Formació contínua:
Generar oportunitats a LinkedIn
Sectorial:
Deducció de despeses per a
treballadors autònoms
Mercats exteriors:
L’Iran
Management:
Com millorar la gestió d’impagats
Amb veu pròpia:
Josep Lluís Bonet, president de
Fira de Barcelona

Comerç
Gestió

COACB
Núm. 34/2016

90
è
aniversari
del COACB

1926

90 anys

1931

al costat dels
professionals

1933
1944
1955

1968

1984

1999

2005

2010

2130...

Gaudeix amb
Hotelius Club
d’un 15% de dte.
en més
de 60.000

hotels d’arreu del món!
Accediu al vostre link a través de la Intranet
del COACB o truqueu al 932 319 412

5
13

COACB

Notícies

PROFESSIÓ
LEGISLACIÓ:

Divorcis: guarda i custòdia compartida

FORMACIÓ CONTÍNUA:
Generar oportunitats a LinkedIn

SECTORIAL:
Deducció de despeses a l’habitatge habitual
per a treballadors autònoms

NOVETATS EDITORIALS

19
90
è
aniversari

ENTORN

MERCATS EXTERIORS:
L’Iran

PANORAMA:
90è aniversari del COACB

CONVERSEM AMB:
Enric Enrech, president del COACB, i Miquel
Valls, president de la Cambra de Comerç de
Barcelona

del COACB

MANAGEMENT:
Com millorar la gestió d’impagats

APPS per a AGENTS COMERCIALS
EN SIS PUNTS:
‘Newsletters’ més efectives

MANAGEMENT:
Servei de disseny web per a col·legiats

Laboral:
Els hàbits digitals del col·legiat

37

FIRMES

L’OPINIÓ:
Francisco Manuel Maestre Barrajón, president
del CGAC

AMB VEU PRÒPIA:
Josep Lluís Bonet, president de Fira Barcelona
i de la Cambra de Comerç d’Espanya

42

OCI I NEGOCI

NOVETATS
HOTELS & RESTAURANTS

Edita.
Col·legi Oficial d’Agents Comercials
Casp, 130, 08013 Barcelona
Tel. 93 231 9412 - Fax 93 245 5746
www.coacb.com - revista@coacb.com
President.
Enric Enrech Artal
Junta de Govern del COACB.
Enric Enrech Artal; Ricard Penas i Babot;
Carme Ferran Sanz; Josep Ayneto Peirón;
César Santamaría Martínez; Àlex Galicia
Latorre; Miquel Guàrdia López; Ingrid
Lens Rabassa; Xavier Navarro Fontanellas;
Esther Rey Vázquez
Assessor jurídic.
Marcel Martínez Bruguera
Consell de redacció.
Enric Enrech Artal; Josep Ayneto i Peirón;
Dolors Ruiz Prieto; Jordi Martí i Poch
La revista Comerç & Gestió ha estat
elaborada per l’Àrea de Comunicació i
Màrqueting del Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Barcelona.
Publicitat.
Col·legi Oficial d’Agents Comercials

Les opinions recollides en els textos publicats a
Comerç & Gestió són exclusivament dels seus
autors. L’opinió oficial del Col·legi l’expressa la
Junta de Govern com a òrgan de representació
de la institució.
Prohibida la reproducció literària o gràfica a través
de qualsevol mitjà sense l’autorització expressa
del COACB.
D. L. B-5632-2005
L’exactitud/veracitat del contingut de la publicitat
inclosa a la revista és responsabilitat exclusiva dels
anunciants i les empreses publicitàries.
Encara no reps la revista Comerç & Gestió?
Si la teva empresa encara no rep la
publicació del COACB, envia’ns un correu
electrònic a comunicacio@coacb.com amb les
teves dades postals i indicant a l’assumpte
ALTA COMERÇ & GESTIÓ.
Té dret d’accés, cancel·lació, rectificació i
d’oposició de les seves dades, que podrà exercir
mitjançant carta (Casp, 130, 08013 BCN) o correu
electrònic (comunicacio@coacb.com) al COACB.

Fent
història
La nostra història no té sentit sense
una paraula clau: col·legiats. I és que
sou vosaltres els que heu marcat
aquests 90 anys de Col·legi i els que
heu enfortit i potenciat la professió.
Sí, els Col·legis d’Agents Comercials
fem 90 anys.
I ho celebrem de forma especial amb
aquest número de Comerç & Gestió
que teniu a les mans, on fem tribut
als quasi 100 anys de servei i on
recordem els inicis de la nostra
entitat a través de dues institucions
referents que sempre ens han
acompanyat: Fira de Barcelona
i Cambra de Comerç. Gràcies a
totes dues per treballar per un
mateix objectiu: fer créixer la nostra
economia.
Les hem vist de tots els colors.
A més d’un ens ha tocat viure
(i sobreviure) a més d’una crisi
econòmica i sistèmica, però de
totes ens n’hem sortit. Ens haurà
costat més o menys, haurem
viscut èpoques dures, ens haurem
desplaçat en tren i en autobús per
tot l’Estat carregant els nostres
mostraris, haurem passat setmanes
fora de casa visitant clients, però era
l’època que ens havia tocat viure.
Eren altres temps.
És cert, els temps van canviar i se’ns
van obrir moltes més possibilitats
(entrar fàcilment a mercats

internacionals), tenir més canals de
comunicació amb el client (webs,
emails, xarxes socials... ) o tenir més
formació i coneixement del nostre
sector, entre molts d’altres.
El Col·legi també ha crescut amb
nosaltres i ha sabut adaptar-se a les
necessitats de cada moment. En
aquests darrers anys hem potenciat
la formació, i el Curs Oficial
d’Agent Comercial amb acreditació
universitària n’és un bon exemple.
Perquè ser comercial implica molt
més que tancar una venda. Hem fet
créixer els vincles amb importants
institucions del sector, entre elles el
Consejo General, ens hem fet sentir
als mitjans de comunicació i hem
demostrat que no existeix economia
de país sense intermediació, sense
agents comercials.
Però, repeteixo, això ha estat feina
de tots: de vosaltres, col·legiats,
que sou els que porteu la professió
al carrer, de les darreres juntes de
govern que van posar les llavors i el
reg i de les institucions que ens fan
costat.
Fem 90 anys, però mirem al futur
amb optimisme i amb la seguretat
que la nostra professió seguirà
creixent, com a mínim, cent anys
més.
Felicitats a tots.

Segueix-nos!
@coacbcn
Grup “Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de
Barcelona”
Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Barcelona

Enric Enrech i Artal
President del COACB
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Agents & Brokers:
entrevistes de feina ‘in
situ’ i amb agenda prèvia

La plataforma de contactes professionals
instal·la en l’edició d’enguany una zona d’entrevistes entre empreses i agents comercials,
amb hora programada.
Els dies 1 i 2 de juny, el COACB
i la plataforma de contactes
Agents & Brokers estarà present
al Bizbarcelona, el saló adreçat a
pimes, emprenedors i autònoms,
al Palau 1 del recinte de Montjuïc
(Fira de Barcelona).
L’espai de networking Agents &
Brokers s’instal·la el dia 1 de juny,
de 10 a 15 hores, i permet que els
visitants puguin consultar ofertes
de feina de diferents sectors, fer
contactes, reunir-se amb empreses

i publicar de franc el seu projecte
de negoci o demanda. A més,
l’edició d’enguany compta amb
un espai dedicat a entrevistes de
feina entre empreses i col·legiats,
aquestes amb inscripció prèvia i
hora programada.
Així mateix, el COACB participa
al BIZ amb un punt d’assessorament personalitzat en l’àmbit
comercial, un estand i la conferència “Com captar els teus
primers clients”.
Consulta el catàleg d’empreses que
estan buscant comercials:
www.agentsbrokers.net
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IUCAB

LA
CELEBRA A MÀLAGA EL SEU

CONGRéS ANUAL

Durant el CongrÉs s’ha celebrat el Networking Professional
d’Ocupació, que ha reunit més de 45 empreses nacionals i
internacionals i ha programat més de 180 entrevistes amb
agents comercials.

La Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB)
va celebrar a Màlaga, del 19 al 21
de maig, el seu congrés anual. A
la trobada, van participar-hi els
màxims representants de 17 associacions professionals d’agents
comercials europees, que van analitzar la situació actual i les perspectives de futur de la professió.

Delegates meeting
Al congrés van participarhi representants de la IUCAB
d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre,
Dinamarca, Eslovènia, Finlàndia,
França, Grècia, Itàlia, Països Baixos,
Noruega, Regne Unit, Irlanda, Suècia,

6 / comerç & gestió

Suïssa i Espanya. Durant la trobada
es va nomenar el nou secretari de
l’associació i es van tractar temes
legals que afecten la feina dels
agents comercials, marcada per les
reformes comunitàries i els reptes de
l’economia digital.

Els representants de la
IUCAB van rebre la visita
de l’alcalde de Màlaga,
Francisco de la Torre
Prados (a la imatge, el
cinquè començant per
l’esquerra)

notícies coacb

Networking
Professional
d’Ocupació
Com a part dels actes del congrés
internacional, la Cofradía de
Estudiantes de la ciutat de Màlaga
va acollir divendres 20 de maig
un Networking Professional
d’Ocupació, on es van fer més
de 180 entrevistes de selecció
programades prèviament
entre empreses nacionals i
internacionals de diferents sectors
i agents comercials. L’objectiu va
ser posar en contacte empreses
que seleccionen comercials
per vendre el seu producte o
servei a Espanya o Europa i a la
inversa, comercials que busquen
empreses per representar. A més,
els representants dels 17 països
que formen part de la IUCAB
van assessorar durant tot el matí
empreses i comercials.

NETWORKING EN XIFRES:
entrevistes
programades

empreses
participants

candidats
inscrits

+180 +45 +75

Premi al comercial
Internacional de
l’any

Impulsat per

Divendres 20 de maig a la nit es
va celebrar el sopar de gala del
congrés, on es va fer el lliurament
de la 7a edició del premi George
Hayward de la IUCAB, que
s’atorga al considerat com a Agent
Comercial Internacional de l’Any.
El guanyador del premi va ser
Walter Dittmann, agent comercial
d’Alemanya.
El premi de la IUCAB d’Agent
Comercial de l’Any “Premi George
Hayward” va ser creat pel Comitè
Executiu de la IUCAB després de
la defunció, al maig de 2009, del
Sr. George Hayward, el primer
Vicepresident dels Estats Units de
la IUCAB.
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9a edició del ‘Showroom’

Expopell

es trasllada
a Fira de Barcelona i tanca més de

mil comandes

Coronel Tapioca, Privata, Liberto Buenos, Maletas National
Geographic o Guy Laroche han estat algunes de les
marques representades en els més de 2.000 m2 d’exposició.
El COACB ha celebrat del 8 al
10 de maig una nova edició del
showroom de marroquineria i complements Expopell, que enguany
s’ha ubicat a l’annex del Palau 8
de la Fira de Barcelona de Montjuïc, un marc totalment equipat
per l’àmbit firal, amb fàcil accés
de transport i aparcament per a
expositors i visitants.

8 / comerç & gestió

El showroom ha reunit en un únic
espai una trentena d’expositors,
entre els quals fabricants, comerç
minorista i agents comercials, amb
l’objectiu de dinamitzar els contactes professionals i reactivar les
vendes del sector. La directora de
Comerç de la Generalitat, Muntsa
Vilalta, va ser l’encarregada d’inaugurar l’edició d’enguany.

notícies coacb

Informa’t de la reserva
d’estands per a la
propera edició:
Tel. 93 231 94 12 /
info@expopell.com /
www.expopell.com

Amb més de 2.000 metres quadrats, Expopell ha reunit marques
tan conegudes com Coronel Tapioca, Maletas National Geographic,
Privata, Liberto Buenos, Guy
Laroche o Glöko, entre d’altres.
Els expositors del showroom, que
tots treballen amb col·legiats, han
presentat les darreres col·leccions
per a la temporada tardor-hivern
2016 en articles de viatge, marroquineria, articles de regal, bijuteria
i complements.

m2 d’exposició

2.000

participants que
repetiran l’any vinent

70%

“Aquesta edició ha representat un
salt qualitatiu per a Expopell a causa del creixement del sector comercial que estem vivint en els darrers
anys i amb aquesta nova ubicació
s’ha confirmat la tendència positiva
en la demanda”, comenta el president del COACB, Enric Enrech.
El 80% dels expositors han afirmat
que estan satisfets amb el nou
espai, el 67% ha confirmat que ha
aconseguit nous clients en aquesta
edició d’Expopell i un 70% ha assegurat que participarà en la propera
edició. Aquesta edició ha atret més
de 600 visitants professionals.

professionals

+600
Captura aquest
QR per veure el
vídeo d’aquesta
edició

Amb la col·laboració de:
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L’atur al sector comercial disminueix
un 37% en el primer trimestre
El sector d’articles per a la llar, un dels sectors
que sempre ha estat més afectat per l’atur, també el
veu disminuir un 53% en el tercer trimestre de 2015.

