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9 de desembre de 2010



Benvolgut amic / Benvolguda amiga,

La Cambra de Comerç de Barcelona, en compliment del seu objectiu de fomentar la
competitivitat empresarial i d’estar sempre, i ara més, al costat de les empreses, posa una
sèrie de productes a la seva disposició, tot esperant que facilitin el seu creixement i l’evolució
dels seus professionals.

Aquests productes, recollits en el present catàleg, corresponen a diferents serveis de la
Cambra:

Informació i Assessorament Empresarial
Formació
Comerç, Turisme i Serveis
Innovació
Promoció Internacional
Suport Internacional

Estem segurs que aquesta eina, que dia a dia anem actualitzant i enfortint, us ajudarà en el
vostre projecte i les vostres estratègies i, us aportarà un millor coneixement de la Cambra i
els serveis i activitats que posem a l’abast del món empresarial.

No dubteu en contactar directament amb els tècnics i especialistes de cadascuna de les
nostres àrees per tal d’obtenir més informació i detalls sobre aquests productes que els hi
presentem.

Rebeu una cordial salutació.

Miquel Valls i Maseda
president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Per a més informació o suggeriments adreceu-vos a:  comunicacio@cambrabcn.org

mailto:comunicacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Productes sel·leccionats

AJUTS PER A DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
D'INNOVACIÓ
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

ANÀLISIS ENERGÈTIQUES PER A PETITES I MITJANES
EMPRESES
ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ

ASSESSORAMENT EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA - KIMBCN

ASSESSORAMENT EN LA GESTIÓ DEL DISSENY

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN COMERÇ

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN TURISME

ASSESSORS TÈCNICS COMERCIALS

AUTO DIAGNÒSTIC AVANÇAT D'INNOVACIÓ

AUTO DIAGNÒSTIC BÀSIC D'INNOVACIÓ

AUTO DIAGNÒSTIC BÀSIC D'INTERNACIONALITZACIÓ

AUTO DIAGNÒSTIC BÀSIC DE FINANÇAMENT

AUTO DIAGNÒSTIC D'INTERNACIONALITZACIÓ

AUTO DIAGNÒSTIC DE LOGÍSTICA I TRANSPORT

AUTO DIAGNÒSTIC EN GESTIÓ DE DISSENY

AUTO DIAGNÒSTIC SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR

AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ

BARCELONA BRIDGING OPPORTUNITIES

BASES DE DADES A MIDA

BCN TECHWORKING

BEQUES CAMBRA

BUSINESS COOPERATION DATABASE

BUSINESS NETWORKING EVENT

BUTLLETÍ EMPRESES

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL

CATALUNYA ESTADÍSTICA

CD-ROM COMARCALS

CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES

CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS

CD-ROM SECTORIALS

CD-ROM TEMÀTICS

CERCLES EMPRESARIALS AL TERRITORI

CERTIFICAT CAMBRA DE CAPACITAT I MORALITAT
MERCANTIL
CERTIFICAT D'ORIGEN COMUNITARI

CERTIFICAT D'USOS I COSTUMS MERCANTILS

CERTIFICAT DE CONEIXEMENT DE MARCA

CERTIFICAT DE CORRENT DE PAGAMENT QUOTES CAMBRA

CERTIFICAT DE LLIURE VENDA

CERTIFICAT DE PERTINENÇA AL CENS DE LA CAMBRA

CERTIFICAT DIGITAL

CLIENT MISTERIÓS EN COMERÇ

CLIENT MISTERIÓS EN TURISME

CONJUNTURA AL DIA

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE PIMES

DIA DE LA CAMBRA

DIA DE LA CAMBRA AL TERRITORI

DIAGNOSI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A PETITES I
MITJANES EMPRESES
DIAGNOSIS COMERCIAL

DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ

DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ

DINAMITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

DINAR CAMBRA AL TERRITORI

DIRECCIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'EMPRESA COMERCIAL

DISSENY DEL PLA D' INNOVACIÓ

ENQUESTA DE CONJUNTURA

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

ESMORZARS DE NEGOCI

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS

ESTAT DELS PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES

ESTUDIS CEI

ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS

ESTUDIS ESTRATÈGICS EN INFRAESTRUCTURES

ESTUDIS PAÍS

ESTUDIS SECTORIALS

ESTUDIS SECTORIALS D'INFRAESTRUCTURES

ESTUDIS SECTORIALS DE TURISME

ESTUDIS SECTORIALS I TERRITORIALS DE COMERÇ

FIRES INTERNACIONALS

FITXER D'EMPRESES DE NOVA CREACIÓ

FITXES PAÍS

FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS

FORMACIO A MIDA

FORMACIÓ CONTINUADA

FÒRUMS DE MERCATS INTERNACIONALS

GLOBAL RETAIL BUSINESS MEETING

GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ
ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'

GUIA 'L'EMPRESA I LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ'

GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)

GUIA DE FINANÇAMENT PER A PIMES

GUIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL PER A PIMES

GUIA DE LA MOBILITAT

GUIA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

GUIA DE MARQUETING ELECTRÒNIC

GUIA DEL COMERÇ

GUIA DEL IMPORTADOR

GUÍA BÁSICA DE COMERCIO INTERNACIONAL

INFORME ANUAL DE L'EMPRESA CATALANA

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

INFORME TERRITORIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

INFORMES D'EMPRESA

INFORMES D'INFRAESTRUCTURES COMARCALS

ITINERARI INTERNACIONAL

JORNADES D'INNOVACIÓ

JORNADES EMPRESA FAMILIAR

JORNADES INFORMATIVES DE COMERÇ

JORNADES MEDI AMBIENT

JORNADES SOBRE INFRAESTRUCTURES

JORNADES TIC

JORNADES TÈCNIQUES DE TURISME

L'ESPAI I ELS COL·LECTIUS EN EL COMERÇ

LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ

LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: GESTIÓ, EINES I RECURSOS

LA SEGURETAT A INTERNET

LEGALITZACIÓ CONSULAR DE DOCUMENTS

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS COMERCIALS

LLIBRE BLANC DE LA SEGURETAT A INTERNET



LLOGUER ESPAIS CASA LLOTJA DE MAR

MATERIALS DE SUPORT A LA INNOVACIÓ

MATERIALS DE SUPORT PER A L'EMPRESA FAMILIAR

MATERIALS DE SUPORT TIC

MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

MISSIONS DE COMPRADORS

MISSIONS DIRECTES

MISSIONS INVERSES

OPINIÓ CAMBRA

PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA

PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

PONTS EMPRESARIALS (BUSINESS BRIDGE)

PONTS SECTORIALS

PONTS TECNOLÒGICS

PREMI ''BARCELONA ÉS MODA''

PREMI CAMBRA - EMPRESA FAMILIAR

PREMI CAMBRA A LA GESTIÓ DEL DISSENY

PREMI EMPRENEDOR TECNOLÒGIC GLOBAL

PROGRAMA CORRESPONSALIES

PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A
L'EXPORTACIÓ (ATIEX)
PROGRAMA DE CONSELLERS D'EMPRESA FAMILIAR

PROGRAMA DE DIRECCIÓ D'ESTRATÈGIA INTERNACIONAL

PROGRAMA DE SEGUIMENT PIPE CATALUNYA

PROGRAMA E+E

PROGRAMA EMPRENEDOR TECNOLÒGIC INTERNACIONAL

PROGRAMA INDIVIDUAL DE PROSPECCIÓ I CONSOLIDACIÓ
DE MERCATS EUROPEUS (PIC)
PROGRAMA MIT-SPAIN

PROGRAMA NEX PIPE

PROGRAMA SE-ABRE

PROGRAMA UNIVERSITAT - EMPRESA

PROJECTE BARCELONA - PLUG AND PLAY TECHCENTER

PSLO (XARXA DEL SECTOR PRIVAT DINS EL BANC MUNDIAL)

QUADERNS ATA

RE-CREA, CREACIONS EN BONES MANS

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

RETAIL TOUR

REVISTA E-NTER.NET

REVISTA VINCLES

SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS

SERVEI D'ACCÉS A FINANÇAMENT BANCARI

SERVEI D'ASSESSORAMENT FINANCER

SERVEI D'INFORMACIÓ SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS

SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA A L'EMPRESA

SESSIONS CREDEM

SESSIONS INFORMATIVES JURÍDIQUES

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE EL REGLAMENT REACH

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE LEGISLACIÓ AMBIENTAL

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE REFINANÇAMENT

SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT TURÍSTICA EN
DESTINACIONS (SICTED)
TALLERS DE COMERÇ

TALLERS DE TURISME

TALLERS I JORNADES EN GESTIÓ DE DISSENY

TALLERS INTERNACIONALS

TARGETES ESTADÍSTIQUES COMARCALS

TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS

TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS OGE

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE SL

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE SLNE

TROBADES EMPRESARIALS

TROBADES EUROPEES DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

VISITES A EMPRESES

WEB ''BARCELONA ÉS MODA''

WEB CORPORATIU



Tornar a índex

BUTLLETÍ EMPRESES

Objectiu

Informar a les empreses de les activitats i serveis de la Cambra, oferint eines a les petites
i mitjanes empreses per millorar la gestió dels seus negocis. Apropar les activitats de la
corporació i les seves delegacions al territori.

Descripció

Publicació que conté informacions, agenda, activitats de les delegacions, reportatges en
profunditat sobre temes d'actualitat i notícies generades pels serveis de la Cambra.

Destinataris

Petites i mitjanes empreses.

Requisits

Ser subscriptor.

Termini

Publicació trimestral: febrer, maig, setembre i desembre.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Gabinet de Comunicació i Projecció Corporativa
Tel.: 902 448 448
comunicacio@cambrabcn.org

Productes relacionats

REVISTA VINCLES

mailto:comunicacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CERCLES EMPRESARIALS AL TERRITORI

Objectiu

Compartir experiències i detectar les necessitats d'empresaris del mateix sector o mateixes
inquietuds empresarials.

Descripció

Dinars - col·loquis, amb l'assistència d'un grup reduït d'empresaris amb importants interessos
en els temes que es debaten, moderats per un expert de la Cambra en la matèria a la que es
refereix el cercle, que a la vegada assessora i dóna suport tècnic.

Destinataris

Empresaris de la comarca amb interessos relacionats amb els temes tractats.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Pilar Perea
Delegacions
Tel.: 934 169 578
pperea@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

DIA DE LA CAMBRA AL TERRITORI
DINAR CAMBRA AL TERRITORI

mailto:pperea@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

CERTIFICAT CAMBRA DE CAPACITAT I MORALITAT MERCANTIL

Objectiu

Certificar la capacitat legal necessària per exercir el comerç.

Descripció

En base a la documentació aportada pel sol·licitant, la Cambra certifica la capacitat legal
necessària per exercir el comerç.

Destinataris

Tots els clients i usuaris de la demarcació de la Cambra.

Requisits

Sol·licitud per escrit dirigida a la Secretaria General de la Cambra.
Aportar la documentació corresponent.

Termini

5 dies aproximadament.

Preu (IVA inclòs)

En funció de l'idioma. Entre 23 i 33 €.

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

CERTIFICAT D'ORIGEN COMUNITARI

Objectiu

Certificar quin és l'Estat o país d'origen d'una mercaderia destinada a l'exportació.

Descripció

Legalitzar el document oficial en base a la declaració i/o documentació que presenta
l'exportador.

Destinataris

Empreses exportadores.

Requisits

Que l'empresa pertanyi al cens de la Cambra.
Cas de no pertànyer al cens de la Cambra disposar de l'autorització de la Cambra
corresponent.

Termini

Immediat

Preu (IVA inclòs)

17,70 €

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS COMERCIALS
LEGALITZACIÓ CONSULAR DE DOCUMENTS
RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

CERTIFICAT D'USOS I COSTUMS MERCANTILS

Objectiu

Expedir certificats conforme si determinats usos i costums mercantils, són reconeguts en un
determinat sector.

Descripció

En base a la documentació aportada per l'empresa, la Cambra elabora i distribueix una
enquesta al sectors vinculats als usos i costums a certificar.
D'acord amb els resultats la Cambra emet la certificació corresponent.

Destinataris

Empreses i entitats que requereixin d'aquest certificat.

Requisits

Sol·licitud per escrit dirigida a la Secretaria General de la Cambra.
Aportar documentació, si s'escau.

Termini

60 dies, aproximadament.

Preu (IVA inclòs)

133,34 €

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448

Productes relacionats

CERTIFICAT CAMBRA DE CAPACITAT I MORALITAT MERCANTIL
CERTIFICAT DE CONEIXEMENT DE MARCA



Tornar a índex

CERTIFICAT DE CONEIXEMENT DE MARCA

Objectiu

Certificar si una marca, denominació d'un producte o servei, gaudeix d'un grau de coneixement
suficient en un sector determinat.

Descripció

En base a la documentació aportada per l'empresa, la Cambra elabora i distribueix una
enquesta al sectors vinculats a la marca o producte a certificar.
D'acord amb els resultats la Cambra emet la certificació corresponent.

Destinataris

Tots els associats a la Cambra.

Requisits

Sol·licitud per escrit dirigida a la Secretaria General de la Cambra.
Aportar documentació, si s'escau.

Termini

60 dies aproximadament.

Preu (IVA inclòs)

133,34 €

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

CERTIFICAT CAMBRA DE CAPACITAT I MORALITAT MERCANTIL
CERTIFICAT D'USOS I COSTUMS MERCANTILS
RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

CERTIFICAT DE CORRENT DE PAGAMENT QUOTES CAMBRA

Objectiu

Certificar que l'empresa està al corrent de pagament de les quotes de la Cambra.

Descripció

D'acord amb la sol·licitud de l'empresa, la Cambra verifica i certifica que l'empresa està al
corrent de pagament de les quotes de la Cambra.

Destinataris

Empreses de la demarcació.

Requisits

Sol·licitud per escrit dirigida a la Secretaria General de la Cambra, indicant el motiu pel qual
es sol·licita el certificat.

Termini

5 dies aproximadament.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

CERTIFICAT CAMBRA DE CAPACITAT I MORALITAT MERCANTIL
CERTIFICAT DE PERTINENÇA AL CENS DE LA CAMBRA
RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

CERTIFICAT DE LLIURE VENDA

Objectiu

Certificar que determinats productes són de lliure venda a l'Estat espanyol, d'acord amb les
disposicions vigents.

Descripció

En base a la documentació aportada per l'empresa, la Cambra certifica que els productes
subjectes de la certificació són de lliure venda.

Destinataris

Empreses de la demarcació de la Cambra.

Requisits

Sol·licitud per escrit dirigida a la Secretaria General de la Cambra.
Aportar la documentació corresponent.

Termini

5 dies aproximadament.

Preu (IVA inclòs)

Segons idioma, entre 27 i 37 €.

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS COMERCIALS
LEGALITZACIÓ CONSULAR DE DOCUMENTS
RESOLUCIÓ DE CONSULTES
CERTIFICAT D'ORIGEN COMUNITARI

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

CERTIFICAT DE PERTINENÇA AL CENS DE LA CAMBRA

Objectiu

Certificar que una empresa figura inscrita en el cens de la Cambra.

Descripció

En base a la sol·licitud de l'empresa, la Cambra verifica i certifica que l'empresa pertany al cens
de la Cambra.

Destinataris

Empreses de la demarcació.

Requisits

Sol·licitud per escrit dirigida a la Secretaria General de la Cambra.
Les empreses de nova creació, aportar la documentació corresponent.

Termini

5 dies aproximadament.

Preu (IVA inclòs)

En funció de l'idioma, entre 23 i 33 €.

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

CERTIFICAT D'USOS I COSTUMS MERCANTILS
CERTIFICAT DE CORRENT DE PAGAMENT QUOTES CAMBRA
RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

DIA DE LA CAMBRA

Objectiu

Reconèixer i premiar l'esforç de les empreses de la demarcació de la Cambra que perduren en
el temps.

Descripció

Acte en què la Cambra lliura plaques commemoratives a les empreses que celebren
aniversaris emblemàtics, a partir de 50 anys, i de 25 en 25.
Se celebra a la Casa Llotja de Mar.

Destinataris

Empreses que celebren aniversaris emblemàtics.

Requisits

Ser empresa de la demarcació de la Cambra
Celebrar un d'aquests aniversaris emblemàtics.
Cal que l'empresa que celebri anys ho comuniqui a la Cambra.

Termini

Anual.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Gabinet de Comunicació i Projecció Corporativa
Tel.: 902 448 448
comunicacio@cambrabcn.org

mailto:comunicacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

DIA DE LA CAMBRA AL TERRITORI

Objectiu

Apropar els empresaris de cada delegació a temes d'actualitat que són del seu interès i, a la
vegada, propiciar-ne la intercomunicació entre ells.

Descripció

Conferència oberta a tots els empresaris, a càrrec d'una personalitat de rellevància en el món
social i econòmic del país.

Destinataris

Tots els agents econòmics, polítics i socials de cada demarcació, implicats de forma directa en
el desenvolupament de cada comarca.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Anual.

Contacte

Pilar Perea
Delegacions
Tel.: 934 169 575
pperea@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

DINAR CAMBRA AL TERRITORI
CERCLES EMPRESARIALS AL TERRITORI

mailto:pperea@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

DINAR CAMBRA AL TERRITORI

Objectiu

Apropar el món empresarial i social a temes d'actualitat que són del seu interès i a la vegada
propiciar-ne la comunicació entre els assistents.

Descripció

Dinar amb empresaris en el decurs del qual té lloc una ponència sobre temes d'actualitat a
càrrec d'una personalitat del món polític, empresarial o social.
És un fòrum permanent de debat sobre els temes que més interessen als empresaris de la
comarca.

Destinataris

Empresaris i entitats socials i polítiques de la comarca.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Trimestralment

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Per a la realització d'aquest acte la Cambra de Comerç compta amb el patrocini de La Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona.

Contacte

Pilar Perea
Delegacions
Tel.: 934 169 578
pperea@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

DIA DE LA CAMBRA AL TERRITORI
CERCLES EMPRESARIALS AL TERRITORI

mailto:pperea@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

LEGALITZACIÓ CONSULAR DE DOCUMENTS

Objectiu

Gestionar a ambaixades, consolats o altres organismes competents, la legalització dels
documents que l'empresa exportadora requereixi.

Descripció

Gestionar la legalització dels documents d'acompanyament de comerç exterior requerits en les
operacions internacionals.

Destinataris

Empreses exportadores.

Requisits

Presentar la sol·licitud.
Aportar els documents que s'han de legalitzar.

Termini

En funció de l'organisme competent, entre 3 i 7 dies.

Preu (IVA inclòs)

Entre 33 i 47,20 €

Cal comptar que aquest preu no inclou les taxes que cobren ambaixades i consolats.

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS COMERCIALS
CERTIFICAT D'ORIGEN COMUNITARI
RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS COMERCIALS

Objectiu

Legalitzar documents comercials per a l'exportació.

Descripció

Legalitzar determinats documents de comerç exterior que acompanyen l'exportació de
mercaderies, mitjançant la incorporació d'una pòlissa al document per la que s'acredita que
l'empresa pertany al cens de la Cambra.

Destinataris

Empreses exportadores.

Requisits

Que l'empresa pertanyi al cens de la Cambra.
Cas de no pertànyer al cens de la Cambra disposar de l'autorització de la Cambra
corresponent.

Termini

Immediat.

Preu (IVA inclòs)

17,70 €

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

LEGALITZACIÓ CONSULAR DE DOCUMENTS
RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

LLOGUER ESPAIS CASA LLOTJA DE MAR

Objectiu

Apropar a les empreses un espai empresarial per a celebrar les seves convencions o
esdeveniments més emblemàtics.

Descripció

Lloguer dels diferents espais de la Casa Llotja de Mar i serveis complementaris per a la
realització de diferents tipus d'esdeveniments empresarials.

Destinataris

Empreses i entitats econòmiques i institucionals.

Requisits

Exclusivament per a esdeveniments de tipus empresarial.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Depenen dels espais i serveis contractats.

Contacte

Cristina Ymbern
Servei Casa Llotja i Projecció Corporativa
T.: 902 448 448
cymbern@cambrabcn.org
www.casallotja.com

Productes relacionats

REVISTA VINCLES

mailto:cymbern@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.casallotja.com


Tornar a índex

QUADERNS ATA

Objectiu

Permetre que qualsevol mercaderia pugui viatjar, de forma temporal durant un període màxim
d'un any, fora de la Unió Europea o a Ceuta, Melilla i Canàries, per motiu de fires, exposicions,
la realització de treballs professionals, etc.

