CONSELL GENERAL DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA
I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA

El present document s’elabora en compliment del que disposen la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (L’article 3.1. a) inclou dins de
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les Corporacions de Dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs
funcions públiques), i la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació.

Per a complementar la informació podeu accedir al nostre web:
http://www.cambrescat.org

I.- ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.

1.- Naturalesa jurídica i funcions del Consell General de Cambres de Catalunya.
El Consell General de Cambres de Catalunya, creat per la llei 14/2002, de 27 de juny (DOGC 3671
de 5 juliol 2002), és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per
al compliment de les seves finalitats. El Consell es configura com a òrgan consultiu i de col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya i amb la resta d’institucions autonòmiques, i està integrat per totes les
cambres de comerç de Catalunya.
Sens perjudici de les funcions i les atribucions que la legislació vigent atorga individualment a
cada una de les cambres, les funcions que la llei atribueix al Consell General de Cambres de Catalunya
són les següents:
a) Representar el conjunt de les cambres de Catalunya davant les administracions públiques, quan
aquest així ho acordi.
b) Coordinar i impulsar les actuacions comunes del conjunt de les cambres.
c) Proposar al Govern, per mitjà de l’òrgan tutelar, i a altres administracions públiques les mesures que
consideri necessàries o convenients per al foment i la defensa dels interessos econòmics generals que
les cambres representen.

d) Emetre informes, quan així ho acordi, sobre els projectes de normes elaborats pel Govern o
l’Administració de la Generalitat o per les entitats locals que afectin directament els interessos generals
del comerç, la indústria o la navegació, en els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic determini.
e) Assessorar, a requeriment de l’òrgan tutelar o de les administracions públiques, sobre les qüestions
relacionades amb l’activitat econòmica de Catalunya.
f) Coordinar i, si escau, dur a terme actuacions generals de promoció comercial de béns, productes i
serveis; en
especial, coordinar les propostes de les cambres relatives al Pla cameral
d’internacionalització de les empreses catalanes i sotmetre’l a l’aprovació de l’òrgan tutelar.
g) Emetre els informes preceptius establerts per aquesta Llei i qualsevol altre que prevegi la normativa
vigent.
h) Exercir, quan ho acordi per unanimitat, en l’àmbit de tot el territori de Catalunya, les funcions
reconegudes individualment a les cambres per l’article 11.1 d’aquesta Llei.
i) Exercir, quan ho acordi, les funcions i els serveis propis d’aquelles cambres que els hi deleguin.
j) Quan ho acordi, gestionar els serveis públics i les infraestructures que les administracions públiques li
encarreguin o li atorguin en concessió, i exercir les altres funcions administratives que les dites
administracions públiques li encomanin o hi deleguin, sempre que siguin compatibles amb la seva
naturalesa i les seves finalitats.
k) Elaborar anualment una memòria econòmica de Catalunya.
l) Impulsar la creació d’oficines a l’estranger, havent rebut la delegació prèvia de la cambra
corresponent.
m) Les altres que li atorgui l’ordenament jurídic vigent.

2.- Normativa reguladora 1
- Estatut d’Autonomia de Catalunya. En l’article 125 Regula la competència sobre les Cambres de
Comerç de la Generalitat de Catalunya
- Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
- Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Catalunya i del Consell General de les Cambres. Aquesta llei s’aplica en la mesura que no contradigui la
Llei estatal i en espera que el Parlament de Catalunya porti a terme el desenvolupament normatiu de la
Llei 4/2014. La Llei 14/2002 ha estat modificada pel Decret Llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures
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(*) En el moment d’elaborar el present document ens trobem en l’impàs normatiu de pendència de la tramitació de la Llei
Catalana de Cambres de Comerç que desenvolupi la Llei estatal promulgada l’any 2014, i que permeti igualment modificar el
Reglament de Règim interior.
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urgents per a la celebració d'eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de
Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern.
- Reglament de règim interior del Consell General de Cambres (DOGC 5495 de 30 octubre
2009)3.- Relacions institucionals.
- Tutela i fiscalització
El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, com també les pròpies cambres, es
troben sotmesos a la tutela de les Administracions Públiques, funció que, en essència, comprèn: a)
l’exercici de la potestat d’aprovació, fiscalització dels pressupostos i comptes anuals i resolució de
recursos; b) l’autorització de la participació del Consell de Cambres en la creació o participació en altres
persones jurídiques; i c) L’autorització de les adquisicions o alienacions de béns immobles. Així mateix,
aquesta tutela s’estén als supòsits de suspensió i/o dissolució previstos per les lleis.
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya actua com a òrgan
tutelar del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, sens perjudici de la Tutela que
igualment exerceix l’Administració General de l’Estat en relació a les activitats d’interès general relatives
al comerç exterior.
En l’àmbit econòmic i en relació als fons públics, el Consell de Cambres de Catalunya es troba
sotmès a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i, en el seu cas, a la del Tribunal de
Comptes estatal.
-

Registre de Grups d’Interès.