-37%

l´atur

són els que han registrat els índexs
més baixos d’atur.
“Estem en un moment de creixement positiu i tant les empreses
com els agents comercials ho estan
notant, però és cert que encara falta per recuperar”, comenta el president del COACB, Enric Enrech.

-43%
gener

-27%
març

-39%

febrer

Comparativa atur
primer trimestre (2015-2016)

MARÇ

L’atur al sector comercial disminueix un 37% durant el primer
trimestre de 2016, en comparació
al mateix període de l’any anterior.
Per mesos, gener ha registrat un
descens del 43%, seguit de febrer,
amb el 39%, i març, amb el 27%.
Per sectors, els més afectats per
l’atur al primer trimestre són el de
serveis (29%); el d’articles per a la
llar (22%) i maquinària (13%); mentre que els sectors de la construcció
(4%), informàtica, alimentació i paper (tots tres amb un 6% cadascun)

disminueix
un

GENER

29% SERVEIS
22% ARTICLES PER A LA LLAR
13% MAQUINÀRIA
4% CONSTRUCCIÓ
4% INFORMÀTICA
4% ALIMENTACIÓ
4% PAPER
6% ALTRES

FEBRER

ATUR per sectors

0%
2016
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Èxit de convocatòria als cursos
subvencionats per a col·legiats
Durant els mesos d’abril, maig i
juny, el Col·legi ha impartit cursos
formatius, 100% subvencionats,
per a col·legiats autònoms, en
règim general o a l’atur. Els cursos,
de diferent temàtica, han estat
atorgats pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i
han participat altres col·legis professionals que també formen part
de l’Associació Intercol·legial.
La convocatòria dels cursos ha

tingut un gran èxit entre els col·
legiats que han pogut obtenir plaça, que han pogut ampliar els seus
coneixements. Entre els cursos, hi
havia els següents: Anglès (nivell
bàsic i mitjà); Microsoft Office Excel II; Tècniques de venda i formació de venedors; Comerç a través
de les xarxes socials; Tècniques
de coaching o Gestió empresarial
per a treballadors autònoms, entre
d’altres.

Amb la col·laboració de:
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Descompte de fins a 10 cèntims d’euro

Noves condicions
en carburants amb
la targeta Solred

El COACB ha millorat les
condicions de la targeta Solred
mitjançant el seu acord amb la
companyia. A partir d’ara, els
col·legiats es poden beneficiar
d’un descompte de fins a 10
cèntims d’euro per litre en gasoil
i de fins a 7 cèntims d’euro per litre en benzina a les més de 2.500

DIÈSEL E+ / 8 CTS./L*

estacions de servei preferent
de les xarxes Repsol, Campsa i
Petronor; a la resta de benzineres
el descompte fix és de 1,2 cèntims d’euro/litre. A més, de regal
obtenen un VIA-T totalment gratuït. Els col·legiats que ja siguin
usuaris de la targeta ampliaran el
seu descompte actual.

DIÈSEL 10 / 10 CTS./L*
BENZINA´95 / 5 CTS./L

AVANTATGES DE LA TARGETA

7 CTS./L
AUTOGÀS (GLP) / 3 CTS./L
BENZINA´98 /

*Descompte de 8 i 10 cts./L en les més
de 2.500 estacions de servei preferent; a
la resta de benzineres el descompte fix és
d’1,20 cts./L

VIA-T GRATUÏTS
És el sistema de pagament
amb el qual podreu pagar
els peatges sense necessitat
d’aturar el vehicle. Sol·licita
el teu Via-T gratuït que estarà associat a la teva targeta
Solred.
CONTRACTACIÓ
GRATUÏTA
La targeta no té cap cost
d’emissió ni de manteniment.

PEATGES
La targeta permet el pagament de peatges tant en les
autopistes nacionals com a
les principals europees.
PAGAMENT ALS
APARCAMENTS SABA
Podeu utilitzar la targeta
Solred per pagar als més de
50 aparcaments de l’empresa
Saba.

EXTRACTES I FACTURES DESGLOSSADES
Rebreu cada mes tota la informació detallada dels moviments dels vostres vehicles.
A més, Solred desglossa l’IVA
a cada factura per simplificar-ne la declaració.

tuit DESTACAT

Segueix-nos
al Twitter
@coacbcn
Durant EL MeS D’ABRIL
els tuits del COACB
van tenir
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13,4K
impressions

legislació professió

Divorcis:
guarda i custòdia compartida
Aquesta vegada ens allunyem de la matèria habitual dels nostres
articles sobre qüestions d’agència comercial i ens referim a una
altra temàtica que, sense ser específica dels agents comercials,
és d’interès general, i sobre la qual el nostre despatx assessora
freqüentment els col·legiats.

Ens referim al canvi de criteri ja
consolidat sobre l’atorgament de la
guarda i custòdia dels fills menors
en els casos de divorci o ruptura de
la parella.

El Tribunal Suprem
tendeix a considerar
desitjable aquest
sistema, per davant de
l’atribució exclusiva
a un dels progenitors
Com és ben sabut, al llarg de diferents dècades, des de l’aprovació
de la llei del divorci l’any 1982, la
guarda i custòdia dels menors habitualment s’atorgava a un dels progenitors, amb molta més freqüència
a la mare. Ja fa alguns anys que el

Codi Civil català va establir un criteri
molt diferent, segons el qual es dóna
preponderància a la guarda compartida. Es considera que d’aquesta
manera tots dos progenitors s’involucren més en la cura i educació
dels fills, quelcom beneficiós per als
menors, que és el que, en definitiva,
es pretén. Des de llavors, la regulació
que es va establir en algunes altres
comunitats autònomes va seguir
aquest mateix criteri.
El Tribunal Suprem també

La novetat és que recentment
aquest criteri ha estat considerat
el més recomanable pel Tribunal
Suprem, que ha dictat una sentència
de l’11 d’octubre de 2016 que recull
allò que ja ha estat exposat en altres
sentències dels últims tres anys.
Allà s’hi estableix que la guarda i

Carlos Larrumbe
Advocat COACB
www.lsfabogados.es

custòdia compartida no ha de ser
una mesura excepcional, sinó que
s’ha de considerar normal o, fins i
tot, desitjable, ja que permet que
sigui efectiu el dret que tenen els
fills de relacionar-se amb tots dos
progenitors sempre que això sigui
possible. D’aquesta manera, si bé
la redacció de l’article 92 del Codi
Civil no s’inclina especialment per la
guarda compartida, la interpretació
que en fa el Tribunal Suprem a les
seves sentències tendeix a considerar desitjable aquest sistema, per
davant de l’atribució exclusiva a un
dels progenitors. Això no afecta la
regulació civil pròpia de Catalunya,
però constatem que tots dos criteris
han acabat confluint.
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Generar oportunitats a

LinkedIn
LinkedIn és la xarxa social del
networking, aquella que ens permet
mantenir el contacte amb les
persones que hem anat coneixent
al llarg de la nostra carrera
professional i, alhora, trobar totes
aquelles que ens interessaria
conèixer.

Es diu que si no ets a LinkedIn no existeixes, ja que
els reclutadors i els compradors cada vegada es
recolzen més en aquesta
eina per buscar candidats
i proveïdors, així com per
fer una primera preselecció. I si existeixes en
aquesta xarxa social per a
professionals però no tens
un bon perfil, tens poques
possibilitats de ser escollit

o de generar oportunitats
reals, entre les quals les
d’arribar a vendre els teus
productes o serveis.
D’aquesta manera, quan
plantegem l’ús de LinkedIn hem de tenir molt
clar quin o quins són els
nostres propòsits, ja que
les estratègies que caldrà
aplicar en aquesta xarxa
seran molt diferents en
funció dels sis possibles
objectius que plantegem a
continuació:
1.– Buscar feina o candidats.
2.– Progressar o conservar la feina.
3.– Comprar o vendre.
4.– Difondre les teves
idees o projectes.
5.– Obtenir o compartir
coneixements.
6.– Obtenir reconeixement.
En funció dels teus
objectius, pot ser suficient “ser-hi”, sempre que
et diferenciïs de la resta
adequadament. Per fer-ho
pot haver-n’hi prou amb
optimitzar el teu perfil i
actualitzar-lo cada vegada
que vulguis notificar canvis substancials en la teva
formació o experiència
professional. No obstant
això, per assolir els teus
objectius, en la majoria de
casos no en tindràs prou
de tenir un perfil optimitzat a LinkedIn, sinó que
hauràs de treballar per
generar oportunitats.
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Oportunitats reals
Per generar oportunitats
pots seguir aquests suggeriments:

• Genera i comparteix
continguts: t’ajudarà
a destacar en la teva
especialitat.

• Aconseguir recomanacions: obtén prestigi
a través de les recomanacions sinceres dels
teus clients, proveïdors i
superiors o subordinats.

• Crea la teva pròpia
estratègia per vendre o “vendre’t” a
LinkedIn:
- Coneix-te bé a tu i
el producte que vols
vendre.
- Fes un estudi de mercat.
- Localitza les empreses
que t’interessen.
- Optimitza el teu perfil
personal i d’empresa.

• Posicionar-te per ser
trobat: utilitza el màxim de paraules clau al
teu perfil a través de les
quals t’agradaria que et
trobessin a Internet.

en la majoria dels casos no
en tindràs prou de tenir-hi
un perfil optimitzat, sinó que
hauràs de treballar per generar
oportunitats
• Quan et convidin,
pren la iniciativa:
revisa el perfil de qui
et convida, identifica
en què et pot ser útil,
envia-li un missatge
d’agraïment i aprofita per proposar col·
laboracions.
• Amplia la teva xarxa de contactes: si la
teva xarxa de contactes és atractiva, el teu
perfil també ho és.
Decideix si acceptes o
convides massivament
o bé ho fas de manera
selectiva.
• Participa en grups: si
et relaciones amb persones amb interessos
comuns, és més fàcil
que et sorgeixin oportunitats. Per arribar a un
contacte, de vegades
és millor fer-ho a través
d’algú receptiu del seu
entorn.

- Localitza a LinkedIn
les persones responsables d’aquestes
empreses.
- Amplia la teva xarxa
de contactes.
- Prepara la comunicació.
- Ofereix el teu producte/servei o a tu mateix.
- Aconsegueix una
entrevista o una comanda.

Lluís Brañas Fontbernat
Consultor, formador i expert
en LinkedIn

Decàleg per optimitzar
el teu perfil

1

Nom. Si tens un nom i cognom comuns, utilitza
el segon cognom. Si continues sense poder
diferenciar-te, crea un àlies o algun element
diferenciador.

2

Foto. Un perfil de LinkedIn sense fotografia
genera desconfiança o denota inaccessibilitat
(que també pot formar part de l’estratègia de
determinats perfils).

3

Titular professional. El titular professional ha
de reflectir el que podem aportar. Utilitza tot l’espai
disponible per exposar allò que pots aportar, tot
especificant les teves especialitats.

4

Fons del perfil. La primera impressió és

5

Informació de contacte. Utilitza un correu

6

Extracte. Al meu parer, una de les parts més

7

Experiència professional-educació. No

8

Utilitza imatges, presentacions i
vídeos propis. Utilitzar imatges augmenta per

important. Una imatge que aporti informació
sobre la teva experiència o formació pot despertar
l’interès de qui vols que et trobi.
electrònic personal per garantir més privacitat en
les teves relacions. Si vols que contactin amb tu,
inclou el número de telèfon.

importants del perfil de LinkedIn. És el lloc on
es pot comunicar la nostra personalitat, donar
a conèixer els nostres objectius i explicar els
aspectes de la nostra vida personal i professional
que puguin facilitar la comprensió de la nostra
trajectòria.

et limitis a fer una simple cronologia d’experiències
i titulacions. Detalla les feines dutes a terme, els
llocs ocupats i els objectius aconseguits. Això, a
més de marcar la diferència respecte dels teus
competidors, t’ajudarà a ser trobat amb més
facilitat pel cercador.

tres la possibilitat de ser visualitzat.

