Sol·licitud i Normes d’Ús del logotip “CLUB CAMBRA Business Membership”
I. Propòsit
Club Cambra és una plataforma de negoci. Qualsevol persona jurídica, en qualsevol de les seves
formes societàries, així com qualsevol persona física donada d’alta en el cens d’empresaris (mod.036)
pot sol·licitar formar-ne part. Les empreses que contracten qualsevol servei a les Cambres que
integren aquest club de manera automàtica adquireixen la condició de Soci Bàsic del Club Cambra.
La inscripció al Club Cambra en la modalitat de Soci Bàsic és gratuïta. Qualsevol Soci Bàsic pot
sol·licitar la seva inscripció al Club Cambra en la modalitat de Soci Business, que comporta el
pagament d’una quota anual de 360 € (sense IVA). Aquesta modalitat de soci s'identifica mitjançant
un carnet de color gris, en el qual figura el nom i el número del soci, i té dret a uns avantatges
publicats a la web de club cambra (www.clubcambra.com).
Un dels avantatges dels Socis Business és l’ús del logotip “Club Cambra Business Membership”, creat
amb el propòsit que els Socis Business de Club Cambra puguin donar a conèixer aquesta condició de
socis preferents, adquirint notorietat davant de tercers.
2. Sol·licitud i resolució d’autorització
Els Socis Business de Club Cambra interessats a utilitzar el logotip sol·liciten l’autorització per a fer-ho
amb el present document, que també informa sobre les obligacions tècniques d’ús del recurs, així
com una declaració de responsabilitats del seu ús.
El present document, complimentat i signat, pot lliurar-se a les delegacions i seus de les Cambres.
També pot escanejar-se i adjuntar-se a un correu electrònic adreçat al correu
clubcambra@clubcambra.com.
Després de les oportunes comprovacions, el sol·licitant esdevindrà usuari autoritzat, i rebrà un correu
electrònic notificant l’autorització, amb un arxiu adjunt que conté el material gràfic.
3. Material gràfic
El material gràfic lliurat consisteix en un logotip en format JPG, disponible en doble versió:
• positiva (en escala de grisos), per aplicar sobre fons blanc o sobre fons de color clar
• negativa (blanc) per aplicar sobre fons negre, o sobre fons de color fosc .
4. Obligacions d’aplicació tècnica
El logotip “Club Cambra Business Membership” podrà utilitzar-se en suports físics i electrònics, atenent
a les següents consideracions tècniques, que esdevenen en els usuaris autoritzats obligacions:
• Un logotip és una unitat, i tots els elements dins d'un logotip han de canviar de mida
proporcionalment, com un grup.
• L'escala del logotip pot modificar-se de manera global per ajustar-se al medi desitjat .
• La dimensió mínima del logotip no podrà ser inferior a 12,5 mm de diàmetre
• No podrà ser alterat de cap manera , incloent la seva proporció, color, element, tipografia i altres
aspectes.
• No podrà ser animat, i la seva forma no podrà ser canviada o distorsionada en la seva
perspectiva o aparença dimensional.
• No podrà ser combinat amb qualsevol altre element gràfic o de text, amb la intenció de crear
una altra imatge o marca.

5. Vigència de l’autorització
La pèrdua de la condició de Soci Business del Club Cambra implica, automàticament, la retirada de la
present autorització. En aquest sentit, la no renovació de la quota anual de 360 € comporta la pèrdua
dels drets d’ús del recurs gràfic.
La pèrdua dels drets d’ús del recurs gràfic també es produeix si es comprova que l’autoritzat no ha
seguit les obligacions d’aplicació tècnica, o ha vulnerat algun dels compromisos adquirits amb la
signatura del present document i, especialment, si es considera que un determinat ús pot ha
comportat una vulneració de la legislació vigent, la imatge, la reputació o pogués entrar en conflicte
amb els interessos i valors de la Cambra de Barcelona, o de les altres cambres del Club Cambra.
En qualsevol moment es podrà anul·lar la present autorització, instar el cessament en la utilització i la
retirada immediata del logotip. La retirada de la present autorització, o el cessament en l'ús del
logotip per part del Club Cambra, no generarà, en cap cas, dret a indemnització ni compensació de
cap classe.
6. Responsabilitat
Els titulars de carnets de Soci Business del Club Cambra, per ser autoritzats a utilitzar el logotip " Club
Cambra Business Membership", han d'acceptar les disposicions següents sobre Declaració i
d’Exoneració de Responsabilitats.
El sotasignat, soci del Club Cambra en modalitat Business i sol·licitant de l'autorització d'ús del logotip
" Club Cambra Business Membership " declara que:
• Accepta les condicions previstes en el present document.
• És l'únic responsable i assumeix les conseqüències derivades de l'ús de l'esmentat logotip.
• La retirada de la present autorització, o el cessament en l'ús del logotip per part del Club
Cambra, no li generarà, en cap cas, dret a indemnització ni compensació de cap classe.
• Ni el Club Cambra , ni les Cambres de Comerç adherides al Club Cambra assumeixen cap
responsabilitat per les activitats que ell pugui dur a terme.
• Exonera el Club Cambra, així com a les Cambres adherides al Club Cambra i als seus treballadors,
de qualsevol demanda que contra ell es pugui interposar resultat de l'ús del logotip .
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