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Tal i com s’havia previst i com havíem avançat en la presentació
de la memòria d’activitats de l’any passat, en el decurs del
present exercici hem completat un dels projectes més
importants i significatius d’aquestes dues darreres legislatures:
la nova seu de la Cambra (Avinguda de Francesc Macià, 35
de Sabadell).

Al llarg del 2005 es van completar els ajustos tècnics del
projecte i es van introduir les millores i modificacions que es
van considerar més oportunes, amb l’objectiu d’optimitzar
els recursos de la nova seu corporativa. Els esforços que tots
plegats hem fet han valgut la pena i ara disposem d’un
equipament modern, que duplica la superfície de l’antiga seu,
al carrer Alfons XIII, amb una distribució més funcional i
operativa que permetrà potenciar i millorar els serveis i
afrontar amb seguretat els nous reptes de futur.

En definitiva, la Cambra que tots volíem, la que vam començar
a preparar durant l’any 1998 i que ha tingut un impuls definitiu
en el 2005, ja és una realitat. Tots plegats ens hem de sentir
satisfets pel treball realitzat.

Pel que fa estrictament a l’activitat de la nostra entitat en
aquest exercici, que teniu àmpliament reflectida en aquesta
memòria, destaca la tendència positiva que s’ha mantingut
de forma constant i progressiva al llarg d’aquests anys i que

es posa clarament de manifest amb l’increment de serveis,
activitats i prestacions al teixit empresarial de Sabadell i del
conjunt de la seva demarcació.

En aquest sentit, i en el seu conjunt, les activitats de la Cambra
han augmentat aquest any un 40% respecte l’any anterior.
Així mateix, i com a dades significatives, podem destacar les
més de 3.655 hores lectives de caire formatiu que s’han
realitzat, amb 3.216 alumnes participants; les 24 missions
comercials dutes a terme  arreu del món en el marc del Pla
d’Acció Internacional de Catalunya (PAIC) i coordinades per
la Tricameral (Cambres de Comerç de Manresa, Sabadell i
Terrassa). El 50% d’aquestes missions han estat organitzades
directament per la Cambra de Comerç de Sabadell.

En el 2005 s’han establert nous serveis empresarials que han
merescut una molt favorable acceptació pels nostres electors.
Entre d’altres, cal destacar el nou servei d’incentius fiscals
a la R+D+I; la certificació digital; les prop de 7.000 consultes
ateses; l’augment en un 70% del servei de recuperació de
l’IVA a França i Alemanya o  l’increment en un 13,07% en la
tramitació dels comptes anuals de les empreses.

Així mateix, també cal destacar els bons resultats que es
continuen registrant en el marc del programa NEXPIPE (Nous
exportadors) amb una nova acció als països escandinaus.

En aquest mateix context internacional, un any més, hem de
fer especial referència al Pla País Xina, on la Cambra ha estat
líder indiscutible (més de 100 assessoraments personalitzats
relacionats amb aquest mercat). En aquest any s’ha procedit
al trasllat de la nostra oficina de la Xina de Pequín a Xangai.

D’altra banda la Cambra ha participat activament en el projecte
de creació d’un polígon industrial a la localitat xinesa de Cixi,
que ha estat declarat pel COPCA  com a zona d’aterratge per
a les empreses catalanes.

En l’àmbit institucional s’ha mantingut un altíssim nivell i en
aquest context destaca la presència dels Ducs de Palma
durant el lliurament dels Premis Cambra, que van assolir,
com en edicions anteriors, un gran èxit.

No podem deixar de banda els 19 convenis de dinamització
comercial que s’han formalitzat, les més d’un miler de
consultes, l’enfortiment de l’acció de lobby i els 21.000 tràmits
empresarials gestionats.
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El treball realitzat en aquest darrer any, tal i com ha succeït
en aquestes dues darreres legislatures, ha estat altament
intens i positiu i així ho han posat de manifest les nostres
empreses. Per això, en aquests darrers vuit anys, els ingressos
en concepte de serveis empresarials han augmentat en un
150% i la tendència continua clarament en aquesta mateixa
progressió.

Aquests significatius nivells d’activitat i l’excel·lent acollida
que han assolit els nostres serveis entre el teixit empresarial,
ha estat possible gràcies al treball del nostre equip tècnic i
al lideratge exercit  per Antoni Peñarroya, que ha ocupat la
presidència d’aquesta institució al llarg dels darrers vuit anys,
i que, juntament amb el seu Comitè executiu i amb el Ple, ha
sabut transformar la Cambra en una institució útil per tots
els industrials i comerciants de la demarcació.