Descripció

Elaborar el Quadern ATA en funció de la sol·licitud prèviament presentada pel client.

Destinataris

Empreses o professionals de la demarcació de la Cambra.

Requisits

Tramitar prèviament la sol·licitud al web de la Cambra i lliurar-la a les oficines de la Cambra
per a la seva tramitació.
Aportació de garantia, si s'escau.

Termini

Tramitació en 24 h.

Preu (IVA inclòs)

Taxes entre 80 i 100 € aproximadament.

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

Objectiu

Donar resposta a les consultes plantejades pels clients o usuaris de la Cambra.

Descripció

Servei mitjançant el qual un equip d'informadors i tècnics donen resposta a totes les consultes
que arriben a la Cambra.
Les consultes poden realitzar-se per telèfon, correu electrònic, web o personalment a les
oficines centrals o a qualsevol delegació de la Cambra.

Destinataris

Tots els associats de la Cambra.

Requisits

Identificació de les dades de contacte per poder donar resposta a la consulta.

Termini

Màxim 5 dies. El 75% de les consultes es resolen el mateix dia.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/linia_oberta/linia_oberta
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/linia_oberta/linia_oberta
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

REVISTA VINCLES

Objectiu

Esdevenir un canal de comunicació permanent amb les institucions i alts càrrecs de les
empreses catalanes.

Descripció

Publicació trimestral líder i de referència per al món empresarial amb continguts sobre la realitat
econòmica, social i humana.

Destinataris

Empresaris i directius d'empreses i institucions.

Requisits

Ser subscriptor.

Termini

Trimestral.

Preu (IVA inclòs)

6 €

Contacte

Gabinet de Comunicació i Projecció Corporativa
Tel.: 902 448 448
comunicacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/premsa/hemeroteca_digital

Productes relacionats

BUTLLETÍ EMPRESES

mailto:comunicacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/premsa/hemeroteca_digital


Tornar a índex

TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS OGE

Objectiu

Tramitar i gestionar expedients de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Descripció

Tramitació, a les oficines de la Cambra, d'expedients competència de l'OGE, tals com el
Registre Industrial, Registre Sanitari, Registres d'activitats específiques, carnet professional,
etc.

Destinataris

Qualsevol empresa que ho sol·liciti.

Requisits

Aportar la documentació corresponent segons el tràmit.
Concertar hora.

Termini

Immediat.

Preu (IVA inclòs)

Taxa segons el tipus de tràmit.

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

WEB CORPORATIU

Objectiu

Esdevenir una plataforma virtual dels serveis i productes de la Cambra, oferint informació i
noves eines interactives als associats i usuaris.

Descripció

Oferir tots els serveis i productes que ofereix la Cambra ordenats per continguts específics per
a empreses; per a emprenedors i emprenedores amb tota la informació i recursos necessaris
per engegar una idea de negoci; i per a empreses estrangeres que vulguin fer negocis a
Barcelona.

Destinataris

Empresaris, homes i dones de negocis i, en general, usuaris de la xarxa.

Requisits

Connectar-se al nostre web.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Gabinet de Comunicació i Projecció Corporativa
Tel.: 902 448 448
comunicacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org

mailto:comunicacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org


Tornar a índex

CERTIFICAT DIGITAL

Objectiu

Facilitar una eina imprescindible per a poder realitzar transaccions telemàtiques amb
l'administració, institucions i entre empreses amb total seguretat.

Descripció

Document en suport informàtic que garanteix la identitat del qui en disposa.
Amb el certificat digital es garanteix la identitat, la integritat i la confidencialitat de les dades
trameses a traves de la xarxa.

Destinataris

Qualsevol empresa, personal de l'empresa o professional, de la demarcació de la Cambra, que
necessiti realitzar tràmits per Internet segurs.

Requisits

Fer la sol·licitud al web.
Concertar de dia i hora per lliurar la documentació.
Personar-se a les oficines de la Cambra amb la documentació corresponent.

Termini

Lliurament immediat.

Preu (IVA inclòs)

Entre 47 i 472 €

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa o bé, a qualsevol de les delegacions de la Cambra.
Tel.: 902 448 448
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions

Productes relacionats

QUADERNS ATA
RE-CREA, CREACIONS EN BONES MANS
CERTIFICAT D'ORIGEN COMUNITARI
JORNADES TIC

www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/institucio/delegacions


Tornar a índex

ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ

Objectiu

Donar suport, orientació i assessorament tècnic als col·lectius de comerç per ajudar-los en
la definició dels objectius reals, així com a la consolidació de les diferents actuacions que es
realitzen en cada població per a la dinamització comercial.

Descripció

Assessorament als diferents plans de dinamització que estan en funcionament en cada
territori donant suport al disseny i esquema del pla d'actuació, així com ajudant a la seva
implantació.
En la fase d'implantació també s'ajuda en la gestió del pla, esquema de finançament, etc.

Destinataris

Associacions i entitats en fase de gestió d'un pla de dinamització territorial i/o sectorial.

Requisits

Ser associació o entitat inclosa dins d'un pla de dinamització territorial i/o sectorial.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 934 169 417
comint@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN COMERÇ
DIAGNOSIS COMERCIAL
CLIENT MISTERIÓS EN COMERÇ

mailto:comint@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN COMERÇ

Objectiu

Donar suport, orientació i assessorament tècnic als empresaris del sector del comerç amb
l'objectiu de donar respostes als possibles dubtes que sorgeixen en la gestió diària dels seus
negocis.

Descripció

Visita a l'establiment comercial i entrevista personal per valorar els diferents aspectes que
preocupen al empresari en la gestió diària dels seus negocis.
Es lliura un informe que reflexa els aspectes tractats amb propostes de millora.

Destinataris

Pimes del sector del comerç i la distribució.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any. Les peticions s'atendran per rigorós ordre d'entrada de sol·licitud.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

L'assessorament individual a les empreses està subjecte a limitacions pressupostàries.

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 934 169 417
comint@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ
DIAGNOSIS COMERCIAL
CLIENT MISTERIÓS EN COMERÇ

mailto:comint@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CLIENT MISTERIÓS EN COMERÇ

Objectiu

Avaluar el nivell d'atenció, tracte i presència que ofereix el personal de venda als clients i oferir
propostes que permeten millorar la gestió del negoci i adequar-lo a les noves necessitats
competitives del mercat.

Descripció

3 visites a l'establiment comercial on es fan simulacions de compra per tal d'analitzar el
servei que s'ofereix al client i on s'avaluen factors com el personal, la professionalitat, la
capacitat comercial i el producte.
Es lliura un informe final.

Destinataris

Gremis, associacions i pimes del sector del comerç i la distribució.

Requisits

Sol·licitud prèvia
Per franquícies, cadenes i empreses sucursalistes, aquest servei tindrà un límit de 3
avaluacions

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 934 169 417
comint@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ
DIAGNOSIS COMERCIAL

mailto:comint@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

DIAGNOSIS COMERCIAL

Objectiu

Donar suport, orientació i assessorament tècnic als empresaris del sector del comerç amb
l'objectiu de donar respostes als possibles dubtes que sorgeixen en la gestió diària dels seus
negocis.

Descripció

Visita a l'establiment comercial i entrevista personal per valorar els diferents aspectes que
preocupen al empresari en la gestió diària dels seus negocis.
S'analitzen factors externs (competència, públic objectiu...), interns de l'establiment, així com
el posicionament del negoci.
Es lliura un informe final amb un anàlisi DAFO i unes recomanacions.

Destinataris

Pimes del sector del comerç i la distribució.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 93 416 94 17
comint@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ
CLIENT MISTERIÓS EN COMERÇ

mailto:comint@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS SECTORIALS I TERRITORIALS DE COMERÇ

Objectiu

Donar informació que contribueixi a les empreses i altres agents del comerç a millorar la seva
gestió i facilitar eines per ajudar la presa de decisions; que les empreses del sector han de
prendre per tal d'incrementar la competitivitat dels seus negocis; i del seu entorn.

Descripció

Estudi sobre determinades matèries que siguin de vigent actualitat i interès pel sector i
territori.
Un cop finalitzat l'estudi, es fa una presentació al sector i es lliuren exemplars.

Destinataris

Pimes del sector del comerç, agents econòmics locals i associacions.

Requisits

Sol·licitud prèvia, en funció de la col·lecció dels estudis realitzats

Termini

Un a l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 934 169 427
comint@cambrabcn.org

Productes relacionats

JORNADES INFORMATIVES DE COMERÇ
TALLERS DE COMERÇ

mailto:comint@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

GUIA DEL COMERÇ

Objectiu

Oferir informació sobre aspectes que incideixen en l'exercici de l'activitat comercial.

Descripció

Informació sobre:
Pràctiques comercials més habituals: venda en liquidació, rebaixes, promocions, ...
Ordenació de l'activitat comercial: equipaments comercials, obertura en festius, ...
Convocatòries d'ajuts.

Destinataris

Pimes del sector de comerç i la distribució.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Rosa Marin
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 417
mrmarin@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_comerc

Productes relacionats

JORNADES INFORMATIVES DE COMERÇ
TALLERS DE COMERÇ
DIAGNOSIS COMERCIAL

mailto:mrmarin@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_comerc


Tornar a índex

JORNADES INFORMATIVES DE COMERÇ

Objectiu

Aprofundir al voltant de la situació del sector del comerç i de les nostres empreses comercials,
amb l'objectiu de donar pautes que facilitin la reflexió i contribueixin a la pressa de decisions.

Descripció

Jornada monogràfica per tractar temes d'actualitat tot introduint noves pautes i reflexions
envers el sector.

Destinataris

Pimes del sector del comerç i la distribució.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Un cop l'any.

Preu (IVA inclòs)

En funció del tipus d'acte.

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 902 448 448
comint@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ
DIAGNOSIS COMERCIAL
CLIENT MISTERIÓS EN COMERÇ

mailto:comint@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

RETAIL TOUR

Objectiu

La internacionalització de l'empresa comercial com a coneixement del funcionament de les
estratègies comercials que estan desenvolupant-se en altres països, per tal de cercar la
innovació i consolidació dels nostres models de negoci.

Descripció

Visita de 3 dies a una ciutat de referència comercial internacional amb l'acompanyament
d'un professional tècnic de comerç que dona suport en la detecció dels nous conceptes
comercials, el comportament del consumidor i les noves estratègies comercials, mitjançant
diferents rutes preestablertes.
Al finalitzar s'organitza una jornada de treball amb valoracions i conclusions finals.
Les empreses disposen d'una bossa de viatge.

Destinataris

Pimes del comerç i la distribució que tinguin 2 o més punts de venda amb models de negoci ja
consolidats que vulguin creixer en format o dimensió.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

A consultar.

Preu (IVA inclòs)

Depenen de la ciutat visitada.

Contacte

Rosa Marin
Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 934 169 417
mrmarin@cambrabcn.org

Productes relacionats

DIAGNOSIS COMERCIAL

mailto:mrmarin@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TALLERS DE COMERÇ

Objectiu

Donar informació, suport, orientació i assessorament tècnic als empresaris del sector del
comerç mitjançant unes sessions on es tracten temes relacionats amb el comerç i la distribució.

Descripció

Sessions de dues hores on es tracten temes d'actualitat, experiències empresarials d'èxit, nous
productes o serveis per al comerç.

Destinataris

Pimes del sector del comerç i la distribució, i associacions de comerciants.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Comerç
Tel.: 934 169 417
comint@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ
CLIENT MISTERIÓS EN COMERÇ
JORNADES INFORMATIVES DE COMERÇ

mailto:comint@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

BUSINESS NETWORKING EVENT

Objectiu

Relacionar-se amb d'altres empreses, tant de nova creació com consolidades, amb l'objectiu
d'ampliar la seva xarxa de contactes, i identificar noves oportunitats de negoci, i practicar la
presentació de la pròpia empresa d'una manera àgil i concisa (elevator speech).

Descripció

Trobades d'empreses, prèviament seleccionades, segons les seves sinèrgies potencials que
s'agrupen de dues en dues i s'estableix una dinàmica rotativa que els permet presentar-se
cara a cara, d'una forma àgil i clara, en un temps molt reduït (5').
Inclou un previ i posterior coffee break que els permeti conèixer-se més.

Destinataris

Empreses de nova creació i empreses consolidades.

Requisits

Tenir l'empresa constituïda
Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Cèlia Rovira
Creació d'Empreses
Servei d'Informació i Assessorament
Tel. 934 169 454
crovira@cambrabcn.org

Productes relacionats

FORMACIÓ CONTINUADA
RESOLUCIÓ DE CONSULTES

mailto:crovira@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SESSIONS CREDEM

Objectiu

Informar i orientar a les persones emprenedores amb una idea de negoci.

Descripció

Sessions de caire introductori, d'informació i assessorament a les persones emprenedores que
volen posar en marxa un negoci.

Destinataris

Persones emprenedores amb una idea de negoci.

Requisits

Tenir una idea de negoci
Inscripció prèvia

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Cèlia Rovira
Creació d'Empreses
Servei d'Informació i Assessorament
Tel. 934 169 454
crovira@cambrabcn.org

Productes relacionats

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE SLNE
PROGRAMA EMPRENEDOR TECNOLÒGIC INTERNACIONAL
PREMI EMPRENEDOR TECNOLÒGIC GLOBAL

mailto:crovira@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE SL

Objectiu

Constitució telemàtica de la forma jurídica Societat Limitada (SL).

Descripció

Oferir la possibilitat de constituir una Societat Limitada (SL) de forma telemàtica i gratuïta, a les
oficines de la Cambra.

Destinataris

Emprenedors

Requisits

Concertar visita prèvia.
Aportar la documentació preceptiva per a la tramitació de la constitució.

Termini

Tramitació immediata. Constitució definitiva, 48 h.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448

Productes relacionats

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE SLNE
RESOLUCIÓ DE CONSULTES



Tornar a índex

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE SLNE

Objectiu

Constitució telemàtica de la forma jurídica Societat Limitada Nova Empresa (SLNE).

Descripció

Oferir la possibilitat de constituir una Societat Limitada de Nova Empresa (SLNE) de forma
telemàtica i gratuïta, a les oficines de la Cambra.

Destinataris

Emprenedors

Requisits

Concertar visita prèvia.
Aportar la documentació preceptiva per a la tramitació de la constitució.

Termini

Tramitació immediata. Constitució definitiva, 48 h.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448

Productes relacionats

RESOLUCIÓ DE CONSULTES
TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE SL



Tornar a índex

CATALUNYA ESTADÍSTICA

Objectiu

Sintetitzar les principals dades estructurals de l'economia catalana comparades amb Espanya,
la Unió Europea i algunes regions europees.

Descripció

Tríptic amb les principals dades anuals de l'economia catalana comparades amb Espanya, la
UE i algunes regions europees.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació interessats en temes d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització biennal.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Irene Serra
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 404
iserra@cambrabcn.org

Productes relacionats

TARGETES ESTADÍSTIQUES COMARCALS
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

mailto:iserra@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CONJUNTURA AL DIA

Objectiu

Analitzar la situació i les perspectives econòmiques en el triple àmbit català, nacional i
internacional.

Descripció

Valoració dels principals indicadors macroeconòmics de la conjuntura catalana, espanyola i
internacional ampliat amb gràfiques i quadres.

Destinataris

Empreses, institucions i particulars interessats en temes d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització mensual.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Norma Garcia
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 411
ngarcia@cambrabcn.org

Productes relacionats

ENQUESTA DE CONJUNTURA
INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA
PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA

mailto:ngarcia@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ENQUESTA DE CONJUNTURA

Objectiu

Conèixer l'opinió empresarial sobre l'evolució de la conjuntura de cada sector econòmic i de
temes d'actualitat que en cada trimestre es consulten.

Descripció

Resultats de l'enquesta realitzada a les empreses de cada sector sobre vendes interiors i
exteriors, producció, ocupació, perspectives per al proper trimestre i opinió sobre un tema
d'actualitat consultat

Destinataris

Empreses, institucions, universitats i particulars interessats en temes d'economia.

Requisits

Accessible a la web de la Cambra.

Termini

Actualització trimestral.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Sandra Gutiérrez
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 406
sgutierrez@cambrabcn.org

Productes relacionats

CONJUNTURA AL DIA
INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA
PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA

mailto:sgutierrez@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS CEI

Objectiu

Analitzar i valorar qüestions que afecten l'economia industrial.

Descripció

Estudis de les grans qüestions que afecten l'economia industrial, per oferir nous enfocaments,
investigar i donar a conèixer innovacions organitzatives i tendències que afecten a la
competitivitat de la indústria; serveix de reflexió per als agents privats i públics protagonistes de
l'activitat industrial.

Destinataris

Empreses, institucions, centre d'estudis i mitjans de comunicació interessats en temes
d'economia

Requisits

Resum accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització quadrimestral.

Preu (IVA inclòs)

Segons publicació.

Contacte

Rosa Terrones
Centre d'Economia Industrial
Fundació Empresa i Ciència
Tel.: 935 813 020
rosa.terrones@uab.es
http://cei.uab.cat/cei/

Productes relacionats

ESTUDIS SECTORIALS

mailto:rosa.terrones@uab.es?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS

Objectiu

Analitzar la situació i l'evolució socioeconòmica de les comarques de l'àmbit de la Cambra de
Comerç de Barcelona.

Descripció

Publicació que recull l'anàlisi de la situació i de l'evolució socioeconòmica de la comarca,
de l'activitat econòmica al territori i dels factors determinants de la localització d'aquesta
activitat.
L'estudi incorpora estudis especials, estudis monogràfics i experiències empresarials

Destinataris

Empreses, institucions, universitats, particulars i mitjans de comunicació interessats en temes
d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització anual.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Irene Serra
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 404
iserra@cambrabcn.org

Productes relacionats

ESTUDIS SECTORIALS
TARGETES ESTADÍSTIQUES COMARCALS
INFORME TERRITORIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

mailto:iserra@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS SECTORIALS

Objectiu

Donar a conèixer la realitat econòmica del sector per a què faciliti la presa de decisions en
benefici del progrés econòmic, social i cultural del país.

Descripció

Estudis de caràcter sectorial que fan una descripció i anàlisi en profunditat de la situació i
evolució dels sectors a Catalunya, en el context espanyol i europeu.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació comarcals interessats en temes
d'economia

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Irene Serra
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 404
iserra@cambrabcn.org

Productes relacionats

ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS
ESTUDIS CEI

mailto:iserra@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

INFORME ANUAL DE L'EMPRESA CATALANA

Objectiu

Analitzar la situació econòmica i financera de l'empresa catalana.

Descripció

Publicació elaborada en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.
Inclou un estudi monogràfic.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació interessats en temes d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització anual.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Disponible en paper.

Contacte

Irene Serra
Gabinet d'Estudis Econòmics
934 169 404
iserra@cambrabcn.org

Productes relacionats

MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

mailto:iserra@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Objectiu

Analitzar la situació econòmica de Catalunya.

Descripció

Recull trimestral de conjuntura econòmica catalana basada en la informació proporcionada
per les fonts estadístiques pròpies (enquestes de conjuntura, indicadors d'activitat, demanda,
previsions, etc.) i la informació obtinguda de l'elaboració de les principals estadístiques
econòmiques disponibles de Catalunya.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació interessats en temes d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització trimestral.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Norma Garcia
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 411
ngarcia@cambrabcn.org

Productes relacionats

ENQUESTA DE CONJUNTURA
CONJUNTURA AL DIA
PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA
OPINIÓ CAMBRA

mailto:ngarcia@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

INFORME TERRITORIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

Objectiu

Oferir una visió del balanç econòmic anual, amb una perspectiva històrica, de la província de
Barcelona i de cadascuna de les comarques en què es divideix.

Descripció

Publicació que ofereix una visió del balanç econòmic anual, amb una perspectiva històrica,
de la província de Barcelona i de cadascuna de les comarques en què es divideix.
Complementa la Memòria Econòmica de Catalunya, amb una anàlisi més completa i
centrada en l'àmbit territorial, més propera als agents econòmics, com és la província i la
comarca.
Elaborada en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació de la comarca interessats en temes
d'economia

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització anual.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Irene Serra
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 404
iserra@cambrabcn.org

Productes relacionats

ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS
TARGETES ESTADÍSTIQUES COMARCALS

mailto:iserra@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

Objectiu

Analitzar i valorar l'evolució econòmica de Catalunya, incorporant estudis monogràfics de temes
de rellevància econòmica durant l'any de la publicació.

