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Creix la demanda del servei de lloguer d’espais 

empresarials  

 

LA CAMBRA AMPLIA ESPAI DESTINAT A 

ALLOTJAR EMPRESES AL SEU CENTRE DE 

NEGOCIS 
 

Creat el 2012, el centre de negocis de la Cambra acull avui un 

total de cinc empreses 

 

La Cambra adapta nous espais destinats a cobrir serveis 

logístics i d’emmagatzematge 

 

 

Terrassa, 24 de gener de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa reforça el seu centre de negocis mitjançant 

l’ampliació i adaptació de nous espais destinats a l’allotjament 

d’empreses que tenen en les instal·lacions de l’entitat empresarial la 

seva seu corporativa. L’increment de la demanda de lloguer d’espais 

destinats a oficines i la tendència creixent a ampliar espais per donar 

resposta a necessitats logístiques i d’emmagatzematge per part de les 

empreses que hi són instal·lades consolida l’activitat del centre 

d’allotjament i suport a l’activitat empresarial de la Cambra. 

 

Des de l’any 2012, quan es va posar en marxa el servei de lloguer 

d’espais empresarials, cinc empreses tenen la seva seu allotjada a les 

instal·lacions de la Cambra de Terrassa, que assigna un total de 250m2 

a despatxos i oficines d’empreses, que es complementa amb una 

superfície addicional situada al soterrani 1, part de l’antic arxiu de 

l’entitat, destinada a serveis de suport logístic i de magatzem.  

 

Les empreses que actualment estan ubicades al centre de negocis de la 

Cambra de Terrassa, on hi tenen la seva seu corporativa, són NbWeb 

Soluciones de Negocio, StingBye, Transport General de Vehicles, 

Patents Riders i el Col·legi d’Agents Comercials de Terrassa.  
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L’experiència de StingBye 

 

Un cas emblemàtic és el de l’empresa StingBye, dedicada al disseny i 

fabricació de productes tèxtils que protegeix de les picades d’insectes, 

que concentra la seva activitat comercial en la seva oficina ubicada a les 

instal·lacions de la Cambra. Per fer front a l’augment de la seva 

activitat, l’empresa ha requerit de diverses ampliacions d’espai i que 

recentment ha completat amb una superfície addicional que l’empresa 

utilitzarà com a magatzem per a distribució que donarà cobertura a la 

provisió d’estoc per a enviaments urgents i petits mostraris adreçats a 

nous clients. 

 

StingBye, que ha estat pionera en el desenvolupament de samarretes 

que repelen mosquits i altres insectes, ha experimentat un sòlid 

creixement de l’activitat que s’ha materialitzat en un increment de 

punts de venda en diversos sectors, especialment en el sector de les 

mascotes que requereix d’una major proximitat física i més ubicacions 

de punts d’atenció. En relació als serveis de suport empresarial que 

ofereix el centre de negocis de la Cambra, per als directius de StingBye 

el valor afegit rau en què “la Cambra disposa de serveis de consultoria 

que ens ajuden en la nostra evolució, sobretot amb les exportacions. 

Paguem un lloguer que inclou tots els serveis que ha de tenir una 

empresa, i la imatge de cara a les nostres relacions comercials es molt 

bona”. 

 

Capacitat per a 8 empreses 

 

El centre de negocis de la Cambra, amb capacitat per acollir fins a un 

total de 8 empreses, ofereix espais a empreses interessades a 

desenvolupar la seva activitat de forma permanent dins de les seves 

instal·lacions al mateix temps que ofereix suport a empreses que 

ocasionalment necessiten un emplaçament addicional per desenvolupar 

reunions, trobades o esdeveniments amb un servei de lloguer de sales i 

espais condicionats i habilitats per al desenvolupament de reunions de 

treball, reunions de consells d’administració, juntes generals 

d’accionistes i convencions, presentacions de productes i serveis, 

trobades amb clients i proveïdors, sessions informatives, jornades i 

conferències, entre d’altres. 

 

La seu corporativa, que va ser inaugurada l’any 1990 i reformada entre 

els anys 2007 i 2008 per adequar-la al creixent volum d’activitat 
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empresarial, està situada al carrer Blasco de Garay, 29-49 de Terrassa. 

Les oficines de la delegació territorial ubicades a Sant Cugat del Vallès, 

que van ser inaugurades l’any 2008, estan ubicades al carrer Vallespir 

19 1a planta de Sant Cugat del Vallès.  

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de 

referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva 

demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, 

la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els 

emprenedors. 

D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments 

de referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 

empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada 

en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és 

aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en 

un entorn internacional. 

 

La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 

Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

 