El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya es troba inscrit, amb el número 61, en
el Registre de Grups d’Interès de Catalunya, regulat per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, el Decret
171/2015, de 28 de juliol, i el Decret llei 1/2017, del Parlament de Catalunya.
Inscrit en el Registre de Grups d’Interès del Parlament de Catalunya amb el número 17.362.
-Inscrit en el Registre de transparència de les institucions de la Unió Europea amb el número
785683118324-55
-

Pacte Mundial Nacions Unides

El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya està adherit a la Red Española del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas des del 5 de desembre de 2012.

4.- Línies d’activitats.
El Consell de Cambres de Catalunya estructura les seves activitats dins les següents línies:
-

Internacionalització.
Gestió de pràctiques de formació professional i FP Dual.
Medi ambient – Subproductes.
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-

Elaboració de la Memòria econòmica de Catalunya.
Funció consultiva.
Institucional - Gestió.
Projectes europeus.
Serveis privats.

5.- Estructura organitzativa.
5.1. Òrgans de Govern
Els òrgans de govern del Consell són el Ple, el Comitè Executiu i el President.

Ple
El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació del Consell General de les Cambres, i està
compost pels presidents de totes les cambres catalanes i per un membre del ple de cada cambra
designat a aquest efecte pel ple d’aquesta.
El Ple, com a òrgan suprem, actua en plenitud de funcions, entre les que destaquem: a)
nomenar el President i Comitè executiu de la corporació; b) aprovació dels reglament intern i altra
normativa de funcionament; i aprovació de pressupostos i comptes anuals.
Comitè Executiu
El comitè executiu és l’òrgan col·legial permanent de gestió, administració i proposta del Consell
General de les Cambres, i està integrat pel president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta, el
tresorer o tresorera i tres vocals. Cap cambra no ha de tenir més d’un càrrec en el comitè executiu del
Consell General de les Cambres, i s’hi ha de garantir la presència en d’un representant, com a mínim, de
les cambres que pertanyen a cada una de les circumscripcions territorials establertes per la llei.
President
El President és un òrgan de govern unipersonal i exerceix la representació del Consell General de
les Cambres i la presidència dels seus òrgans de govern col·legiats, essent el responsable de l’execució
dels acords que s’adoptin.

5.2. Composició dels òrgans de govern.
La composició actual del Comitè executiu és la següent:
President:
Sr. Miquel Valls i Maseda (president Cambra de Comerç de Barcelona)
Vicepresident:
Sr. Domènec Espadalé i Vergés (president Cambra de Comerç de Girona)
Tresorer:
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Sr. Antoni M. Brunet i Berch (president Cambra de Comerç de Sabadell)
Vocals:
Sr. Joan Horaci Simó i Burgués (president Cambra de Comerç de Lleida)
Sra. Laura Roigé i Pons (presidenta Cambra de Comerç de Tarragona)
Sr. Xavier Ribera i Serra (president Cambra de Comerç de Palamós)

La composició actual del Ple és la següent:

Sr. Miquel Valls i Maseda
President
Sr. Joan Gaspart i Solves
Vocal Comitè Ex.
Sr. Domènec Espadalé i Vergés
President
Sr. Jaume Fàbrega i Vilà
Tresorer
Sr. Joan Horaci Simó i Burgués
President
Sr. Juan Antonio Serrano i Iglesias Vicepresident
Sr. Pere Casals i Perramon
President
Sr. Jordi Torrens i Alsina
Vicepresident 1r
Sr. Xavier Ribera i Serra
President
Sr. Albert Vancells i Noguer
Vicepresident 1r
Sr. Isaac Sanromà i Ortega
President
Sr. Xavier Colom i Soto
Vicepresident 1r
Sr. Antoni M. Brunet i Berch
President
Sr. Carles Mas i Codina
Vicepresident 1r
Sr. Joan Puig i Valls
President
Sr. Pere Ayach i Costa
Vicepresident 1r
Sra. Laura Roigé i Pons
Presidenta
Sr. Lluís Colet i Roselló
Membre Cex
Sr. Delfí Robinat i Català
President
Sr. Ramon Bosch i Farran
Vicepresident 1r
Sr. Marià Galí i Segués
President
Sr. Josep Abad i Pous
Vicepresident 3r
Sr. José M. Chavarría i Homedes
President
Sr. (pendent de designació per la Cambra de Tortosa)
Sr. Marcel.lí Morera i Figuerola
President
Sr. Antoni Bastús i Novau
Vicepresident

Cambra de Comerç de Barcelona
Cambra de Comerç de Barcelona
Cambra de Comerç de Girona
Cambra de Comerç de Girona
Cambra de Comerç de Lleida
Cambra de Comerç de Lleida
Cambra de Comerç de Manresa
Cambra de Comerç de Manresa
Cambra de Comerç de Palamós
Cambra de Comerç de Palamós
Cambra de Comerç de Reus
Cambra de Comerç de Reus
Cambra de Comerç de Sabadell
Cambra de Comerç de Sabadell
Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols
Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols
Cambra de Comerç de Tarragona
Cambra de Comerç de Tarragona
Cambra de Comerç de Tàrrega
Cambra de Comerç de Tàrrega
Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Tortosa
Cambra de Comerç de Valls
Cambra de Comerç de Valls