9

Projectes. Els projectes permeten vincular-

10

Idiomes. El teu perfil es veurà en l’idioma que

te amb altres perfils que hagin participat en els
mateixos projectes i que podrien donar referències
sobre tu.
utilitzi la persona que el visita. Així doncs, si vols
que et trobin empreses estrangeres cal que creïs el
perfil en altres idiomes.
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professió sectorial
Deducció de despeses a l’habitatge habitual

El director

treballa a casa
El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), amb caràcter vinculant
per a totes les administracions d’Hisenda, va resoldre el setembre passat
que els autònoms tenen dret a deduir les seves despeses de telèfon,
aigua, llum, gas i altres subministraments compartits amb la resta de
l’habitatge habitual. És només un dels avantatges de ser autònom i
treballar des de casa.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions fa possible que cada vegada més
gent tingui la possibilitat de treballar
des de casa amb només un ordinador
personal i accés a Internet. Molts
treballadors autònoms i emprenedors
ja ho fan, i el col·lectiu dels agents
comercials en són un exemple.
A tots ells, el Tribunal Econòmic
Administratiu Central (TEAC) els
va donar recentment una bona
notícia, ja que, el 10 de setembre
passat, aquest tribunal va dictar una
resolució en contra del criteri que
mantenia el Ministeri d’Hisenda.
Ara, i amb caràcter vinculant per a

Els TEA són òrgans independents
de l’Administració General de l’Estat
que resolen reclamacions economicoadministratives, que a Espanya
constitueixen un recurs especial
per impugnar els actes tributaris
davant la mateixa administració que
els dicta. S’estima que els beneficiats per aquesta resolució són un
col·lectiu d’uns 300.000 treballadors
autònoms.
Pel que fa a la tramitació, els agents
comercials que vulguin deduir-se
aquestes despeses han de comunicar a Hisenda, amb el model 036 o
037, l’alta de l’habitatge i els metres
d’afectació per a l’activitat. També

Força col·legiats dedueixen les despeses
de subministraments i telèfon sense haver
fet els tràmits corresponents i, en cas
d’inspecció d’Hisenda, no els accepten la
despesa com a deduïble
totes les administracions, s’estableix
que els treballadors autònoms tenen
dret a deduir les seves despeses
de telèfon, aigua, llum, gas i altres
subministraments compartits amb
la resta de l’habitatge habitual. Per
poder deduir-se les despeses, els
beneficiaris han de poder demostrar
la despesa atribuïble al desenvolupament de l’activitat professional.
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han de remetre al seu Ajuntament
l’afectació de l’habitatge a l’activitat, tramitar la llicència d’activitat i
pagar els residus industrials corresponents. En cas de ser un habitatge de lloguer, s’ha de demanar al
propietari que emeti una factura en
concepte d’arrendament de despatx.
El càlcul de l’import de la deducció
dels subministraments s’ha de fer

en funció dels metres declarats i
els dies laborables i les hores que
s’exerceix l’activitat a l’immoble.
Per conèixer amb exactitud la quantia proporcional deduïble d’aquestes
despeses, recomanem als agents
comercials col·legiats que es deixin
assessorar pel departament fiscal del
COACB. De fet, arran de la sentència
del TEAC, el Servei d’Assessoria del
COACB va començar a rebre més
consultes sobre aquesta qüestió. La
cap d’aquest servei, Elena Santamaría, assegura que el criteri de
l’assessoria sempre ha estat en línia
del que finalment ara ha resolt el
tribunal.
Sobre les consultes que els col·
legiats fan al respecte, Santamaría
explica: “Ens hem trobat amb força
col·legiats que dedueixen les despeses de subministraments i de telèfon
sense haver fet els tràmits corresponents i, en cas d’inspecció d’Hisenda, no els accepten la despesa com a
deduïble”.
La feina dels teus somnis
Alguns dels avantatges de ser treballador autònom i emprenedor són
obvis: ser el teu propi cap; poder ferte a mida la feina dels teus somnis;
possibilitat de guanyar més diners
i assolir un estatus; realització personal; garantir-se un lloc de feina…

Naturalment, ser autònom també té
els seus inconvenients, coneguts de
sobres (no tenir horaris ni ingressos
recurrents garantits; manca de les
relacions socials que s’estableixen
entre companys…), però en aquest
article ens hem volgut centrar en alguns dels avantatges (veure quadre
adjunt), als quals s’afegeix el de la
deducció de despeses a l’habitatge
habitual.

Avantatges de treballar des de casa

D’altres reverteixen en beneficis tant
personals com socials, com ara la
integració laboral de persones amb
discapacitat o mobilitat reduïda.

• El lloc de residència no importa: no cal viure en llocs cèntrics, ni tan sols a la
ciutat, mentre que els assalariats que treballen per compte aliè necessiten fixar la
seva residència en funció d’on tenen el centre de treball.
• Sense desplaçaments: els desplaçaments per anar a la feina ens ocupen molt
temps de la jornada laboral. Treballant a casa, guanyes temps, no gastes en
benzina i t’estalvies els maldecaps dels embussos o les incidències dels transports
públics.
• Més oportunitats laborals: si no hi ha el problema de les distàncies i no
treballes en exclusiva per a una empresa, tens més temps per redistribuir. Això
vol dir que el mercat laboral s’eixampla per a tu, ja que pots treballar per a més
empreses, amb independència d’on estiguin situades.
• La imatge no importa: pots treballar en pijama, bata i sabatilles, o com et sigui
més còmode.
• Sense interrupcions: no hi ha reunions inesperades o que s’allarguen més del
compte. No hi ha interrupcions i et pots concentrar.
• Menges més sa: menges a casa, sense estrès, sense carmanyola.
• Conciliació: més facilitat per compaginar la vida laboral amb la familiar.
• Més llibertat: no és només la flexibilitat horària, és que pots parar per dormir una
estona, per menjar, per fumar sense haver de baixar al carrer, per fer una gestió
personal… Això sí, també has de tenir força de voluntat, ser disciplinat i saber
organitzar-te molt bé, ja que, si no, tanta llibertat se’t pot tornar en contra.
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professió novetats editorials

Lectures
Experiencia de
cliente

Top Chef Sales

(LID Editorial)

Javier Fuentes

Marcos González de la-Hoz
González de la-Hoz i la resta d’autors
d’aquest llibre han desenvolupat un
manual sobre el concepte “experiència de client” (CEM en les seves
sigles en anglès) adreçat als professionals de la matèria per ser utilitzat com a manual de
consulta. Experiencia de cliente és un llibre viu: cada lector
haurà de adaptar-lo al seu cas particular, ja que el manual
no pretén defensar una ideologia CEM ni que els models
exposats siguin els únics vàlids.

Alas de mariposa

(LID Editorial)
Top Chef Sales està orientat a la direcció de vendes i/o d’equips comercials. Coneixement, noves tècniques,
trucs, destreses... són els ingredients
d’aquest llibre per “cuinar” unes
bones vendes de manera pràctica i
amena. Un llibre pensat per a emprenedors, gestors d’empreses, directius i altres professionals i no professionals
involucrats o interessats en el món comercial que vulguin
conèixer tots els secrets de les vendes i vendre més i millor.

(Plataforma editorial)

La trampa de las
redes sociales

Nathalie Detry

(Empresa Activa)

En aquest llibre podràs trobar moltes
de les claus per al teu creixement
tant personal com professional
que la seva autora, Nathalie Detey,
ens descriu a través d’una bonica
història recorrent “les set illes” i que
complementa amb una segona part
plena de píndoles transformacionals i respostes que ens
conviden a “ desplegar les nostres ales “. Alas de Mariposa
és un manual d’instruccions per tenir sempre a prop, que
ens convida a trobar el millor camí per a la transformació
personal.

B. J. Mendelson
Les xarxes socials creixen i tenen la
seva importància, però segons l’autor
molt menys de la que alguns prediquen, i tenen molt poca rellevància
respecte del negoci pròpiament dit.
Podràs tenir milers de seguidors a
Facebook i Twitter, però això no es tradueix en un augment
del negoci. En aquest llibre se suggereixen una sèrie de
pautes que cal seguir per tenir una bona presència a la
xarxa i connectar amb els clients i consumidors, però sense
gastar una fortuna per aconseguir-ho.

La empresa más feliz
del mundo

Qué busca el
headhunter

(Empresa Activa)

(Editorial Conecta)

David Tomás

Arancha Ruiz

Una història pràctica sobre com
canviar la manera de treballar
d’un equip: un biòleg hereta dues
llibreries diametralment oposades
que només tenen en comú que cap
dóna guanys. Utilitzant les 11 claus
de les empreses felices, a poc a poc va transformant les
dues llibreries instaurant uns canvis senzills per fomentar
la motivació i la implicació dels empleats en el futur de
l’empresa, ja que no hi ha empreses felices si la gent que
hi treballa no ho és.
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Qué busca el headhunter és un
llibre pràctic amb el qual aprendràs
quin tipus de talent busca un head
hunter; quin rol assumeixes en el
procés i com enfortir la teva posició
com a candidat; com funciona el
networking del cercatalents; on anirà a buscar el teu talent
un headhunter i com assegurar-te que et trobi; com dominar el discurs per ser identificat com un candidat valuós;
i quins són els moments crítics del procés i com no fallar
quan arribin.

mercats exteriors entorn
Un nou mercat de 80 milions d’habitants

L’Iran

La fi del bloqueig comercial a l’Iran imposat pels
Estats Units i la Unió Europea reobre la possibilitat de
treballar en aquest país o exportar-hi béns i serveis.
Moltes empreses estrangeres reconeixen el seu interès
per introduir-se en un mercat de 80 milions d’habitants,
però, a causa de l’alt nivell de proteccionisme que
impera en aquest país asiàtic, no ho tenen fàcil.

L’Iran ha tornat a l’escena econòmica
internacional. La signatura de l’Acord
de Viena entre la república islàmica
i les principals potències occidentals, que limita el programa nuclear
iranià a canvi d’aixecar les sancions
econòmiques a l’Iran, obre noves
perspectives de negoci. Segons dades
de la Confederació d’Empresaris
d’Andorra (CEA), que es va reunir al
mes de març amb els representants
de la Cambra de Comerç i la Indústria
Hispano-Iraniana, l’Iran ha vist desbloquejats 100.000 milions de dòlars
els darrers mesos com a conseqüència
del aixecament recent de les sancions
internacionals. Altres fonts, com ara
l’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), asseguren que
el país té 350.000 milions d’euros
disponibles per a inversions.

Les empreses catalanes, però, ja fa
anys que intenten aventurar-se en
aquell mercat. Des de l’any 2000, per
exemple, la Cambra de Comerç de
Sabadell ha organitzat 12 missions comercials a l’Iran, amb una participació
global de més de 120 empreses. L’última d’aquestes missions es va fer al
desembre de 2015, per buscar noves
oportunitats en els sectors següents:
petroquímic, transports, energia
elèctrica i renovables, components
d’automoció, maquinària, mineria,
productes químics i farmacèutics,
auxiliar de construcció, hàbitat i productes de consum.
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Superfície de l’Iran:
1.648.000 km2
POBLACIÓ:
81 milions d’habitants
CAPITAL:
Teheran

dadeS D’INTERÈS

entorn mercats exteriors

Idioma oficial:
Persa
MONEDA:
Rial iranià (1 euro = 36.000 rials,
aproximadament)
A l’Iran no s’accepten targetes de
crèdit estrangeres, per la qual cosa
és necessari viatjar amb diners en
efectiu (dòlars o euros). Als hotels es
pot abonar la factura amb divises o
moneda local.

AMBAIXADA DE L’IRAN A ESPANYA
C/ Jerez, 5
28016 MADRID
Tel.: 91 3450116
AMBAIXADA D’ESPANYA A
TEHERAN
Darrus, Sharzad Boulevard, Kamasaei
St, East first lane 10
Tel.: (+98-21) 22.56.86.81/82/83/84
E-mail: emb.teheran@maec.es
OFICINA COMERCIAL DE
L’AMBAIXADA D’ESPANYA A
TEHERAN
29, Gol Gasht St, Africa Ave.
Teheran - IRAN
Tel.: (+98-21) 22.01.61.18 /
22.01.59.10 / 22.04.15. 28
E-mail: teheran@comercio.mineco.es
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A dalt: Mesquita de Zaid, al Gran Basar de
Teheran. A la dreta, imatge d’una refineria: el
petroli representa el 17% del PIB de l‘Iran

Per la seva banda, la Cambra de
Comerç i Indústria de Terrassa també
va organitzar, en aquest cas el 2014,
una missió comercial multisectorial a
l’Iran en la qual van participar un total
de 10 empreses: Certest Biotec, de
Saragossa (biotecnologia); Ascensores Eninter, de Cornellà de Llobregat
(ascensors); Dena Desarrollos, de
Terrassa (parallamps); Sensocar, de
Terrassa (pesatge industrial); Montibello-Cosmética Cosbar, del Prat de
Llobregat (cosmètica professional);
Sobime, de Sant Feliu de Llobregat
(fabricant d’aixetes i material de la
construcció); Menshen Iber, de Molins
de Rei (plàstics-packaging); Berioska,
de Xest-València (cosmètic); Antonio
Matachana, de Barcelona (sanitari
hospitalari); i LEDS-C4, de Torà-Lleida
(il·luminació).
Ja el 2016 la Cambra de Comerç de
Barcelona ha portat a terme, el passat
mes d’abril, una missió comercial a
l’Iran amb empreses que buscaven
clients, distribuïdors o socis comercials, una acció que s’emmarca dins del
Pla d’Acció Internacional del Consell
de Cambres de Catalunya 2016. Les
empreses participants van poder
analitzar les oportunitats econòmiques i els factors competitius del país.
Segons la Cambra de Comerç, “l’estat
d’ànim a Teheran és molt esperançador. Es tracta del sisè productor mundial d’hidrocarburs, amb una indústria
auxiliar consolidada i amb excel·lents
relacions amb el nostre país”.