Amb un pressupost de 4.577.265 euros pel 2006 (+17,42%),
la Cambra de Comerç de Sabadell  és un referent clau en el
món cameral de Catalunya i de l’Estat espanyol i en el panorama
econòmic de Sabadell i del conjunt de la demarcació. Ens
hem guanyat a pols aquest lideratge i les empreses ho saben.
A totes elles moltes gràcies per haver confiat amb nosaltres
i per haver contribuït a fer realitat aquest projecte.

Antoni Maria Brunet i Berch
President de la Cambra de Comerç de Sabadell
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1 BADIA DEL VALLÈS
2 BARBERÀ DEL VALLÈS
3 CASTELLAR DEL VALLÈS
4 CERDANYOLA DEL VALLÈS
5 MONTCADA I REIXAC
6 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
7 POLINYÀ
8 RIPOLLET
9 SABADELL

10 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
11 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
12 SENTMENAT

Oficina central

Oficina de servei
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4.1. Òrgans de govern

4.1.1. Ple

4.organització

Grup 1.
Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i
aigua.

Categoria única
COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, representada pel
Sr. Lluís Pascual i Bacardit

Grup 2.
Extracció i producció de metalls, productes metàl·lics,
maquinària, equips i  material  de transport.

Categoria 1.
Productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips.

AP PHOTO INDUSTRIES, SL, representada pel Sr. Antoni
Peñarroya i Trench

TMG, SA, representada pel Sr. Felipe González i Sánchez

UTILLAJES BOY, SA, representada pel Sr. Francesc Aluju
i Ferrer

Categoria 2.
Extracció de minerals metàl·lics; metal·lúrgia; construcció
de maquinària i equips mecànics; fabricació de màquines
d’oficina i equips informàtics; fabricació de maquinària i
materials elèctrics; materials electrònics; aparells de ràdio,
TV i comunicacions; equips i instruments medicoquirúrgics
i de precisió.

DICOMOL, SL, representada pel Sr. Francisco Sánchez i
González

LÖDIGE ESPAÑA, SA, representada pel Sr. Holger Ulf Petri

INDUSTRIAS TORRENTS, SA, representada pel Sr. Jaume
Torrents i Rius

Grup 3.
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat.

Categoria única
ARTEXTIL, SA, representada pel Sr. Francesc Garcia-Planas
i Marcet
GRAU, SA, representada pel Sr. Andreu Grau i Bedós
SALVADOR RIBÉ, SA, representada pel Sr. Salvador Óscar
Ribé i Muntañola

Grup 4.
Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats.

Categoria única
BUSQUETS GRUART, SA, representada pel Sr. Pere
Busquets i Artigas

Grup 5.
Indústries químiques, cautxú i plàstic.

Categoria única
DETERGENTES IBERICOS, SL, representada pel Sr.
Melquíades Garrido i Martínez

DETERGENTES JAS, SL, representada pel Sr. Lluís Marquès
i Villacampa

PINTURAS HEMPEL, SA,  representada  pel Sr. Francesc
Clusella i Luque

Grup 6.
Materials de transports.

Categoria única
NAUTICA LLUIS PONT, SCP, representada pel Sr. Lluís
Pont i Beneyto

Grup 7.
Fusta, suro i altres manufactures.

Categoria única
VALLDEPERAS MACARULLA, MIQUEL

Grup  8.
Indústries d’alimentació, begudes i tabac.

Categoria única
CAFES PONT, SL, representada pel Sr. Raül Pont i Valls

MAS AVICOLA, SA, representada pel Sr. Carles Mas i
Codina

Grup 9.
Construcció.

Categoria única
FRANK FONT CONSTRUCCIONS, SA, representada pel Sr.
Francesc Font i Farrés

INSTAL.LACIONS FERVI, SL, representada pel Sr. Vicente
Rodríguez i Almagro

Grup 10.
Comerç.

Categoria 1.
Comerç a l’engròs i intermediaris, llevat de vehicles de
motor.

DAUNIS, SA, representada pel Sr. Eduard Daunis i Mulet

DAUTEX, SL, representada pel Sr. Josep Tatché i Casals

Categoria 2.

