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L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà té la voluntat de ser un punt de 

referència i un interlocutor de totes les empreses del Berguedà davant la societat i les 

administracions públiques, afavorint la promoció de l’activitat econòmica de la 

comarca. 

Representem, defensem i promocionem els interessos del col•lectiu empresarial 

associat. També ofereix un ampli ventall de serveis: 

 Informació i assessorament empresarial: legislació i tramitació d’àmbit 

internacional, financer, mediambiental, noves normatives, ajuts o subvencions, 

reclamacions a l’administració,... 

 Ajuts a la contractació i selecció de personal. Som Agència de col·locació 

autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 Cursos subvencionats de formació contínua, adreçats a treballadors en actiu i amb 

preferència de places per als associats. També oferim cursos de formació a mida. 

 Servei de publicitat i difusió gratuïta de nous productes i/o ofertes a través del 

nostre butlletí digital que s’envia mensualment a tots els nostres associats. 

 L’ACEB posa a disposició dels seus socis l’ús de les seves aules per fer presentacions 

de productes, reunions, formació interna d’empreses. Disposem de tres sales amb 

capacitat per a 20 persones amb panells mòbils per poder obtenir una gran sala 

amb capacitat fins a 70 persones i una sala de reunions amb capacitat per a 10 

persones. Tots els socis disposen de 8 hores gratuïtes per utilitzar les sales, i 

descomptes en cas de necessitar més hores.  

 Actes, xerrades, col·loquis, jornades, programes empresarials... Sobre noves lleis i 

temes d’interès per a tots els nostres associats. 

 Informació periòdica amb temes d’actualitat i d’interès per al sector empresarial. 

S’envia gratuïtament a tots els associats. 

 Descomptes a través dels nostres convenis de col·laboració amb firmes comercials 

o empreses. Tenim acords amb Solred, Sixt, La Caixa, ,... 

 

Som un punt de trobada per a qualsevol empresa 

 

 

 

 