Accessibilitat del mercat
Amb tot, les empreses estrangeres no
ho tenen gens fàcil per entrar a l’Iran.
Aquest país no és membre de l’Organització Mundial del Comerç, i això
li permet aplicar canvis substancials
en la seva política comercial, que és
bastant imprevisible.
“Però, més que a la mateixa regulació comercial –diuen des de l’entitat
pública ICEX Espanya Exportació i
Inversions–, els principals problemes
es troben en la manca de transparència i l’aplicació asistemàtica i poc
homogènia de les normes. A més
d’aquests problemes, el principal obstacle a l’activitat d’empreses estrangeres a l’Iran es troba en les normes
sobre contractació pública. Aquestes
atorguen una gran preferència a la
producció local”.
Segons l’ICEX, les autoritats no semblen donar més importància a l’excés
de regulació que caracteritza l’economia iraniana, que és també un desincentiu molt poderós per a l’inversor
estranger. L’economia iraniana està
extremadament intervinguda i l’elevat

La República Islàmica de l’Iran és
el segon país més gran de l’Orient
Mitjà, després de l’Aràbia Saudita,
i el divuitè del món. Per sectors
d’origen, el seu PIB es distribueix
de la manera següent: petroli, 17%;
agricultura, 9%; indústria, mineria i
utilitats, 12,7%; construcció, 9,2%, i
serveis, 52,1%. El país compta amb
62 aeroports, 9 dels quals internacionals. Però no hi ha cap enllaç directe
Espanya-Iran.

flux de mercaderies del país, tant de
productes locals com estrangers. Els
basarians o mercaders actuen com a
grans majoristes; compren un ampli
espectre de productes en volums
elevats. El principal criteri de compra
és el preu. Atesa la impossibilitat
de contactar directament amb ells,
és l’agent local qui s’encarrega de
vendre’ls la mercaderia.
El principal soci comercial de l’Iran
és la Xina, que importa productes
per valor de més de 9.000 milions de
dòlars (dades del 2014/2015) i exporta
a l’Iran mercaderies per un import que
supera els 12.000 milions. En canvi, els
intercanvis amb Espanya no són rellevants, de moment, ja que, amb dades
del 2014, tot just hi ha vuit empreses
espanyoles que treballen actualment
a l’Iran: Asientos Esteban (equips,
components i accessoris d’automoció), Keraben Grupo (porcellana, fang i

L’estat d’ànim a Teheran és molt esperançador.
És el sisè productor mundial d’hidrocarburs i
té una indústria auxiliar consolidada
Distribució comercial
La forma més habitual d’entrar
al mercat iranià és a través d’un
agent local responsable d’introduir
els productes al mercat i portar a
terme tots els tràmits necessaris per
a la importació. Per a les empreses
internacionals és molt difícil operar
sense un soci local que salvi aquests
tràmits i conegui el mercat. El Gran
Basar de Teheran segueix sent el
centre de negocis de la República
Islàmica. Hi passa una gran part del

ceràmica), Sistema Azud (equipament
de reg), Sarralle (maquinària per a acereria i fosa metal·lúrgica), Prota (equips
d’automoció i electrodomèstics),
Antonio Pina Diez (safrà), Taim Weser
(maquinària i equips per al tractament
de residus sòlids i energies renovables)
i Tubos Reunidos Industrial (nanotecnologia). Espanya importa productes
iranians per valor de 175 milions de
dòlars, sobretot safrà, fruits de closca,
productes laminats, plans de ferro o
acer no aliats, raïm, panses i urea.

agent de suport a la
internacionalització

nombre de permisos, autoritzacions
i controls necessaris per emprendre
qualsevol activitat econòmica configura un “clima de negocis” molt desfavorable per al desenvolupament del
sector privat, tant local com estranger.
El pes de les empreses públiques és
també molt important –s’estima en no
menys d’un 70% del PIB– i les posicions quasi monopolístiques d’algunes
d’elles són molt notòries.

Vols exportar a l’Iran?
La Generalitat ha acreditat el
COACB com a Agent de Suport a la
Internacionalització, és a dir, com a
entitat capacitada per donar suport
a les empreses i professionals que
volen sortir a l’exterior. Qualsevol
empresa que vulgui exportar pot
sol·licitar al Col·legi els Cupons de la
Internacionalització (ajuts per posar
en marxa projectes d’iniciació a
l’exportació).
Per a més informació sobre els serveis
a la internacionalització que ofereix el
COACB:
Tel. 93 231 94 12
serveis@coacb.com

Les coses, però, podrien canviar
aviat, ja que recentment moltes grans
empreses espanyoles també s’han
interessat pel mercat iranià. Un total
de 42 empreses van acompanyar al
setembre de l’any passat una delegació encapçalada pel ministre d’Afers
Estrangers, José Manuel García
Margallo; la ministra de Foment, Ana
Pastor, i el ministre d’Indústria, José
Manuel Soria. Aquestes empreses són
sobretot del sector de les energies renovables (Acciona, Gamesa, Ingeteam
i Bester), però també hi viatjaven
empreses com Repsol, OHL, Sacyr,
Seat, Domingo Alonso, Castrosua,
Grupo Antolín, Satec, Fibernet, Cesce
i BMCE, així com representacions
de la patronal CEOE, les cambres de
comerç i Sercobe, per impulsar les
relacions comercials.

D’esquerra a dreta: la Torre Milad, a l’skyline
de Teheran; la Porta de totes les nacions
(Persèpolis) i el pont d’Allahverdi Khan
(Isfahan)
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entorn panorama
1931
Es col·legia la
primera dona.

90
è
aniversari
del COACB

Al costat dels
professionals
El Col·legi Oficial d’Agents Comercials
de Barcelona es va crear l’any 1926,
quan als comercials se’ls coneixia com a
“comissionistes” i la seva imatge s’associava
a la d’un venedor ambulant amb maleta i
sense formació. 90 anys més tard, el món
de la venda ha canviat molt: els agents
comercials són avui una figura reconeguda
com a consultors de mercats que assessoren
empreses. El COACB els ha acompanyat i donat
suport durant aquest llarg i apassionant
viatge, i espera continuar fent-ho en el futur.

1926
13 de juliol se celebra
la primera assemblea
constitutiva del
COACB, amb Josep
Grant i Sala de
president. Neix
el Col·legi Oficial
d’Agents Comercials
de Barcelona.

1928
Creació de l’Institut
Tecnològic del
Venedor. Neix la
revista del Col·legi,
Concòrdia.

Abans de la creació dels primers
Col·legis d’Agents Comercials lliures,
a principis del segle XX, als agents
comercials se’ls anomenava comissionistes. Un reial decret de l’Estat,
publicat l’any 1926, va imposar la
col·legiació obligatòria d’aquests
professionals i, fruit d’aquesta
imposició, van néixer els Col·legis
d’Agents Comercials. De fet, al maig
d’aquell mateix any ja es publicava el primer reglament oficial de la
col·legiació. Quatre anys més tard, la
Junta Central d’Agents Comercials,
que comprenia tots els col·legis de
l’Estat, reconeixia que aquell reial
decret “precisament busca dignificar
la professió”.
En aquells inicis, el viatjant o
representant, que eren altres noms
que rebien a Catalunya els agents
comercials, podia passar-se dos
o tres mesos fora de casa, perquè
era massa car tenir molts mostraris
donant voltes per Espanya, i això
feia que cada agent cobrís territoris
molt amplis. A mitjan segle XX, els
comercials encara feien aquests
desplaçaments en trens que, per
exemple, trigaven més de 10 hores a
arribar a Madrid.
Ara els agents comercials es desplacen amb el seu vehicle particular o
en l’AVE i moltes tasques les poden
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1955
1944
1940
1935
Obligatorietat de
la col·legiació.

El Col·legi torna a
la normalitat amb
l’aprovació d’una
nova junta.

El COACB entra com
a vocal cooperador a
la Cambra de Comerç
de Barcelona.

Creació del títol
oficial d’agent
comercial, el
primer pas per
a la capacitació
professional.

1957

Obertura de la
delegació de Mataró.
El COACB torna a
formar part de Fira
de Barcelona, de la
qual havia quedat fora
durant la guerra civil.

1960
1945
1933

1936

El COACB és un dels El Col·legi és
principals impulsors confiscat per
del retorn de la Fira la UGT..
de Barcelona.

fer sense sortir de casa o de l’oficina gràcies a Internet i a l’ús de les
noves tecnologies. Això sí, els canals
electrònics i la venda online tenen les
seves particularitats, sobretot a causa de la immediatesa de les xarxes
socials, on els errors es propaguen
ràpidament i la seva marca, producte o reputació en el sector es poden
veure afectats de manera crítica. A
més, és clar, ara també hi ha molta
més competència.

SÓN JA 90 ANYS
D’ESTAR AL COSTAT DE
L’AGENT COMERCIAL,
OFERINT-LI COBERTURA
I RECONEIXEMENT,
FORMACIÓ, SERVEIS,
ASSESSORAMENT I NOUS
REPTES PROFESSIONALS
Amb tot, han canviat els mitjans i les
eines, però no tant les estratègies ni
les tècniques de venda. Qualsevol
venda important no es tanca sense la
corresponent visita i les gestions pertinents pre i postvenda. I encara ara,
quan es tracta d’obrir mercat, molts
agents comercials també agafen el
cotxe i fan milers de quilòmetres en
pocs dies.

1941

Edició del carnet
de col·legiat.

Disposició del Govern
Civil de Barcelona en
la qual s’avisa que
l’exercici de la feina
de representant
sense estar col·legiat
és objecte de sanció.

Obertura de la
primera seu de
propietat del
COACB, al núm.
302 del carrer
Diputació.

1970

1972
El català torna
al butlletí del
Col·legi.

1974

UN NOU PERFIL
PROFESSIONAL
El que sí que ha canviat molt és
el perfil de l’agent comercial, que
ja fa temps que no només s’ha
de dedicar a vendre, sinó que ha
d’oferir tot un seguit de serveis
addicionals, com ara la gestió d’impagats; l’elaboració i preparació
de presentacions per a potencials
clients; fer seguiment i control de
mercats; o gestionar l’assistència
a fires professionals del seu sector,
entre d’altres.
Per poder reeixir en totes aquestes
tasques, els agents comercials es
veuen avui en dia en la necessitat
d’estar constantment formant-se.
El COACB no és aliè a aquesta
circumstància i per aquest motiu
ofereix anualment als agents, a través de l’Escola Superior de Vendes
(ESVEN), un programa integral de
formació de diferents nivells, format
per diferents jornades, cursos i àrees d’interès. L’ESVEN és l’àrea formativa del Col·legi i té com a missió
facilitar l’adaptació de l’agent
comercial als canvis culturals de les
empreses per millorar-ne la competitivitat mitjançant la prestació
de serveis innovadors, i facilitar la
integració de les persones a la professió d’agent i mediador comercial.

Se celebra per
primera vegada a
l’Estat, el 15 de juny,
el dia de l’agent
comercial. Creació de
la bandera del Col·legi.

1968

El COACB és
l’amfitrió del
XII Congrés
Internacional de
la Representació
Comercial.

Llei de Col·legis
Professionals: els col·legis
guanyen autonomia.
Declaració del Col·legi
com a corporació de dret
públic.

1984
1996
El 22 d’abril
s’inaugura l’actual
seu del carrer
Casp.
Creació de la
Fundació Privada
Agència i Mediació
Comercial
(l’AMEC).

Aprovació dels
estatuts del
Col·legi d’Agents
Comercials de
Barcelona.

1999

Es posa en marxa
la primera pàgina
web del Col·legi.

2000

2005

Al febrer surt
publicat el primer
número de la revista
Comerç & Gestió.
Creació de l’Escola
Superior de Vendes
(ESVEN), el centre
formatiu del COACB.
Posada en marxa
de la plataforma de
contactes professionals
Agents & Brokers.

El Col·legi incorpora
el servei gratuït
de creació de
pàgines webs per a
col·legiats.

2007

Primer número del
Butlletí electrònic
Informa’t.
Creació del portal
Comercial-jobs.com.
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La casa dels agents comercials

Seu del carrer Condal, la
primera del Col·legi.

Imatge de la seu de la plaça
Trafalgar, també de lloguer.

UN FUTUR
PROMETEDOR
La d’agent comercial és una professió
de futur, com ho demostren les dades
del balanç de la professió que publica
cada any el COACB. Segons aquestes
dades, l’atur al sector comercial ha
disminuït un 30% en el període 20112015. El passat 2015, en concret, va
registrar una baixada en l’atur del 4%
respecte de l’any anterior, una de les

Seu de la Gran Via, molt a
prop de l’Hotel Ritz.

millors dades dels últims 7 anys.
I és que la figura de l’agent comercial és una professió de futur i una
sortida professional excel·lent per a
alguns dels col·lectius més afectats
per l’actual crisi econòmica, com
ara el dels professionals de més de
50 anys, que troben en la nostra
professió una sortida a l’atur, com
ho demostren les noves altes que
s’estan produint al Col·legi durant
els últims anys.

Aquesta és la seu del
passeig de Sant Joan.