5.3. Consell de Presidents.
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El Reglament de règim interior també preveu l’existència d’un Consell de Presidents. El Consell de
Presidents és un òrgan consultiu del President i del Comitè Executiu i de proposta a aquests, mitjançant
la participació dels presidents de les Cambres, amb l’expressió de la voluntat política d’aquestes, en la
definició i el disseny de les línies estratègiques del Consell General i en la coordinació de les actuacions
camerals en matèries que requereixen un major alineament de les conductes d’aquelles i en el
desenvolupament d’activitats d’interès comú.
La funció del Consell de Presidents és debatre els temes que li sotmeti a consulta el President i elaborarne els corresponents informes, així com fer propostes i presentar iniciatives sobre posicionaments del
Consell i sobre temes d’interès mutu de les Cambres en ordre a la seva actuació coordinada.

En tant que òrgan consultiu i no de govern, el Consell de Presidents no té funcions executives i els seus
informes i propostes no tenen caràcter vinculant per als òrgans de govern del Consell General.

5.4.Comissions de treball.
L’organigrama del Consell General de les Cambres es complementa amb les Comissions de
treball i la participació de tercers, com a vocals consultors.
Les Comissions de treball són òrgans d’assessorament dels òrgans de govern de la Cambra. La
seva composició no es limita a membres del ple. En l’actualitat, les comissions de treball existents són:
Comissió
Internacionalització
Comerç Interior
Indústria i Medi Ambient
Formació i emprenedoria
Turisme
Ordenació del Territori
Tecnologies de la Informació i Comunicació

President
Isaac Sanromà
Antoni M. Brunet
Pere Casals
Marià Galí
Josep Martí
Domènec Espadalé
Kim Faura

5.5. Vocals consultors.
Els vocals consultors, nomenats pel Ple a proposta del Comitè Executiu, són escollits d’entre
persones de reconegut prestigi en l’àmbit econòmic, professional o empresarial o que presideixin
entitats o associacions d’aquest tipus a Catalunya. Els vocals consultors poden ser cridats pels òrgans de
govern a coadjuvar consultivament en les funcions pròpies del Consell General, per l’assoliment dels
seus objectius i per als quals han estat nomenats.
Vocals consultors del Consell General de Cambres de Catalunya:
Kim Faura i Batlle (Telefònica SA)
Joan Planes i Vila (Fluidra)
Miquel Martí i Escursell (Grup Sarbus – Empresa Casas SA)
Antoni Pont i Amenós (Grup Borges SA)
Amadeu Miquel i Ballart (Miquel Alimentació Grup)
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6.- Participació en altres persones jurídiques.
Per a l’exercici de les seves funcions, el Consell General de les Cambres pot promoure i
participar en tota classe de persones jurídiques.

Llistat d’organismes i entitats en què el Consell hi té representació:
Agència Catalana de l’Aigua
Agència Catalana de Turisme
Agència Catalana del Consum
Agència de Residus de Catalunya
Agenda Urbana de Catalunya
ASCAME - Associació de Cambres de Comerç del Mediterrani
Autoritat del Transport Metropolità ATM - Consell de la Mobilitat
Avalis de Catalunya, SGR
Cambra de Comerç Internacional CCI - Comitè Espanyol
CIRE - Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Comissió d'Artesania Alimentària Generalitat de Catalunya
Comissió de Transports de Catalunya
Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya
Comitè d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
Comitè Acreditació Entitats Prevenció Contaminació Acústica
Consell Assessor d'Àrids de Catalunya
Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç
Consell Assessor Cooperació al Desenvolupament
Consell Català de Formació Professional
Consell Català de l'Empresa
Consell Català de la Mobilitat
Consell de Coordinació de la Seguretat Privada
Consell de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya
Consell Social de la Llengua Catalana
Consorci de Comerç, Artesania i Moda Catalunya
Cort Arbitral de Catalunya
Escola Superior de Comerç Internacional
FEDER - Comitè seguiment programa operatiu Catalunya
Fundació Empresa i Ciència
Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries - IRTA
Junta Arbitral de Transport
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Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
Observatori Català de la Justícia
Observatori del Paisatge
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya – DIPLOCAT
Plataforma Coneixement, Territori i Innovació
Ports de la Generalitat
Servicios Complementarios Fitosanitarios S.A. SECFISA
Taula Estratègica del Corredor Mediterrani – grup institucional
Universitat Oberta de Catalunya - Patronat