Descripció

Publicació que fa un balanç global de l'evolució econòmica de Catalunya durant l'exercici de
referència, amb una anàlisi detallada de l'evolució empresarial per sectors i un annex amb
les principals sèries estadístiques de l'economia catalana.
També incorpora estudis especials i estudis monogràfics sobre temes rellevants de
l'actualitat econòmica.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació interessats en temes d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització anual

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Irene Serra
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 404
iserra@cambrabcn.org

Productes relacionats

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA
PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA
OPINIÓ CAMBRA
INFORME ANUAL DE L'EMPRESA CATALANA

mailto:iserra@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

OPINIÓ CAMBRA

Objectiu

Valorar i donar a conèixer el posicionament de la Cambra sobre temes econòmics d'actualitat.

Descripció

Document d'anàlisi, de valoració i de posicionament de la Cambra sobre temes econòmics
d'actualitat amb quadres i gràfics il·lustratius.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació en general.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització periòdica

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Irene Serra
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 404
iserra@cambrabcn.org

Productes relacionats

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA
PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

mailto:iserra@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA

Objectiu

Analitzar la conjuntura econòmica a Catalunya i del marc de referència espanyol i internacional.

Descripció

Publicació d'anàlisi de la conjuntura econòmica a Catalunya i del marc de referència
espanyol i internacional. Inclou una reflexió sintètica sobre les claus de la conjuntura i sobre
les perspectives econòmiques a curt i mitjà termini.
Cada número inclou estudis monogràfics sobre temes d'actualitat econòmica.

Destinataris

Empreses, institucions, universitats, particulars i mitjans de comunicació interessats en temes
d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització trimestral.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Norma Garcia
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 411
ngarcia@cambrabcn.org

Productes relacionats

CONJUNTURA AL DIA
INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA
ENQUESTA DE CONJUNTURA
OPINIÓ CAMBRA

mailto:ngarcia@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TARGETES ESTADÍSTIQUES COMARCALS

Objectiu

Recollir les principals dades estructurals de cada una de les comarques i/o àmbits territorials
que conformen la demarcació de la Cambra.

Descripció

Tríptic amb les principals dades estructurals de cada una de les comarques i/o àmbits
territorials que conformen la demarcació de la Cambra comparades amb el conjunt de
Catalunya.

Destinataris

Empreses, institucions, particulars i mitjans de comunicació interessats en temes d'economia.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Actualització biennal.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Norma Garcia
Gabinet d'Estudis Econòmics
Tel.: 934 169 411
ngarcia@cambrabcn.org

Productes relacionats

CATALUNYA ESTADÍSTICA
ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS
INFORME TERRITORIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

mailto:ngarcia@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR

Objectiu

Ajudar a l'empresari a prendre la decisió d'emprendre el procés de planificació de la successió
de la seva empresa a través d'un diagnòstic que li mostri les probabilitat d'èxit del procés de
successió en la seva empresa familiar.

Descripció

L'auto diagnòstic és un qüestionari on-line d'unes 70 preguntes, accessible només des de
la web de la Cambra, que permet avaluar fàcilment les possibilitats d'èxit del procés de
successió a l'empresa familiar.
L'empresari obté un informe que avalua les possibilitats d'èxit del procés de successió en les
empreses familiars i propostes d'acció.

Destinataris

Empresaris i membres de les empreses familiars.

Requisits

Ser empresa familiar
Registrar-se a l'auto diagnòstic a través de la web.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
empresafamiliar@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/empresafamiliar

Productes relacionats

JORNADES EMPRESA FAMILIAR
MATERIALS DE SUPORT PER A L'EMPRESA FAMILIAR
PROGRAMA DE CONSELLERS D'EMPRESA FAMILIAR

mailto:empresafamiliar@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/empresafamiliar


Tornar a índex

JORNADES EMPRESA FAMILIAR

Objectiu

Facilitar els coneixements per a la resolució de les problemàtiques i necessitats pròpies de
l'empresa familiar i aportar solucions.

Descripció

Jornades i conferències formatives on s'afronten les problemàtiques específiques i els reptes
de les empreses familiars a través de ponents internacionals i locals de reconegut prestigi.

Destinataris

Empresaris i membres de les empreses familiars.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
empresafamiliar@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/empresafamiliar

Productes relacionats

MATERIALS DE SUPORT PER A L'EMPRESA FAMILIAR
AUTO DIAGNÒSTIC SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR
PROGRAMA DE CONSELLERS D'EMPRESA FAMILIAR

mailto:empresafamiliar@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/empresafamiliar


Tornar a índex

MATERIALS DE SUPORT PER A L'EMPRESA FAMILIAR

Objectiu

Facilitar a l'empresari familiar materials didàctics que l'ajudin a poder dur a terme les decisions
més adients per a la successió, organització i professionalització a la seva empresa amb el
major grau d'èxit del procés.

Descripció

Els materials a disposició de l'empresari són:
4 DVD,s amb guia didàctica per ajudar a desenvolupar una dinàmica de grup dins de la
familiar per afrontar la seva successió, organització i professionalització.
3 CD,s de manuals de conceptes bàsics entorn dels principals aspectes relacionats amb
l'empresa familiar.

Destinataris

Empresaris i membres de les empreses familiars.

Requisits

Ser empresa familiar.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
empresafamiliar@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/empresafamiliar

Productes relacionats

JORNADES EMPRESA FAMILIAR
AUTO DIAGNÒSTIC SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR
PROGRAMA DE CONSELLERS D'EMPRESA FAMILIAR

mailto:empresafamiliar@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/empresafamiliar


Tornar a índex

PREMI CAMBRA - EMPRESA FAMILIAR

Objectiu

Promoure la recerca en l'àmbit de les empreses familiars en el món universitari i les escoles
de negoci; així com fomentar la creativitat científica entre els estudiants dels programes de
doctorat, màsters i postgrau, en el marc de les seves competències.

Descripció

Premi de caràcter bianual al millor treball de postgrau en l'àmbit d'empresa familiar, en
col·laboració amb l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar.
La dotació del premi és de 5.000 euros.

Destinataris

Adreçats a estudiants de programes de postgrau i mestratge de les universitats i de les escoles
de negocis de l'àmbit territorial de la Cambra que realitzen un treball o projecte sobre l'empresa
familiar.

Requisits

Consultar les bases del premi.

Termini

Bianual. Propera edició: 2010.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
empresafamiliar@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/empresafamiliar

Productes relacionats

JORNADES EMPRESA FAMILIAR
AUTO DIAGNÒSTIC SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR

mailto:empresafamiliar@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/empresafamiliar


Tornar a índex

GUIA DE FINANÇAMENT PER A PIMES

Objectiu

Donar a conèixer a les empreses les diferents alternatives existents davant d'una situació de
necessitat de finançament.

Descripció

Publicació, de 55 planes, amb els continguts següents:
Consell bàsics per al finançament empresarial.
Instruments financers existents.
Entitats promotores i emissores de finançament.
Línies de finançament.

Destinataris

Empresaris i executius de pimes.

Requisits

Sol·licitud prèvia
Accessible al web de la Cambra

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_per_a_empreses

Productes relacionats

RESOLUCIÓ DE CONSULTES
GUIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL PER A PIMES

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_per_a_empreses


Tornar a índex

SERVEI D'ACCÉS A FINANÇAMENT BANCARI

Objectiu

Posar a l'abast de les empreses, de la manera més àgil i senzilla, el finançament bancari que
necessitin pel desenvolupament de la seva activitat.

Descripció

La Cambra, gràcies als convenis signats amb determinades entitats financeres facilita
l'accès a finançament per a aquelles empreses solvents que trobin dificultats per fer-ho
mitjançant els canals habituals.
Mitjançant un senzill formulari de sol·licitud, la Cambra trasllada la petició de l'empresa a les
entitats bancàries amb un compromís de resposta de 4/5 dies.
Si la sol·licitud és aprovada l'entitat bancària contacta directament amb l'empresa per tancar
l'operació.

Destinataris

Petites i mitjanes empreses que necessitin finançament.

Requisits

Ser empresa electora de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Emplenar, degudament, el formulari de sol·licitud.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org

Productes relacionats

GUIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL PER A PIMES
SERVEI D'ASSESSORAMENT FINANCER
SESSIONS INFORMATIVES SOBRE REFINANÇAMENT

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SERVEI D'ASSESSORAMENT FINANCER

Objectiu

Assessorar a les empreses sobre les diferents línees i productes financers públics i privats que
existeixen al mercat així com la resolució de dubtes relacionats amb les finances.

Descripció

Informació sobre els diferents instruments de finançament públics que existeixen.
Assessorament a les empreses sobre el seu funcionament, avantatges i desavantatges.
Resolució de dubtes particulars que es donen dins les organitzacions i de caire financer.
Informació de les diferents iniciatives que du a terme la Cambra per cadascuna de les
situacions.

Destinataris

Petites i mitjanes empreses, de la demarcació de la Cambra, que tinguin dubtes o problemes
financers.

Requisits

Fer la sol·licitud a través de correu electrònic o telèfon.
És recomanable assistir, prèviament, a una sessió informativa sobre refinançament.

Termini

Aproximadament, 5 dies laborables.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org

Productes relacionats

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE REFINANÇAMENT
GUIA DE FINANÇAMENT PER A PIMES
GUIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL PER A PIMES

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SERVEI D'INFORMACIÓ SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS

Objectiu

Orientar les empreses sobre els ajuts i subvencions existents i quins s'adeqüen més a les
seves necessitats o característiques.

Descripció

Conèixer les necessitats concretes de l'empresa i les seves principals característiques, així com
els projectes que volen impulsar i pels quals necessiten ajut.
Amb aquesta informació s'ofereix una selecció de línies d'ajuts que seran d'utilitat per a
l'empresa, així com la informació d'on i quan es pot tramitar.

Destinataris

Petites i mitjanes empreses, de la demarcació de la Cambra, que tinguin previst sol·licitar algun
tipus d'ajut i/o subvenció pública.

Requisits

Fer la sol·licitud a través de correu electrònic o telèfon.
És recomanable assistir, prèviament, a una sessió informativa sobre d'ajuts i subvencions.

Termini

Aproximadament, 5 dies laborables.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org

Productes relacionats

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE REFINANÇAMENT
GUIA DE FINANÇAMENT PER A PIMES

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE REFINANÇAMENT

Objectiu

Ajudar a les empreses que es troben en una situació difícil de finançament a dur a terme un
procés de refinançament amb les entitats financeres.

Descripció

Sessió informativa, d'hora i mitja de durada, sobre els aspectes clau en tot procés de
refinançament bancari:

Situació econòmica general
Aspectes clau del refinançament
Fases del procés
Scoring / Rating bancari general
Exemple pràctic

Al finalitzar la sessió és lliura la Guia de Finançament per a Pimes, elaborada per la Cambra de
Comerç de Barcelona.

Destinataris

Empresaris, directors o gestors de pimes que tinguin necessitat de refinançar els seus deutes
bancaris.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Sessions periòdiques.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org

Productes relacionats

GUIA DE FINANÇAMENT PER A PIMES

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ASSESSORS TÈCNICS COMERCIALS

Objectiu

Formar professionals capaços d'assistir tècnicament els diferents operadors del sector del
comerç i la distribució, i formar empresaris i directius dels negocis de la distribució en els àmbits
de la gestió de l'empresa, l'animació i la promoció i la gestió del territori.

Descripció

Programa, de 186 hores, que es desenvolupa a través de sessions presencials amb un
enfocament molt pràctic i d'aplicació immediata.
Cada participant desenvolupa el propi projecte professional i per fer-ho compta amb el
suport i tutorització de professionals de prestigi del sector.
Compta amb el reconeixement de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona -
UPC.

Destinataris

Empresaris i propietaris de comerços, comandaments i directius d'empreses del sector del
comerç i de la distribució, assessors tècnics comercials, ...

Requisits

Entrevista prèvia.

Termini

De novembre a juny.

Preu (Exempt d’IVA)

1.950 €

El curs té una subvenció de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya del 50% de l'import de la
matrícula.

Contacte

Montse Oliveras
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 302
moliveras@cambrabcn.es

Productes relacionats

GUIA DEL COMERÇ

mailto:moliveras@cambrabcn.es?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

BEQUES CAMBRA

Objectiu

Facilitar a les empreses l'accés a una formació de grau superior que contribueixi a
l'assoliment de línies estratègiques (creixement, innovació, internacionalització); així com al
desenvolupament específic de sectors que es consideren claus en el creixement de l'economia
catalana.

Descripció

Les Beques Cambra s'atorguen a les empreses per realitzar cursos de postgrau i màster
inclosos en el Programa.

Destinataris

Empreses de la demarcació de la Cambra que vulguin millorar les capacitats del seu personal a
través de la formació continuada.

Requisits

Ser empresa electora de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Estar al corrent de pagament de les quotes camerals.

Termini

A partir de la primera quinzena de juny. Termini màxim de quinze dies naturals abans de la data
d'inici del programa.

Preu (Exempt d’IVA)

30% de la matrícula, amb un màxim de 1.200 € per beca.

Contacte

Montserrat Colomer / Virgínia Tenorio
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 373 / 934 169 431
mcolomer@cambrabcn.org / vtenorio@cambrabcn.org

Productes relacionats

FORMACIÓ CONTINUADA

mailto:mcolomer@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
mailto:vtenorio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL

Objectiu

Dissenyar i impartir una oferta de formació a distància adaptada a les necessitats de les
empreses per tal de contribuir a la seva adaptació als processos de canvi constants que viu
l'entorn empresarial.

Descripció

Oferta de programes de formació on line en els diferents àmbits de la gestió empresarial:
comerç internacional, comercial i màrqueting, econòmic i financera, gestió empresarial,
idiomes, informàtica i noves tecnologies, personal i recursos humans, qualitat, prevenció i medi
ambient.

Destinataris

Personal en actiu d'empreses que desitgin desenvolupar competències professionals aplicables
al lloc de treball.

Requisits

Inscripció prèvia a través del web www.cevirtualbarcelona.cat

Termini

Tot l'any.

Preu (Exempt d’IVA)

En funció del programa.

Contacte

Àngels Villegas
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 360
avillegas@cambrabcn.org
www.cevirtualbarcelona.cat

Productes relacionats

FORMACIÓ CONTINUADA

mailto:avillegas@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cevirtualbarcelona.cat


Tornar a índex

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE PIMES

Objectiu

Crear un marc de reflexió estratègica adequat per a la comprensió d'entorns de negoci i la
detecció d'oportunitats per aportar valor a l'empresa.

Descripció

Programa, de 100 hores de sessions en grup, per a la reflexió de negoci i el
desenvolupament de tècniques, eines i habilitats per a la direcció;
5 hores de tutories individuals de suport al desenvolupament del projecte empresarial.

Destinataris

Empresaris, directors generals i gerents de pimes que tinguin inquietud vers l'evolució de
l'empresa.

Requisits

Tenir la responsabilitat de la direcció estratègica i operativa de l'empresa.
Tenir la inquietud i voluntat de desenvolupar un projecte de creixement a l'empresa.

Termini

Novembre a Barcelona.

Preu (Exempt d’IVA)

3.875 €

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Txus Martínez
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 396
mjmartinez@cambrabcn.org

Productes relacionats

PROGRAMA DE CONSELLERS D'EMPRESA FAMILIAR

mailto:mjmartinez@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

DIRECCIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING

Objectiu

El programa està dissenyat per fer front a noves situacions i a nous reptes, per impulsar
el desenvolupament professional en l'àmbit comercial i de màrqueting, i desenvolupar
competències i habilitats directives.

Descripció

>Programa, de 100 hores de sessions en grup, orientat a la integració de les funcions de la
direcció comercial i de màrqueting i presentar una metodologia de treball que capaciti per fer
front a noves situacions i nous reptes.

1 hora de tutoria individual a cadascun dels participants a l'inici del programa.

Destinataris

Empresaris, directors i responsables comercials i de màrqueting que vulguin tenir una visió
integradora de les dues funcions i impulsar-les.

Requisits

Estar en actiu en empreses i tenir la responsabilitat en els àmbits comercials i de
màrqueting.

Termini

Novembre a Barcelona.

Preu (Exempt d’IVA)

2.500 €

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Txus Martínez
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 396
mjmartinez@cambrabcn.org

Productes relacionats

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'EMPRESA COMERCIAL

mailto:mjmartinez@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'EMPRESA COMERCIAL

Objectiu

Desenvolupar els coneixements i les habilitats necessàries en els empresaris de negocis
comercials que li facilitin la visió estratègica del negoci i la millora en la gestió del negoci.

Descripció

Programa, de 100 hores en sessions en grup, focalitzat en l'avaluació de l'emplaçament
comercial, en la gestió i organització del punt de venda, en la definició del concepte de negoci,
en la millora del servei i en la millora en la gestió i comercialització.

Destinataris

Empresaris, propietaris i directius de l'àmbit de la distribució.

Requisits

Estar en actiu en empreses.
Tenir la responsabilitat en la direcció de l'empresa comercial.

Termini

De gener a abril.

Preu (Exempt d’IVA)

535 €

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Montse Oliveras
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 397
moliveras@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORS TÈCNICS COMERCIALS
DIAGNOSIS COMERCIAL

mailto:moliveras@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS

Objectiu

Contribuir al coneixement del idioma espanyol en l'àmbit dels negocis.

Descripció

La Cambra i l'IESE certifiquen el nivell de coneixement d'espanyol de negocis en els nivells
intermedi (DIEN) i avançat (DSEN).
Els exàmens consten de tres proves, gramàtica i vocabulari, comprensió escrita i expressió
oral.

Destinataris

Estudiants i professionals de parla no hispana que desitgin obtenir una acreditació dels seus
coneixements d'espanyol de negocis.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Dues convocatòries a l'any en els mesos de maig i novembre.

Preu (Exempt d’IVA)

100 €

Contacte

Montse Colomer
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 373
mcolomer@cambrabcn.org

Productes relacionats

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL
FORMACIO A MIDA

mailto:mcolomer@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

FORMACIO A MIDA

Objectiu

Desenvolupar en l'equip humà les competències professionals i les actituds necessàries per
afavorir l'assoliment dels objectius empresarials.

Descripció

A través de reunions prèvies a la formació, la Cambra orienta l'empresa per tal de detectar
els objectius a assolir, les necessitats formatives a cobrir i les expectatives dels participants.
A partir d'aquest anàlisi, aconseguim una proposta formativa adaptada i una formació que
garanteix els resultats.

Destinataris

Empreses que vulguin una formació adaptada a la realitat de la seva empresa i amb un màxim
de retorn de la inversió i resultats formatius.

Requisits

Es poden beneficiar d'aquest servei totes les empreses.

Termini

Tot l'any.

Preu (Exempt d’IVA)

En funció del programa.

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme.
Tel.: 902 448 448

Productes relacionats

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL
FORMACIÓ CONTINUADA



Tornar a índex

FORMACIÓ CONTINUADA

Objectiu

Dissenyar i impartir una oferta de formació innovadora adaptada a les necessitats de les
empreses per tal de contribuir a la seva adaptació als processos de canvi constants que viu
l'entorn empresarial i facilitar el seu assoliment.

Descripció

Oferta de programes de formació en els diferents àmbits de la gestió empresarial; comerç
i distribució, comerç internacional, comercial i màrqueting, habilitats directives i personals,
econòmic i financera, gestió empresarial, idiomes, informàtica i noves tecnologies, personal i
recursos humans, prevenció i medi ambient.

Destinataris

Personal en actiu d'empreses que desitgin desenvolupar competències professionals aplicables
al lloc de treball.

Requisits

Inscripció prèvia

Termini

Tot l'any

Preu (Exempt d’IVA)

En funció del programa

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Angels Villegas / Mireia Pardo
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 360 / Tel.: 934 169 477
avillegas@cambrabcn.org / mpardo@cambrabcn.org

Productes relacionats

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL
FORMACIO A MIDA

mailto:avillegas@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
mailto:mpardo@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

L'ESPAI I ELS COL·LECTIUS EN EL COMERÇ

Objectiu

Desenvolupar els coneixements i transmetre les tècniques necessàries als professionals que
han de donar assistència tècnica al comerç per definir estratègies i plans d'acció en els àmbits
de la promoció i la gestió del territori.