En aquest sentit, el Col·legi està totalment compromès amb la reactivació econòmica i a ajudar els agents
comercials a trobar feina. Per portar-ho a la pràctica, el COACB posa
a disposició dels seus col·legiats
Comercial-jobs.com., una borsa de
treball en línia exclusiva del sector
comercial que facilita a les empreses
la recerca d’agents comercials d’una
manera àgil i efectiva, mentre que
als col·legiats que busquen feina

Els presidents del COACB

Josep Gran i Sala
(juliol de 1926-1933)
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Josep Maria Valentí
(juliol de 1933-1935)

Josep Maria Palomo
(1939-1957)

Norbert Bardina
(1962–1967)

Josep Gimeno Moner
(1967-1970)

Josep Maria Guardiola
(1970-1972)

Seu del Col·legi a la
Gran Via, 617.

La primera seu en propietat,
al carrer Diputació.

els permet estar al dia de les ofertes
del sector i la possibilitat de trobar
noves feines/negocis. A més, el
COACB també ha posat en marxa un
programa d’ocupació i col·laboració
amb els Ajuntaments per potenciar
polítiques actives de recerca de
feina als municipis.
Des del Col·legi preveiem que el
2016 el sector continuarà en la línia
de recuperació moderada experi-

Pere Sans
(1972-1976)

Ferran Duran
(1976-1984)

La seu del carrer Aragó,
prèvia a l’actual.

mentada en els últims balanços i
consolidarà així uns resultats positius
per a una professió en auge a la Unió
Europea i ben remunerada.
En definitiva, són ja 90 anys d’estar al
costat de l’agent comercial, oferint-li
cobertura i reconeixement, formació,
serveis, assessorament i nous reptes
professionals. Des del COACB esperem continuar fent camí junts durant
molts anys més.

Enric Briones
(1985-1996)

Pere Ramírez
(provisional-1984)
(1996-2000)

Façana de la seu actual,
al carrer Casp.

LA D’AGENT COMERCIAL
ÉS UNA PROFESSIÓ
DE FUTUR, COM HO
DEMOSTREN LES DADES
DEL BALANÇ DE LA
PROFESSIÓ QUE PUBLICA
CADA ANY EL COACB

Josep González Serra
(2000-2004)

Enric Enrech i Artal
(2004-actualitat)
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Enric Enrech, president del COACB,
i Miquel Valls, president de la
Cambra de Comerç de Barcelona
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“No s’entendria la
història econòmica
catalana sense la
Cambra i el COACB”
Amb motiu de la celebració del 90 aniversari del col·legi d’agents
comercials de Barcelona, el president del COACB, Enric Enrech, i el president
de La Cambra de Comerç de Barcelona, miquel valls, conversen sobre la
història comuna plena d’èxits d’ambdues entitats i reflexionen sobre el
present i el futur de l’economia catalana, en la qual el col·legi la cambra
en són actors principals.

Miquel Valls: És una satisfacció
felicitar-vos des de la Cambra per
aquests 90 anys de vida. Tant les
cambres de comerç com el COACB
estem molt lligats a l’activitat econòmica del territori i som organismes de
dret públic, però de gestió privada.
Per aquest motiu sempre ha existit
aquesta complicitat entre els agents
comercials i les cambres de comerç.
No s’entendria la història econòmica catalana sense el paper que hem
jugat institucions com la Cambra i el
COACB. La primera gran manifestació
comercial del segle XX va ser l’Exposició Universal de l’any 29 a Barcelona,
un pas fonamental per a l’obertura de
les empreses catalanes al món. I la recuperació de la Fira de Barcelona, amb
la inestimable col·laboració dels agents
comercials, també va ser cabdal.
Després va esclatar la Guerra Civil
i, durant un temps, les cambres de
comerç vam actuar com les úniques
organitzacions empresarials reconegudes.

Enric: A partir de l’any 40-41 va
començar el fenomen de la immigració procedent de la resta d’Espanya i,
amb ella, l’arribada de futurs agents
comercials. El COACB va fer aquí una
gran tasca al formar aquests agents
comercials per competir amb altres
agents internacionals i contribuir
així a què les empreses que creixien
en facturació i se’ls feia petit el país,
poguessin sortir a l’exterior.
Però les empreses no ho van tenir
gens fàcil a causa dels aranzels, d’una
pesseta molt feble i de tota una sèrie
de contingents: amb les mesures
proteccionistes de control del comerç
internacional no podies desenvolupar
l’empresa a la teva manera, perquè
l’Administració i la resta de països et
marcaven unes limitacions. A més,
per culpa de la dictadura, políticament
no estàvem ben vistos a l’exterior. Tot
plegat era difícil entrar als mercats
internacionals.
Miquel: Sí, en aquella època heroica,
on el més important era sobreviure i

produir, la venda es va desenvolupar
gràcies als agents comercials, que van
fer una gran tasca per tot Espanya
(la imatge del català amb la maleta
i el mostrari recorrent tot el país). A
partir del Pla Nacional d’Estabilització
Econòmica del 1959, que va propiciar
el creixement econòmic de la dècada
dels 60, vam poder sortir de l’autarquia
del franquisme.
Després, durant la Transició, el país
va experimentar una explosió des del
punt de vista econòmic i va sorgir un
gran moviment, amb la Cambra al
capdavant, per adherir Espanya a la
Comunitat Econòmica Europea.
Enric: Però encara ens va costar molts
anys deslligar moltes lleis antigues.
A Catalunya no teníem la mentalitat
funcionarial que jo em trobava als
anys 80 com a agent comercial. El
client d’aquí et demanava productes
europeus i anaves a fires de París o
Milà a copiar dissenys perquè aquí no
estàvem preparats per a la innovació.
Després ho fabricàvem (parlo del tèxtil
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les nostres empreses. Avui Catalunya
lidera les exportacions espanyoles
(29%) i les nostres empreses estan
venent a l’exterior fins a un 81% de la
seva producció.

Enric Enrech:
“Gràcies a la
col·laboració entre la
Cambra i el COACB
hem assolit l’objectiu
d’internacionalitzar les
nostres empreses”

Enric Enrech
Enric Enrech Artal compagina la seva
activitat empresarial amb la presidència
del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Barcelona, que ocupa des de l’any 2004,
i la del Consell de Col·legis d’Agents
Comercials de Catalunya. A més, és
membre del consell de Fira de Barcelona i
vocal consultor de la Cambra de Comerç
de Barcelona.

i la confecció) a Catalunya i ho veníem
a tot Espanya.
Miquel: Tant el COACB com les
cambres hem hagut de sobreviure a
moments dificilíssims. Per això la integració a Europa va suposar un salt de
gegant. De fet, a mi em sorprèn veure
ara gent que es planteja sortir de la
Unió Europea. Per a la nostra economia, Europa ha estat la salvació.
Enric: A la Cambra sempre us heu
caracteritzat per dir les veritats
públicament, amb la publicació
d’estudis que sempre radiografien la
situació econòmica des d’una visió
que nosaltres compartim. Des de l’any
2007 ambdues institucions estem
gestionant una crisi molt dura: ens
han canviat les lleis i la nostra manera
de ser, i els agents comercials ho han
passat malament per la caiguda del
consum. Però gràcies a la col·laboració
entre la Cambra i el COACB hem
assolit l’objectiu d’internacionalitzar

28 / comerç & gestió

Miquel: Una de les grans preocupacions que hem tingut a la Cambra en
els darrers anys ha estat el desenvolupament insuficient de les infraestructures a Catalunya, un tema clau
per al país. Un altre gran problema
és el dèficit financer públic i privat,
que arriba al 100% del PIB –un bilió
d’euros– una xifra molt contundent
que ja veurem com i qui la pagarà, si
els nostres besnéts…
Enric: Fins que les empreses no
facturem el mateix que l’any 2007 no
podrem dir que hem sortit de la crisi.
Però ja res no serà igual, perquè totes
aquestes petites empreses catalanes
de nou o deu empleats que funcionaven, però a les quals els bancs
van retirar la pòlissa de crèdit i es
van veure obligades a tancar, no es
podran recuperar mai. Tota aquella
iniciativa dels nostres avis o pares, i
que tenien en els seus fills garantida
la continuïtat, tot aquella feina d’anys
es va deixar perdre amb la decisió de
tancar-los el crèdit.
Miquel: Trigarem molt a recuperar
aquell nivell de facturació, hi estic
totalment d’acord. Estem, de mitjana,
encara un 20% per sota del que es
facturava l’any 2007. A més, com que
no teníem una moneda pròpia per
devaluar, el que hem fet és abaixar
sous, que és una fórmula de devaluació interna. Això ha reduït el poder de
compra del ciutadà.
Ara mateix si no fos per les exportacions i el turisme, Espanya estaria
encara molt pitjor, perquè hem tingut
una crisi sistèmica. Però recordem
que la banca ha estat rescatada i, dels

40.000 milions que ens van deixar des
del Banc Central Europeu, se n’han
tornat només 1.500. Aquesta és la
realitat: encara hem de tornar 38.500
milions d’euros del rescat. Per això,
quan els nostres polítics negocien el
nostre futur, surt la Unió Europea a
recordar-los que han d’ajustar el dèficit
sobre la base dels seus compromisos
amb Europa. I aquí tothom parla mirant cap a una altra banda i sense dir
com pensen fer aquests ajustos, que
poden acostar-se als 20.000 milions
d’euros si hi sumem el dèficit. Com a
molt es pot renegociar el termini de
pagament, però aquesta és la realitat
de la nostra economia.
Dit això, és veritat que la nostra
economia està creixent entorn del
2,5-3%. Les nostres empreses estan
notant aquesta millora i s’està creant
ocupació. Però, com deies, encara
queda força per recuperar la facturació del 2007. Què es pot fer per
accelerar aquesta recuperació? El
model econòmic del segle XXI està
basat en la innovació i les noves
tecnologies, però fonamentalment en
nous sectors i activitats que no tenen
a veure amb l’economia tradicional.
Clar, si aquí tinguéssim un Apple
o un Google… però no veig avui a
Espanya ningú que pugui despuntar en aquest camp. Tenim bones

Miquel Valls Maseda va néixer
a Barcelona el 28 de setembre
de 1943. Casat i pare de cinc
fills, és llicenciat en Ciències
Econòmiques per la Universitat
de Barcelona, màster en Gestió
Gerencial per l’Escola d’Alta
Direcció i Administració (EADA) i
diplomat en Direcció d’Empreses
per l’Institut d’Estudis Superiors
d’Empresa (IESE).
Des de l’any 2002 presideix
la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona.

és on hi ha les oportunitats, al marge
d’aquestes grans operacions amb les
quals busquem prestigi i després hi
perdem molts diners, com ara el tren
d’alta velocitat de la Meca o l’ampliació del canal de Panamà.
Enric: Des de les nostres institucions
fem un altre tipus de política d’empresa. Els agents comercials tenen
accés a qualsevol missió comercial
de les que organitzeu a la Cambra.
Treballem conjuntament per entrar en
aquestes països i col·locar el producte
català.

Miquel Valls:
“Una de les nostres
grans preocupacions
és el desenvolupament
insuficient de les
infraestructures a
Catalunya”
Miquel: Aquest any farem més de 60
missions empresarials a països com
ara Mali o la República Centreafricana.
No tot és anar a Nova York, malgrat
que també hi anem, per exemple, amb
el comerç minorista: als botiguers que
volen veure quines són les últimes tendències en comerç al detall els portem
a Nova York o a Tòquio i els ensenyem
les zones comercials més potents i el
que s’hi està fent. Això és formació especialitzada, que és un dels aspectes
clau de les nostres missions.
Després hi ha un altre tema importantíssim, que és la digitalització de
les pimes. Avui, amb la tecnologia
disponible i una inversió absolutament
raonable (molt per sota del que costava
fa tres o quatre anys), poden tenir a
l’abast tota la informació que necessiten per treballar.
En el futur, des de la Cambra continuarem treballant per afavorir les relacions
internacionals i ser instruments útils
per als intercanvis mundials. Formem
part d’una xarxa de 10.000 cambres de
comerç de tot el món, amb les quals
tenim una relació molt bona. Jo mateix
sóc president del Comitè Espanyol de
la Chambre de Commerce Internationale (CCI) i vicepresident d’Eurochambres (CCI).