Comerç al detall; altres reparacions; venda, manteniment
i reparació de vehicles de motor.

BUTSA, SA, representada pel Sr. Anton M. Brunet i Berch

EUMA, SA, representada pel Sr. Eusebio Díaz de la Muñoza

MARLES TORTOSA, CARLES

Grup 11.
Hoteleria.

Categoria única
PASTEL-83, SL, representada pel Sr. Guillem Soley i Pinto
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Grup 12.
Transports, emmagatzematge i comunicacions.

Categoria única
UNION DE CISTERNAS, SCCL, representada pel Sr. Pedro
Jorge Puig i Ysern

VIATGES IBERPLAN, SA, representada pel Sr. Lluís Bardet
i Tello

Grup 13.
Mediació financera.

Categoria única
BANCO DE SABADELL,SA representada pel Sr. Joaquim
Badia i Casas

BUSQUETS ASSESSORS CORREDURIA D’ASSE-
GURANCES, SL, representada pel Sr. Jaume Busquets i
Folch

Grup 14.
Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials.

Categoria única
EXPERTS EN GESTIÓ I HABITATGES, SL, representada
pel Sr. Salvador Palomo i Torres

LIMPIEZAS MUÑOZ, SL, representada pel Sr. Antonio
Muñoz i Ventas

PROMOCIONS NOVAS FORMAS, SL, representada pel Sr.
Joan Leiva i Sánchez

Grup 15.
Altres serveis destinats a la venda.

Categoria única
ASSOC. COMARCAL DE CONFITERIAS Y PASTELERIAS
DE SABADELL, representada pel Sr. Pere Sanfeliu i Gili

ANNA FERRER SL, representada pel Sr. Miquel Colomé i
Ferrer

Representants de les organitzacions empresarials:
- Sr. Josep Argemí i Santamaria
- Sr. Josep Casas i Bedós
- Sr. Francesc Fayos i Basaganyes
- Sr. Josep Manuel López i Beltrán
- Sr. Ramon Palau i Sol

Vocals consultors:
     -   Sr. Lluis Casanovas i Garriga

Baricentro, SA

- Sr. Pere Rifà i Pujol
Caixa d’Estalvis de Sabadell

- Sr. Joan Antoni Gallego i Lizana
         Corporació Sanitària Parc Taulí

- Sr. Jordi López i Enrique
President del Col· legi d’Agents Comercials

- Sr. Joan Garrido i Serrano
FECSA-ENDESA

- Sr. Manel Malo i López
President de la Jove Cambra de Sabadel l

- Sr. Joan Flaqué i Carol
- Sr. Ramon Ulloa i Arias

Secretari general:
- Sr. Eduard Borràs i Finestres

Director gerent:
- Sr. Jaume Bercial i Casbas

Membres del Ple
de la Cambra
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4.1.2. Comitè executiu

És l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de
la Cambra.
Composició:

President
- Antoni Peñarroya i Trench

Vicepresident 1r
- Andreu Grau i Bedós

Vicepresident 2n
- Jaume Busquets i Folch

Tresorer
- Joaquim Badia i Casas

Vocals
- Francesc Aluju i Ferrer, assessor de la presidència
- Antoni M. Brunet i Berch
- Francesc Clusella i Luque
- Francesc Fayos i Basaganyes
- Francesc Garcia-Planas i Marcet
- Joan Leiva i Sánchez
- Salvador Palomo i Torres

Secretari general
- Eduard Borràs i Finestres

Director gerent
- Jaume Bercial i Casbas

Comitè executiu de la Cambra de Comerç de Sabadell
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4.2.1. Consell assessor
Té funcions merament consultives d'assessorament als òrgans
de govern de la Cambra sempre que aquests ho considerin
necessari.

Els seus membres són designats pel ple entre els ex presidents
de la Cambra, els ex membres del Ple i aquelles persones
que posseeixin notables coneixements o experiència en les
matèries on la Cambra és competent.