Descripció

Programa, de 48 hores, que es desenvolupa a través de sessions presencials i visites a centres
d'interès comercial amb un enfocament molt pràctic i d'aplicació immediata.

Destinataris

Tècnics de comerç de les administracions, associacions i municipis, dinamitzadors de comerç,
gerents i directors d'àrees comercials.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

D'abril a maig

Preu (Exempt d’IVA)

195 €

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Montse Oliveras
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 397
moliveras@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORS TÈCNICS COMERCIALS

mailto:moliveras@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ

Objectiu

Desenvolupar la visió estratègia de la innovació i els coneixements necessaris per efectuar
una autoavaluació de l'empresa en relació amb la implantació d'un projecte d'innovació.
Conèixer quins són els requisits, el procés i les etapes necessàries per desenvolupar un
projecte d'innovació a l'empresa.

Descripció

Sessions en grup on es desenvolupa una metodologia altament participativa i interactiva a
través de la qual, l'assistent desenvolupa una reflexió sobre quina és la situació de la seva
empresa vers la innovació.
El programa, de 15 hores, és el primer graó per implantar un sistema de gestió de la
innovació a l'empresa.

Destinataris

Empresaris i directius amb la necessitat d'implantar sistemes de gestió de la innovació a les
seves empreses.

Requisits

Tenir la responsabilitat de la direcció de l'empresa.

Termini

Primer semestre 2011

Preu (Exempt d’IVA)

Pendent de confirmar

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Txus Martínez
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 396
mjmartinez@cambrabcn.org

Productes relacionats

LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: GESTIÓ, EINES I RECURSOS

mailto:mjmartinez@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: GESTIÓ, EINES I RECURSOS

Objectiu

Dotar d'eines a les empreses per a implantar un sistema de gestió de la innovació d'acord
amb l'estratègia de la organització, utilitzant de referència les normes UNE 166001, 166002 i
166006.

Descripció

Programa, de 40 hores en sessions en grup i tutories individuals opcionals, amb una
metodologia altament participativa i interactiva a través de la qual, l'assistent desenvolupa els
coneixements i la metodologia necessària per implantar un sistema de gestió de la innovació a
l'empresa.

Destinataris

Gestors de projectes d'innovació.
Persones implicades en els processos d'innovació de l'empresa: tècnics R+D+I, disseny,
qualitat, RRHH, ...

Requisits

Estar en actiu en empreses en l'àmbit de la innovació.

Termini

Dates de realització: 14, 21 i 28 d'octubre, 18 i 25 de novembre, i 2 de desembre de 15:30 a
20:30.

Preu (Exempt d’IVA)

1.200 €

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Txus Martínez
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 396
mjmartinez@cambrabcn.org

Productes relacionats

LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ

mailto:mjmartinez@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

LA SEGURETAT A INTERNET

Objectiu

Aportar els coneixements tecnològics, jurídics i metodològics necessaris per afrontar amb èxit
projectes tecnològics en què calgui l'ús del certificat digital i de la signatura electrònica.

Descripció

Curs d'especialització per a consultors i caps de projecte, amb una durada de 52 hores
de classes lectives, addicionalment l'assistent haurà de dedicar entre 10 i 15 hores al
desenvolupament del projecte final.

Destinataris

Directors de departaments de sistemes d'informació/de desenvolupament de programari,
consultors, caps de projectes, analistes, informàtics en general.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

El calendari per al 2010 és del 17 de maig al 30 de juny, dilluns i dimecres de 17:00 a 21:00 h.

Preu (Exempt d’IVA)

1.550 €

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 902 448 448

Productes relacionats

JORNADES TIC
MATERIALS DE SUPORT TIC
FORMACIÓ CONTINUADA



Tornar a índex

PROGRAMA DE CONSELLERS D'EMPRESA FAMILIAR

Objectiu

Facilitar als consellers d'empreses familiars els coneixements, les tècniques i les habilitats
necessàries per dur a terme les pròpies funcions i responsabilitats en el marc dels òrgans de
govern de l'empresa.

Descripció

El Programa, de 94 hores de durada, es desenvolupa amb una metodologia altament
participativa a través de la qual l'assistent apren una comprensió bàsica de les eines clau per a
la presa de decisions de l'empresa i desenvolupa la seva visió global empresarial.

Destinataris

Consellers, presidents i accionistes del consell d'administració d'empreses familiars i executius
que hi hagin de respondre.

Requisits

Formar part d'un consell d'administració d'una empresa familiar.

Termini

D'octubre a juny.

Preu (Exempt d’IVA)

2.750 €

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Txus Martínez
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 396
mjmartinez@cambrabcn.org

Productes relacionats

JORNADES EMPRESA FAMILIAR
AUTO DIAGNÒSTIC SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR

mailto:mjmartinez@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA DE DIRECCIÓ D'ESTRATÈGIA INTERNACIONAL

Objectiu

Desenvolupar tots els coneixements i tècniques necessàries per portar a terme qualsevol
actuació internacional i fer una reflexió estratègica que permeti conèixer i aprofitar les seves
oportunitats.

Descripció

El programa, de 65 hores de sessions en grup i 5 hores de tutories individuals, s'estructura
sobre quatre eixos:

Conèixer el context internacional i implicacions de la globalització.
Estratègia internacional i experiències.
Conèixer les característiques i els contextos dels principals mercats internacionals.
Formulació i implantació de l'estratègia internacional.

Destinataris

Empresaris i directius amb responsabilitat directa per impulsar les estratègies
d'internacionalització de l'empresa.

Requisits

Tenir la responsabilitat de la direcció estratègica internacional.

Termini

Primer semestre 2011

Preu (Exempt d’IVA)

Pendent de confirmar

La Cambra gestiona la bonificació del cost de la formació en aquells casos que la normativa legal ho permet.

Contacte

Txus Martínez
Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 396
mjmartinez@cambrabcn.org

Productes relacionats

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL
FORMACIÓ CONTINUADA

mailto:mjmartinez@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA E+E

Objectiu

Donar suport a l'empresa en el procés d'incorporació d'alumnes de Formació Professional en
pràctiques a l'empresa.

Descripció

Informació i assessorament per a l'empresa sobre el procés, cicles formatius, condicionants
legals, tutorització dels alumnes a l'empresa per tal de garantir que la formació en centres de
treball es desenvolupa de forma correcte.

Destinataris

Empreses que desitgin acollir alumnes de formació professional en pràctiques a l'empresa.

Requisits

L'empresa ha d'estar legalment constituïda i tenir un lloc per a la formació en centres de
treball.
Haurà de designar un tutor d'empresa per tal que faci el seguiment de la formació de
l'alumne i en faci l'avaluació.

Termini

Cada curs escolar.

Preu (Exempt d’IVA)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció Telefònica - CAT
Tel.: 902 448 448



Tornar a índex

PROGRAMA SE-ABRE

Objectiu

Formar a especialistes capaços d'integrar-se en empreses i d'establir relacions comercials
entre empreses catalanes i asiàtiques.

Descripció

Curs de postgrau de negocis euro-asiàtics que es desenvolupa en tres àrees diferents:
Especialització en comerç i negociació internacional.
Cursos intensius d'anglès i castellà.
Període de pràctiques en empreses.

Destinataris

Candidats universitaris que desitgin desenvolupar una carrera professional en l'àmbit del
comerç internacional.

Requisits

Candidats amb titulació universitària superior o mitjana amb un elevat nivell d'anglès i
castellà.
Entrevista prèvia.

Termini

De novembre a juny.

Preu (Exempt d’IVA)

3.900 €

Contacte

Timothy R. Crook
Fundació Barcelona Promoció
Tel.: 934 169 435
tcrook@cambrabcn.org

mailto:tcrook@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA UNIVERSITAT - EMPRESA

Objectiu

Contribuir a l'aproximació de la Universitat i el món empresarial.

Descripció

Conjunt d'accions que formen part del Pla Universitat Empresa en els seus dos vessants:
Formació: Programa Beques Cambra (Més informació: Beques Cambra).
Innovació: Jornades, seminaris i formació de professionals en innovació.

Destinataris

Qualsevol tipus d'empresa.

Requisits

Definits en cada convocatòria.

Termini

Tot l'any.

Preu (Exempt d’IVA)

Segons l'acció.

Contacte

Centre d'Atenció Telefònica - CAT
Tel. 902 448 448



Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC BÀSIC DE FINANÇAMENT

Objectiu

Avaluar a grans trets la capacitat financera de l'empresa i la seva situació en termes
d'estructura de les grans masses patrimonials.

Descripció

L'auto diagnòstic és un qüestionari on-line amb 16 preguntes, accessible només a través la
web de la Cambra, amb la finalitat de poder donar una aproximació de quina és la situació de
l'empresa, en termes de finançament, fent referència també als temes importants d'estabilitat
econòmica.
L'empresari obté un informe explicatiu bàsic de quines són les principals característiques de
l'empresa a nivell financer.

Destinataris

Empresaris i directors financeres de petites i mitjanes empreses que tinguin preocupació per la
situació financera de la seva empresa.

Requisits

Registrar-se a l'auto diagnòstic per rebre la clau d'accés.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_empreses

Productes relacionats

SERVEI D'ASSESSORAMENT FINANCER
GUIA DE FINANÇAMENT PER A PIMES

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_empreses


Tornar a índex

BASES DE DADES A MIDA

Objectiu

Disposar d'una eina de màrqueting relacional relativa a empreses, empresaris individuals i/o
professionals lliberals del perfil sol·licitat i de l'àmbit geogràfic demanat.

Descripció

Es tracta de diferents bases de dades d'empreses o de professionals lliberals, cadascuna de
les quals té unes determinades característiques i ofereix una informació diferent per intentar
donar resposta i servei a totes les peticions que es reben.

Destinataris

Qualsevol, des d'empreses d'arreu del món que necessitin una eina de màrqueting relacional
fins a particulars que necessitin trobar feina.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Pressupost: màxim 5 dies des de la recepció. Lliurament BBDD: màxim 48 hores.

Preu (IVA inclòs)

Segons pressupost.

Contacte

Cristina Sánchez
Punt d'Informació i Assessorament Camerdata
Tel.: 934 169 464
camerdata@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM COMARCALS
CD-ROM SECTORIALS
CD-ROM TEMÀTICS
CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES
CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS
INFORMES D'EMPRESA

mailto:camerdata@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CD-ROM COMARCALS

Objectiu

Disposar d'una eina de màrqueting relacional relativa a les empreses d'una determinada
comarca, corresponent a la demarcació de la Cambra de Barcelona.

Descripció

Col·lecció de bases de dades en 11 CDs segmentats per comarques, extret de la BBDD
Qualidata, que es poden adquirir en conjunt (amb un preu reduït) o bé separadament.
Cada CD inclou les dades de les principals empreses d'una comarca de la demarcació de la
Cambra de Barcelona.
Les dades es presenten en Excel 97-2000 i en un programa de recerca a mida.

Destinataris

Qualsevol empresa que necessiti d'una eina de màrqueting relacional per dur a terme mailings,
seguiments telefònics per trobar clients o proveïdors.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Lliurament immediat.

Preu (IVA inclòs)

Entre 50 i 200 €

Contacte

Josep Mª Villares
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 424
jmvillares@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM SECTORIALS
CD-ROM TEMÀTICS
INFORMES D'EMPRESA
CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES
CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS

mailto:jmvillares@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Objectiu

Oferir una visió ràpida i completa de les principals empreses localitzades en qualsevol
comunitat autònoma o tot el territori espanyol; una eina de gran utilitat per analitzar el mercat
empresarial a un preu molt competitiu.

Descripció

Col·lecció de bases de dades en CD-Rom, de 17 CDs geogràfics, que es poden adquirir en
conjunt o bé separadament.
Cada CD inclou les dades de les principals empreses localitzades a cada comunitat
autònoma.
Les dades es presenten en Access 2003, totalment exportable a Excel i amb una pantalla de
recerca a mida per trams de grandària, per activitat, per empleats i per província.

Destinataris

Empreses i/o autònoms que necessiten una eina d'anàlisi del mercat potencial i que recerquen
clients, proveïdors, col·laboradors, etc....

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Lliurament immediat.

Preu (IVA inclòs)

Entre 60 i 300 €.

Contacte

Cristina Sánchez
Punt d'Informació i Assessorament Camerdata
Tel.: 934 169 464
camerdata@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM COMARCALS
CD-ROM TEMÀTICS
INFORMES D'EMPRESA
CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS

mailto:camerdata@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS

Objectiu

Oferir una visió ràpida i completa de les principals empreses per sectors d'activitat i localitzades
en qualsevol comunitat autònoma o bé, a tot el territori espanyol.

Descripció

Col·lecció de bases de dades en CD-Rom, de 9 CDs sectorials de tot el territori espanyol o
per comunitat autònoma.
Cada CD inclou les dades de les principals empreses per sector d'activitat.
Les dades es presenten en Access 2003, totalment exportable a Excel i amb una pantalla de
recerca a mida per trams de grandària, per activitat, per empleats i per província.

Destinataris

Empreses i/o autònoms que necessiten una eina d'anàlisi del mercat potencial i que recerquen
clients, proveïdors, col·laboradors, etc...

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Lliurament immediat.

Preu (IVA inclòs)

Entre 60 i 300 €

Contacte

Cristina Sánchez
Punt d'Informació i Assessorament Camerdata
Tel.: 934 169 464
camerdata@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM COMARCALS
CD-ROM SECTORIALS
CD-ROM TEMÀTICS
INFORMES D'EMPRESA
CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES

mailto:camerdata@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CD-ROM SECTORIALS

Objectiu

Disposar d'una eina de màrqueting relacional relativa a les empreses d'un determinat sector
d'activitat, localitzades en la demarcació de la Cambra de Barcelona.

Descripció

Col·lecció de bases de dades en 10 CDs segmentats sectorialment, extret de la BBDD
Qualidata, que es poden adquirir en conjunt, o bé, separadament.
Cada CD inclou les dades de les principals empreses d'un sector econòmic localitzades a la
demarcació de la Cambra de Barcelona.
Les dades es presenten en Excel 97-2000 i en un programa de recerca a mida.

Destinataris

Qualsevol empresa que necessiti d'una eina de màrqueting relacional per dur a terme mailings,
seguiments telefònics per trobar clients o proveïdors.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Lliurament immediat.

Preu (IVA inclòs)

Entre 50 i 150 €

Contacte

Josep Mª Villares
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 424
jmvillares@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM COMARCALS
CD-ROM TEMÀTICS
INFORMES D'EMPRESA
CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES
CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS

mailto:jmvillares@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CD-ROM TEMÀTICS

Objectiu

Disposar d'una eina de màrqueting relacional relativa a les principals empreses de la
demarcació de la Cambra de Barcelona, les empreses exportadores, les importadores i, d'altra
banda, els gremis, les associacions i altres organismes de la demarcació.

Descripció

Col·lecció de bases de dades en 4 CDs segmentats per temes, extret de la BBDD Qualidata,
que es poden adquirir en conjunt o bé separadament.
Les dades es presenten en Excel 97-2000 i en un programa de recerca a mida.

Destinataris

Qualsevol empresa que necessiti d'una eina de màrqueting relacional per dur a terme mailings,
seguiments telefònics per trobar clients o proveïdors.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Lliurament immediat.

Preu (IVA inclòs)

Entre 50 i 150 €

Contacte

Josep Mª Villares
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 424
jmvillares@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM COMARCALS
CD-ROM SECTORIALS
INFORMES D'EMPRESA
CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES
CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS

mailto:jmvillares@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

FITXER D'EMPRESES DE NOVA CREACIÓ

Objectiu

Conèixer, mensualment, les noves empreses que es van constituint; és una eina molt adient
per a sectors que tenen que oferir els seus productes o serveis a empreses que estan en
procés d'iniciar la seva activitat.

Descripció

Fitxer en format Excel que ofereix les dades bàsiques de nom i contacte de les empreses
que es constitueixen mes a mes, un cop publicades al BORME.
Es pot subministrar per províncies o de tot el territori espanyol.
No es pot subministrar per activitat.

Destinataris

Empreses i/o autònoms que per el desenvolupament del seu sector d'activitat, necessiten
conèixer el mercat que acaba de néixer per oferir els seus serveis: assegurances, gestories...

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Mensual

Preu (IVA inclòs)

Entre 100 i 215 € / mes

Contacte

Cristina Sánchez
Punt d'Informació Camerdata
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 464
camerdata@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM COMARCALS
CD-ROM SECTORIALS
BASES DE DADES A MIDA
INFORMES D'EMPRESA

mailto:camerdata@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

GUIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL PER A PIMES

Objectiu

Donar a conèixer a les pimes els punts crítics de la gestió empresarial en un entorn de canvi i
dificultats fent un exhaustiu anàlisi dels processos bàsics de l'empresa.

Descripció

Publicació, de 45 planes, amb consells bàsics per a la gestió empresarial:
La informació com a eix principal
La planificació del negoci: eficàcia
De la planificació a l¿execució: eficiència
Mesures bàsiques de rendiment
Quadre de comandament

Destinataris

Empresaris i executius de pimes.

Requisits

Sol·licitud prèvia

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org

Productes relacionats

GUIA DE FINANÇAMENT PER A PIMES
SERVEI D'ACCÉS A FINANÇAMENT BANCARI

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

GUIA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Objectiu

Ser un instrument d'informació a les empreses per a l'elaboració dels seus plans estratègics,
atenent a la importància rellevat de la propietat intel·lectual i industrial en una economia, cada
vegada més globalitzada.

Descripció

Guia pràctica sobre el concepte i protecció de la propietat intel·lectual i industrial,
especificant els diferents sistemes de protecció a nivell estatal, de la Unió Europea i
internacional, així com els procediment per combatre la infracció dels drets que atorguen als
seus titulars.
Es pot obtenir en suport paper o CD.

Destinataris

Empreses que basin la seva estratègia en la innovació, la creativitat i el disseny o que s'hi
orientin.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessible des del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448
centreatencioempresa@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_propietat

Productes relacionats

RE-CREA, CREACIONS EN BONES MANS

mailto:centreatencioempresa@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_propietat


Tornar a índex

GUIA DEL IMPORTADOR

Objectiu

Disposar d'un document sintètic i el més exhaustiu possible que serveixi de Guía a l'empresa
importadora per a la realització dels tràmits d'importació així com per a la realització dels
càlculs dels aranzels i altres impostos indirectes d'importació.

Descripció

Enumeració dels tràmits preliminars que tota empresa importadora ha de tenir en compte.
Descripció dels tràmits necessaris, ennumerats segons el cas, pel despatx de duanes.
Esquema de càlcul dels drets d'importació i d'altres impostos indirectes.

Destinataris

Empreses que s'inicien en la seva activitat importadora, ja sigui per comercialitzar al mercat
interior, com per acomplir una etapa intermèdia del procés exportador o d'internacionalització
de l'empresa.

Requisits

Sol·licitud prèvia

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 902 448 448
centreatencioempresa@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_importador

Productes relacionats

ESMORZARS DE NEGOCI
TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS

mailto:centreatencioempresa@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_importador


Tornar a índex

INFORMES D'EMPRESA

Objectiu

Oferir una visió ràpida i completa de tota la informació d'una empresa.
Producte ideal per fer una valoració d'empresa amb profunditat i de molta fiabilitat, donat
l'origen oficial de la informació.

Descripció

El contingut d'un informe és el següent: identificació de l'empresa, administradors, accionistes,
publicacions al BORME, opinió de crèdit, qualificació de solvència, balanç i compte de resultats
i ratis principals.

Destinataris

Empreses i/o autònoms que necessiten conèixer a un client, proveïdor o competència del seu
sector.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Màxim, 48 hores.

Preu (IVA inclòs)

Entre 10 i 165 €

Contacte

Cristina Sánchez
Punt d'Informació i Assessorament Camerdata
Tel.: 934 169 464
camerdata@cambrabcn.org

Productes relacionats

CD-ROM COMARCALS
CD-ROM TEMÀTICS
BASES DE DADES A MIDA
CD-ROM RANQUINGS PER COMUNITATS AUTÒNOMES
CD-ROM RANQUINGS SECTORIALS

mailto:camerdata@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTAT DELS PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES

Objectiu

Fer seguiment de l'estat de desenvolupament dels Plans d'Infraestructures de les diferents
Administracions (Ministeri de Foment, Generalitat i ATM) a Catalunya, tant pel que fa a
carreteres com a ferrocarrils, ports i aeroports.