Miquel Valls i Maseda

empreses multinacionals en el camp
de l’energia, la construcció, etc., però
empreses disruptives… Ara bé, es
pot ser revolucionari amb el producte
o amb el procés, perquè avui la lluita
entre empreses és lliure en un mercat
global. Dins d’aquesta nova concepció sí que poden sortir nous líders del
mercat a Espanya, com ara Inditex.
Enric: Estic d’acord amb aquesta
visió del nou model econòmic. Per
això la formació serà aquí clau, perquè
l’agent necessitarà dominar eines
diferents. Al final, però, en la nova economia l’empresa i la figura de l’agent
comercial continuaran sent necessàries. Com també Amazon necessita la
indústria i comprar productes.
Nosaltres, com a institucions, el que
hem de fer és estar al costat de les
empreses i els agents comercials,
acompanyar-los i ajudar-los en aquests
processos de canvi.
Miquel: El futur està en la internacionalització, i des de la Cambra
ajudem les empreses a introduir-se en
mercats on no tothom s’hi veu amb
cor d’anar-hi: l’Àfrica subsahariana, el
sud-est asiàtic… Països com Birmània
estan creixent i necessiten industrialitzar-se, però tampoc requereixen les
tecnologies més avançades, sinó una
intermèdia, que és la que nosaltres podem vendre a un preu raonable. Aquí

Enric: Des del COACB estarem al
costat de la Cambra en aquest procés.
Nosaltres també tenim bones relacions
amb les cambres de comerç europees.
I jo sóc vicepresident de la Internationally United Commercial Agents
and Brokers (IUCAB), que representa
més de 450.000 agents comercials i
brokers. Recentment em vaig reunir
amb la presidenta de l’organització
que representa les pimes a Brussel·les
per negociar que aquestes empreses puguin tenir agents comercials
subvencionats durant el primer any.
Tot això ho treballem conjuntament
amb les cambres de comerç, mirant
de sumar, perquè a les empreses i als
agents comercials ens interessa anar
en la mateixa direcció.
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Com millorar

la gestió
d’impagats

Arran de la crisi econòmica dels últims anys, la gestió dels impagats ha
esdevingut una tasca d’importància vital per a la supervivència de moltes
empreses, especialment les petites i mitjanes. En aquest cas, l’aforisme “val més
curar-se amb salut” és prou vigent: una bona gestió dels riscos en les operacions
de venda ens ajudarà a estalviar maldecaps. Però què es pot fer un cop tenim
aquests impagats o retards en els pagaments?

Què passa si només ens dediquem
a vendre? Les empreses facturen
els clients, però a la vegada tenen
uns costos fixos i han d’atendre uns
pagaments variables a proveïdors.
Un exemple: si he venut productes o
serveis per import de 100.000 euros
que cobraré a 60 dies i tinc pendents
pagaments de 50.000 euros que em
vencen en 30 dies, necessito tenir
com a mínim 50.000 euros de recursos
propis durant un mes per no tenir
tensions de tresoreria o bé recórrer a
vies externes de finançament. Per a
un director financer, que a més disposarà d’un potent i actualitzat software
de gestió, aquest supòsit és obvi,
però ¿ho és per a un comercial que és
al carrer lluitant per aconseguir uns
objectius de vendes i que potser n’ha
tancat algunes que ni tan sols estan
documentades en factures?
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En l’actual context de dificultats
econòmiques, moltes empreses s’han
endarrerit en els pagaments senzillament perquè estan passant per
dificultats financeres. Però cal tenir en
compte que a Espanya, on durant els
últims anys el crèdit a les empreses ha
estat molt restringit, moltes empreses
han deixat de pagar o han endarrerit
els pagaments com una tàctica per
obtenir el finançament per al seu dia
a dia que abans aconseguien mitjançant línies de crèdit bancari. Per tant,
el primer que cal és establir una política de gestió de riscos adequada.
Òbviament, la majoria d’empreses
podrien vendre més si rebaixessin
les seves restriccions al crèdit o si els
seus clients tinguessin millors condicions per accedir al finançament.
Però les que són prou responsables

estableixen una estratègia clara de
política de cobraments que prioritzi
la rendibilitat enfront del creixement
sense control. Els venedors han de
prendre consciència d’aquesta situació i, alhora, rebre per part de la seva
empresa o les seves representades
les eines i els coneixements per a la
gestió d’impagaments. Els agents
comercials haurien de saber quin és el
pes actual del client dins la cartera de
la seva empresa, quin recorregut potencial té, l’històric de la nostra relació
i quin és el seu grau de solvència.
Morositat i retribució
variable
Una altra manera de prevenir riscos és
incloure el seguiment dels impagats
en la retribució variable de la força de
vendes. Algunes empreses estableixen un màxim de morositat a partir

A Espanya es recupera la meitat dels comptes
per cobrar que a Europa durant els 30 primers
dies de gestió, cosa que genera tensions de
liquiditat
del qual no es paga la retribució variable, o bé es descompta la morositat
dels objectius de vendes.
Amb tot, un agent comercial té una
part de know-how sobre els clients
que difícilment podrà figurar en cap
software de gestió ni es podrà configurar amb paràmetres objectius des
de la seu central d’una companyia.
Per aquest motiu, un bon venedor
sempre hauria de ser escoltat quan
defensa amb professionalitat i sota la
seva responsabilitat augmentar el crèdit a un client sobre la base d’aquest
expertise i no pas perquè ho hagi
calculat fredament cap eina des d’un
departament de riscos.

Però és l’Administració pública la
que s’emporta la palma, ja que té una
mitjana de 103 dies, xifra molt llunyana als 30 dies que marca la directiva
europea contra la morositat.
D’aquest mateix informe, se n’extreuen tres dades prou significatives: el
64 per cent de les empreses espanyoles consideren que es paga tard intencionadament; al 83 per cent de les
empreses espanyoles li han sol·licitat
augmentar els períodes de pagament
més del que els agradaria; i el 27 per
cent de les empreses espanyoles
creuen que el risc d’impagament
disminuirà l’any pròxim.

Decisions basades en aquest component “humà” fruit de l’experiència
directa en el treball de camp no estan
exempts de riscos. Però també poden
tenir la seva recompensa: un client
que ha vist que hem estat capaços
d’entendre la seva situació i li hem
fet confiança, oferint-li solucions que
l’han ajudat a ampliar el negoci o potser a salvar-lo, serà un client totalment
fidelitzat.

A més, segons Intrum Justitia, “a
Espanya es recupera la meitat dels
comptes per cobrar que a Europa
durant els 30 primers dies de gestió,
el que genera tensions de liquiditat i
necessitat de finançament extern”. De
fet, el 70% de les empreses espanyoles
esmenten els problemes de liquiditat
com la principal conseqüència dels
retards en els pagaments, tot indicant
alhora els costos addicionals generats
i la pèrdua de beneficis.

L’Administració Pública,
mala pagadora
Segons l’informe de pagaments 2015
a Espanya (Country payment report
2015 – Espanya) realitzat per Intrum
Justitia, Espanya duplica els terminis
de pagament mitjà acordats davant
d’Europa, tot situant-se en 57 dies,
enfront dels 25 de la mitjana europea.

Per la seva banda, la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat
(PMcM), que realitza periòdicament
un estudi sobre la situació de la morositat a Espanya a través d’un sistema
d’enquesta a les seves organitzacions
associades (l’última es va fer entre gener i abril del 2015, amb prop de 800
respostes), assegura que el 69,6% de

les empreses enquestades van tenir el
2014 contractes o acords comercials
amb clients que els imposaven terminis de pagament superiors als 60 dies
que estableix la Llei 15/2010 per al
mateix any; i que el 85% de les empreses que van patir impagaments mai o
gairebé mai van exigir els interessos
de demora.

Lectura recomanada
‘Vendre a crèdit i cobrar
sense impagats’
La gestió de crèdit és una disciplina que va
néixer als Estats Units fa més d’un segle
per tractar en profunditat els procediments
de gestió del risc. En aquest llibre, l’expert
en gestió de crèdit Pere Brachfield ofereix
eines pràctiques i clares per afrontar amb
èxit totes les situacions de risc de morositat
que es presenten en el dia a dia. Com
prevenir els impagats? Com decidir quan i
com atorgar crèdit a un client? Què fer quan
es demoren els pagaments? Què diuen les
lleis? Han patit canvis en els últims temps?
L’obra permet l’aplicació immediata dels
coneixements amb explicacions de diversos
productes i serveis per facilitar la gestió
del risc de crèdit tant a l’empresari com
al directiu. Perquè una cosa està clara:
els impagats no s’han de veure com una
fatalitat, sinó com el fruit d’una mala gestió
per part de l’empresa creditora, ja que hi
ha diverses solucions per prevenir-los,
gestionar-los i recuperar-los.
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l’aplicació mòbil dels agents comercials

COACBApp

L’aplicació del COACB permet als col·legiats fer reserves
en línia de despatxos professionals, sol·licitar dia i
hora per a les assessories, veure l’agenda d’actes del
Col·legi, consultar ofertes de feina o estar al dia de les
notícies de la professió, entre d’altres.

màtica pensada perquè els usuaris
estiguin connectats amb el Col·legi i
puguin fer gestions en línia, ràpides
i senzilles, només amb un clic. Els
col·legiats poden reservar dia i hora
per a qualsevol assessoria del COACB,
per tenir un despatx professional
gratuït a Barcelona, Fira, Col·legis
d’Espanya o principals ciutats europees; llegir les darreres notícies i
publicacions del col·lectiu (com ara

El COACB disposa d’una aplicació
gratuïta per a mòbils i tauletes que
posa a l’abast dels agents comercials col·legiats tots els serveis
professionals que ofereix l’entitat i
els permet fer consultes o tràmits
còmodament des dels seus dispositius mòbils.
L’app del COACB és una aposta
ferma de l’adaptació del Col·legi a les
noves tecnologies, una eina infor-

Més de

agents
comercials
ja se l’han
descarregat

la revista Comerç & Gestió), comprar
bitllets d’avió o reservar hotels amb
descompte, restaurants, comprar
productes informàtics, descomptes en
carburants i aparcaments, conèixer
i sol·licitar més informació de nous
serveis professionals, veure les ofertes
de feina del seu sector o consultar
l’agenda d’actes dels propers mesos.
Més de 600 agents comercials ja se
l’han descarregat.

Descarrega’t l’app

Més ‘apps’

Des de l’aplicació també es pot accedir
al perfil que té el COACB a les xarxes
socials Twitter i LinkedIn.

Worktel

1Password

Polaris Office

La teva oficina a qualsevol hotel.
Si ets dels que entre reunió i
reunió t’agrada aprofitar el temps
et trobis on et trobis, amb aquesta
aplicació podràs reservar en
un moment un espai de treball
per hores en funció de les teves
necessitats i la teva agenda
en molts hotels de les ciutats
principals. Una alternativa a
l’enrenou d’un bar o una cafeteria.
Gratuïta.
iOS i Android.

Gestiona totes les claus
associades als diferents perfils
creats (comptes bancaris, targetes
de crèdit, correu electrònic,
fòrums o webs). Sincronitza les
contrasenyes a través d’un compte
a Dropbox que l’usuari ha de
crear prèviament i estableix una
contrasenya mestra, clau per a la
resta de claus. Es pot utilitzar a
ordinadors, smartphones, tauletes
i rellotges intel·ligents.
Gratuïta.
iOS i Android.

Una de les millors aplicacions
d’ofimàtica. Es pot utilitzar
en tauletes i no conté res
de publicitat. Amb aquesta
aplicació podrem obrir tot
tipus de documents en format
Word, Excel, PowerPoint, etc.,
de manera molt ràpida.
Gratuïta.
Android.
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en 6 punts entorn

‘Newsletters’
més efectives

Des del COACB posem a la teva disposició un nou servei de disseny i enviament de
newsletters i campanyes d’e-mail als teus clients que, a més, et permet analitzar
els resultats de forma efectiva*. Aquí et donem alguns consells per fer més
efectiu el teu e-mail marketing.

1

Només si tens res a dir

Prioritza el contingut per sobre del disseny. Darrere de cada enviament
que facis ha d’haver-hi una estratègia ben definida i uns objectius ben
marcats.

Curt, directe i rellevant

Tingues en compte que els usuaris reben molts correus electrònics
diàriament i disposen de poc temps. No el malgastis.

3

Un assumpte del missatge atractiu

L’assumpte és la primera cosa que els teus subscriptors veuran. Utilitza
títols curts i impactants per incrementar la teva ràtio d’obertura, en
comptes d’un títol convencional de l’estil “Butlletí [mes] [any]”.

Optimitza el missatge

Escriu algun contingut interessant al principi del teu correu; aquesta és
la part que s’acostuma a veure a les finestres de vista prèvia dels clients
d’e-mail més populars com ara Outlook.

5

2
4

Cuida la imatge de marca

Inclou el logotip i els colors de la teva marca en tots els correus
electrònics que enviïs. Això farà les teves comunicacions més consistents
i familiars per a l’usuari.

Sigues viral

Permet als usuaris compartir la teva campanya. Inclou un enllaç a la
versió web de la newsletter i habilita també l’opció “Reenviar a un amic”.

6

Més informació:
Tel. 93 231 94 12
serveis@coacb.com
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Servei de disseny web per a col·legiats

La teva targeta de visita

a Internet

Si apostes pel comerç electrònic,
considera l’opció de tenir un espai propi
a la xarxa disponible els 365 dies de l’any
i personalitzat a la mida del teu negoci.
Estar present a Internet amb la teva marca
o botiga online marca la diferència.