- Sr. Antonio-José Cirera i Trullas
- Sr. Joan Corominas i Vila
- Sr. Ramon Gabarró i Badia
- Sr. Josep Mª  García-Planas i Vilarrubia
- Sr. Bonaventura Garriga i Brutau
- Sr. Joan Gràcia i Giner
- Sr. Joan Grau i Tarruell
- Sr. Francesc Roca i Hors
- Sr.  Miquel Vives-Jenny i Planas

4.2.2. Comissions consultives
Comissió d’Indústria
S’encarrega de totes les qüestions relacionades amb el camp
de la indústria i els serveis, especialment amb el
desenvolupament econòmic i la innovació, el finançament, la
integració i la localització industrial i les necessitats i els
problemes de les empreses. Així mateix s'ocupa de les
qüestions relacionades amb la propietat industrial, el disseny,
la qualitat i la fiscalitat. Té la funció de formar de manera
contínua en totes les àrees de l'empresa.
S'ocupa també de l’empresa familiar, de la promoció industrial
de la demarcació i facilita contactes estatals d’interès.

President
- Andreu Grau i Bedós

Vicepresident
- Holger Ulf Petri

Vocals
- Josep Casas i Bedós
- Eduard Daunis i Mulet
- Joan Garrido i Serrano
- Felipe González i Sánchez
- José Manuel López i Beltrán
- Salvador Oscar Ribé i  Muntañola
- Vicente Rodríguez i Almagro
- Francesc Sánchez i González
- Jaume Torrents i Rius
- Miquel Valldeperas i Macarulla

Secretari tècnic
- Jordi Riera i Paredes

Memòria 2005
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4.2. Òrgans consultius

Comissió de Comerç Interior i Turisme
Tracta els temes de distribució comercial, majorista i minorista,
amb els objectius fonamentals de recollir els problemes de
cada sector i d'ajudar a trobar les solucions més adequades
per promocionar el comerç i els serveis en general, assessorar
l’empresari comercial en els temes que l'afecten i procurar-
li les eines necessàries per al seu reciclatge mitjançant
conferències, cursos, visites, etc., i també per a la millora
continuada del negoci mitjançant el pla de qualitat per al
comerç.

President
- Antoni M. Brunet i Berch

Vicepresident
- Carles Marlés i Tortosa

Vocals
- Lluís Bardet i Tello
- Lluís Casanovas i Garriga
- Francesc Fayos i Basaganyes
- Joan Flaqué i Carol
- Carles Mas i Codina
- Pere Sanfeliu i Gili
- Guillem Soley i Pinto
- Ramón Ulloa i Arias

Assessors/es
- Xavier Bordas i Pla
- Mercè Faus i Griera
- Ferran Gómez i Vázquez
- Miquel Gumí i Masclans
- Gemma Gurrea Vallsmadella
- Eudald Lluís i Ventejo
- Josep Llobet i Bach
- Àngel Marsal i Soler
- Carles Montesinos i Casas
- Jordi Morera i Estadella
- Joan Nicolau i Prat
- Jordi Obradors i Pineda
- Anna Ribes i Botifoll
- Josep Maria Sampere i Castellet
- Francesca Sanmartí i Virgili
- Jordi Ubach i Millanes

Secretari tècnic
- Manel Amado i Martí
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Comissió de Comerç Exterior
Tracta tots els temes de comerç exterior, especialment el
foment i la internacionalització de l’empresa, acords comercials,
tràmits duaners, aranzels, accions de promoció a l’exterior
(missions comercials, fires, exposicions de catàlegs, etc.),
formació en comerç exterior, assistència tècnica, contactes
amb oficines comercials, cambres de comerç i organismes
internacionals.

President
- Francesc Garcia-Planas i Marcet

Vicepresidents
     - Pere Busquets i Artigas

- Felipe González i Sánchez

Vocals
- Lluís Pont i Beneyto
- Raül Pont i Valls
- Josep Tatché i Casals
- Jaume Torrents i Rius

Assessors/es
- Montserrat Camp i Gutiérrez
- Josep Salomó i Sánchez

      -  Joan Seró i Guiamet
- Joan Tasias i Margenat
- Albert Ventura i Salvà

Secretària tècnica
- Laura Rodríguez i Marañón

Comissió d’Urbanisme, Transport i Comunicacions
Tracta tots aquells temes relacionats amb l’ordenació
urbanística, la planificació  territorial i el disseny i execució
de les infraestructures. També s’aborden les qüestions de
caire sectorial relacionades amb el transport (tant de viatgers
com de mercaderies) i els serveis que hi són associats.