Descripció

El Grup de Treball d'Infraestructures GTI4 (format per la Cambra de Barcelona, el Cercle
d'Economia, Foment de Treball Nacional i la Fundació RACC) elabora periòdicament
informes de seguiment dels compromisos de les administracions en matèria d'inversió en
infraestructures a Catalunya, que incorporen i actualitzen la informació disponible de les
principals actuacions en curs, tant en fase de projecte com d'execució d'obres.

Destinataris

Empreses, institucions, universitats, particulars, etc... interessades en el tema de les
infraestructures.

Requisits

Sol·licitud prèvia

Termini

Anual

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Disponibles en format pdf al web de la Cambra.

Contacte

Blanca Mitjana
Servei d'Infraestructures i Transports
Tel.: 934 169 376
bmitjana@cambrabcn.org

Productes relacionats

INFORMES D'INFRAESTRUCTURES COMARCALS
ESTUDIS SECTORIALS D'INFRAESTRUCTURES
JORNADES SOBRE INFRAESTRUCTURES

mailto:bmitjana@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS ESTRATÈGICS EN INFRAESTRUCTURES

Objectiu

Analitzar les infraestructures que serveixen de suport a la mobilitat en general, de mercaderies,
persones, informació, energia i aigua. Aquesta anàlisi no es fa de manera aïllada sinó en el
marc del territori, com a realitat física, econòmica i social, i del procés de planificació i execució
de les infraestructures, força complex.

Descripció

Realització de diversos estudis sobre infraestructures i territori.

Destinataris

Empreses, institucions, universitats i particulars interessats en temes d'infraestructures.

Requisits

Prèvia sol·licitud.

Termini

Anual

Preu (IVA inclòs)

18 €

Disponibles en format pdf al web de la Cambra.

Contacte

Blanca Mitjana
Servei d'Infraestructures i Transports
Estudi Llotja
Tel.: 934 169 376
bmitjana@cambrabcn.org

Productes relacionats

JORNADES SOBRE INFRAESTRUCTURES
ESTUDIS SECTORIALS D'INFRAESTRUCTURES
ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS

mailto:bmitjana@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS SECTORIALS D'INFRAESTRUCTURES

Objectiu

Diagnosi completa del sector i previsions raonables sobre les possibles tendències futures per
tal de facilitar informació detallada i concreta sobre cada tema i contribuir al debat sobre les
infraestructures i el transport a Catalunya.

Descripció

Realització d'informes sobre temes d'actualitat associats als diferents modes de transport,
independentment de l'àmbit geogràfic, atenent a aspectes com les infraestructures de suport,
els serveis, la gestió, el finançament i la legislació.

Destinataris

Empreses, institucions, universitats i particulars interessats en temes d'infraestructures.

Requisits

Prèvia sol·licitud.

Termini

Anual

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Disponibles en format pdf al web de la Cambra.

Contacte

Blanca Mitjana
Servei d'Infraestructures i Transports
Tel.: 934 169 376
bmitjana@cambrabcn.org

Productes relacionats

ESTUDIS ESTRATÈGICS EN INFRAESTRUCTURES
ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS
INFORME TERRITORIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

mailto:bmitjana@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

INFORMES D'INFRAESTRUCTURES COMARCALS

Objectiu

Aportar un coneixement detallat de la xarxa de transport de cada comarca, factor clau per a la
competitivitat i el creixement econòmic, per tal que les empreses puguin disposar d'informació
acurada.

Descripció

Anàlisi global de la mobilitat i de les infraestructures i serveis de transport, destacant-ne les
febleses i mancances detectades i proposant-ne diverses actuacions de millora.

Destinataris

Empreses de les comarques, institucions, universitats, particulars, etc... interessats en el tema
de les infraestructures.

Requisits

Sol·licitud prèvia

Termini

Quadriennal

Preu (IVA inclòs)

18 €

Disponibles en format pdf al web de la Cambra.

Contacte

Blanca Mitjana
Servei d'Infraestructures i Transports
Tel.: 934 169 376
bmitjana@cambrabcn.org

Productes relacionats

ESTUDIS ECONÒMICS COMARCALS

mailto:bmitjana@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

JORNADES SOBRE INFRAESTRUCTURES

Objectiu

Afavorir la reflexió i el debat en matèria d'infraestructures i ordenació del territori a través d'una
política de participació i comunicació oberta, així com presentar els treballs de l'Estudi Llotja.

Descripció

Jornades on es tracten temàtiques d'inquietud de diferents sectors relacionats amb les
infraestructures o de presentació dels diferents estudis realitzats per l'Estudi Llotja.

Destinataris

Empreses, institucions, universitats i particulars interessats en temes d'infraestructures.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Blanca Mitjana
Servei d'Infraestructures i Transports
Estudi Llotja
Tel.: 934 169 376
bmitjana@cambrabcn.org

Productes relacionats

ESTUDIS ESTRATÈGICS EN INFRAESTRUCTURES
ESTUDIS SECTORIALS D'INFRAESTRUCTURES

mailto:bmitjana@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

AJUTS PER A DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ

Objectiu

Contribuir a la millora de la competitivitat, mitjançant la integració de la innovació en les seves
estratègies empresarials com a eina competitiva clau.

Descripció

El Programa finança fins a un 80% de les despeses dels serveis de consultoria associats al
projecte d'R+D+I, així com d'aquelles despeses i inversions que siguin necessaris per a la seva
posada en marxa.

El servei inclou un assessorament gratuït, valorat en 1.200 euros, de suport a la definició del
projecte d'R+D+I.
Cost màxim finançable pel Programa: 6.000 euros per empresa.

Destinataris

Petita i mitjana empresa de qualsevol sector que estigui impulsant projectes d'R+D+I

Requisits

Complir amb les bases de la convocatòria d'aquest programa
La convocatòria cobrirà les 50 primeres sol·licituds validades i respectades, rigorosament,
per ordre d'entrada.

Termini

Convocatòria 2010 tancada. Propera convocatòria: principis 2011.

Preu (IVA inclòs)

Segons projecte

El Programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Contacte

Elizabeth Lynch
Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 468
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio
www.innocamaras.org

Productes relacionats

DISSENY DEL PLA D' INNOVACIÓ
DINAMITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ
DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio
www.innocamaras.org


Tornar a índex

ASSESSORAMENT EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA - KIMBCN

Objectiu

Facilitar a les empreses l'enllaç amb els centres que puguin cobrir les seves necessitats de
tecnologia, com universitats, centres tecnològics, empreses de base tecnològica o d'altres
organitzacions.

Descripció

Assessorament personalitzat i ajustat a les necessitats de cada empresa i el seu projecte
tecnològic.

Ajudar a l'empresa a aprofitar les oportunitats de negoci a partir de les tecnologies
desenvolupades en els centres tecnològics i grups de recerca
Acompanyament en la formalització contractual i gestió de la seva relació
Gestió del projecte

KIMBCN és una fundació privada impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Centre
Tecnològic LEITAT.

Destinataris

Pimes de qualsevol sector amb interès per sistematitzar el procés d'innovació o impulsar un
projecte d'R+D+I.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Segons projecte.

Contacte

KIMBCN (Knowledge Innovation Market Barcelona)
Tel.: 932 667 138
info@kimbcn.org
www.kimbcn.org

Productes relacionats

DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ
DINAMITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ
AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ

mailto:info@kimbcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.kimbcn.org


Tornar a índex

ASSESSORAMENT EN LA GESTIÓ DEL DISSENY

Objectiu

L'objectiu és guiar a l'empresa en el procés de reorientació de la seva estratègia empresarial
basada en la correcta gestió del disseny.

Descripció

El servei d'assessorament en la gestió del disseny consta de les següents fases:
Fase I. Entrevista i diagnosi estratègica a l'empresa.
Fase II.Planificació (elaboració d'un full de ruta) i assessoria per a la posta en marxa de les
possibles accions o estratègies a seguir per a la integració de la gestió del disseny de forma
eficient.
Fase III. Implementació de les accions acordades. Orientació en la posta en marxa del Pla
d'Actuació.

Destinataris

Pimes de qualsevol sector amb interès per sistematitzar el procés d'innovació a través de la
gestió del disseny.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

7500 ¿

Servei parcialment subvencionat.

Contacte

Eugènia Marti
Directora d'Innovació
BCD, Barcelona Centre de Disseny
Tel. 932 182 822
emarti@bcd.es
www.bcd.es

Productes relacionats

AUTO DIAGNÒSTIC EN GESTIÓ DE DISSENY
AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ

mailto:emarti@bcd.es?subject=Consulta eCataleg
www.bcd.es


Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC AVANÇAT D'INNOVACIÓ

Objectiu

Motivar una primera reflexió interna i dirigir l'organització cap a un procés d'innovació
empresarial.

Descripció

L'auto diagnòstic és un qüestionari on-line elaborat per la Cambra i ACC1Ó, amb l'objectiu
de fer una primera reflexió, de manera metodològica, sobre diversos elements del procés
d'innovació empresarial.
L'empresari obté un informe sobre el grau de maduresa innovadora de l'empresa, on es
recomanen un seguit de serveis i iniciatives per facilitar la implantació d'un sistema de gestió de
la innovació.

Destinataris

Petites i mitjanes empreses de qualsevol sector amb interès en impulsar el procés d'innovació
dins la seva empresa.

Requisits

Registrar-se a l'autodiagnòstic per rebre la clau d'accés.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 415
innovacio@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/eSEF/jsp/frontend/index.jsp?id_questionari=2211&id_idioma=ca

Productes relacionats

AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ
LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ
DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ
JORNADES D'INNOVACIÓ
MATERIALS DE SUPORT A LA INNOVACIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/eSEF/jsp/frontend/index.jsp?id_questionari=2211&id_idioma=ca


Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC BÀSIC D'INNOVACIÓ

Objectiu

Avaluar, a grans trets, la capacitat innovadora i el grau d'innovació assolit per l'empresa.

Descripció

L'auto diagnòstic és un qüestionari on-line amb 16 preguntes, accessible només a través la
web de la Cambra, amb la finalitat de poder donar una aproximació de quina és la situació de
l'empresa, en termes d'innovació..
L'empresari obté un informe explicatiu bàsic de quina és la puntuació general i possibles
recomanacions bàsiques a dur a terme.

Destinataris

Petites i mitjanes empreses de la Cambra amb interès en impulsar el procés d'innovació dins la
seva empresa.

Requisits

Registrar-se a l'auto diagnòstic per rebre la clau d'accés.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
innovacio@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_innovacio

Productes relacionats

JORNADES D'INNOVACIÓ
MATERIALS DE SUPORT A LA INNOVACIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_innovacio


Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC EN GESTIÓ DE DISSENY

Objectiu

Facilitar una orientació diagnòstica sobre quina és la situació de l'empresa pel que fa a la gestió
del seu disseny, i alhora destacar aquells aspectes que caldria millorar.

Descripció

Qüestionari on-line, accessible només a través del web de Barcelona Centre de Disseny (BCD),
que permet a les empreses mesurar i avaluar la seva gestió del disseny.

Destinataris

Empreses que estiguin interessades en avaluar la seva gestió de disseny.

Requisits

Accés lliure a través del web del BCD.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Agatha Rasero i Rebull
BCD, Barcelona Centre de Disseny
Programa ExID - Empreses per la Innovació i el Disseny
Tel: 932 182 822
arasero@bcd.es
www.bcd.es

Productes relacionats

TALLERS I JORNADES EN GESTIÓ DE DISSENY
PREMI CAMBRA A LA GESTIÓ DEL DISSENY

mailto:arasero@bcd.es?subject=Consulta eCataleg
www.bcd.es


Tornar a índex

AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ

Objectiu

Assessorar a l'empresa de les seves oportunitats de millora en innovació i facilitar-li els serveis
i recursos més adients, per impulsar accions d'innovació en organització, procés, producte o
servei.

Descripció

El servei consta d'una visita i entrevista guiada a l'empresa, d'una hora de durada, per part d'un
expert en innovació per:

Avaluar les necessitats en innovació de l'empresa.
Detectar oportunitats de millora en innovació.
Recomanar serveis i recursos en innovació.

Destinataris

Petita i mitjana empresa de qualsevol sector amb interès per sistematitzar el procés d'innovació
dins de l'empresa, o impulsar un projecte d'R+D+I

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Servei totalment subvencionat.

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 415
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio

Productes relacionats

DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ
DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ
DISSENY DEL PLA D' INNOVACIÓ
LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ
LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: GESTIÓ, EINES I RECURSOS

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio


Tornar a índex

DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ

Objectiu

Identificar, definir i prioritzar actuacions per millorar i sistematitzar el procés d'innovació dins
l'empresa.
Establir indicadors per mesurar les millores implementades.

Descripció

El diagnòstic es composa de dues a tres sessions presencials d'un expert en innovació per:
Avaluar els objectius estratègics de l'empresa en innovació.
Analitzar els processos implicats en el desenvolupament de nous productes/serveis.
Definir indicadors i accions de millora dels processos.

Destinataris

Pimes de qualsevol sector amb interès per sistematitzar el procés d'innovació o impulsar un
projecte d'R+D+I.

Requisits

Es recomana que l'empresa realitzi prèviament visita gratuïta d'''avaluació de necessitats en
innovació a l'empresa''.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

885 €

Servei parcialment subvencionat.

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 415
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio

Productes relacionats

DISSENY DEL PLA D' INNOVACIÓ
AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ
DINAMITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio


Tornar a índex

DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ

Objectiu

Avaluar la capacitat d'innovació de l'empresa, valorar les seves oportunitats de millora i alinear
el procés d'implantació de la innovació amb l'estratègia de l'empresa.

Descripció

El diagnòstic es composa de dues a tres sessions presencials d'un expert a l'empresa per:
Avaluar els punts forts i dèbils de l'empresa.
Identificar les oportunitats de millora en innovació.
Definir un pla d'accions per dirigir els recursos i esforços per assegurar la viabilitat dels
projectes i l'èxit en el mercat.

Destinataris

Petita i mitjana empresa de qualsevol sector amb interès per sistematitzar el procés d'innovació
o impulsar un projecte d'R+D+I.

Requisits

Es recomana que l'empresa realitzi prèviament visita gratuïta d'''avaluació de necessitats en
innovació a l'empresa''.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

885 €

Servei parcialment subvencionat.

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 415
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio

Productes relacionats

MATERIALS DE SUPORT A LA INNOVACIÓ
JORNADES D'INNOVACIÓ
DISSENY DEL PLA D' INNOVACIÓ
LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ
AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio


Tornar a índex

DINAMITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

Objectiu

Facilitar a les empreses titulats universitaris amb els coneixements i les competències
necessaris per a dinamitzar la innovació dins de l'empresa.
Identificar oportunitats de millora i projectes d'innovació en línia amb l'estratègia de
l'empresa.

Descripció

Detecció d'oportunitats d'innovació dins l'empresa (full de ruta).
Procés de selecció de titulats formats en innovació per part de l'empresa.
Incorporació del titulat en pràctiques remunerades durant 6 mesos i acompanyat per un
tutor.

Destinataris

Petita i mitjana empresa de qualsevol sector amb interès per dinamitzar el procés d'innovació o
impulsar un projecte d'R+D+I.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Acceptar les condicions del programa.

Termini

Selecció i planificació: de desembre a gener. Pràctiques a l'empresa: de febrer a juliol.

Preu (IVA inclòs)

Segons contracte en pràctiques del titulat.

Contacte

Berta Pérez
Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 342
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio

Productes relacionats

DISSENY DEL PLA D' INNOVACIÓ
DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ
ASSESSORAMENT EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA - KIMBCN

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio


Tornar a índex

DISSENY DEL PLA D' INNOVACIÓ

Objectiu

Sistematitzar el procés d'innovació dins l'empresa, posant a l'abast de l'empresa la metodologia
necessària, l'acompanyament i l'assessorament per dur-ho a terme.

Descripció

El projecte consta de diferents fases per dur a terme durant un periode d'entre 3 i 6 mesos:
Definir la política innovadora i establir objectius d'innovació
Procedimentar actuacions d'innovació i millorar la seva gestió
Identificar, seleccionar i prioritzar projectes d'acord amb l'estratègia de l'empresa
Identificar i estructurar l'ús de les eines de seguiment i control necessàries.

Destinataris

Empreses que ja han fet una reflexió de la importància estratègica de la innovació i volen
extreure partit dels coneixements i les competències que disposa la seva empresa.

Requisits

Es recomana que l'empresa realitzi prèviament visita gratuïta d'''avaluació de necessitats en
innovació a l'empresa''.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

4.248 €

Servei parcialment subvencionat.

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 415
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio

Productes relacionats

DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ
LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: GESTIÓ, EINES I RECURSOS
AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ
LA INNOVACIÓ A L'EMPRESA: ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio


Tornar a índex

JORNADES D'INNOVACIÓ

Objectiu

A través de les jornades es facilitaran coneixements per mostrar la utilitat de la innovació amb
una visió estratègica, de gestió i econòmica necessària per a fer front a nous reptes davant de
l'actual entorn global.

Descripció

Es tractaran diferents temàtiques sectorials per ajudar a afrontar les problemàtiques pròpies,
mostrant vies per a superar-les i oportunitats que es poden derivar des de la perspectiva de la
innovació.

Destinataris

Directius d'empreses, responsables d'R+D, directors i tècnics d'empreses de tots els sectors
que vulguin aprofundir en temes d'innovació i d'R+D.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Maribel Vilchez
Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 415
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio

Productes relacionats

DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ
DIAGNÒSTIC DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ
MATERIALS DE SUPORT A LA INNOVACIÓ
AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio


Tornar a índex

MATERIALS DE SUPORT A LA INNOVACIÓ

Objectiu

Conèixer la informació i els recursos existents per ajudar a l'empresa en el desenvolupament
del seu projecte d'innovació, tant des de la vessant de la sistematització de la innovació, com
des de la gestió de projectes d'R+D+I.

Descripció

Els materials són: guies temàtiques, plantilles per a la sistematització del procés d'innovació i la
gestió de projectes d'R+D+I, butlletí electrònic i línia oberta de consultes.

Destinataris

Empreses interessades en implementar el seu projecte d'innovació a l'empresa.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Maribel Vilchez
Servei d'Innovació
Tel.: 934 169 415
innovacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/innovacio

Productes relacionats

AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ
JORNADES D'INNOVACIÓ

mailto:innovacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/innovacio


Tornar a índex

PREMI CAMBRA A LA GESTIÓ DEL DISSENY

Objectiu

Reconèixer l'empresa que destaca per la gestió global del disseny, la qual li ha suposat una
millora en la seva estratègia empresarial, en els seus productes i/o serveis i en la comunicació
amb els seus públics, així com una optimització dels recursos per a la diferenciació i el
posicionament, en definitiva, un augment de la seva competitivitat.

Descripció

S'atorga un únic Premi Cambra a la Gestió del Disseny consistent en:
Lliurament d'una placa i d'un diploma a l'empresa guardonada
Una Beca Cambra, per import de 6.000 euros, a bescanviar per serveis i accions de la
Cambra de Comerç de Barcelona en l'àmbit de la formació, la innovació i la projecció
internacional.
Acte de lliurament del premi: Tardor 2010

Destinataris

Totes les empreses industrials i/o de serveis l'activitat principal de les quals no sigui la prestació
de serveis de disseny.

Requisits

Ser empresa electora de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Consulteu les bases del premi a la web del BCD.

Termini

Presentació de candidatures fins el 22 de juliol de 2010

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Aurora Verano
BCD Barcelona Centre de Disseny
Tel.: 932 182 822
averano@bcd.es
www.bcd.es

Productes relacionats

AUTO DIAGNÒSTIC EN GESTIÓ DE DISSENY
TALLERS I JORNADES EN GESTIÓ DE DISSENY

mailto:averano@bcd.es?subject=Consulta eCataleg
www.bcd.es


Tornar a índex

RE-CREA, CREACIONS EN BONES MANS

Objectiu

Dipòsit de creacions per oferir una garantia d'origen a l'autor, de forma ràpida, fàcil, econòmica
i confidencial.

