clubcambrasabadell.com