Però no ho facis només perquè cal
estar a Internet, sinó perquè tens
una estratègia. Molts petits comerciants i autònoms es van deixar portar
per l’eufòria inicial de veure que,
de sobte, el seu mercat podia ser el
món sencer i es van llançar a obrir,
pel seu compte i sense experiència
prèvia, una pàgina web o una petita
botiga online per intentar comercialitzar els seus productes. Tots sabem
com van acabar la majoria d’aquells
intents.
Si ja tens localitzat el mercat i
disposes del producte que pot satisfer les seves necessitats, llavors
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Internet pot ser el mitjà per abordar
l’operació. Però no podràs fer-ho
sense tenir com a mínim una pàgina web coherent amb el missatge

productes o de la del teu establiment, oficina o negoci, no cometis
l’errada de no fer-ho a la botiga
online.

Des de la intranet de col·legiat pots crear en
5 minuts la teva web professional
que vols transmetre i traduïda, almenys, a l’anglès. Hauràs de saber
posicionar-te, utilitzar paraules clau
per indexar els continguts i que
els clients et trobin fàcilment quan
facin cerques… I no t’oblidis del
disseny; si tens cura de la imatge
(marca personal), de la dels teus

Al maig de l’any 2000 el COACB ja
oferia als seus col·legiats la possibilitat de tenir una pàgina web professional de franc. Des d’aleshores no ha
deixat d’ajudar els agents comercials
a arribar a més clients amb la seva
pròpia pàgina web.

Web gratuït amb domini www.coacb.com/elteunom
Des del menú de la intranet del COACB (“Pàgina web”) els col·legiats poden triar el disseny que més
els agradi entre 6 plantilles diferents que s’adapten a qualsevol dispositiu mòbil (disseny responsive)
i, en 5 minuts, poden tenir un web professional gratuït i autogestionar-lo sempre que vulguin.
6 plantilles per triar

Fes-ho en cinc passos

1
El primer pas que es trobaran els
col·legiats és un assistent, que van
omplint seqüencialment amb dades
generals i el logotip.

4
És la pantalla d’edició de l’anterior
pas, on s’explica com donar d’alta
una notícia.

2
Aquí poden donar d’alta serveis i
representacions (empreses).

5
Un cop han gestionada tota la
informació, seleccionen el disseny que
volen associar al seu web.

3
Seguidament, poden gestionar
notícies pròpies, i donar-les d’alta,
de baixa, editar-les, etc.

Més informació:
Tel. 93 231 94 12
serveis@coacb.com
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entorn laboral

Hàbits digitals
del col·legiat

El 76% dels agents comercials col·legiats són usuaris de les xarxes socials
per a temes laborals i d’oci, i el 62%, a més, acostuma a interactuar-hi, segons
una enquesta sobre hàbits digitals en aquest col·lectiu que ha realitzat el
COACB. De l’enquesta també se’n desprèn que serveis, assessorament i notícies
són els apartats més consultats al web i a la intranet del col·legi.

és autònom

els usuaris
de les xarxes
socials
tenen entre
18 i 34 anys

73%

67%
acostuma a
viatjar cada
sis mesos

79%

els usuaris
de les xarxes
socials
fan servir
Facebook

74%

és usuari de
les xarxes
socials per
a temes
laborals i
d’oci

es connecta
més a
Internet a
la nit

76%
acostuma a
interactuar
a les xarxes
socials

62%
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Serveis, assessorament i
notícies són els apartats
més consultats al web i a
la Intranet

73%

Participar té premi:
Entre tots els agents col·legiats que van participar en l’enquesta del COACB es va
sortejar un premi de 2 nits per a 2 persones a l’hotel Empordà**** (Figueres).
El guanyador va ser el col·legiat Ricard Bolumar Pilas.

l’opinió

firmes

90 anys feliços d’història...
i de futur
Aquest any, els Col·legis d’Agents Comercials celebrem un aniversari que, al
nostre país, està a l’abast de molt poques institucions. Fem 90 anys d’història i ho
commemorem al llarg de tot el 2016 per recordar a la societat, i també a nosaltres
mateixos, el paper capital de la nostra professió i dels col·legis en l’impuls
econòmic i en el desenvolupament comercial de les nostres ciutats.

Han estat nou dècades al llarg de les
quals els col·legis i els agents comercials hem evolucionat al compàs dels
temps, anticipant-nos a les demandes
cada vegada més canviants dels mercats i dels consumidors, de la societat
i del nostre entorn. Perquè fem 90
anys, sí, i els fem plens de joventut,
força i ganes de continuar afrontant
nous reptes.
És cert que els últims anys hem
emprès un procés de modernització
sense precedents. Avui en dia, els
agents comercials col·legiats tenen a
la seva disposició un dels ventalls de
serveis i avantatges més ampli dels
quals pot gaudir un col·lectiu professional a Espanya.
Aquest impuls decisiu ha estat possible gràcies a la col·laboració activa i
fidel de bona part dels col·legis, entre
els quals vull destacar en aquestes
pàgines el de Barcelona pel seu
caràcter exemplar. Com a president
del Consell General d’Agents Comercials, per a mi és un honor i un plaer
comptar amb la involucració constructiva i sempre eficaç del seu president,
Enric Enrech, a la vicepresidència del
Consell.

El COACB, exemple modèlic
No sorprendré ningú si dic que el
Col·legi de Barcelona és un exemple
modèlic per seguir. Una institució
moderna gestionada amb la màxima
eficiència que aposta per la millora
contínua dels serveis als seus col·
legiats i es desviu per continuar multiplicant cada dia el valor afegit que
comporta la col·legiació als professionals de la venda.

FRANCISCO MANUEL
MAESTRE BARRAJÓN
President del Consell General de
Col·legis d’Agents Comercials
d’Espanya (Cgac).
Twitter: @FManuelMaestre

És aquest i no cap altre el camí. Per
això crec que no hi ha millor manera
de celebrar aquest 90è aniversari que
fent valer aquest compromís, aquest
afany continu, aquesta feina incansable per impulsar, cada dia més,
l’organització col·legial i la professió
d’agent comercial a la qual empara
i representa. A tots, feliços 90 anys
d’història... i de futur.

Els últims anys hem
emprès un procés de
modernització sense
precedents
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“El Col·legi i la Fira s’han sabut
adaptar a les necessitats de
cada moment històric”
38 / comerç & gestió

president de Fira de Barcelona

Josep Lluís

Bonet

El COACB i Fira de Barcelona han compartit sovint qüestions bàsiques
com són el suport al comerç, a l’activitat econòmica del país i al fet que
Barcelona tingui una Fira que sigui exponent del seu teixit industrial, de
la tradició comercial i la voluntat innovadora que ha caracteritzat la
ciutat al llarg del temps. El president de la Fira, Josep Lluís Bonet, en dóna
testimoni en aquesta entrevista.

Quins han estat els punts
d’inflexió en la història de Fira de
Barcelona que ajuden a entendre
què és avui aquesta institució?
Penso que tant el Col·legi com la Fira
s’han sabut adaptar a les necessitats
de la societat, de les empreses i
dels emprenedors de cada moment
històric, tot dotant-se de nous
instruments per fer possible la seva
tasca. La tradició firal de Barcelona
és obvi que es remunta als grans
esdeveniments del 1888 i el 1929 i
a les primeres fires de mostres, que
cristal·litzen amb la creació oficial de
la societat Fira de Barcelona el 1932
i la represa de les fires de mostres
un any després, ja sota el paraigua
de la nova institució. Al llarg de
la seva història, la Fira ha viscut
moments especials, alguns d’una
gran complexitat. Crec que és just
destacar el paper que la institució
va jugar als anys quaranta, en plena
postguerra espanyola, quan va
actuar com a element fonamental
de suport a la indústria catalana i
espanyola, malmeses pels efectes de
la guerra. També s’ha de destacar
com a moment especial la celebració
dels primers salons monogràfics
o especialitzats a partir dels anys
cinquanta, que van ser determinants

perquè Barcelona es convertís en la
gran plaça firal espanyola. Per donar
el cop de timó que calia davant
dels canvis econòmics, tecnològics
i la mateixa competència, es va
produir el 2000 el que coneixem com
a “refundació”, quan es van posar
les bases de la nova Fira, amb la
participació de totes les institucions
i de l’empresariat i una gestió més
professional que ha permès bastir
el lideratge que avui té la nostra
institució. Em sembla que en aquest
curt resum caldria afegir-hi també la
inauguració oficial del recinte de Gran
Via el 2007.

“La competitivitat de
les nostres empreses
figura entre els
reptes de l’economia
catalana”
De quina manera ha canviat
l’entitat firal amb la creació del
recinte de Gran Via?
La Fira és avui un organitzador
internacional d’esdeveniments,
amb projecció dins i fora de les
nostres fronteres, un dels motors
de l’economia de Barcelona i de

Catalunya, que és també una
font de valor social i col·lectiu.
La institució firal passa per una
bona etapa de la seva història i
això ha estat possible, com deia,
gràcies al consens institucional
i social que la Fira suscita i a
l’esforç de tots. Sempre he dit que
quan remem tots en la mateixa
direcció ens va molt millor, i això
es demostra a l’hora d’aconseguir
grans esdeveniments com el Mobile
World Congress, que aporta no
solament un impacte econòmic
considerable, sinó que ajuda a
posicionar el país, especialment a
través de la Mobile World Capital,
en el camp de la tecnologia, tot
creant sinergies interessants entre
les grans empreses internacionals i
les d’aquí. És indubtable, per altra
banda, que el recinte de Gran Via,
per la seva arquitectura –obra de
Toyo Ito–, la seva qualitat logística
i tecnologia és una peça clau del
posicionament actual de la Fira, ja
que ens ha permès comptar amb
mes de 240.000 m2 bruts d’exposició
a la Barcelona metropolitana. És un
dels recintes més ben connectats,
avançats, moderns i sostenibles que
hi ha. Sense ell el salt endavant que
la Fira està fent no s’hagués produït.
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Com veu en aquests moments
la figura de l’agent comercial i
la seva relació amb les fires i els
salons?
Els agents comercials són aliats
naturals de les fires i els salons,
perquè la seva professió, per definició,
està vinculada a la promoció
comercial, a l’intercanvi, al valor dels
mercats i dels productes, a una relació
de confiança amb les empreses.
L’agent comercial ofereix garantia de
professionalitat i s’està posant al dia
dels canvis viscuts per les empreses, i
això té una gran importància de cara
al futur.

Saló de l’Automòbil, Smart City Expo,
Piscina, Hostelco, Barcelona Bridal
Fashion Week, Hispack, Expoquimia i
un llarg etcètera.

Cap a on tendeixen els salons
d’avui dia?
Els salons s’han anat configurant com
a grans àmbits on, a més d’exposar
productes i fer negoci, s’estableixen
contactes, es treballa en xarxa i es
coneixen les tendències i innovacions
de cada sector. Cada vegada més
els salons firals han d’estar atents
a les noves tendències i exigències
de la societat i de les empreses i
cada vegada és més important el
coneixement. Potser per això els
salons solen tenir una part congressual
i molts congressos tenen també una
part expositiva. A Fira de Barcelona
se celebren salons que són líders
indiscutibles en els diferents sectors:
Mobile World Congress, Alimentaria,

L’any 2015, el Col·legi i Fira de
Barcelona signaven un acord per
coorganitzar conjuntament la
segona edició del Showroom del
Moble, al recinte de Gran Via.
Com valora l’acord i els resultats
obtinguts?
Els resultats són molt positius i estic
segur que la nova edició del 2017
tornarà a ser un èxit. Tot allò que
signifiqui fer avançar els diversos
sectors de producció em sembla útil,
com en aquest cas el sector del moble,
que té molta potència industrial i
artesanal a casa nostra. També em
sembla un fet remarcable haver
estat capaços de bastir una àmplia
col·laboració amb altres entitats, com
ara els gremis de comerç de mobles,

“L’agent comercial
ofereix garantia de
professionalitat i
s’està posant al dia
dels canvis viscuts per
les empreses, i això té
una gran importància
de cara al futur”

de fusters, el Clúster de l’Hàbitat
de Catalunya i el Centre de Difusió
Tecnològica de la Fusta i del Moble
de Catalunya. Sumar esforços, lligar
col·laboracions..., estic segur que
forma part de la feina i de la vocació
d’entitats com el Col·legi i la Fira.
Vostè també presideix la Cambra
de Comerç d’Espanya. Quin
balanç fa de l’any i mig que porta
al capdavant?
La Cambra de Comerç d’Espanya va
néixer amb un plantejament ambiciós
per afavorir la creació d’empreses
–i defensar-les institucionalment–,
la competitivitat, la innovació, la
internacionalització, la formació,
l’ocupació, la reflexió estratègica
sectorial i la mediació i l’arbitratge.
Aquests són els nostres eixos
d’actuació. De manera concreta
hem esmerçat molts esforços en la
recerca de noves vies de finançament
per al teixit empresarial i de millora
del nostre entorn econòmic. Al meu
entendre, la Cambra de Comerç
d’Espanya és un molt bon exemple
de col·laboració publicoprivada
per afrontar els reptes del nostre
país. Hi ha molta feina per fer, sens
dubte, però la participació de les
grans empreses, les administracions
públiques, les organitzacions
d’autònoms i de pimes i del conjunt
de les cambres territorials i de les
que actuen a l’exterior, converteixen
la Cambra de Comerç d’Espanya
en un àmbit de trobada i de diàleg
per avançar cap a noves fites de
modernitat i de progrés.
Les cambres de comerç han
patit un canvi de model molt
important en els darrers anys,
sobretot arran de la publicació
del reial decret 13/2010 i
l’eliminació de les antigues
quotes obligatòries amb què es
finançaven. El nou model és el
definitiu o un pas més en la seva
transformació?
El paper de les cambres és
insubstituïble perquè ofereixen
serveis d’assessorament, promoció
i representació i de suport a la
tasca empresarial; vetllen pels
interessos de les empreses davant
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ADN PERSONAL