Descripció

Dipòsit en línia basat en una aplicació que atorga un segell de temps electrònic, donant una
garantia d'origen a l'autor.
El sistema genera automàticament un certificat d'hora i temps quan l'usuari de l'aplicació
envia un arxiu/document al servidor segur.
Aquest document segellat podrà constituir una prova judicial com a document privat.

Destinataris

Departaments de disseny, R+D, màrqueting d'empreses. Dissenyadors industrials, gràfics,
interioristes, moda, enginyers i enginyeries, arquitectes, publicistes i agències de publicitat,
fotògrafs, artistes, escriptors, ...

Requisits

Certificat digital de pertinença a empresa, de persona jurídica i de representant en suport
programari i maquinari.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

5 dipòsits: 88,5 €; 10 dipòsits: 147,5 €; 20 dipòsits: 247,8 €

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
re-crea@cambrabcn.org
www.re-crea.es

Productes relacionats

MATERIALS DE SUPORT TIC
RESOLUCIÓ DE CONSULTES
CERTIFICAT DIGITAL

mailto:re-crea@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.re-crea.es


Tornar a índex

TALLERS I JORNADES EN GESTIÓ DE DISSENY

Objectiu

Estimular les empreses, i especialment les pimes, a integrar el disseny en la planificació
estratègica de les seves empreses.
Mostrar el disseny com a factor clau d'èxit per a les empreses.
Dotar els participants de les eines bàsiques necessàries per optimitzar la gestió que fan del
disseny, incidint especialment en els recursos, processos i resultats.

Descripció

En una jornada d'un matí es treballa, d'una manera molt pràctica, el paper que el disseny té
en l'empresa.
A través d'una eina d'autodiagnosi en gestió de disseny s'analitza com el disseny es
gestiona, prenent com a model el cas d'una empresa, permetent als assistents avaluar el
seu propi cas.

Destinataris

Directors generals, de màrqueting i de comunicació i a aquelles persones responsables de les
decisions de disseny a l'empresa.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

A consultar.

Contacte

Agatha Rasero i Rebull
BCD, Barcelona Centre de Disseny
Programa ExID - Empreses per la Innovació i el Disseny
Tel: 932 182 822
arasero@bcd.es
www.bcd.es

Productes relacionats

AUTO DIAGNÒSTIC EN GESTIÓ DE DISSENY
PREMI CAMBRA A LA GESTIÓ DEL DISSENY

mailto:arasero@bcd.es?subject=Consulta eCataleg
www.bcd.es


Tornar a índex

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

Objectiu

Recerca de socis, clients o bé proveïdors de segon nivell, que necessiten tecnologia adequada
per optimitzar els seus processos productius.

Descripció

El projecte està estructurat en 4 fases:
Selecció d'empreses catalanes participants.
Selecció de perfils d'empreses dels països de destí.
Reunions individualitzades a Barcelona .
Viatge de prospecció als països de destí.

Destinataris

Empreses de la Borsa de Subcontractació Industrial de Catalunya.

Requisits

Empreses del sector de l'automòbil / aeronàutic, els clients de les quals siguin proveïdors de
primer nivell (Original Equipment Manufacturers)

Termini

Segons acció.

Preu (IVA inclòs)

Segons acció.

Contacte

Josep Maria Gomes
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 285
subcontractacio@cambrabcn.org

Productes relacionats

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
TALLERS INTERNACIONALS
TROBADES EUROPEES DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL
PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)

mailto:subcontractacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC BÀSIC D'INTERNACIONALITZACIÓ

Objectiu

Avaluar a grans trets la capacitat de sortida a l'exterior i el grau d'internacionalització assolit per
l'empresa.

Descripció

L'auto diagnòstic és un qüestionari on-line amb 16 preguntes, accessible només a través la
web de la Cambra, amb la finalitat de poder donar una aproximació de quina és la situació
de l'empresa, en termes d'internacionalització, fent referència també als temes importants en
qualsevol procés d'obertura de l'empresa.
L'empresari obté un informe explicatiu bàsic de quina és la puntuació general i possibles
recomanacions bàsiques a dur a terme.

Destinataris

Empreses de la Cambra amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Registrar-se a l'auto diagnòstic per rebre la clau d'accés.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Centre d'Atenció a l'Empresa
Tel.: 902 448 448
assistenciaempresarial@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_internacional

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS
ITINERARI INTERNACIONAL
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)

mailto:assistenciaempresarial@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_internacional


Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC D'INTERNACIONALITZACIÓ

Objectiu

Informar a l'empresa dels seus paràmetres de competitivitat i de l'actual grau d'idoneïtat per
començar el procés d'internacionalització.

Descripció

Qüestionari on line que genera un informe que analitza els diferents paràmetres sobre la
competitivitat internacional de l'empresa.

Destinataris

PIMES exportadores o que volen començar a exportar.

Requisits

Donar-se d'alta a l'autodiagnòstic a través de la web.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

M. Carmen Llisá
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 428
ajutsinternacionals@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_internacional

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS
ITINERARI INTERNACIONAL
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)

mailto:ajutsinternacionals@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_internacional


Tornar a índex

AUTO DIAGNÒSTIC DE LOGÍSTICA I TRANSPORT

Objectiu

Conèixer els paràmetres de competitivitat de l'empresa i l'actual grau d'idoneïtat de la logística
a nivell internacional amb la doble finalitat d'optimitzar i analitzar els recursos.

Descripció

Qüestionari on line que genera un informe que enumera, explica i analitza els diferents
paràmetres a considerar sobre la situació de la logística internacional de l'empresa.

Destinataris

PIMES exportadores o que volen començar a exportar.

Requisits

Donar-se d'alta a l'autodiagnòstic a través de la web.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Isabel Estany
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 383
etranslog@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_internacional

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS

mailto:etranslog@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/autodiagnostics_internacional


Tornar a índex

BARCELONA BRIDGING OPPORTUNITIES

Objectiu

Atraure a Barcelona les futures multinacionals de base tecnològica, principalment, que s'estan
gestionant en els mercats emergents de més rellevància com Xina, Índia, Brasil i Rússia.

Descripció

Visita d'empreses provinents de països emergents amb capacitat d'inversió. Les empreses
participen en un programa comú on se'ls ensenya els punts forts de Barcelona, segons sector
d'interès. Així mateix se'ls organitza una agenda individual amb potencials socis catalans.

Destinataris

Empreses amb desig de formar partenariat amb multinacionals provinents de països
emergents.

Requisits

Empreses amb capacitat d'inversió.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Lluís Lluch
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 534
lllluch@cambrabcn.org

Productes relacionats

PONTS EMPRESARIALS (BUSINESS BRIDGE)
PONTS TECNOLÒGICS

mailto:lllluch@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

BCN TECHWORKING

Objectiu

Establir relacions empresarials, ampliar la xarxa de contactes, desenvolupant xarxes de
qualitat i incrementar el coneixement dels emprenedors.
Producte dissenyat per satisfer l'interès internacional de les empreses i institucions dins el
sector de les noves tecnologies i altres sectors usuaris d'aquestes tecnologies.

Descripció

Acte de networking (reunió de diverses empreses per donar-se a conèixer entre elles),
organitzat conjuntament amb Barcelona Activa i La Caixa on, a partir d'una petita presentació,
es pretén promoure els contactes informals entre empreses, emprenedors, capital i institucions.

Destinataris

Empreses i institucions amb interessos dins el camp de la internacionalització i la innovació.

Requisits

Empreses dins l'àmbit de les noves tecnologies, la indústria i els serveis en general.

Termini

Sessions trimestrals.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Judith Padrós
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 356
jpadros@cambrabcn.org

Productes relacionats

PONTS TECNOLÒGICS
PREMI EMPRENEDOR TECNOLÒGIC GLOBAL
PROJECTE BARCELONA - PLUG AND PLAY TECHCENTER
PROGRAMA MIT-SPAIN

mailto:jpadros@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

BUSINESS COOPERATION DATABASE

Objectiu

Trobar socis dins el mercat interior europeu per tal d'internacionalitzar l'activitat, ja sigui amb
una finalitat comercial (recerca de proveïdors de material o distribuïdors del seu producte); o
per d'altre tipus de col·laboracions (subcontractacions, fusions, creacions de societats, etc).

Descripció

Base de dades europea d'oportunitats de negoci que permet trobar socis potencials en base
uns criteris de cerca prèviament definits per l'empresa i gràcies a la introducció de propostes de
col·laboració en forma de perfils empresarials.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores que vulguin fer d'Europa el seu mercat
domèstic.

Requisits

No és requereix experiència exportadora.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Isabel Estany
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 383
een@cambrabcn.org

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS
PROGRAMA NEX PIPE
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

mailto:een@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Objectiu

Facilitar la informació que les empreses necessiten per millorar la seva posició en el conjunt de
la UE i abordar el mercat interior europeu.

Descripció

Facilitar la recerca de possibles socis dins la Unió Europea per a l'empresa.
Resolució de consultes davant una acció comercial dins la UE.
Informació sobre actualitat europea (Notícies i legislació).
Informació sobre oportunitats de negoci amb l'Administració Europea (Licitacions).
Informació sobre publicacions sobre estudis i estadístiques.
Informació sobre projectes de cooperació empresarial.

Destinataris

Empreses que volen fer negocis a Europa.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Isabel Estany
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 383
een@cambrabcn.org

Productes relacionats

JORNADES D'INNOVACIÓ
BUSINESS COOPERATION DATABASE
ITINERARI INTERNACIONAL
GUIA DEL IMPORTADOR
JORNADES MEDI AMBIENT

mailto:een@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESMORZARS DE NEGOCI

Objectiu

Donar a les empreses coneixements i instruments d'anàlisi dels mercats i de temàtica
internacional que els ajudin a definir estratègies i a prendre decisions en el seu procés
d'internacionalització.

Descripció

Sessió informativa sobre temàtica relativa al comerç internacional a càrrec de dos experts.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Producte que pot estar relacionat amb l'àmbit de les noves tecnologies i innovació.

Contacte

Marc Prat
Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
difusiointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
FÒRUMS DE MERCATS INTERNACIONALS

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS PAÍS

Objectiu

Ajudar a les empreses amb voluntat exportadora en el procés de presa de decisions de la
seva estratègia internacional, proveint-les d'informació i documentació sobre els mercats
internacionals.

Descripció

Proporcionen informació sobre sectors estratègics, països o regions de països emergents.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessibles a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Segons publicació.

Contacte

Anna Carrasco
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 596
difusiointernacional@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/estudis/internacional

Productes relacionats

SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
ESMORZARS DE NEGOCI

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/estudis/internacional


Tornar a índex

FIRES INTERNACIONALS

Objectiu

Establir relacions comercials, conèixer els consumidors finals, conèixer in situ les oportunitats
de negoci del país de destinació, accedir àgilment a la competència local i conèixer els usos i
costums dels negocis del país objectiu de l'acció.

Descripció

Viatge en el qual empresaris catalans es desplacen al país de destinació per mostrar els seus
productes i assolir contractes comercials, en el marc d'una fira internacional de renom.

Destinataris

Empreses amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se o seguir el seu procés
d'internacionalització.

Requisits

Els productes/serveis de l'empresa han de tenir realment oportunitat en el país destí.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

531 €

La Cambra subvenciona les empreses, amb una borsa de viatge i un percentatge de les despeses de la participació
a la fira.

Contacte

Judith Padrós
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 356
jpadros@cambrabcn.org

Productes relacionats

FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS

mailto:jpadros@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

FITXES PAÍS

Objectiu

Ajudar a les empreses amb voluntat exportadora en el procés de presa de decisions de la seva
estratègia internacional, proveint-les d'informació i documentació actualitzada sobre els mercats
internacionals.

Descripció

Eina on-line que ofereix una panoràmica general actualitzada de la situació socioeconòmica
i política dels països i una anàlisi de les principals dades econòmiques, estadístiques i
institucionals de més de 100 països.

Destinataris

Empreses exportadoes o potencialmente exportadores.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessible des del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Anna Carrasco
Servei de Suport Internacional
T.: 934 169 596
difusiointernacional@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/internacionalitzacio/informacio_assessorament/
fitxes_paisos

Productes relacionats

ESTUDIS PAÍS
TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
ESMORZARS DE NEGOCI

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/internacionalitzacio/informacio_assessorament/fitxes_paisos
www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/internacionalitzacio/informacio_assessorament/fitxes_paisos


Tornar a índex

FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS

Objectiu

Donar suport individualitzat a aquelles empreses amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se
en mercats emergents i que requereixen un programa individualitzat d'actuació al país objectiu.

Descripció

L'empresa, la Cambra i un consultor especialista en el mercat objectiu elaboraran un pla d'acció
concret i individualitzat.

El pla inclourà un primer autodiagnòstic i un estudi de mercat.
La resta d'activitats s'ajustaran a les necessitats (visites al país, participació a fires, recerca
de representants, ...)

Destinataris

Empreses amb una clara vocació internacional que necessiten una atenció particular.

Requisits

Productes i/o serveis susceptibles d'internacionalitzar-se i d'origen català.
Pla d'internacionalització ben definit.
Estructura empresarial suficient per afrontar la internacionalització.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Segons pla d'actuació.

Contacte

Jaume Almirall
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 380
jalmirall@cambrabcn.org

Productes relacionats

FIRES INTERNACIONALS
MISSIONS DIRECTES

mailto:jalmirall@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

FÒRUMS DE MERCATS INTERNACIONALS

Objectiu

Donar a les empreses coneixements i instruments d'anàlisi dels mercats i de temàtica
internacional que els ajudin a definir estratègies i a prendre decisions en el seu procés
d'internacionalització.

Descripció

Plataforma d'intercanvi de coneixement en el marc d'unes jornades on participen representants
del món econòmic / empresarial i del món polític de diferents països, en el que es realitzen
activitats de networking empresarial.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
difusiointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

ESMORZARS DE NEGOCI
SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

GLOBAL RETAIL BUSINESS MEETING

Objectiu

Organitzar a Barcelona una trobada de les principals cadenes de distribució americanes i
europees, per tal que comprin productes catalans.

Descripció

Trobada organitzada en dues parts:
Sessions informatives de les noves tendències del sector de la distribució, amb la possibilitat
de que també hi assisteixin les petites i mitjanes cadenes catalanes del sector.
Organització d'agendes individualitzades entre empreses.

Destinataris

Empreses catalanes amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Empresa amb productes propis.
Capacitat de satisfer les necessitats de les empreses compradores.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

305,17 €

Contacte

Servei de Promoció Internacional
Tel.: 902 448 448
promociointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

BARCELONA BRIDGING OPPORTUNITIES
RETAIL TOUR
MISSIONS INVERSES

mailto:promociointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

GUÍA BÁSICA DE COMERCIO INTERNACIONAL

Objectiu

Oferir informació clara, concisa i útil de tots els aspectes implicats en un procés comercial
internacional.

Descripció

Publicació de referència que contribueix a facilitar el comerç internacional, perquè ofereix tots
els aspectes implicats des de la signatura del contracte de compravenda fins qüestions sobre el
transport internacional,la distribució, l'agencia i la franquícia.

Destinataris

Empresa, advocats i altres professionals de l'àmbit de comerç exterior.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

50 €

Contacte

Anna Carrasco
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 596
ajutsinternacional@cambrabcn.org

mailto:ajutsinternacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ITINERARI INTERNACIONAL

Objectiu

Ajudar a les empreses o potencials emprenedors que volen començar la seva activitat
internacional a conèixer els primers passos i els programes de suport i d'ajut econòmic per a la
iniciació a l'activitat internacional dels principals organismes implicats.

Descripció

La tipologia d'eines de l'Itinerari Internacional s'ajusta a les necessitats, perfil i situació dels
sol·licitants, i són els següents:

Sessions d'iniciació internacional
Entrevistes personals i elaboració del perfil d'empresa
Assessorament internacional
Resolució de consultes de comerç exterior

Destinataris

Empreses i emprenedors que exporten o que volen començar a exportar.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Isabel Estany
Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
difusiointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS
TROBADES EUROPEES DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PROGRAMA NEX PIPE
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

MISSIONS DE COMPRADORS

Objectiu

Millorar la competitivitat del productes finals a través de la millora dels components
intermedis.
Conèixer in situ potencials proveïdors del país de destinació.

Descripció

Viatge d'empresaris catalans al país destí de la missió per buscar productes intermedis que
ajudin a la seva cadena d'aprovisionament.

Destinataris

Empreses amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Empreses que només busquin productes intermedis, no acabats per a la seva venda.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

531 €

Contacte

Servei de Promoció Internacional
Tel.: 902 448 448
promociointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

MISSIONS DIRECTES
MISSIONS INVERSES

mailto:promociointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

MISSIONS DIRECTES

Objectiu

Establir relacions comercials i conèixer in situ les oportunitats de negoci del país destí.
Accedir àgilment a la competència local.
Conèixer els usos i costums dels negocis del país objectiu de l'acció.

Descripció

Viatge comercial en el qual empresaris catalans es desplacen al país de destinació amb la
finalitat d'assolir contractes comercials.

Destinataris

Empreses catalanes amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Els productes/serveis de l'empresa han de tenir realment oportunitat en el país destí.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

531 €

Les empreses reben una subvenció, la quantia de la qual, depèn del mercat visitat.

Contacte

Servei de Promoció Internacional
Tel.: 902 448 448
promociointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

MISSIONS INVERSES
FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS

mailto:promociointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

MISSIONS INVERSES

Objectiu

Establir relacions comercials per tal d'ampliar l'activitat internacional de l'empresa i exportar
a nous mercats, i conèixer les oportunitats de negoci del país de destinació.
Promoure la imatge de Barcelona com a centre de negocis i d'inversions.

Descripció

Trobada comercial en la qual els empresaris d'altres països visiten Barcelona per cercar
proveïdors, distribuïdors, socis o productes del seu interès.
S'organitzen agendes individuals per les empreses catalanes.

Destinataris

Empreses amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Els productes/serveis de l'empresa han d'encaixar amb el perfil de la demanda de les
empreses estrangeres convidades.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

En funció de l'acció.

La Cambra subvenciona les empreses del país de destinació.

Contacte

Servei de Promoció Internacional
Tel.: 902 448 448
promociointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

MISSIONS DIRECTES
FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS

mailto:promociointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

Objectiu

Augmentar la presència de les empreses subcontractistes catalanes als mercats industrials
mundials i, especialment a Europa, on es troba el seu mercat tradicional.

Descripció

Pla amb més de 50 activitats especialitzades per a empreses d'aquest sector.
Fires
Trobades empresarials
Missions d'estudi
Aliances estratègiques

Destinataris

Empreses de les industries auxiliars de l'automòbil, aeronàutica, ferrocarril, maquinària,
energia, valvuleria i mèdic.

Requisits

Inscriure's a la Borsa de Subcontractació Industrial.

Termini

Segons el pla.

Preu (IVA inclòs)

Segons acció.

Contacte

Josep Maria Gomes
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 285
jmgomes@cambrabcn.org
www.subconcat.net

Productes relacionats

ALIANCES ESTRATÈGIQUES
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)
TALLERS INTERNACIONALS
TROBADES EUROPEES DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

mailto:jmgomes@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.subconcat.net


Tornar a índex

PONTS EMPRESARIALS (BUSINESS BRIDGE)

Objectiu

Establiment de relacions empresarials i promoure Barcelona com a centre d'inversions
incrementant les relacions institucionals entre les dues ciutats participants.

Descripció

És un viatge institucional i empresarial, desenvolupat conjuntament amb el Departament
de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, que pretén acaparar l'interès de la
ciutat de destinació a partir de contactes institucionals d'alt valor.
Empreses i institucions es desplacen al país destí per participar en una agenda d'interès
comú i agendes individualitzades segons l'interès particular de cada participant.

Destinataris

Empreses i institucions de Barcelona amb interessos internacionals.

Requisits

Els productes/serveis de l'empresa han de tenir realment oportunitat en el país destí.

Termini

Dos a l'any.

Preu (IVA inclòs)

531 €

Les empreses reben una subvenció segons mercat visitat.

Contacte

Servei de Promoció Internacional
Tel.: 902 448 448
promociointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

BARCELONA BRIDGING OPPORTUNITIES

mailto:promociointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PONTS SECTORIALS

Objectiu

Establiment de relacions empresarials.
Millorar el coneixement entre empreses del mateix sector.
Coneixement més proper de les oportunitats de negoci dins el sector en el mercat destí.
Promoure i millorar la imatge del sector català en el país destí.
Incrementar les relacions institucionals entre les dues ciutats participants.

