
GUIA D’AVANTATGES I
SERVEIS PROFESSIONALS

www.coacb.com

VIU LA PROFESSIÓ COMERCIAL,
NOSALTRES T’HI ACOMPANYEM
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01. FISCAL I LABORAL 
Assessoria fiscal, comptable i laboral gratuïta i preus 
especials per a la confecció d’impostos i comptabilitat.

02. JURÍDIC   
Professionals reconeguts i especialitzats t’ajudaran en 
consultes jurídiques, contractes mercantils i laborals.

03. TRAMITACIÓ DE MULTES
Si durant la teva tasca comercial se t’imputa una denúncia 
de circulació o trànsit, pots recórrer-la amb aquest servei.

04. PROTECCIÓ DE DADES
Servei d’assessorament i adaptació gratuït al nou 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 
Consulta els preus especials per a la implantació del RGPD.

05. ACOMPANYAMENT PROFESSIONAL
Vols fer un Business Plan? Aprofita l’experiència de 
professionals per orientar o donar resposta sobre 
l’execució o inici del teu projecte. 

ASSESSORAMENTS GRATUÏTSSOM L’ENTITAT OFICIAL
DE LA PROFESSIÓ COMERCIAL

>>>

MISSIÓ
Representem la professió comercial i 
protegim els interessos dels col·legiats.

Adeqüem la professió a les necessitats 
de la societat i estem presents en la 
creació de la normativa que afecta 
l’agent comercial i el comerç actual. 

VISIÓ
Regulem la professió.

Posar en contacte empreses i 
comercials col·legiats, altament 
qualificats i titulats, que actuen amb 
rigor i sota un codi deontològic. 

VALORS
Acompanyem i avalem la 
professionalitat comercial.

Donem serveis professionals de qualitat  
i especialitzats per al sector comercial.

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona és una corporació de dret públic 
creada l’any 1926 i emparada per la Llei de Col·legis Professionals.
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Condicions d’ús i reserves: 

Totes les consultes de les assessories són gratuïtes i estan ubicades a la 1ª planta del COACB.

La reserva de visita la pots fer per telèfon o bé enviant un correu a serveis@coacb.com
També pots reservar cita a través dels formularis de la intranet.

ASSESSORAMENTS GRATUÏTS

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

07. INTERNACIONAL 
En col·laboració amb diferents organismes, el COACB ofereix assessorament i accions 
específiques en l’àmbit internacional per facilitar-te l’accés a altres països. Som entitat 
acreditada per la Generalitat com a agent de suport a la internacionalització. Gestionem 
els cupons a la Internacionalització (Acció).

08. FORMATIU 
El COACB ofereix un programa de cursos tant de reciclatge professional com per a 
formació superior i universitària. Més de 4.000 hores de formació gratuïta l’any. 

VIATGES I VEHICLES

> CARBURANTS

CEPSA 

Sol·licita la targeta Star Direct i beneficia’t d’un 
descompte de 10 cent/l en benzina i diesel 
Òptima i de 8 cent/l en la resta de carburants.

SOLRED 

Descompte de fins a 10 cent/l en gas-oil i 7 
cent/l en benzina en les benzineres Repsol, 
Campsa i Petronor. A més, demana 
gratuïtament el teu Via T sense quotes de 
manteniment.

> APARCAMENTS

SABA 

7% de descompte sobre la tarifa de rotació.  
Vals nocturns de 0,25€/hora (per estades de 
20h a 7h).
A més tens un 15% de descompte per a 
qualsevol modalitat d’abonament.

B:SM

Aparca a l’àrea verda de Barcelona amb una 
tarifa de 2.50€/h i als aparcaments 
subterranis amb un descompte del 25%.

NUÑEZ Y NAVARRO

10% de descompte sobre la tarifa de rotació.

SABIES QUE...
Els agents comercials (epígraf 511) poden desgravar el 100% de les despeses vinculades al 
vehicle professional (Carburants, quotes d’aparcament, reparacions, compra de vehicle, impost de 
circulació, peatges, assegurança, etc.)

> LLOGUER DE VEHICLES

SIXT 

Descompte directe de fins el 20% en el 
lloguer d’un vehicle en totes les reserves 
sobre el preu de la web. 

RHODIUM

Els col·legiats podeu gaudir d’un descompte 
directe del 30% per el lloguer d’un vehicle en 
totes les reserves sobre el preu de la web. 

> VOLS

Descompte directe en vols amb diferents 
companyies aèries.

> TRANSPORT MARÍTIM

Tarifa especial per als col·legiats i descomptes 
exclusius per viatjar amb la companyia de 
transport marítim Transmediterránea.
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SERVEIS DESTACATS

> ACCÉS A FIRES
Accés gratuït a les fires professionals organitzades per Fira de Barcelona i IFEMA.

> CREACIÓ DE PÀGINA WEB
Pots crear la teva web professional gratuïta utilitzant plantilles o, si ho prefereixes, la teva web 
personalitzada a un cost mínim.

> ACTIVACIÓ GRATUÏTA D’UN E-MAIL PROFESSIONAL
Sol·licita el teu e-mail gratuït amb domini @coacb.com, que t’acredita com a professional 
col·legiat.

> TARGETES DE VISITA, SERVEI DE PAPERERIA I CREACIÓ DE LOGOTIP  
Demana les teves 100 primeres targetes de visita gratuïtes, i aprofita el servei de papereria i 
logotip personalitzat.