II.- GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL.
1. Règim econòmic pressupostari.
D’acord amb la llei, (art. 44 Llei 14/2002) el Consell General de les Cambres ha d’elaborar,
anualment, pressupostos ordinaris d’ingressos i despeses i, si escau, extraordinaris. Correspon a l’òrgan
tutelar establir les normes per a l’elaboració i la liquidació dels pressupostos.
Així mateix, el Consell de Cambres ha de formular comptes anuals, els quals s’han d’ajustar al Pla
general de comptabilitat per a l’empresa, amb les adaptacions que s’estableixin reglamentàriament2 .
Així mateix, l’acord amb la llei bàsica estatal, les Cambres de Comerç han de mantenir una comptabilitat
diferenciada en relació a les seves activitats públiques i privades, sense perjudici de la unicitat dels
comptes anuals.
Les cambres i el Consell General de les Cambres han de sotmetre els pressupostos, ordinaris i
extraordinaris, les liquidacions i els comptes anuals a l’aprovació de l’òrgan tutelar. Els comptes anuals,
abans d’ésser presentats per a l’aprovació de l’òrgan tutelar de l’Administració de la Generalitat, s’han
de sotmetre a un informe d’auditoria externa, que s’ha d’ajustar al que estableix la Llei de l’Estat
19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes.
L’òrgan tutelar ha de fiscalitzar les liquidacions dels pressupostos i els comptes anuals,
mitjançant el control de les auditories externes esmentades, i pot obtenir, dels auditors de comptes i les
societats d’auditoria, la informació que resulti necessària per a l’exercici de les seves competències. El
Consell General de Cambres diposita els seus comptes anuals en el Registre Mercantil de Barcelona.

2

En el moment d’elaborar el present document resta pendent el desenvolupament reglamentari d’adaptació del Pla general de
comptabilitat de l’empresa a les especificitats de les cambres de comerç i del Consell General de Cambres de Catalunya. En
conseqüència, els comptes anuals del Consell de Cambres s’elaboren i es formulen en base a la “Instrucció sobre la posada en
marxa, amb caràcter experimental, del nou Pla Comptable aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, adaptat a
les especificitats de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres”,
dictada pel secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa amb data 28 de novembre de 2008.
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Així mateix, el Consell General de les Cambres es va dotar d’unes Instruccions internes de
contractació, que es poden trobar, junt amb tota la informació relativa a contractació pública del Consell
General de Cambres a l’apartat “Perfil del contractant” publicat al web del Consell:
http://www.cambrescat.org . El Consell de Cambres es regeix pel règim privat de contractació llevat que
per alguna contractació calgui fer altrament.

2. Pressupost 2017
El pressupost ordinari d’ingressos i despeses del Consell General de les Cambres per a l’exercici
2017, per un import equilibrat de 2.791.639 EUR; junt amb el pressupost ordinari d’inversions per un
import de 75.000,00 que ha estat executat per un import de 39.137,30 EUR, van ser aprovats pel Ple del
Consell General de les Cambres amb data 24 de novembre de 2016 i han estat aprovats per resolució del
secretari general del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya de data 7 de
febrer de 2017.
INGRESSOS

Pressupost 2017

B) RECURSOS NO PERMANENTS

1.

Prestacions de Serveis i altres Ingressos

623.170,00

a)

Serveis Prestats a l'administració

334.679,00

SOC

276.679,00

PICE

58.000,00
1.500,00

b)

Serveis prestats a tercers
Diversos: Cambra Andorra

c)

d)

241.991,00

Serveis Prestats a l'administració

240.500,00

Ensenyament

180.000,00

Serveis prestats a tercers
Diversos: Registre de Mediadors; altres

k)

1.500,00

Sotmesos a IVA

Borsa Subproductes

2.

1.090.906,00

Patrocinis a l'explotació: Memòria Econòmica

60.500,00
1.491,00
1.491,00
45.000,00

Subvencions, donacions, llegats a l'activitat

467.736,00

a)

467.736,00

Subvencions, donacions i llegats a l'explotació oficials
Programes Europeus
Ingressos Consell Conveni DEMO
EEN

102.044,00
75.000,00

9

Memòria Econòmica
INTERNACIONAL

C) INGRESSOS
EXCEPCIONALS

9.000,00
111.692,00

INCYDE-POEJ

65.000,00

INCYDE-POEFE

60.000,00

KIC

45.000,00

OPERACIONS EN COMÚ AMB LES CAMBRES

1.700.733,00

D) INGRESSOS EXCEPCIONALS

0,00

E) INGRESSOS FINANCERS

0,00

F) TOTAL INGRESSOS (A - A' + B + C + D + E)

2.791.639,00
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DESPESES

Pressupost
PREVIST 2017

G) DESPESES DE L'ACTIVITAT
Altres
accions
1.
realitzades
Accions
realitzades
per tercers
2.
MEMÒRIA

4.

Càrregues
socials
Altres
despeses
de
personal

6.

Provisions

11.109,00

54.252,00
415.800,00

H) DESPESES DE PERSONAL
Sous,
salaris i
1.
assimilats
3.

65.361,00

325.000,00
82.921,00

7.879,00

I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT
Serveis
1.
exteriors

2.216.478,00
515.745,00
18.386,00

a)

Arrendaments i cànons

b)

Reparacions i conservació

210.000,00

c)

Serveis de professionals independents

180.000,00

d)

Transports

e)

Primes d'assegurances

f)

Serveis bancaris i similars

g)

Publicitat, propaganda i relacions públiques

15.000,00

h)

Subministraments

61.000,00

i)

Altres serveis

600,00

0,00
0,00
0,00

j)

Quotes a Organismes

2.

Tributs

4.