President
- Salvador Palomo i Torres

Vicepresident
- Joan Leiva i Sànchez

Vocals
- Josep Argemí i Santamaria
- Lluís Bardet i Tello
- Francesc Font i Farrés
- Melquiades Garrido i Martínez
- Carles Mas i Codina
- Antoni Muñoz i Ventas
- Lluís Pascual i Bacardit

- Ramon Palau i Sol
- Pedro Jorge Puig i Ysern
- Miquel Valldeperas i Macarulla

 Assessors
- Marc Batlle i Santasuana
- Joan Seró i Guiamet
- Ferran Torrents i Garcia
- Juan Delgado i Galindo
- Emilio Navarro i Hernández

Secretària tècnica / Secretari tècnic
- Ester Gatell i Poch  (fins el 28 de febrer de 2005)
- Oscar Oliver i Cristià  (des del 17 de maig de 2005)

Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient
Tracta les qüestions relacionades amb el camp del medi
ambient, especialment en tot allò que afecta els problemes
que tenen les empreses per complir amb  els requisits
mediambientals imposats per la legislació vigent. Així mateix,
s’ocupa de les qüestions relacionades amb la prevenció de
riscos laborals.

President
- Francesc Clusella i Luque

Vicepresident
- Lluís Marquès i Villacampa

Vocals
- Josep Argemí i Santamaria
- Carles Mas i Codina
- Lluís Pascual i Bacardit
- Holger Ulf Petri

Assessors
- Lluís Alier i Oriach
- Joan Seró i Guiamet
- Jordi Vinyoles i Cartanyà

Secretari tècnic
- Fèlix Javier Arbelo i Román  (des de l’1 de març de

2005)
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4.3. Organigrames

Organigrama representatiu

PRESIDENT

PLE

COMITÈ EXECUTIU

COMISSIÓ INDÚSTRIA

COMISSIÓ COMERÇ INTERIOR
I TURISME

COMISSIÓ DE SEGURETAT,
SALUT I MEDI AMBIENT

COMISSIÓ COMERÇ EXTERIOR

COMISSIÓ URBANISME,
TRANSPORT I COMUNICACIONS

SECRETÀRIA DE PRESIDÈNCIA

SECRETARI GENERAL

ADJUNTA A SECRETARIA



SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ

ASSESSORS COMERCIALS

DIRECTOR GERENT

QUALITATCOMUNICACIÓ

MÀRQUETING CORPORATIU
I PROTOCOLESTUDIS

Dtor. Formació
i Consultoria

Dtra. Informació
i Serveis Empresarials

Dtor. Assessoria
i Promoció

Dtora. Adm.
Finances i RH

Controller

Caixa

Sistemes Informació

Web Master

Logística

Recepció i Centraleta

Cos Administratiu

Assessoria
i Promoció Industrial

Assessoria
Comerç Exterior

Assessoria
Urbanisme i Transport

Noves Empreses
i Medi Ambient

Promoció i Assessorament
Comerç Interior

Promoció Internacional

Oficina Xina

Cos Administratiu

Delegacions

Sistemes Documentació

Euro Info Center

Serveis Externs

Borses

Cos Administratiu

Programa Formació

Conferències i Seminaris

E+E
Formació Professional

Beques

Forum Empreses S. XXI

Projectes de Consultoria

Benchmarking

Cos Administratiu
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Organigrama funcional
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4.4. Personal tècnic

Equip tècnic de la Cambra
Grups d’Exportació
Cap

- Jesús Jiménez i Avilés

Promoció Internacional
Cap

- Vicenç Vicente i Juanola

Tècnica
- Beatriz Melgar i Lorigados

Promoció i Assessoria de Comerç Interior i Noves Empreses
Cap

- Manel Amado  i Martí

Qualitat
- Coordinador General
- Jordi Riera i Paredes
- Gestor General de Qualitat
- Berta Colomo i Casañé
- Representants de la Direcció
- Josefina Castells i Mañosa
- Ester Raventos i Canet
- Jordi Riera i Paredes
- Joan Valls i Mas
- Gestors Qualitat Àrea
- Berta Colomo i Casañé
- Eva De Santiago i Arisa
- Jordi Potes i Núñez
- Amàlia Quera i Carbona

