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 FORMACIÓ: 
Conferències, col·loquis, fòrums d’opinió i debat, píndoles, tallers formatius, xerrades, jornades obertes i 
càpsules. 
Títol Oficial d’Agent Comercial que acredita l’aptitud i competència i que permet l’exercici de la professió. 
Títol expedit pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad amb accés al curs. ICEX-CECO. 
Col·laboració amb l’Institut Escola del Treball de Lleida per a la facilitació de la consecució del títol de Cicle de 
Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials, el de Màrqueting i Publicitat amb Reconeixement 
Acadèmic de l’Experiència Professional. 
Curs pràctic per a Emprenedors Comercials amb tècniques d’alt rendiment. 
 
 

INFORMACIÓ: 
Web del Col·legi (www.coaclleida.cat) 
Web del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España (www.cgac.es) 
Web del Consell d’Agents Comercials de Catalunya (www.consellcat.org) 
Web de la IUCAB – Aliança Mundial d’Organitzacions Nacionals Independents de Vendes (www.iucab.com/es) 
Xarxes socials (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram...) 
Convenis de col·laboració: Universitat de Lleida (UDL), Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya (PIMEC) 
Borsa de treball filtrada i contrastada 
 
 

ASSESSORAMENT: 
Jurídic 
Fiscal 
Laboral 
Comptable 
Assegurances 
Revisió i Visat de contractes d’agència i de representació 
Tutoria amb consultoria de suport 
Viver per a Júniors, Plan Empleo Joven i Plan Mujer 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serveis: 
Assegurances gratuïtes. Totes les Col·legiades i els Col·legiats, sèniors i emprenedors en actiu, disposen de tres 
assegurances que els garanteix cobertures professionals: 
Pòlissa d’accidents amb un capital de trenta-cinc mil euros (35.000,00€) per mort o invalidesa. 
Pòlissa de retirada de carnet amb un capital assegurat de nou-cents setanta-quatre euros (974,00€) al mes. 
Pòlissa de responsabilitat civil professional amb un capital assegurat de seixanta mil euros (60.000,00€) 
 
Descomptes: 
Fins a 43 cèntims d’euro per litre de gasoil Cepsa i Repsol 
Descomptes en els teus bitllets amb AIR FRANCE i KLM 
Descomptes i avantatges en els teus bitllets amb Vueling 
Descomptes al Business Center Sleep & Fly  de l’Aeroport del Prat 
Descomptes directes amb Transmediterrànea i Grimaldi Lines 
Descomptes als pàrquings: Barcelona, Sabadell i Reus amb els pàrquings de Nuñez i Navarro 
Descomptes als pàrquings: Barcelona amb els pàrquing SABA 
Descomptes en telefonia del 10% amb l’operadora Parlem  
Reserva d’hotels amb un 10%: 
-Amb Zenit Hoteles 

-Amb Silken 

-Amb Eurostars 
-Amb Palladium 
-Amb Iberostars Hotels & Resorts 
Reserva d’hotels amb un 15%: 
-Amb Hotelius Club 
Reserva d’hotels amb un 7%: 
-Amb Melia 
 
Importants descomptes oferts pels nostres col·laboradors, en aspectes com disseny gràfic, consultoria de 
comunicació o reparació de l’automòbil 
 
Descomptes en el lloguer de vehicles: amb Sixt Rent Car 
Descomptes en la reparació del teu vehicle: Amb TAICAR, distribuïdor de la Marca DFSK 
100 targetes gratuïtes amb el logo del Consell de Catalunya 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenis: 
Banc Sabadell: Serveis Bancaris 
Gabser: Servei fiscal, laboral, comptable i assegurances 
Juli Markalain Torres: Servei jurídic 
Fointec: Formació informàtica . Cursos subvencionats i a nivell particular i empresa 
Taller TAICAR: Servei de reparació de vehicles 
Alex Montanera Mateu: Serveis informàtics 
TEGEVE ÒPTICA: Descomptes en muntures, vidres i ulleres 
Jordi Ribal Prior: Assessorament i Post-Venda d’assegurances de Salut  
 
Carnet Professional de Col·legiat que ens acredita i facilita l’accés a les diferents fires organitzades per la 
Asociación de Ferias Españolas (AFE). 
Gestió d’ofertes de representació. Selecció personalitzada de les Empreses que busquen Agents Comercials 
previ filtratge. 
Comercial Jobs. Pàgina web amb borsa de treball d’àmbit estatal que facilita: 
Als col·legiats: trobar nous projectes, treballs i empreses representades. 
A les empreses: fer una cerca segmentada dels i les Agents Comercials i Col·legiades i Col·legiats. 
Consejo General. Portal d’ocupació dels Agents Comercials d’Espanya. 
Correu electrònic corporatiu i gratuït. Sol·licitud a través del Col·legi d’una adreça de correu electrònic 
corporatiu completament gratuïta i del tipus: “el-teu-nom@coaclleida.cat” 
Web gratuïta del tipus www.el-teu-nom.cgac.es 
 
Fòrum de discussió només per les Col·legiades i els Col·legiats a la nostra web dins la intranet. 
Agrupació de Sèniors Plus & Emèrits. Activitats lúdiques i culturals en col·laboració amb el Consell de 
Catalunya i el COACB per als nostres Jubilats. 
Descomptes 50% Espectacles MyEndtrada.com. Espectacles i activitats de lleure. 
 
Sala d’actes i despatxos amb wifi, disponibles en horari d’oficina i prèvia sol·licitud, per assumptes 
professionals, reunions de treball, entrevistes a clients, showroom. Disposa de projector (vga, hdmi i wifi), equip 
d’àudio i portàtil. 
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