OPERACIONS EN COMÚ AMB LES CAMBRES

J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

30.759,00
0,00
1.700.733,00
94.000,00

1. Despeses financeres

0,00
0,00

3. Diferències de canvi

0,00

M) DESPESES FINANCERES
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N) TOTAL DESPESES (G + H + I + J + K + L + M)

2.791.639,00

3. Comptes anuals 2017.
Els comptes anuals al 31 de desembre de 2017 van ser aprovats pel Ple del Consell General de
les Cambres el 24 d’abril de 2018, han estat auditats, presentats a l’aprovació de l’òrgan tutelant
(Secretaria General del Departament d’Empresa i Ocupació) amb data 27 d’abril de 2018, i aprovats amb
data 27 de juliol de 2017.

PRESSUPOST 2017
Nº COMPTE

A)
B)
1.
7093

709.0

INGRESSOS
Recursos Permanents
Recursos No Permanents
Prestacions de Serveis i altres ingressos
a) Serveis prestats a l'administració
PICE
PICE 2015: correcció
PICE 2013-15: correcció
b) Serveis prestats a tercers
Diversos: Cambra d'Andorra, etc.

c)

d)
709.8
725

e)
2.

740

Sotmesos a IVA
Serveis prestats a l'administració
Ensenyament
SOC
Conveni GPA
Borsa Subproductes
Serveis prestats a tercers
Diversos: Registre de Mediadors
Altres càrrecs
Patrocinis a l'explotació

Subvencions, donacions i llegats a l'activitat
a) Subvencions, donac., llegats oficials a l'explotació

LIQUIDACIÓ A
31/12/17

0,00
0,00
1.219.917,70
581.862,19
59.675,00
58.000,00
-17.400,00
19.075,00
0,00
0,00
464.812,10
464.812,10
179.609,62
161.926,86
46.275,62
77.000,00
12.375,09
2.950,00
9.425,09
45.000,00
0,00
638.055,51
531.571,04
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Programes Europeus: CARONTE, INNOLOG, etc.
Ingressos Consell Conveni DEMO: 6%
Ajustaments Conveni DEMO16. 6%
KIC : gestió
Despeses a compartir
Ingressos Consell Conveni DEMO: Emprenedoría
EEN
Memòria Econòmica
TASQUES: diversos
Ajustaments Conveni DEMO16. 6%
INTERNACIONAL
INCYDE - POEJ 2013-2015
INCYDE - PIEJ 2016
INCYDE – POEFE
Conveni TIC
KIC : tasques
Subvenció DEM
Subv., donac. i llegats capital transferits a
l'excedent

746

b)

747
751

C)

c) Altres subvenc. i donac.transferits a l'excedent
OPERACIONS EN COMÚ AMB LES CAMBRES

D)
E)

INGRESSOS EXCEPCIONALS
INGRESSOS FINANCERS

F)

TOTAL INGRESSOS A + B + C + D + E

778

25.563,00
106.501,20
23.143,21
1.800,00
56.780,00
0,00
75.698,70
8.980,00
69.306,00
-37.623,22
0,00
0,00
36.222,15
137.000,00
0,00
28.200,00
0,00
106.484,47

1.519.828,73
98,30
61,96
2.739.906,69
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PRESSUPOST 2017
LIQUIDACIÓ A
31/12/17

Nº COMPTE

G)
(600,1,2,3),
629.3
602

640
642
649, 62961

1.
2.
H)
1.
3.
4.
5.
I)
1.

621
622
623
624
625
626
627
628
629
605

DESPESES
DESPESES DE L'ACTIVITAT
Altres accions realitzades
Accions realitzades per 3rs.: MEMÒRIA
Subscripcions i altres
DESPESES DE PERSONAL
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses de personal
Formació
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT
Serveis exteriors
a) Arrendaments i cànons
b) Reparacions i conservacions
c) Serveis de professionals independents
d) Transports
e) Primes d'assegurances
f) Serveis bancaris i similars
g) Publicitat, propaganda i relacions públiques
h) Subministraments (contenia la Yolanda)
I)
Altres serveis
j)
Quotes a organismes

2.

Tributs

3.

OPERACIONS EN COMÚ AMB LES CAMBRES

652

J)

DOTACIONS CRÈDITS INCOBRABLES

68

K)

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

L)
1.
2.
M)

DESPESES FINANCERES
Despeses Financeres
Variació valor raonable en instruments financers
Despeses extraordinàries
Altres despeses extraordinàries
TOTAL DESPESES G + H + I + J + K + L + M

68.125,30
10.681,01
51.827,05
5.617,24
417.577,56
327.914,93
78.775,61
7.945,59
2.941,43
2.191.629,59
671.583,69
33.639,30
211.779,86
332.172,15
0,00
0,00
903,62
4.239,07
62,59
11.238,78
33.924,77
217,17
1.519.828,73
3.059,55
111.286,00
0,00
0,00
253,58
253,58
2.791.931,58
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Resultat

-52.024,89

4. Pressupost 2018
El Pressupost Ordinari d’Ingressos i Despeses per l’exercici 2018 ha estat aprovat pel Ple de la corporació
el dia 18 de gener 2018 i presentat a l’aprovació del Departament d’Empresa i Coneixement 18 de gener
2018.
El Secretari General del Departament ha dictat la seva aprovació en data 20 de febrer 20188.