Recaptació
Tècnica

- Ana Isabel Muñoz i Guerrero

Secretaria General
Adjunta

- Elisabeth Renau i Selvas

Sistemes de Documentació
Cap

- Amàlia Quera i Carbona

Sistemes d’Informació
Cap

- Alfred Serrano i Castillo

Web master
- Antoni Serrano i Suarez

Secretari  general
- Eduard Borràs i Finestres

Director gerent
- Jaume Bercial i Casbas

Administració, Finances i Recursos Humans
Directora

- Josefina Castells i Mañosa

Assessoria i  Promoció
Director

- Jordi Riera i Paredes

Formació i Consultoria
Director

- Joan Valls i Mas

Informació i Serveis Empresarials
Directora

- Ester Raventós i Canet

Assessoria en Comerç Exterior i noves empreses
Cap

- Laura Rodríguez i Marañon

Assessoria en Medi Ambient
Cap

- Fèlix Javier Arbelo i Román  (des de l’1 de març de
2005)

Assessoria d’Urbanisme, Transport i Comunicacions
Cap

- Ester Gatell i Poch  (fins el 28 de febrer de 2005)
- Oscar Oliver  i Cristià  (des del 17 de maig de 2005)

Caixa
Cap

- Nativitat Paredes i Gonzalo

Controller
- Marta Guillem i Ortega

Formació i Consultoria
Tècnics

- Miquel Pijuan i Serrabasa
- Jordi Potes i Núñez

Gabinet de Comunicació Corporativa
Cap

- Mònica Espinós i Saiz

Assessora Comercial
- Ma. Remei Estrada i Humet  (fins el 31 de maig de

2005)

Gabinet de Premsa
Cap

- Ramon Clivillé i Quintana

Gabinet d’Estudis
Cap

- Josep Milà i Masoliver

Gestor de projectes de R+D+I
- Eloi de la Fuente i Algueró
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4.8. Estructura física de la corporació

4.8.1. Ubicació durant
l’any 2005

Alfons XIII,  35-47
08202 Sabadell
Tel.:  93 745 12 55
Fax:  93 745 12 56
www.cambrasabadell.org

4.7. Personal en pràctiques

- Mireia Ricart i Ollé  -  febrer - març  2005  (120 hores)
UAB, Facultat de Dret

- Lorena Piñol i Caset  -  febrer - març  2005  (120 hores)
UAB, Diplomatura de Relacions laborals, Facultat de Dret

- Ma. Carmen Rueda i Trani  - abril - juliol 2005  (320
hores)
UAB, EUEES, Diplomatura en Ciències empresarials

- Amparo Coll i Garcia  - octubre - novembre 2005  (82
hores)
UAB, EUEES, Diplomatura en Ciències empresarials

- Lídia Guerra i Calero  - setembre 2005 - ... (320 hores)
UAB, EUEES, Diplomatura en Ciències empresarials

- Mercè Roselló i Campdesuñer  - març - maig 2005
(250 hores)
UAB, Treball Campus, Facultat de Ciències de la
Comunicació

4.5. Personal administratiu

- Olga Andreu i Martínez
- Pere Bufí i Millan
- Anna M. Capdevila i Rivera
- Marta Carbonell i Pastor
- Cristina Casas i Surià  (des del 17 de gener de 2005)
- Mireia Corbera i Casanovas  (fins el 21 d’octubre de

2005)
- Berta Colomo i Casañé
- Maria Fernández i Garcia
- Marta Fernández i Ferraz

- Vanessa Gilbert i Laguna  (des del 7 de novembre de
2005)

- Marta Martin i Alcaraz  (fins el 7 de febrer de 2005)
- Sílvia Martínez i Garcia
- Alexandra Morral i Molina
- Susagna Olcina i Gonzàlez
- Iolanda Portillo i Martínez
- Eva de Santiago i Arisa
- Marta Seguí i Sitges
- Xavier Vigil i Escanciano

4.6. Personal logístic

- Ramon Arasanz i Cadafalch

Seu central de la Cambra de Comerç
de Sabadell fins al 2005
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4.8.2. Distribució de les oficines

Oficines centrals
de la Cambra

durant l’any 2005

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ, FINANCES I RECURSOS HUMANS

Situació: Edifici de la Cambra, Alfons XIII, 39
Línies directes: Tel.: 93 745 12 57

Fax: 93 745 12 61

ÀREA D’INFORMACIÓ I SERVEIS EMPRESARIALS

Situació: Edifici de la Cambra, Alfons XIII, 39
Línies directes: Tel.: 93 745 12 60