Títol d’un llibre recomanable:
La Bíblia i Don Quijote de la Mancha.
Es defineix a vostè mateix com una
persona...
Que intenta servir els altres.
La seva gran virtut és...
La voluntat d’afegir valor i anar més enllà.
Un defecte...
Ho han de dir els altres.
Aficionat a...
La música, el futbol i el cinema.
Un somni per complir...
Saber tocar algun instrument musical.
Un viatge pendent...
Sant Petersburg.

les administracions públiques.
Potser, a diferència de les
organitzacions patronals en el sentit
estricte del terme, s’orienten molt
al desenvolupament del capital
humà, a la internacionalització de
les empreses, a la innovació, a la
promoció de l’activitat econòmica.
També juguen un paper important
vinculat al territori, i així detecten
les necessitats en matèria
d’infraestructures i serveis i estan molt
atentes a noves exigències. També és
fonamental la defensa institucional,
que es concreta en l’economia social
de mercat, l’estat del benestar, el
règim democràtic, l’Estat de Dret i la
pertinença a la Unió Europea.
Portem temps sentint que la
crisi econòmica ha tocat fons.
Quina previsió en fan sobre quan
n’haurem sortit realment? Quan
creu que recuperarem el nivell de
facturació que tenien les nostres
empreses l’any 2007?
No crec que es puguin fer vaticinis
sobre una qüestió que no depèn
solament de nosaltres, sinó d’un
conjunt de factors, entre els quals
figura la política econòmica europea
i mundial. Ha estat una crisi global,
que ha trastocat molts aspectes de
l’economia, de l’estat del benestar,

però crec que en general es podria
parlar d’una certa recuperació i hi ha
dades, referides a l’economia catalana
i espanyola, que així ho avalen. Penso
que hem de continuar treballant en la
línia d’estimular la competitivitat de
les empreses, de contribuir a la seva
sortida a l’exterior, d’adaptar-nos a les
noves necessitats del mercat i dotarnos de nous i millors instruments.
Pel que fa al nivell de facturació que
tenien les nostres empreses el 2007,
crec que s’està superant i amb un
model productiu més sòlid.
Quins reptes afronta l’economia
catalana?
La competitivitat de les nostres
empreses figura entre els reptes
de l’economia catalana, però hi
hauríem d’afegir també la manca de
crèdit, la necessitat de dotar de més
múscul les pimes que volen sortir a
l’exterior, de donar així mateix suport
real als emprenedors amb mesures
d’incentivació... Ens hem de plantejar
seriosament la reducció de l’atur,
també aquell que és estructural i,
en aquest sentit, combatre el fracàs
escolar és una exigència col·lectiva.
Hem de crear les millors condicions
per afavorir la inversió estrangera
i ens han de preocupar també les
infraestructures: penso en el Corredor

del Mediterrani, el Quart Cinturó,
les connexions ferroviàries amb
els ports... Tot plegat ens portaria
a plantejar-nos quin ha de ser el
model de l’economia catalana: crec
que el nostre ideal és una economia
avançada amb pes rellevant de la
indústria en la qual el turisme i el
turisme de negocis hi tenen un
gran paper per jugar, com també els
productes tecnològics, les indústries
creatives, les activitats relacionades
amb la ciència i la recerca, per
esmentar camps relativament nous
en els quals Catalunya està ben
posicionada.
Com hi poden ajudar els col·legis
professionals com el COACB i les
cambres de comerç?
El gran paper que fan i poden fer és la
gran tasca de suport als professionals,
a les empreses i als emprenedors,
contribuir a la formació permanent,
a donar eines que ens ajudin a ser
més eficients, a estar més preparats
per a la internacionalització i les
noves exigències dels mercats i de
la societat, però també a valorar
la importància de la feina sòlida,
ben feta, de prendre decisions
estratègiques adequades pensant en
el conjunt de la nostra societat i en un
futur sostenible.
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Bolígrafs punters
Passa de la llibreta a la pantalla tàctil en un segon.
Dos en un: minibolígrafs i punter estil retro.
Semblen només un parell de bolígrafs per poder
escriure sobre paper, però també els pots utilitzar
com a punters a la pantalla tàctil que triïs. Gira
suaument el bolígraf i passaràs de la llibreta a la
tauleta o l’smartphone.

www.factoriaderegalos.com

Polsera intel·ligent
withings pulse 02
El pols cardíac, els passos que dones, les
calories que cremes, la distància que recorres,
la qualitat del son i fins i tot el nivell d’oxigen
en sang... aquesta polsera intel·ligent Withings
Pulse O2 t’ajuda a mantenir un control de la
teva activitat les 24 hores del dia.

www.regalopedia.es

Miniplanxa portàtil
Davant de qualsevol reunió imprevista, contra els plecs
que surten després de seure, si tens un sopar especial...
Tot detall és poc. Per descomptat, la capacitat, la calor
i la mida no són comparables amb el d’una planxa
convencional. Per això, és perfectament manejable i
evitarem cremades.

www.latiendadelmanana.com
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Bàscula per a
maletes
Aquesta bàscula per a maletes és perfecta
per portar dins l’equipatge i evitar ensurts
indesitjats a l’aeroport a causa del pes de la
maleta de mà. Simplement penja la maleta (o
qualsevol altre objecte que vulguis) de la corretja
i el pes surt a la pantalla LCD. Pesa fins a 50 kg,
amb una precisió de 50 grams. Inclou, a més,
una llanterna, que sempre pot ser útil.

www.regalopedia.es

Funda universal amb
teclat bluetooth
Funda universal amb teclat per a tablets de 7 o 8
polzades. Perfecte per treballar amb el teu tablet amb
la comoditat d’un teclat físic sense fil bluetooth 3.0 de
6 mm de gruix fabricat en alumini. El teclat se subjecta
amb imants a la funda. Bateria amb autonomia de 55
hores d’ús.

www.regalopedia.es

Estoig organitzador de
cables i carregadors
Cada vegada tenim més dispositius que portem a sobre
quan anem de viatge. Càmera de fotos, mòbils, tauleta,
videocàmera, auriculars, mp3... i tots amb cables.
Imagina’t tenir tots els cables i carregadors a mà quan et
trobes de viatge al seient d’un avió, d’un tren o al cotxe.
Cal buscar i rebuscar a la maleta. Evita-ho.

www.factoriaderegalos.com
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10% de descompte als
hotels NH i Hesperia
A més, descompte del 5% sobre la
millor tarifa disponible en hotels
de la cadena a nivell mundial.

Mitjançant un acord de
col·laboració entre el Col·legi i la
cadena hotelera NH, dins la qual
s’integra també el grup Hesperia,
els col·legiats tenen un 10% de
descompte sobre la millor tarifa
disponible en tots els hotels
d’Espanya, Portugal i Andorra i
d’un 5% de descompte en hotels a
nivell mundial.

Per obtenir el descompte, el col·legiat
ha de fer la reserva a través de la
pàgina web específica per al COACB,
a la qual s’accedeix a través de la
Intranet COACB (apartat “Viatges i
Autos”) o de l’app COACB. També
pot fer la reserva trucant directament
a l’hotel i indicant el codi promocional
assignat al col·lectiu, que li facilitaran
des de les oficines del Col·legi.

RESTAURANT A BARCELONA

50% de descompte
al CentOnze –
Hotel Le Méridien
Ubicat a les emblemàtiques Rambles,
el CentOnze és el restaurant de l’Hotel
Le Méridien Barcelona, un lloc elegant
on podràs gaudir d’una cuina de
mercat amb influència catalana, amb
productes de temporada del mercat de
la Boqueria.
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Bon exemple de com el típic restaurant mariner s’ha sabut
renovar sense perdre la seva raó de ser. El xef, Eugeni
Cortés, és l’encarregat de l’elaboració de cada plat. Una
barreja d’aromes i colors que fan que cada plat sigui únic.
Aprofita aquest descompte i reserva a través de la teva
Intranet de col·legiat o de l’app COACB. Només has de seleccionar el restaurant, indicar la data de reserva, nombre
de comensals i introduir les teves dades. Un cop feta la

HOTEL HESPERIA CIUTAT
MALLORCA ****
Ubicat a l’àrea residencial de la capital
de Mallorca, aquest hotel ofereix una
combinació perfecta de l’encant antic
de Palma i una decoració fresca i
contemporània.
1 nit: A PARTIR DE 125,87 € (IVA inclòs)
El preu és per habitació doble amb esmorzar.
Aquest preu pot variar segons les dates de reserva.

Si ets col·legiat, ja pots
gaudir d’un

HOTEL HESPERIA SABINAL
ALMERIA (Roquetas de Mar) ****

10% de
descompte

Compta amb una ubicació costanera amb
vistes a una de les platges més atractives
d’Almeria; això fa d’aquest hotel un lloc
magnífic per a les teves vacances en família
aquest estiu.

sobre la millor tarifa disponible
als hotels d’Espanya, Portugal
i Andorra de la cadena
hotelera NH i Hesperia

1 nit: A PARTIR DE 125 € (IVA inclòs)
El preu és per habitació doble amb terrassa i esmorzar.
Aquest preu pot variar segons les dates de reserva.

HOTEL NH IMPERIAL PLAYA LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA ****

Reserva a través del link específic que
trobaràs a la teva Intranet COACB (apartat
“Viatges i Autos”), des de l’app o informa-te’n
al tel. 93 231 94 12 o serveis@coacb.com
Si ho prefereixes truca directament a l’hotel,
tot indicant el codi promocional assignat al
col·lectiu, que et facilitaran des de les oficines
del Col·legi.

Hotel ubicat a la platja de Las Canteras i molt
a prop del centre històric de Las Palmas,
escollit per la UNESCO com a Patrimoni de la
Humanitat. Totes les habitacions Superiors
ofereixen unes esplèndides vistes al mar.
1 nit: A PARTIR DE 95,66 € (IVA inclòs)
El preu és per habitació doble amb terrassa i esmorzar.
Aquest preu pot variar segons les dates de reserva.

Fes la teva reserva a
través de la Intranet o
app COACB (apartat
Serveis “Oci i Família”)
i beneficia’t del 50%
de descompte sobre el
preu de carta*
reserva en línia, rebràs al moment un correu de confirmació i el mateix dia de la reserva un SMS. Aquest sistema
et permet fer una reserva fàcil, ràpida i des de qualsevol
dispositiu mòbil.
Aquest és un acord entre el Col·legi i eltenedor.es, que
ofereix descomptes de fins al 50% sobre el preu de carta
o avantatges preferencials en milers de restaurants de
Barcelona fent la reserva en línia.

CentOnze –
Hotel Le Méridien
La Rambla, 111
08002 Barcelona
Preu mitjà a la carta: 32 e
Horari: de dilluns a
diumenge de 12.30 a 23 h

*Begudes, menús, tapes i platets no
inclosos. Aplicable a tota la carta si
consumeixes com a mínim un primer
i un segon o un segon i postres per
comensal. Vàlid de dilluns a diumenge
en dinars i de dilluns a dijous en sopars.
La promoció només està disponible fent
la reserva a través d’eltenedor.es
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

Document Publicitari. Data d'emissió: Març 2016
Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

Expansió Plus PRO
T’abonem el 10% de la teva quota
de col·legiat*
-------------------------------------------------------------------------------------

0

comissions
d’administració i
manteniment.**

+ 3%

+

de devolució (mínim 5�euros i fins a
50�euros al mes) en els principals rebuts
domiciliats i sobre les compres amb
targeta de crèdit en comerços
d’alimentació.(1)

3% TAE

de remuneració

en compte sobre els 10.000 primers
euros, en cas de tenir saldos en
estalvi-inversió superiors a
30.000�euros.(2)

------------------------------------------------------------------------------------Truca’ns al 902�383�666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió
i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com

El Compte Expansió Plus PRO és exclusiu per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera concreta per al teu col·lectiu.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts
de col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses
les despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats.
Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui
associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de
saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans
de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte
Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars,
per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer
mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919 % TIN, 1,9910 % TAE (calculada
tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 15.000 euros
diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.
Oferta vàlida, a partir Març 2016, per la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import
mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts
domèstics en els 2 últims mesos.
*Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L’abonament es fa durant el mes de gener de l’any següent.
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