DESGLÒS PRESSUPOST 2018 per ÀREES
Nº COMPTE

A)
B)
1.
7093

2.
740

INGRESSOS
Recursos Permanents
Recursos No Permanents
Prestacions de Serveis i altres ingressos
a) Serveis prestats a l'administració
b) Serveis prestats a tercers
c) Serveis prestats a l'administració
d) Serveis prestats a tercers
e) Patrocinis a l'explotació
Subvencions, donacions i llegats a l'activitat
a) Subvencions, donac., llegats oficials a l'explotació
Programes Europeus: CARONTE, INNOLOG, etc.
Ingressos Consell Conveni DEMO: 6%
Derivats del KIC
TRAILS
Despeses a compartir:
EEN
Memòria Econòmica
TASQUES: Internacional
TASQUES: diversos
PICE
INCYDE - POEJ 2013-2015
INCYDE - PIEJ 2016
INCYDE - PIEJ 2017-2018
Conveni TIC
Memòria Econòmica

PRESSUPOST
2018

0,00
1.183.674,20
427.773,00
0,00
0,00
372.863,00
9.774,00
45.136,00
755.901,20
684.255,20
0,00
103.801,20
31.464,00
20.790,00
32.371,00
75.699,00
0,00
97.150,00
58.000,00
0,00
0,00
205.000,00
6.000,00
8.980,00
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746

b)
c)

KIC
Subvenció DEMC
Subvencions, donac., llegats de capital transferits
a l'excedent de l'exrcici.
Altres subvenc. i donac.transferits a l'excedent

751

C)

OPERACIONS EN COMÚ AMB LES CAMBRES

778

D)
E)

INGRESSOS EXCEPCIONALS
INGRESSOS FINANCERS

F)

TOTAL INGRESSOS A + B + C + D + E

DESGLÒS PRESSUPOST 2018 per ÀREES
Nº COMPTE

(600,1,2,3),
629.3
602
640

642
649

621
622
623

30.000,00
15.000,00
71.646,00

1.547.863,00
0,00
0,00
2.731.537,20

PRESSUPOST
2018

G)

DESPESES
DESPESES DE L'ACTIVITAT

1.
2.
H)
1.

Altres accions realitzades
Accions realitzades per 3rs.: MEMÒRIA
DESPESES DE PERSONAL
Sous, salaris i assimilats

11.408,49
51.827,05
414.584,63
327.914,98

2.
3.
4.
I)
1.

Indemnitzacions
Càrregues socials
Altres despeses de personal
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT
Serveis exteriors
a) Arrendaments i cànons
b) Reparacions i conservacions
c) Serveis de professionals independents

0,00
78.775,56
7.894,09
2.178.102,12
630.022,12
33.639,30
165.200,66
384.849,80

63.235,54
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Càrrecs diversos final d'any
Diversos
Serveis Disseny
Secretaría Consell
Assessor.FISCAL-LABORAL
Auditoríes
Serveis comptables interns
Treballs per PICE-INCYDE
Càrrecs EEN difer.Cambres
Tasques DEMO: Indústria

4.000,00
7.260,00
10.164,00
8.470,00
4.840,00
16.000,00
18.000,00
21.310,00
30.000,00

E-INFORMA D&B

580,80

Itineraris PIEJ
Treballs KIC
Despeses KIC

175.000,00
44.354,00
2.500,00

Altres
Cobertura nous projectes

10.000,00
32.371,00
384.849,80

629.6
624
625
626
627
628
629
6296
6292
Altres 629
605 i 629.4

68

d)
e)
f)
g)
h)
I)

Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis

j)

Quotes a organismes

2.

Tributs

3.

OPERACIONS EN COMÚ AMB LES CAMBRES

J)

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

K)
1.

DESPESES FINANCERES
Despeses Financeres
a) Per deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provissions

590,00
4.288,22
0,00
8.329,14
319,44
4.448,00
3.561,70
33.125,00
217,00
1.547.863,00
75.077,91
358,00
358,00
0,00
358,00
0,00
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2.

Variació valor raonable en instruments financers

L)

Despeses extraordinàries
Altres despeses extraordinàries

0,00
179,00
179,00

TOTAL DESPESES G + H + I + J + K + L + 3

2.731.537,20
#¡REF!

El 18 de gener de 2018 El Consell aprova el Pressupost d’ingressos i despeses pel 2018 amb import
equilibrat de 2.731.537,00 EUR d’Ingressos i de Despeses. Aquest Pressupost ha estat aprovat pel
Departament d’Empesa i Coneixement en data 20 de febrer 2018.