Fax: 93 745 12 61

Àrea d’Informació
i Serveis Empresarials

de la Cambra
durant l’any 2005

OFICINA DE SERVEIS A BARBERÀ DEL VALLÈS

Situació: Edifici Nodus Barberà
Polígon Ind. Can Salvatella
C/. Mogoda, 1-5
Línies: Tel.: 93 729 76 50

Fax: 93 729 76 51
A/e: barbera@cambrasabadell.org

Delegació de la Cambra a Barberà del Vallès

OFICINA DE SERVEIS A CASTELLAR DEL VALLÈS

Situació: Polígon Ind. del Pla de la Bruguera
C/. Bages, 9-15, local 1
Línies: Tel.: 93 747 10 41

Fax: 93 747 10 42
A/e: castellar@cambrasabadell.org

Delegació de la Cambra a Castellar del Vallès

PRESIDÈNCIA, SECRETARIA, ÀREA D’ASSESSORIA I
PROMOCIÓ I ÀREA DE FORMACIÓ I CONSULTORIA

Situació: Edifici de la Cambra, Alfons XIII, 45, 1r  pis

Línia general: Tel.: 93 745 12 55
               Fax: 93 745 12 56
Secretaria: Tel.: 93 745 12 62
A/e: general@cambrasabadell.org
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OFICINA DE SERVEIS A MONTCADA I REIXAC
Situació: Polígon Ind. La Ferreria - C/. La Ferreria, 86-88
Línies: Tel.: 93 565 07 40

Fax: 93 565 07 41
A/e: montcada@cambrasabadell.org

Delegació de la Cambra a Montcada i Reixac

OFICINA DE SERVEIS A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Situació: Folch i Torres, 88-90
Línies: Tel.: 93 863 94 60

Fax: 93 863 94 61
A/e: palau@cambrasabadell.org

OFICINA A XANGAI (R.P. DE LA XINA)
1606—07A Westgate Mall - 1038 Nanjing Rd. (W)
Xangai 200041
Línies: Tel. 34 937 451 263

Fax 34 937 451 256
A/e: vvicente@cambrasabadell.org

Delegació de la Cambra  a Palau-solità i Plegamans

Oficina de la Cambra a la Xina

Delegat de la Cambra a la Xina



• Connexió a Internet
• Megafonia
• Ordinador portàtil
• Pantalles
• Pissarres
• Projector de diapositives
• Projector digital
• Projectors de transparències

         • Radiocassets / CD
         • Vídeo / DVD

• TV
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4.8.3. Horari d’atenció al públic

Instal·lacions de la Cambra fins al 2005

De dilluns a dijous   -  de 8.30 h a 18.00 h.
Divendres  -  de 8.30 a 14.15 h.

L’horari d’atenció al públic a les oficines de serveis és de
9.00 h a 14.00 h.

Durant el mes d’ agost es fa horari intensiu de 8.00 h a
15.00 h.

A la seu d’aquesta Cambra  hi ha ubicades les entitats següents:

- FEDERACIÓ DE COMERCIANTS DE SABADELL

- JOVE CAMBRA DE SABADELL

- GREMI DE LA FUSTA DE SABADELL I COMARCA

- SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN
TÉCNICA (SECOT)

- ASSOCIACIÓ DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA DE
SABADELL I COMARCA

4.8.4. Locals a disposició de les
empreses
• Auditori
• Aules
• Aula d’informàtica
• Biblioteca
• Sales de reunions

4.8.5. Material de suport



5. Activitats



Memòria 2005

22

5.activitats Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

5.1. Informació i documentació

La Cambra  disposa de bases de dades amb informació
d’empreses d’arreu de l’Estat espanyol, Europa i la resta de
països del món. Les bases de dades més utilitzades a nivell
espanyol són el cens de la Cambra, per a llistats d’empreses
ubicades a la nostra demarcació, Camerdata (amb dades
provinents dels censos de totes les cambres espanyoles i
enriquiments propis) i Axesor, que extreu les dades del registre
mercantil, per a llistats de la resta del territori espanyol. Per
a informacions comercials internacionals, s’utilitza la base
de dades Kompass i les fonts d’informació de les oficines
comercials espanyoles a l’estranger. Aquest any 2005, s’han
realitzat uns 1.000 pressupostos de llistats, un 40% dels
quals s’han venut a les empreses que han sol·licitat una base
de dades.

5.1.2. Documentació
Quaderns ATA (exportació temporal de mercaderies)

El nombre de quaderns ATA expedits durant l’any 2005 ha
estat de  57.