> ENVIAMENT DE NEWSLETTERS
Dissenya i envia campanyes d’e-mail als teus clients.

> DESCOMPTES EN TELEFONIA
Descomptes exclusius en telefonia mòbil, fixe i ADSL.

> DESCOMPTES EN HOTELS I RESTAURANTS
Descomptes mínims del 15% sobre el millor preu garantit 
en més de 60.000 hotels nacionals i internacionals i 
descomptes del 50% en centenars de restaurants.
Acords amb gairebé totes les cadenes hoteleres.
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DESPATXOS A BARCELONA
EDIFICI COACB  

El COACB posa a disposició dels col·legiats 
despatxos totalment equipats i gratuïts a la 3ª 
planta amb capacitat per a 6 persones per a ús 
puntual i per hores per mantenir reunions de feina. 

>

DESPATXOS PROFESSIONALS 
GRATUÏTS I ESPAIS COACB

Condicions d’ús i reserves: 
La reserva del despatx s’efectuarà sempre amb un mínim de 48 hores d’antelació amb la finalitat de garantir una rotació adequada del servei. Per als despatxos de fora 
de Barcelona, les reserves es poden efectuar amb més dies d’antelació i sempre realitzant la sol·licitud al COACB: espais@coacb.com / serveis@coacb.com 

ESPAIS COACB  

L’edifici COACB compta amb 10 plantes dotades amb totes les possibilitats i adaptades 
a les teves necessitats per al teu Showroom de temporada o col·lecció permanent. 
Espais i sales polivalents per a què puguis treballar en un entorn professional des d’una 
hora fins a un any al centre de Barcelona.

>

DESPATX A FIRA DE  BARCELONA
GRAN VIA   

Els col·legiats disposeu d’un despatx totalment gratuït, ubicat al Hall Europa del recinte 
Gran Via de Fira de Barcelona, per mantenir reunions durant els dies de celebració de 
salons professionals.

> DESPATXOS A ESPANYA   
Utilitza els despatxos i sales de reunions gratuïtes 
ubicades a 32 Col·legis Professionals d’Espanya. 

>

DESPATXOS A EUROPA
Si viatges a l’estranger, pots comptar amb una xarxa 
d’espais de reunió  “Local Meeting Points” a diferents 
ciutats europees en països com ALEMANYA, 
ÀUSTRIA, FRANÇA o XIPRE, entre d’altres.

>
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OFERTES DE FEINA I
CONTACTES PROFESSIONALS

LA PROFESSIÓ D’AGENT 
COMERCIAL ÉS LA MÉS 
DEMANDADA
Milers d’empreses busquen un perfil 
comercial de qualitat com el teu. 

INSCRIU-TE GRATIS A LES 
OFERTES QUE MÉS T’INTERESSIN

Accés il·limitat per als comercials 
col·legiats; els professionals no 
col·legiats es poden inscriure a un 
màxim de dos ofertes.

OFERTES DE COMERCIAL DE TOTS 
ELS SECTORS PROFESSIONALS

Consulta gratuïtament les ofertes 
de feina que es publiquen cada dia i 
troba empreses per representar o 
nous projectes de negoci.

I SI HO NECESSITES T’ASSESSOREM 
EN LA TEVA CERCA DE FEINA

Orientació laboral i millora del teu 
perfil professional, formació, 
avantatges i serveis, a través del 
Col·legi Professional.

www.comercial-jobs.com
Comercial-jobs és la borsa de feina online exclusiva del sector comercial 
creada i gestionada pel Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. 

L’objectiu prioritari de la plataforma és impulsar l’ocupació al sector i donar 
sortida als centenars de llocs vacants que demanden les empreses.

>

PLATAFORMA DE CONTACTES EUROPEA
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 que seleccionen comercials 
a Catalunya i Espanya.

>

>>>

NETWORKINGS PROFESSIONALS
Servei d’entrevistes amb agenda entre col·legiats i empreses que cerquen 
comercials titulats.

>

ACCEDEIX A TRAVÉS DE 
LA TEVA INTRANET



Segueix-nos a les xarxes socials:

Grup “Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Barcelona

@coacbcn

Col·legi Oficiald’Agents 
Comercials de Barcelona

DESCOBREIX TOT
EL QUE PODEM FER PER TU

C/ Casp, 130
08013 Barcelona 
Tel: 93 231 94 12
serveis@coacb.com

Beneficis únics en les deduccions de l’IVA i IRPF
Els Agents Comercials poden desgravar el 100% de les despeses vinculades al 
vehicle professional.

Deducció total de les quotes col·legials
Podent desgravar de la declaració el 100% de la quota col·legial.

Assegurança d’accidents gratuïta
Inclou assegurança d’accidents fins a 30.000€. A més consulta assegurances 
negociades per al col·lectiu que permeten millorar el que tens. 

Formar part d’un col·lectiu professional que compta amb 
milers de col·legiats a Barcelona
Des de l’any 1926 un col·legi encarregat de defensar i protegir la professió i els 
interessos dels agents comercials col·legiats.

ACCEDEIX A TOTS ELS SERVEIS I AVANTATGES 
DES DE LA TEVA INTRANET

Usuari ENVIAR

El teu núm. de col·legiat El teu DNI amb la lletra 
majúscula i sense guió

Contrasenya