III.- CONVENIS i SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES - FONS PÚBLICS.
Els ingressos provinents de fons públics computats pel Consell de Cambres en l’exercici 2017 han estat
els següents:
a) Prestació de serveis.
Composen aquest epígraf en l’exercici de 2017 les següents partides:
Registre Mediadors
Borsa Subproductes
Altres serveis
Conveni Ensenyament
Conveni SOC
Memòria Econòmica

2.950,00
77.000,00
112.480,71
179.609,62
161.926,86
45.000,00

TOTAL

578.967,19

b) Subvencions.
Composen aquest epígraf en l’exercici de 2015 les següents partides:
Programa CARONTE
Programa INNOLOG
Ingressos per CONVENIS
Regularització Conveni DEMO
Internacional
KIC
Memòria Econòmica
INCYDE – PIEJ
PICE

4.000,00
21.563,00
238.004,70
-14.480,01
41.701,20
1.800,00
8.980,00
173.222,15
59.675,00
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TOTAL

534.466,04

Els fons públics que és previst percebre durant l’exercici 2017 deriven tots de subvencions o
convenis de col·laboració amb administracions públiques, i de la participació en projectes europeus
finançats per la UE. Tots els fons públics que es perceben tenen un destí finalista vinculat a un servei o
activitat concreta que genera les seves corresponents despeses d’activitat.

Cal tenir en compte que, d’acord amb el Conveni Marc de 9 de novembre de 20113, el Consell General
de les Cambres actua com a signatari de convenis que preveuen la realització d’actuacions per part de
les cambres de comerç catalanes, transferint a aquestes els fons corresponents en funció de l’activitat
desenvolupada per cadascuna d’elles.

A continuació es relacionen els convenis subscrits pel Consell General de les Cambres durant
l’any 2017 i que comporten la percepció d’ingressos de caràcter públic:

1. Títol conveni. Convenio de colaboración entre la Fundación Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa “INCYDE” y el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya
para el desarrollo de un programa de formación y acompañamiento a la innovación y la
competitividad de las empresas catalanas.
Data conveni: 15 de abril de 2015
Parts contractants:
Consell General de Cambres de Catalunya
Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE)
Objecte del conveni: Posada en marxa d’un programa de formació i acompanyament a PYMES
amb els següents objectius:
. Identificar les funcions empresarials en què la innovació és essencial per
fomentar la consolidació i el creixement empresarial.
. Enfortir el vincle i les relacions de col.laboració entre empreses de tamany mitjà
i empreses petites i startups.
. Contribuir al desenvolupament del sistema d’emprenedoria a Catalunya.
. Aportar als emprenedors i les empreses les eines per a l’anterior.
Import econòmic: el pressupost total per a la realització de les activitats és de 183.150 EUR,
majoritàriament distribuïts entre les cambres de comerç catalanes. El finançament de les
actuacions previstes en aquest Conveni es realitzarà amb càrrec als fons del Programa

3

“Conveni Marc entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Catalunya per aconseguir una millora de la competitivitat de l’economia catalana i per a la defensa i
promoció del comerç, la indústria i els serveis de Catalunya en el marc d’un nou model de relacions de les Cambres catalanes
amb la Generalitat i les Administracions Públiques de Catalunya”, signat el 9 de novembre de 2011 pel President de la
Generalitat de Catalunya, el Conseller d’Empresa i Ocupació i el President del Consell General de Cambres de Catalunya.
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Operatiu que el Fons Social Europeu ha aprovat a la Fundació INCYDE. El finançament que
correspon a cadascuna de les parts, per a l’execució del programa, serà la següent:
91.575EUR (50% del pressupost del programa)
Fons Social Europeu 91.575EUR (o 50% de les despeses elegibles).
En el cas de les actuacions a realitzar pel Consell de Cambres (coordinació de les cambres,
supervisió de les feines de formació i mentoring amb les empreses, col.laborar en
l’organització d’accions de networking i recopilar la informació i documentació necessària
per justificar al Fons Social Europeu), es preveu una quantitat de fins a 20.000 EUR, IVA
inclòs. Es preveu així mateix un import de fins a 18.150 EUR, IVA inclòs, per la realització
d’un estudi-diagnosi sobre l’ecosistema d’startups a Catalunya.

2. Títol conveni: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement i algunes de les seves entitats adscrites, i
el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
Data conveni: 25 d’abril 2017
Parts contractants:
- Consell General de Cambres de Catalunya
- Generalitat de Catalunya / Departament d’Empresa i Coneixement
- Generalitat de Catalunya / Agència de competitivitat de l’empresa catalana
- Generalitat de Catalunya Consorci de Comerç, Artesania i Moda.
- Generalitat de Catalunya / Agència Catalana de Turisme
Objecte del conveni: Regulació de l’encàrrec de gestió que fa el Departament d’Empresa i
Coneixement i algunes de les seves entitats adscrites al Consell General de Cambres de
Catalunya relatiu a actuacions de foment de la internacionalització i la competitivitat de
l’empresa catalana i al desenvolupament del Pla d’implantació de la Finestreta Única
Empresarial.
Import econòmic: 1.854.050 EUR, majoritàriament distribuïts entre les cambres de comerç
catalanes i les empreses participants.
3. Títol conveni: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell
General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb la finalitat
d’establir les condicions de prestació del servei Borsa de Subproductes, i el foment de l’ús de
residus com a recurs.
Data conveni: 30 de novembre 2017
Parts contractants:
- Consell General de Cambres de Catalunya
- Generalitat de Catalunya / Agència de Residus de Catalunya
Objecte del conveni: Regulació de l’encàrrec de gestió de l’Agència de Residus de Catalunya al
Consell General de Cambres de Catalunya relatiu a la prestació del servei de la Borsa de
Subproductes, el foment de la figura del subproducte i l’ús de residus com a recurs.
Import econòmic: 93.170 EUR (IVA inclòs)