Descripció

Viatge empresarial i institucional, desenvolupat per la Cambra amb la col·laboració d'altres
institucions, associacions i entitats capdavanteres del sector específic, on empreses i
institucions es desplacen a un determinat país.
Té un doble programa:

Un comú per a tots els participants per tal d'entendre millor el mercat o sector visitat.
Un d'individual per satisfer les necessitats de cadascun dels participants.
Els sectors objectius són medi ambient, audiovisual i construcció.

Destinataris

Empreses o institucions del sector escollit amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Empreses o institucions del sector amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.
Les empreses han d'estar directament relacionades amb el sector objecte del Pont.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Segons destinació

Les empreses reben una subvenció segons el mercat visitat.

Contacte

Servei de Promoció Internacional
Tel.: 902 448 448
promociointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

PONTS EMPRESARIALS (BUSINESS BRIDGE)
PONTS TECNOLÒGICS

mailto:promociointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PONTS TECNOLÒGICS

Objectiu

Establir relacions empresarials i conèixer les oportunitats econòmiques i analitzar els factors
competitius i les claus d'èxit de les regions o ciutats a visitar
Increment dels acords de col·laboració entre els participants
Obtenir una visió de futur del sector, productes i/o serveis més innovadors

Descripció

Viatge institucional i empresarial, organitzat conjuntament amb Barcelona Activa, que pretén
acostar a empreses/institucions a la realitat del país destí i acaparar l'interès de la ciutat de
destinació a partir de contactes institucionals d'alt valor.
Empreses i institucions es desplacen al país destí per participar en una agenda d'interès
comú i agendes individualitzades segons l'interès particular de cada participant.

Destinataris

Empreses emprenedores i agents implicats en el sector de les noves tecnologies.

Requisits

Empreses del sector de les noves tecnologies.
Agents implicats en el sector: agents de capital risc, business angels, universitats, parcs
tecnològics i centres de desenvolupament empresarial.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

767 €

Les empreses reben una subvenció, la quantia de la qual depèn del mercat visitat.

Contacte

Lluís Lluch
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 534
lllluch@cambrabcn.org

Productes relacionats

PROGRAMA MIT-SPAIN
PROJECTE BARCELONA - PLUG AND PLAY TECHCENTER
PREMI EMPRENEDOR TECNOLÒGIC GLOBAL

mailto:lllluch@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PREMI EMPRENEDOR TECNOLÒGIC GLOBAL

Objectiu

Fomentar l'esperit internacional en empreses en fase d'incubació i contribuir a la innovació i la
internacionalització en el sector de les noves tecnologies.

Descripció

El guardó premiarà a aquelles empreses emprenedores de base tecnològica amb la millor
experiència internacional i/o el millor pla d'internacionalització
El premi està dotat amb 4.000 euros, més la participació, totalment gratuïta, de l'empresa
guanyadora en un dels ponts tecnològics organitzats per la Cambra de Comerç de
Barcelona.
El premi es lliura en el marc del Dia de l'Emprenedor.

Destinataris

Empreses tecnològiques amb fase d'incubació o amb un màxim de cinc anys de vida que ja
hagin tingut alguna experiència internacional

Requisits

L'empresa ha de tenir la seu social, fiscal, el centre de decisions i l'activitat empresarial
principal a Catalunya.

Termini

Anual

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Lluís Lluch
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 534
lllluch@cambrabcn.org

Productes relacionats

PONTS TECNOLÒGICS
BUSINESS NETWORKING EVENT
BCN TECHWORKING
SESSIONS CREDEM
PROJECTE BARCELONA - PLUG AND PLAY TECHCENTER
PROGRAMA MIT-SPAIN

mailto:lllluch@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA CORRESPONSALIES

Objectiu

Donar suport a totes aquelles empreses amb problemàtiques, interessos o voluntats
empresarials a l'àrea econòmica.
Detectar oportunitats de negoci, realitzar estudis de mercat, tenir accés a licitacions, i
acostar contactes internacionals a les empreses.

Descripció

Es tracta de tenir un persona de suport a les empreses en aquells països emergents que
més interès i dificultats desperten per les empreses catalanes.
Els corresponsals són persones originàries de les zones escollides amb la voluntat de
copsar la realitat local d'una manera més tangible.

Destinataris

Empreses de la Cambra amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Glòria Perarnau
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 535
gperarnau@cambrabcn.org

Productes relacionats

MISSIONS DIRECTES
MISSIONS INVERSES
FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS

mailto:gperarnau@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A
L'EXPORTACIÓ (ATIEX)

Objectiu

Proporcionar a aquelles empreses que volen obrir els seus productes / serveis als mercats
exteriors, i que per la seva capacitat no disposen d'un departament d'exportació propi, un
assessorament qualificat i adaptat a la pròpia empresa que l'ajudarà i orientarà en els primers
passos del procés d'internacionalització.

Descripció

Les empreses rebran assessorament individualitzat i continuat durant 6 mesos, per part d'un
tècnic assessor validat per la Cambra.
Possibilitat de renovar per 6 mesos més.

Destinataris

Empresa petita amb productes o servei exportable però sense capacitat de tenir un
departament d'exportació.

Requisits

Realitzar un diagnòstic per veure la capacitat d'exportar el producte o servei.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

413 € mensuals

Contacte

Anna Carrasco
Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
ajutsinternacionals@cambrabcn.org

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS
PROGRAMA NEX PIPE
BUSINESS COOPERATION DATABASE
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PROGRAMA INDIVIDUAL DE PROSPECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE MERCATS
EUROPEUS (PIC)

mailto:ajutsinternacionals@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA DE SEGUIMENT PIPE CATALUNYA

Objectiu

Consolidar a les PIMES com a empreses exportadores.

Descripció

Programa d'ajut econòmic per a la consolidació com a empreses exportadores estables de
les empreses que han participat en el Programa NEX PIPE.
Les empreses comptaran amb una ajuda del 50 % de les despeses de promoció previstes,
amb un màxim total a percebre de 10.000 euros en dos anys.

Destinataris

PIMES que volen consolidar el seu procés d'internacionalització.

Requisits

Haver superat amb èxit el programa NEX PIPE.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Segons accions previstes en el programa

Contacte

Anna Carrasco
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 596
ajutsinternacionals@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/nexpipe

Productes relacionats

PROGRAMA NEX PIPE
BUSINESS COOPERATION DATABASE

mailto:ajutsinternacionals@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/nexpipe


Tornar a índex

PROGRAMA EMPRENEDOR TECNOLÒGIC INTERNACIONAL

Objectiu

Fomentar el naixement i creixement global de 'start ups' de base tecnològica.

Descripció

El programa es basa en facilitar a les empreses l'accés als mercats internacionals a través
d'un programa individualitzat coordinat amb un consultor especialista en el mercat objectiu i el
sector.

Destinataris

El programa va dirigit a empreses tecnològiques en fase de creixement que volen establir el
seu negoci amb una visió global.

Requisits

Empreses amb un producte o servei propi.
Tenir una clara vocació de crear una companyia internacional.
Pla d'empresa on consti l'estratègia d'Internacionalització.
Producte susceptible de ser internacionalitzat
Empreses amb una antiguitat màxima de 3 anys

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Lluís Lluch
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 534
lllluch@cambrabcn.org

Productes relacionats

SESSIONS CREDEM
BUSINESS NETWORKING EVENT
AUTO DIAGNÒSTIC DE LOGÍSTICA I TRANSPORT
PROGRAMA MIT-SPAIN
PROJECTE BARCELONA - PLUG AND PLAY TECHCENTER

mailto:lllluch@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA INDIVIDUAL DE PROSPECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE
MERCATS EUROPEUS (PIC)

Objectiu

Facilitar suport tècnic i econòmic en l'elaboració d'una agenda individual de reunions a les
empreses interessades en obrir o consolidar la seva presència en el mercat de Portugal,
França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Àustria i Suïssa.

Descripció

Programa que respon a les necessitats específiques de les empreses per obrir o consolidar la
seva presència en els mercats europeus occidentals. En col·laboració amb consultores i entitats
empresarials, es facilita suport econòmic i tècnic en l'elaboració d'una agenda individual de
reunions en cada país.

Destinataris

Empreses que desitgin fer una primera visita, ampliar i/o consolidar contactes establerts en els
països objectiu.

Requisits

Estructura empresarial suficient per afrontar la internacionalització.

Termini

Fins el 30 d'abril de 2010.

Preu (IVA inclòs)

Inscripció: 265,50 €. Despeses de preparació d'entrevistes a consultar, ja que dependrà de
cada país.

Contacte

Marta Cerdà
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 585
mcerda@cambrabcn.org

Productes relacionats

FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS

mailto:mcerda@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA MIT-SPAIN

Objectiu

Introduir talent internacional a les empreses catalanes i, per tant, millorar la seva
internacionalització; promocionar l'intercanvi de coneixement entre MIT i joves professionals a
través de simposis, seminaris, tallers, actes de networking i fer marca Barcelona.

Descripció

L'empresa seleccionada acollirà a un estudiant del MIT durant un període de temps aproximat
de tres mesos durant el qual aquest desenvoluparà un projecte concret.

Destinataris

Qualsevol empresa.

Requisits

Presentació d'un projecte concret i atractiu al MIT.

Termini

Tres mesos aproximadament

Preu (IVA inclòs)

Les condicions laborals i de contractacions es negocien amb el MIT i l'estudiant.

Contacte

Jaume Almirall
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 380
jalmirall@cambrabcn.org

Productes relacionats

PONTS TECNOLÒGICS

mailto:jalmirall@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PROGRAMA NEX PIPE

Objectiu

Ajudar a les PIMES a iniciar el seu procés d'internacionalització empresarial.

Descripció

Programa de formació, assessorament i ajut econòmic per a les empreses que es volen
iniciar en la internacionalització.
Facilita a l'empresa a cobrir les primeres etapes de penetració en els mercats internacionals
mitjançant l'assessorament extern i l'experiència de professionals en comerç exterior.
Les empreses comptaran amb una ajuda del 80 % dels costs amb un màxim total a
percebre de 36.840 euros en dos anys.

Destinataris

PIMES que es volen internacionalitzar i que acompleixin les condicions fixades pel programa.

Requisits

Producte o servei propi en fase de comercialització.
Exportació inferior al 20% o, si es superior, que el 80% vagi a un sol país o a un sol client.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

Segons accions previstes en el programa

Contacte

M. Carmen Llisá
Servei de Suport Internacional
Tel.: 934 169 428
ajutsinternacionals@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/nexpipe

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS
BUSINESS COOPERATION DATABASE
PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)

mailto:ajutsinternacionals@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/nexpipe


Tornar a índex

PROJECTE BARCELONA - PLUG AND PLAY TECHCENTER

Objectiu

Promocionar una plataforma d'aterratge per les empreses tecnològiques amb voluntat de
penetrar en el mercat americà.

Descripció

Les empreses disposaran d'un espai gratuït, per a 3 treballadors, a les instal·lacions de Plug
& Play durant sis mesos
Les empreses, a través de la xarxa de Plug and Play, tindran la possibilitat de ser
presentades a 10 empreses de capital risc, universitat i empreses de renom del Silicon
Valley durant els primers tres mesos.

Destinataris

Empreses de base tecnològica amb capacitat financera suficient per afrontar una implantació
als EUA.

Requisits

Les empreses passaran un procés de selecció dut a terme per la Cambra i Plug and Play.

Termini

6 mesos.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Les empreses també rebran una subvenció pel registre de l'empresa als EUA i la gestió de visats d'entrada al país.

Contacte

Lluís Lluch
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 534
lllluch@cambrabcn.org

Productes relacionats

PONTS TECNOLÒGICS

mailto:lllluch@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PSLO (XARXA DEL SECTOR PRIVAT DINS EL BANC MUNDIAL)

Objectiu

Facilitar l'accés, a les empreses, als productes i serveis d'interès del Banc Mundial.
Involucrar al sector empresarial en el diàleg sobre qüestions estratègiques pel Banc i pel
sector privat.
Incrementar els nivells de comerç i d'inversió directa estrangera en els països en
desenvolupament i en transició.

Descripció

La Private Sector Liaison Officers (PSLO) és una xarxa d'organitzacions empresarials
intermediàries, promoguda pel Banc Mundial, que promou els intercanvis comercials i les
inversions entre països.
Actualment té 100 membres entre els quals figura la Cambra de Comerç de Barcelona.

Destinataris

Empreses interessades en contractació pública internacional.

Requisits

L'empresa ha de tenir personal dedicat a aquesta àrea de negoci.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

En funció de l'acció.

Contacte

Marta Taléns
Servei de Promoció Internacional
Tel.: 934 169 551
mtalens@cambrabcn.org

Productes relacionats

MISSIONS DIRECTES
CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL

mailto:mtalens@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS

Objectiu

Donar a les empreses coneixements i instruments d'anàlisi dels mercats i de temàtica
internacional que els ajudin a definir estratègies i a prendre decisions en el seu procés
d'internacionalització.

Descripció

Sessions informatives impartides per experts de reconegut prestigi sobre temes d'actualitat
internacional o sobre mercats a d'altres països d'interès per a les empreses que vulguin
internacionalitzar la seva activitat o que vulguin expandir-se a d'altres mercats.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Producte que pot estar relacionat amb l'àmbit de les noves tecnologies i innovació.

Contacte

Isabel Estany
Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
difusiointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
FÒRUMS DE MERCATS INTERNACIONALS
ESMORZARS DE NEGOCI
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TALLERS INTERNACIONALS

Objectiu

Donar una resposta ràpida i resoldre dubtes de les empreses exportadores o potencialment
exportadores en el seu procés d'internacionalització, i validar o revisar la seva estratègia
internacional.

Descripció

Els tallers internacionals consten de 3 fases:
Una sessió presencial en grup per obtenir informació sobre l'empresa.
Elaboració d'un informe personalitzat a càrrec dels tècnics de Cambra.
Comentari i lliurament de l'informe a l'empresa en una entrevista.
Possibilitat de rebre un informe financer.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Sessions segons calendari.

Preu (IVA inclòs)

147,5 €

Contacte

Marc Prat
Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
ajutsinternacionals@cambrabcn.org

Productes relacionats

ITINERARI INTERNACIONAL
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PROGRAMA NEX PIPE
BUSINESS COOPERATION DATABASE
PROGRAMA INDIVIDUAL DE PROSPECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE MERCATS
EUROPEUS (PIC)

mailto:ajutsinternacionals@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TAULES RODONES SOBRE MERCATS INTERNACIONALS

Objectiu

Donar a les empreses coneixements i instruments d'anàlisi dels mercats i de temàtica
internacional que els ajudin a definir estratègies i a prendre decisions en el seu procés
d'internacionalització.

Descripció

Sessions pràctiques sobre oportunitats de negoci a països impartides per experts en els
mateixos i en els que posteriorment els assistents poden mantenir una entrevista amb ells.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
difusiointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS
ESMORZARS DE NEGOCI
FÒRUMS DE MERCATS INTERNACIONALS
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TROBADES EMPRESARIALS

Objectiu

Promoure la cooperació comercial entre empreses, de forma individual.
Cercar la cooperació financera internacional.
Establir acords d'inversió.

Descripció

Viatge empresarial on l'empresa interessada es desplaça al país objectiu per tal d'establir
relacions empresarials per tal d'analitzar les oportunitats d'inversió i/o comercials.

Destinataris

Empreses amb una clara voluntat d'internacionalitzar-se.

Requisits

Els productes/serveis de l'empresa han de tenir realment oportunitat en el país destí.
Les empreses han d'estar al corrent dels pagaments a la Cambra.

Termini

Tot l'any

Preu (IVA inclòs)

531 €

Les empreses reben una subvenció, la quantia de la qual depèn del mercat visitat.

Contacte

Servei de Promoció Internacional
Tel.: 902 448 448
promociointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

MISSIONS DIRECTES
MISSIONS INVERSES

mailto:promociointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TROBADES EUROPEES DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

Objectiu

Promocionar la petita i mitjana empresa subcontractista i ajudar a posicionar-la en els mercats
internacionals, especialment en els països de la Unió Europea.

Descripció

Coordinar les reunions individuals entre les empreses compradores i els subcontractistes
espanyols. El procediment és el següent:

Les empreses compradores defineixen el producte/activitat dels proveïdors interessats a
contactar.
La Cambra identifica als proveïdors amb les demandes especificades i les envia als
compradors.
Les empreses compradores accepten o rebutgen entrevistar-se amb l'empresa.

Destinataris

Empreses de la Borsa de Subcontractació Industrial de Catalunya.

Requisits

Acció destinada a empreses dels següents sectors industrials: Fosa fèrrica i no fèrrica,
transformació sense arrencada de ferritja, mecanitzats, tractaments tèrmics i superficials,
plàstics, motlles i matrius, electricitat i electrònica, enginyeria, etc.

Termini

Durant el mes d'octubre.

Preu (IVA inclòs)

472 €

Contacte

Josep Maria Gomes
Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
subcontractacio@cambrabcn.org

Productes relacionats

TALLERS INTERNACIONALS
PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

mailto:subcontractacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

VISITES A EMPRESES

Objectiu

Conèixer, de primera mà, les necessitats de les empreses per donar una resposta
personalitzada.

Descripció

Reunió informativa, a la seu de l'empresa, per conèixer directament la seva realitat: procés
de producció, ubicació, recursos disponibles, etc, amb la finalitat d'elaborar un itinerari
d'internacionalització que doni una resposta personalitzada a l'empresa amb els serveis que la
Cambra els pot oferir.

Destinataris

Empreses exportadores o potencialment exportadores.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Suport Internacional
Tel.: 902 448 448
difusiointernacional@cambrabcn.org

Productes relacionats

ITINERARI INTERNACIONAL
TALLERS INTERNACIONALS
PROGRAMA NEX PIPE
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)

mailto:difusiointernacional@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ANÀLISIS ENERGÈTIQUES PER A PETITES I MITJANES EMPRESES

Objectiu

Posar a disposició de les empreses les eines per a l'optimització de la compra d'energia i
l'obtenció d'una reducció en els consums energètics i en els costos associats.

Descripció

Programa d'anàlisi que es basa en 2 etapes:
Gestió comptable dels consums energètics (electricitat i combustibles) amb recollida
d'històrics, revisió i comprovació d'errors i anàlisi de ratis.
Elaboració d'un informe, que inclou principals millores detectades. Conclusions i
recomanacions.

Destinataris

Responsables d'energia, manteniment i demés responsables de la gestió energètica de les
empreses

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Fins a setembre 2010

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Francesc Ribera
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 421
fribera@cambrabcn.org

Productes relacionats

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE LEGISLACIÓ AMBIENTAL
DIAGNOSI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A PETITES I MITJANES EMPRESES

mailto:fribera@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

DIAGNOSI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A PETITES I MITJANES
EMPRESES

Objectiu

Posar a disposició de les empreses les eines per a l'optimització de la compra d'energia i
l'obtenció d'una reducció en els consums energètics i en els costos associats.

Descripció

Programa d'anàlisi que es basa en tres etapes:
Reunió inicial / Sol·licitud d'informació prèvia.
Anàlisis de les dades rebudes i visita a les instal·lacions.
Elaboració d'un informe, que inclou principals millores detectades, conclusions i
recomanacions.

Destinataris

Responsables d'energia, manteniment i demés responsables de la gestió energètica de les
empreses.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Fins a setembre 2010.

Preu (IVA inclòs)

Variable

La Cambra subvenciona un 70 % de l'import de l'anàlisi.

Contacte

Francesc Ribera
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 421
fribera@cambrabcn.org

Productes relacionats

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE LEGISLACIÓ AMBIENTAL
ANÀLISIS ENERGÈTIQUES PER A PETITES I MITJANES EMPRESES

mailto:fribera@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

JORNADES MEDI AMBIENT

Objectiu

Informar, assessorar i respondre dubtes a les empreses en qüestions mediambientals.

Descripció

Jornades on diferents ponents experts exposen la temàtica escollida per a cada jornada.

Destinataris

Empreses dels diferents sectors afectades per assumptes rellevants en matèria ambiental, o
per donar a conèixer noves tecnologies mediambientals.

