
Descobreix tot el que poDem fer per tu

Guia d’avantatges i serveis professionals

- REPRESENTAR
- COORDINAR
- DEFENSAR
- SER EFICAçOS

- SERVEIS PROFESSIONALS
- DESCOMPTES
- AVANTATGES

www.coacb.com

- FISCAL
- LABORAL
- JURÍDIC
- PROFESSIONAL
- INFORMÀTIC
- INTERNACIONAL
- FINANCER
- FORMACIó

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
MANRESA
REUS
SABADELL
TARRAGONA
TERRASSA
TORTOSA
VALLS

ASSESSORAMENT:
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Som milers de professionals del comerç

Assessoria

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona és una institució eficaç i 
propera al servei dels seus professionals.

El seu objectiu és potenciar l’àmbit comercial i donar cobertura als seus 
col·legiats. 

Com?

   Representant, coordinant i defensant els interessos dels col·legiats.

   Esdevenint interlocutor i portaveu davant l’Administració.

   Oferint a les empreses professionalitat comercial.

   Certificant, formant i titulant als col·legiats.

   Sent membre actiu en altres institucions (Cambra de Comerç,   
Fira de Barcelona, Comissions de l’Ajuntament de Barcelona o  
òrgans internacionals com la IUCAB).

   Donant serveis professionals de qualitat gratuïts, o de cost mínim,  
que faciliten la tasca professional. 

sabies que... 
la quota col·legial es pot deduir al 100% en la teva declaració anual?
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Assessories COACB

   fiscal i laboral  
Assessoria fiscal, comptable i laboral gratuïta i preus especials per a la 
confecció d’impostos i comptabilitat.

   Jurídica   
Professionals reconeguts t’ajudaran en consultes jurídiques, contractes 
mercantils i laborals i temes matrimonials i d’accidents.

   tramitació de multes   
Servei de descàrrega de multes de trànsit o aparcament. 

   Acompanyament professional
Assistència i acompanyament empresarial per fer un business plan;  
pla comercial individual gratuït.

   informàtica i tecnològica
Servei individual i gratuït d’experts que t’informen i et formen per tal  
que puguis resoldre dubtes de funcionament en tots els àmbits.  

   internacional
Informa’t de les subvencions i participa en les missions empresarials   
a diferents països.

   financera 
Proposta de millora sobre la situació financera i estudis de préstecs   
o altres línies que es disposen amb l’Institut Català de Finances (ICF). 

   formativa
El COACB posa a la teva disposició un calendari de cursos tant de 
reciclatge professional com per formació superior i universitària.

totes les consultes de les assessories són gratuïtes 
i estan ubicades a la 1ª planta de l’edifici del coAcb
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  Accés gratuït a les fires organitzades per fira de barcelona i 
ifema.

  Accés il·limitat a les ofertes de feina de l’àmbit comercial exclusiu 
per als col·legiats.

  càpsules de formació gratuïtes durant tot l’any.

  Activació gratuïta d’un e-mail professional amb domini @coacb.

  Creació de la teva pròpia web gratuïta de forma fàcil i en només  
5 passos.

  10% de descompte en la factura del telèfon mòbil de Vodafone.

  Accés al portal de compra online Apple amb condicions especials.

  Acord amb la majoria de mútues i assegurances de salut. Preus 
negociats per al col·lectiu que permeten millorar el que estàs pagant.

Serveis destacats

Assegurança d’accidents fins a 35.000 € 
inclosa en la teva quota col·legial
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  Descomptes en carburants

Gaudeix des del primer litre de consum d’un descompte de fins a 9 cènt. 
d’euro per litre, amb la targeta Cepsa i de 6 cènt. d’euro per litre amb 
Solred.

  Descomptes en aparcaments

Demana la teva targeta 70/30 per les zones verdes i blaves i els 
aparcaments B:SM, i beneficiat dels descomptes en els aparcaments 
SABA (7% directe i fins el 90% en packs especials), o el distintiu 
d’aparcament gratuït.

  Descompte directe en vols amb les companyies Vueling (10%),   
Air France - KLM i Air Europa (Des de 30 € fins 250 € de descompte).

  Descomptes directes en més de 50.000 hotels nacionals i 
internacionals sobre la millor tarifa online.

  Descomptes de fins al 50% sobre el preu de carta a 300 restaurants de 
Barcelona.

Serveis destacats

sabies que... els agents comercials poden desgravar el 100% 
de les despeses vinculades al vehicle professional?
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   Despatxos gratuïts a la 3ª planta del coAcb  
El COACB posa a disposició dels col·legiats dos despatxos totalment 
equipats i gratuïts per mantenir reunions de feina. 

   Despatx a fira de barcelona   
Els col·legiats disposen d’un despatx totalment gratuït al recinte Gran Via de 
Fira de Barcelona, per mantenir reunions durant els dies de Fira, situat al 
Hall Europa.

   Despatxos gratuïts a espanya   
Despatxos i sales de reunions gratuïtes ubicades a 32 Col·legis 
Professionals d’Espanya. 
 

   consolats comercials a europa
Els agents comercials que viatgin a l’estranger, en l’exercici de la seva 
professió, poden comptar amb una xarxa de consolats comercials a 
diferents ciutats europees en països com:

• Àustria • Itàlia • França • Alemanya
• Holanda • Grècia • Xipre • Espanya

Espais i despatxos professionals

condicions d’ús i reserves: La reserva dels despatxos del COACB i el 
despatx de Fira s’efectuarà sempre amb un mínim de 48 hores d’antelació amb 
la finalitat de garantir una rotació adequada del servei. 

La reserva dels despatxos, tant a Espanya com a Europa, s’efectuarà sempre 
amb un mínim de 7 dies d’antelació.

Reserves a: espais@coacb.com / 93 231 94 12
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Comercial-Jobs és la borsa de feina online exclusiva del sector comercial 
creada pel Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona.

Comercial-Jobs.com facilita:

> A les empreses: la recerca d’agents comercials titulats d’una 
manera àgil i efectiva. 

>  Als col·legiats: estar al dia de les ofertes de feina del seu 
sector i la possibilitat de trobar noves representades/projectes.

Ofertes de feina

   www.comercial-jobs.com

Els col·legiats podeu formar part gratuïtament del directori d’agents 
comercials proporcionant informació sobre els productes o serveis que 
representeu i rebre ofertes de feina d’empreses internacionals del vostre 
sector que seleccionen comercials a Catalunya i Espanya.

   Plataforma de contactes europea

els col·legiats tenen accés il·limitat a totes les ofertes



Accedeix a tots els serveis i avantatges 
des de la teva intranet

Actualitza les teves dades personals i professionals

Envia consultes les 24 hores mitjançant la secretaria on-line

Gestiona i consulta les ofertes de feina del teu sector

Crea i gestiona la teva Web

Accedeix als descomptes i avantatges exclusius per a col·legiats

Accés A lA teVA intrAnet Des De WWW.coAcb.com

Codi

Contrasenya

El teu núm. de col·legiat

El teu DNI amb la lletra majúscula i sense guió

C/ Casp, 130
08013 Barcelona 
Tel: 93 231 94 12

serveis@coacb.com

Enviar