4. Títol conveni: Conveni per a l’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el Departament de Treball, Afers Socials
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i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell general de les Cambres
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió de les pràctiques
professionals de les accions formatives de Formació Professional per a l’any 2017.
Data conveni: 19 d’octubre 2017
Parts contractants:
- Consell General de Cambres de Catalunya
- Generalitat de Catalunya / Departament d’Ensenyament.
- Generalitat de Catalunya / Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (SOC)
Objecte del conveni: Establir els termes de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
el Consell General de Cambres per a la gestió i el foment de la participació de les empreses en la
formació professional mitjançant:
- L’adaptació i gestió del programari de la plataforma banc integrat de dades (BID), de gestió
de les pràctiques i estades formatives en alternança dual en centres de treball de la
formació professional, a les necessitats de la formació dependent del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el
Departament d’Ensenyament.
- Potenciar la formació pràctica i les estades formatives en alternança dual en centres de
treball en l’àmbit de la formació professional.
- Col·laborar en la millora continuada dels processos de pràctiques entre les empreses i
l’alumnat, especialment mitjançant l’ús compartit de la plataforma banc integrat de dades
(BID).
Import econòmic: 249.861,27,00 EUR (Departament d’Ensenyament)/228.436,11 EUR (Servei
d’Ocupació de Catalunya)

IV.-RECURSOS HUMANS.
En l’organigrama de les Cambres de Comerç s’hi requereix la presència d’un secretari general, i, si escau,
un director gerent, que són nomenats i cessats pel Ple a proposta del Comitè Executiu. Aquests dos
càrrecs són considerats càrrecs d’alta direcció.
Exerceix les funcions de secretari general del Consell de Cambres el més antic dels secretaris generals de
les cambres de comerç catalanes. El secretari general té la funció, en essència, de vetllar per la legalitat
dels acords adoptats pels òrgans de govern.
El planter del Consell, inclòs gerent i secretari general, es composa de 8 persones que es relacionen en el
següent organigrama:
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PLE

Miquel Valls i Maseda (President C. Barcelona)
Domènec Epadalé i Vergés (President C. Girona)
Antoni m. Brunet i Berch (President C. Sabadell)
Joan Horaci Simó I Burgués (President C. Lleida)
Laura Roigé i Pons (Presidenta C. Tarragona)
Xavier Ribera i Serra (President C. Palamós)

Eduard Borràs i Finestres

SECRETARI GENERAL

COMITÈ EXECUTIU

Miquel Valls i Maseda

PRESIDENT

Narcís Bosch i Andreu

DIRECTOR GERENT

Pilar Bellaubí Guardia

Montse Monedero

Albert Huerta

Monterrat Sala

INTERNACIONAL

MEDI AMBIENT

PLA INSERCIÓ I
QUALIFICACIÓ

FORMACIÓ EN
CENTRES DE
TREBALL

Micaela Santamaría

Ferran Campo
Mercè Rovira

ADMINISTRACIÓ I
GESTIÓ

European Enterprise
Network (EEN)

Òrgans de govern
Organigrama tècnic

- Règim retributiu
Tot el personal continuat del Consell General de les Cambres (7 persones en total) es troba
sotmès al Dret laboral. Així mateix, i per a determinades tasques o projectes, el Consell compta amb la
col·laboració de persones no vinculades laboralment al mateix (3 persones).
El Consell de Cambres també acull, ocasionalment, estudiants de grau en pràctiques, provinents
de les branques d’estudis relacionades amb els seus àmbits d’actuació que estan inscrits en un grup
especial de la Seguretat Social.
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Retribucions brutes anuals 2017 agrupades per categories professionals:

Retribució bruta anual (*)
Càrrecs alta direcció (2)
100.665,749 EUR
Tècnics (4)
178.456,11 EUR
Administratius (2)
55.734,78 EUR
Estudiants en pràctiques (1)
5.408,76 EUR
-

Dietes i despeses de desplaçament.

El Consell General de les Cambres assumeix les despeses de manutenció i allotjament pels
viatges i desplaçaments del seu personal. L’assignació de despesa per quilometratge és de 0,24 EUR/km.
El total de la despesa de desplaçament (allotjament, manutenció i quilometratges) de l’exercici
2017 va ser de 10.681,01 EUR.
- Retribució òrgans de govern.
Els membres dels òrgans de govern de la Corporació (Ple, Comitè Executiu i President) NO
perceben cap tipus de retribució pel desenvolupament de les seves funcions, com tampoc s’abonen
dietes ni despeses de desplaçaments.
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Document actualitzat a 12 de novembre de 2018
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