Requisits

Inscripció prèvia.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Francesc Ribera
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 421
fribera@cambrabcn.org

Productes relacionats

PONTS SECTORIALS

mailto:fribera@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE EL REGLAMENT REACH

Objectiu

Informar i assessorar a les empreses en els aspectes relatius al Reglament Europeu 1907/2006
sobre registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics - REACH.

Descripció

Sessions informatives, d'una hora i mitja de durada on s'informa sobre diversos aspectes
relatius als requeriments del Reglament REACH.

Destinataris

Empresaris, directors de departament i responsables REACH de les empreses.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Sessions bimestrals fins a desembre 2010.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Francesc Ribera
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 421
fribera@cambrabcn.org

Productes relacionats

JORNADES MEDI AMBIENT
SESSIONS INFORMATIVES SOBRE LEGISLACIÓ AMBIENTAL

mailto:fribera@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE LEGISLACIÓ AMBIENTAL

Objectiu

Informar i assessorar a les empreses en els aspectes relatius a l'actualitat en matèria de
legislació mediambiental.

Descripció

Sessions informatives, d'una hora i mitja de durada en el que es facilita una informació breu i
comprensible en matèria de novetats legislatives de caràcter ambiental, així com dels ajuts i
subvencions per a projectes ambientals.

Destinataris

Empresaris, directors, responsables de medi ambient de les empreses.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Sessions mensuals a la seu de Barcelona i de forma rotatòria a les delegacions.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Francesc Ribera
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 421
fribera@cambrabcn.org

Productes relacionats

ANÀLISIS ENERGÈTIQUES PER A PETITES I MITJANES EMPRESES
JORNADES MEDI AMBIENT
DIAGNOSI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A PETITES I MITJANES EMPRESES

mailto:fribera@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

PREMI ''BARCELONA ÉS MODA''

Objectiu

Reconèixer a les empreses i professionals del sector que en la seva activitat hagin contribuït a
difondre i identificar Barcelona com a punt de referència en el sector de la moda.

Descripció

Existeixen quatre categories de premis:
Premi a l'empresa amb dimensió i expansió internacional.
Premi a l'empresa emergent.
Premi al professional.
Premi a la iniciativa empresarial.

El premi consisteix en un guardó més una beca Cambra a bescanviar per serveis i accions de
la Cambra en l'àmbit de la formació i de la projecció internacional, per a cada guanyador, per
un import total de 6.000 euros.

Destinataris

Totes els empreses i els professionals, de la demarcació de la Cambra de Barcelona, que
estiguin integrats en el sector de la moda.

Requisits

Inscripció mitjançant formulari al portal www.barcelonaesmoda.com

Termini

Període d'inscripcions: Setembre. Lliurament de premis: 1er. trimestre 2011.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Tel.: 934 169 327
barcelonaesmoda@cambrabcn.org
www.barcelonaesmoda.com

Productes relacionats

WEB ''BARCELONA ÉS MODA''

mailto:barcelonaesmoda@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.barcelonaesmoda.com


Tornar a índex

WEB ''BARCELONA ÉS MODA''

Objectiu

Afavorir la promoció de l'activitat econòmica i empresarial de Barcelona i, indirectament,
també la de cadascuna de les empreses i sectors implicats.
Dinamitzar els diferents sectors que hi intervenen, per tal de reforçar Barcelona com a
referent de moda, tot afavorint accions que promoguin el consum.

Descripció

Web d'informació sobre les empreses del sector de la moda i la bellesa amb diferents apartats:
noticies, agenda d'esdeveniments nacionals i internacionals, entrevistes, opinió, bases de
dades amb les principals empreses, etc...

Destinataris

Totes les empreses i els professionals que estiguin integrats en el sector de la moda.

Requisits

Accedir a la web.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme
Tel.: 934 169 327
barcelonaesmoda@cambrabcn.org
www.barcelonaesmoda.com

Productes relacionats

PREMI ''BARCELONA ÉS MODA''

mailto:barcelonaesmoda@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.barcelonaesmoda.com


Tornar a índex

SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA A L'EMPRESA

Objectiu

Proporcionar a les empreses un primer consell orientador, relatiu a qualsevol qüestió o aspecte
jurídic que se'ls plantegi en relació a la seva activitat econòmica.

Descripció

Quan, mitjançant el Servei de Resolució de Consultes, una empresa planteja una consulta
sobre aspectes jurídics, si aquesta requereix d'una resposta més especialitzada es contacta
amb l'empresa per concertar una entrevista personalitzada. Advocats especialitzats del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, en col·laboració amb la Cambra, tracten la consulta per donar
l'assessorament més adequat sobre la qüestió plantejada.

Destinataris

Totes les empreses de la demarcació de la Cambra.

Requisits

Formular la consulta mitjançant el Servei de Resolució de Consultes.
Es contactarà amb l'empresa per concertar una entrevista personalitzada.

Termini

Les visites personalitzades es concerten setmanalment.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Josep-Lluís Pedreny
Servei d'Orientació Jurídica a l'Empresa
Tel.: 934 169 569
jlpedreny@cambrabcn.org

Productes relacionats

GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)
GUIA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
RESOLUCIÓ DE CONSULTES
SESSIONS INFORMATIVES JURÍDIQUES

mailto:jlpedreny@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SESSIONS INFORMATIVES JURÍDIQUES

Objectiu

Informar i assessorar en temes jurídics d'actualitat i d'interès general per a les empreses.

Descripció

Sessió informativa, d'hora i mitja de durada, amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de
Barcelona, on es tracten diferents aspectes jurídics d'actualitat.

Destinataris

Totes les empreses de la demarcació de la Cambra.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Josep-Lluís Pedreny
Servei d'Informació i Assessorament
Tel.: 934 169 569
jlpedreny@cambrabcn.org

Productes relacionats

GUIA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA A L'EMPRESA
ASSESSORAMENT A COL·LECTIUS EN COMERÇ
GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)

mailto:jlpedreny@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'

Objectiu

Ajudar a les empreses a iniciar les seves operacions de compra i venda de productes i serveis
a través d'Internet amb les màximes garanties possibles d'èxit.

Descripció

Publicació, d'unes 70 planes, per saber vendre a través d'Internet on, entre d'altres, es
desenvolupen les tècniques següents:

Per atraure visites a un web.
Per convertir les visites en contactes comercials
Per convertir els contactes comercials en clients
Per fidelitzar

Inclou també apartats sobre els aspectes legals del comerç electrònic, els sistemes de
pagament, la logística i les solucions tecnològiques existents.

Destinataris

Totes aquelles empreses que vulguin iniciar la seva activitat comercial a la xarxa.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessible a través de la web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_comerc_electronic

Productes relacionats

JORNADES TIC
MATERIALS DE SUPORT TIC
GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)
GUIA DE MARQUETING ELECTRÒNIC
GUIA 'L'EMPRESA I LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ'

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_comerc_electronic


Tornar a índex

GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'

Objectiu

Mostrar la importància de l'aplicació de les TIC com a eina per assolir l'excel·lència en la gestió
de la relació de les empreses amb els seus clients.

Descripció

Publicació, d'unes 50 planes, que inclouen, entre d'altres aspectes:
Reflexions del mercat
Descripció de les noves oportunitats per a les empreses
Solucions adaptades al model de negoci
Aspectes clau del pla d'implantació
Factors crítics d'èxit
Casos d'èxit
Preguntes freqüents

Destinataris

Responsables i executiu de pimes.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_gestio_clients

Productes relacionats

JORNADES TIC
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)
GUIA DE MARQUETING ELECTRÒNIC

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_gestio_clients


Tornar a índex

GUIA 'L'EMPRESA I LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ'

Objectiu

Analitzar els fonaments i aspectes clan en la seguretat de la informació i les seves
repercussions en les operacions diàries d'una companyia. Persegueix servir d'instrument
perquè la direcció d'una pime pugui detectar la importància dels diferents aspectes relacionats
amb la seguretat de la informació.

Descripció

Les guies temàtiques mostren els aspectes fonamentals de la seguretat de la informació,
possibles solucions a determinats problemes, metodologia d'implantació, casos d'èxit i, en
particular, com les noves tecnologies poden ajudar en la millora de la competitivitat de la seva
empresa.

Destinataris

Directors generals, responsables informàtics i directors de Tecnologies de la Informació
d'empreses de diferents sectors.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/empresa_seguretat_informacio

Productes relacionats

GUIA DE MARQUETING ELECTRÒNIC
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
JORNADES TIC
MATERIALS DE SUPORT TIC
CERTIFICAT DIGITAL

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/empresa_seguretat_informacio


Tornar a índex

GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)

Objectiu

Analitzar els fonaments de la normativa de protecció de dades, les seves repercussions en les
operacions diàries d'una companyia i servir d'instrument perquè la direcció d'una pime pugui
detectar la incidència que aquesta normativa pot tenir en l'activitat de la seva companyia.

Descripció

La guia mostra els aspectes fonamentals de la LOPD-LSSI, possibles solucions a determinats
problemes, metodologia d'implantació, casos d'èxit i, en particular, com les noves tecnologies
poden ajudar en la millora de la competitivitat de la seva empresa.

Destinataris

Director general, director comercial i director de tecnologies de la informació d'empreses de
diferents sectors en funció de la temàtica a tractar.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_aspectes_legals

Productes relacionats

JORNADES TIC
MATERIALS DE SUPORT TIC
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
CERTIFICAT DIGITAL
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'
GUIA DE MARQUETING ELECTRÒNIC
GUIA 'L'EMPRESA I LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ'

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_aspectes_legals


Tornar a índex

GUIA DE LA MOBILITAT

Objectiu

Donar a conèixer els fonaments de la mobilitat en la empresa, els avenços tecnològics i les
seves repercussions en les operacions diàries d'una companyia. Incideix en l'eficiència i en
l'estalvi de costos que les solucions de mobilitat poden aportar al seu negoci.

Descripció

Aquesta guia temàtica mostra els aspectes fonamentals de la mobilitat, els conceptes que
engloben els serveis mòbils, les oportunitats que ofereix, les possibles solucions tecnològiques
a determinats problemes de negoci, el càlcul del ROI, la metodologia d'implantació i alguns
casos d'èxit d'empreses que han implantat aquest tipus de tecnologia.

Destinataris

Director general i director de tecnologies de la informació d'empreses de diferents sectors en
funció de la temàtica a tractar.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_mobilitat

Productes relacionats

GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
JORNADES TIC
CERTIFICAT DIGITAL
MATERIALS DE SUPORT TIC
GUIA DE MARQUETING ELECTRÒNIC
GUIA 'L'EMPRESA I LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ'

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_mobilitat


Tornar a índex

GUIA DE MARQUETING ELECTRÒNIC

Objectiu

Analitzar els fonaments en l'eMàrqueting i el canvi que s'està produint en el negoci, a més
de les seves implicacions en el dia a dia de les empreses. La guia intenta redreçar la forma
d'anunciar-se i tenir presència en línia per tal d'obtenir més clients (comerç electrònic).

Descripció

Les guies temàtiques mostren els aspectes fonamentals de l'eMàrqueting, possibles solucions
a determinats problemes, metodologia d'implantació, casos d'èxit i, en particular, com les noves
tecnologies poden ajudar en la millora de la competitivitat de la seva empresa.

Destinataris

Directors generals i directors comercials d'empreses de diferents sectors en funció de la
temàtica a tractar.

Requisits

Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_emarqueting

Productes relacionats

JORNADES TIC
MATERIALS DE SUPORT TIC
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
GUIA 'L'EMPRESA I LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ'

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/guia_emarqueting


Tornar a índex

JORNADES TIC

Objectiu

Visualitzar la importància i els beneficis de l'adopció de les TIC en els processos tant interns,
com amb els clients i proveïdors i en la gestió empresarial per millor l'eficiència de l'empresa i
facilitar la presa de decisions.

Descripció

Jornades on conèixer les característiques de la tecnologia desitjada des d'un àmbit estratègic,
de gestió i summament pràctic.

Es mostren casos d'èxit que serveixin per motivar l'adopció de les TIC.
Es mostren les millores en la gestió a través de l'ús de les noves tecnologies.

Destinataris

Directors generals, directors funcional i director de tecnologies de la informació d'empreses de
diferents sectors en funció de la temàtica a tractar.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org

Productes relacionats

MATERIALS DE SUPORT TIC
JORNADES TIC
CERTIFICAT DIGITAL
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

LLIBRE BLANC DE LA SEGURETAT A INTERNET

Objectiu

Donar a conèixer els tòpics mes importants sobre la seguretat a Internet.
Facilitar un anàlisi sobre la situació actual de la seguretat als negocis.
Identificar les possibles accions i recomanacions a emprar per cada empresa.

Descripció

El Llibre Blanc és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la col·laboració
de l'Agència Catalana de Certificació, per garantir la seguretat en l'ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

Destinataris

Responsables de les empreses, gerents, responsables de seguretat.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 448
agoraTIC@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/llibre_blanc_seguretat_internet

Productes relacionats

JORNADES TIC
MATERIALS DE SUPORT TIC
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'

mailto:agoraTIC@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/guies_empreses/llibre_blanc_seguretat_internet


Tornar a índex

MATERIALS DE SUPORT TIC

Objectiu

Conèixer els beneficis d'implantar solucions tecnològiques en l'estructura i gestió empresarial i
ajudar a l'empresari a aprofitar les millores que li poden oferir les TIC.

Descripció

Les guies temàtiques mostren: oportunitats en la gestió, implicacions en el model de negoci,
retorn de la inversió, casos d'èxit i, molt especialment, com les noves tecnologies poden ajudar
en la millora de la competitivitat de la seva empresa.

Destinataris

Gerents i directius d'empreses interessades en implementar solucions tecnològiques que
afavoreixin els seus processos de negoci i la seva gestió.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei d'Innovació
Tel.: 902 448 488
empresadigital@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/recursos_tic

Productes relacionats

JORNADES TIC
JORNADES D'INNOVACIÓ
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'

mailto:empresadigital@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/recursos_tic


Tornar a índex

REVISTA E-NTER.NET

Objectiu

Donar informació a empresaris i directius sobre el que cal per fer negocis a la xarxa amb totes
les garanties.

Descripció

Publicació trimestral sobre la seguretat a Internet, que aporta informació sobre la seguretat a la
xarxa, el sector de les TIC, els seus protagonistes i casos empresarials d'interès.

Destinataris

Directors de Sistemes d'Informació de les grans empreses de serveis i subministrament.

Requisits

Sol·licitud prèvia.
Accessible a través del web de la Cambra.

Termini

Trimestral.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Gabinet de Comunicació i Projecció Corporativa
Tel.: 902 448 448
comunicacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/premsa/hemeroteca_digital#e-nter.net

Productes relacionats

JORNADES TIC
MATERIALS DE SUPORT TIC
GUIA '23 TÈCNIQUES BÀSIQUES PER UN COMERÇ ELECTRÒNIC D'ÈXIT'
GUIA D'ASPECTES LEGALS (LOPD - LSSI)
GUIA 'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE CLIENTS'

mailto:comunicacio@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg
www.cambrabcn.org/web/cambra/la_cambra/premsa/hemeroteca_digital#e-nter.net


Tornar a índex

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN TURISME

Objectiu

Contribuir a millorar l'esquema de gestió de les empreses turístiques, mitjançant la implantació
de models, sistemes i metodologies basats en la qualitat total per tal de:

Oferir a la direcció i/o propietat les pautes per exercitar el lideratge en la implantació
Contribuir a la millora de la motivació dels quadres intermedis i el personal de base
Millorar la comunicació entre els departaments o àrees de les empreses

Descripció

Avaluació inicial a les instal·lacions del sol·licitant per determinar l'estat de situació.
Si s'escau es fa un assessorament on es determinarà el model de gestió o eina de qualitat
més adient per a l'empresa o es facilitarà la informació.
Es lliura un rapport i/o documentació sol·licitada

Destinataris

Pimes del sector del turisme.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Turisme
Tel.: 934 169 539
turisme@cambrabcn.org

Productes relacionats

CLIENT MISTERIÓS EN TURISME
SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS (SICTED)
JORNADES TÈCNIQUES DE TURISME
TALLERS DE TURISME

mailto:turisme@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

CLIENT MISTERIÓS EN TURISME

Objectiu

Oferir propostes que permetin millorar la gestió del seu negoci i adequar-los a les noves
necessitats competitives del mercat, ajudant a les empreses a cercar i treure el màxim profit
dels seus punts forts i l'orienta cap al client potencial per aconseguir més fidelitat.
També l'ajuda a posicionar-se en un espai diferenciat de la competència.

Descripció

Eina que permet avaluar el nivell d'atenció, tracte i presencia que ofereix el personal de
venda als clients.
Els factors avaluats es classifiquen en funció del subsector turístic.
Es lliura un informe dels resultats amb un anàlisi comparatiu respecte al subsector avaluat.

Destinataris

Pimes, gremis i associacions del sector del turisme.

Requisits

Sol·licitud prèvia
Per franquícies, cadenes i empreses sucursalistes, aquest servei tindrà un límit de 3
avaluacions

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

No inclou l'import del servei consumit o prestat que es meritarà directament a l'empresari.

Contacte

Victòria Silberstein
Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Turisme
Tel.: 934 169 539
turisme@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN TURISME

mailto:turisme@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

ESTUDIS SECTORIALS DE TURISME

Objectiu

Donar informació que contribueixi a les empreses i altres agents turístiques a millorar la seva
gestió i facilitar eines per ajudar la presa de decisions; que les empreses del sector han de
prendre per tal d'incrementar la competitivitat dels seus negocis; i del seu territori.

Descripció

Estudi sobre determinades matèries que siguin de vigent actualitat i interès pel sector i
territori.
Un cop finalitzat l'estudi, es fa una presentació al sector i es lliuren exemplars.

Destinataris

Pimes del sector del turisme i agents econòmics locals.

Requisits

Sol·licitud prèvia, en funció de la col·lecció dels estudis realitzats.

Termini

Un estudi anual.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i Turisme
Gabinet Tècnic de Turisme
Tel.: 934 169 539
turisme@cambrabcn.org

Productes relacionats

JORNADES TÈCNIQUES DE TURISME
TALLERS DE TURISME

mailto:turisme@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

JORNADES TÈCNIQUES DE TURISME

Objectiu

Oferir informació útil i pràctica que ajudi a l'empresa a la pressa de decisions.

Descripció

Jornada monogràfica i anual per tractar temes d'actualitat, tot introduint noves pautes i
reflexions envers el sector.

Destinataris

Pimes i professionals del sector turístic.

Requisits

Inscripció prèvia.

Termini

Primer semestre de l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Turisme
Tel.: 934 169 539
turisme@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN TURISME
CLIENT MISTERIÓS EN TURISME

mailto:turisme@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS
(SICTED)

Objectiu

El SICTED és un model de qualitat que pretén millorar la qualitat turística en empreses i serveis
turístics per millorar la qualitat global de la destinació.

Descripció

Programa que inclou presentacions públiques, accions formatives intersectorials i sectorials,
visites individuals als establiments i taller col· lectiu de resolució de dubtes.
Si tot el procés finalitza amb èxit es lliurarà el distintiu de qualitat

Destinataris

Professionals del sector turístic, especialment, els responsables de l'atenció personalitzada als
clients i visitants de diferents àmbits.

Requisits

Signar el protocol d'adhesió.
Participar totes les actuacions previstes dins el SICTED en cada destinació.

Termini

Adhesió durant el primer semestre de l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Aquest servei es presta en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Contacte

Victoria Silberstein
Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Turisme
Tel.: 934 169 539
turisme@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN TURISME
CLIENT MISTERIÓS EN TURISME

mailto:turisme@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg


Tornar a índex

TALLERS DE TURISME

Objectiu

Facilitar a les empreses i a les entitats gestores del territori, eines, informació, suport, orientació
i assessorament tècnic sobre el sector turístic.

Descripció

Sessions informatives amb una xerrada tècnica recolzada amb uns exercicis pràctics.

Destinataris

Pimes i altres agents econòmics del sector turístic.

Requisits

Sol·licitud prèvia.

Termini

Tot l'any.

Preu (IVA inclòs)

Gratuït

Contacte

Victòria Silberstein
Servei de Formació, Comerç i ,Turisme
Gabinet Tècnic de Turisme
Tel.: 934 169 539
turisme@cambrabcn.org

Productes relacionats

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL EN TURISME
CLIENT MISTERIÓS EN TURISME

mailto:turisme@cambrabcn.org?subject=Consulta eCataleg



