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BASES DE DADES D’EMPRESES 

 

Des de la Cambra us oferim bases de dades i d’informacions d’empreses per a dur a terme 

accions comercials i de màrqueting.  

 

 

PAQUETS DE BASES DE DADES TARIFES 

Empreses de la demarcació de Sabadell 

 

Dades completes d’unes 24.000 empreses de la demarcació de Sabadell. 

 
(Els municipis que comprèn la demarcació són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del 
Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant 

Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sabadell i Sentmenat). 

 

250€ 

Societats de la demarcació de Sabadell (no comprèn els autònoms) 

 

Dades completes de les societats de la demarcació de Sabadell (unes 18.000) 

 

180€ 

Empreses de la demarcació de Sabadell segons rànquing empresarial 

 

Indústria (grups 1, 2, 3 i 4 de l’IAE) 

Construcció (grup 5 de l’IAE) 

Comerç/ hostaleria (grup 6 de l’IAE) 

Serveis (grups 7, 8 i 9 de l’IAE) 

 

90€ 

Empreses de la ciutat de Sabadell 

 

Dades completes de les empreses ubicades a Sabadell ciutat (unes 10.000) 

 

90€ 

Dades que s’ofereixen: Nom, direcció completa, telèfon, tram de facturació i tram de treballadors 

(de les que disposem de dades).  

La informació s’enviarà en un fitxer Excel i via correu electrònic. 

Als preus cal afegir el 21% d’IVA. 

DADES DE L’EMPRESA 

Empresa: NIF:  

Nom i cognoms del sol·licitant:                                                   Càrrec:      

Domicili:  

Tlf.:    E-mail:  

FORMA DE PAGAMENT 

□ Transferència bancària al núm. compte de la Cambra (envieu comprovant via mail)  

(Us enviarem primer la factura on s’indica el nostre núm. de compte) 

□ Targeta de crèdit:                                                       Data de caducitat:  

□ Efectiu:                                                        
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Protecció de dades 

D’acord amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), les dades que vostè facilita en aquest 
document s’incorporaran a un tractament del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Serveis de Sabadell 
(en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent. La base 
jurídica del tractament és l’interès legítim d’ambdues parts. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers 
sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. Francesc Macià, 35 
(08206-Sabadell) o a l’adreça electrònica dpd@cambrasabadell.org. Per a més informació consultar la “Política de 
privacitat” de la Cambra a www.cambrasabadell.org. 

Informació comercial 

      No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d’informació comercial. El consentiment 
atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment. 

 
 
L’ origen d’aquesta informació és un Fitxer responsabilitat de la CAMBRA que elabora a partir de fonts pròpies, i d’origen 
públic. 
 
La CAMBRA té la voluntat de vetllar per la màxima qualitat de la informació de les bases de dades que subministra. Això 
no obstant, atenent a l’elevat nombre de registres, dades i el gran nombre de canvis que es produeixen contínuament, no 
pot garantir al 100% l’exactitud de la informació. 
 
El CLIENT es compromet a complir amb la legislació vigent sobre protecció de dades i de la intimitat personal. 
 
El CLIENT eximeix tota la responsabilitat a la CAMBRA pels danys causats a tercers en l’ ús indegut pel CLIENT de la 
informació subministrada. 
 
La informació facilitada al CLIENT no podrà ser subministrada total o parcialment a un tercer. 
 

 

 
 

 

 

Signatura i segell de l’empresa: 

 

Data i lloc:  

mailto:dpd@cambrasabadell.org
http://www.cambrasabadell.org/