5.1.1. Informacions comercials

CERTIFICATS

2004 2005
Visat de factures 3.568 4.664
Reconeixement de signatures 852 951
Certificats d’origen 8.410 9.458
Altres 182 240

TOTAL CERTIFICATS 13.012 15.313

5.1.3. Informes comercials
L'informe comercial és una eina de treball imprescindible per
a un millor coneixement del perfil de l’empresa.

La Cambra, fruit d’una col·laboració amb Axesor i  amb
l'empresa Dun & Bradstreet, ofereix els següents tipus
d’informes:

Informe de situació:

Informe que conté les dades generals de l’empresa, activitat,
incidències, dades registrals i que permet  tenir-ne una primera
valoració.

Informe financer:

Informe enfocat a la situació financera de l’empresa. Ideal

per prendre decisions en operacions de risc elevat.

Informe de risc:

Informe on podrem trobar informació del risc, informació
comercial, qualificació de crèdit, incidències judicials, principals
magnituds financeres, càrrecs ocupats en les societats
mercantils, relacions amb altres autònoms, marques
registrades, subvencions i adjudicacions de concursos públics.

Informe Axesor:

Informe molt complet que conté dades generals, activitat,
incidències, dades registrals, situació financera, referències
i avals, dades de proveïdors i clients, informe mercantil,
òrgans socials,  marques registrades, notícies publicades a
diaris i revistes.

El nombre d’informes sol·licitats ha estat de 47 entre les
modalitats: informe de situació,  financer, de risc i Axesor.

5.1.4. Consultes i serveis al
Registre Mercantil de
Barcelona

En el marc del conveni signat l’any 1995 amb el Registre
Mercantil de Barcelona amb l’objectiu d’apropar les gestions
que l’empresa ha de dur a terme amb el registre, s’han dut
a terme diferents campanyes com ara el segellament de llibres
i el dipòsit de comptes anuals. També s’han continuat
gestionant les consultes sobre poders, estatuts socials i
sol·licituds de notes informatives i s’han fet les gestions
necessàries per legalitzar escriptures. A continuació detallem
aquests serveis.

SERVEIS

2005 2004
Segellament de llibres  1.919 libres 1.693 llibres

Presentació de
comptes anuals 561 comptes 545 comptes

Notes informatives 236 informes 248 informes

S’observa, en general, un lleuger i continu augment dels
serveis, tot  i la  progressiva introducció d’eines telemàtiques
per part del mateix Registre Mercantil que faciliten ja de forma
més directa el servei a l’empresa. Tot i això no hem arribat
encara a la presentació totalment en línia dels documents
que s’han de presentar davant del registre, per la qual cosa
el servei és encara d’utilitat a nombroses empreses de la
demarcació.
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5.1.5. Centre de documentació
empresarial

La Cambra té a disposició pública un important fons de
documentació de diferents temes empresarials, que es pot
consultar a les dependències de la Cambra.

5.1.6. Publicacions

Publicacions editades per la Cambra
Newsletter
És una publicació mensual d’informació bàsica de comerç
exterior que  s’edita en format digital i s’envia gratuïtament
a les empreses exportadores i a les entitats de la Tricameral
(cambres de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa), que
hagin autoritzat a la Cambra a enviar-los comunicacions per
correu electrònic o bé hagin concertat algun servei.

Export@cció
És una publicació setmanal d’informació bàsica de comerç
exterior que  s’edita en format digital i s’envia gratuïtament
a les empreses exportadores i a les entitats de la Cambra de
Comerç de Sabadell, que hagin autoritzat a aquesta a enviar-
los comunicacions per correu electrònic o bé hagin concertat
algun servei.

Memòries
La Cambra edita anualment la memòria econòmica de la
demarcació, que conté informació estadística, així com la
memòria de les activitats que realitza. Les memòries es
distribueixen gratuïtament a les entitats de la demarcació i
també són posades a la venda.

Publicacions editades amb altres entitats
Noticiari de Comerç Exterior de les Cambres de Comerç,
Indústria i Navegació de Catalunya

Publicació mensual de divulgació comuna de les cambres de
Catalunya, en temes de comerç exterior, d’activitats de
promoció, formació i informació i de demandes de productes,
entre altres informacions. Inclou reportatges sobre mercats
exteriors d’interès.

Informatiu del Comerç
Publicació editada conjuntament entre les cambres de
Catalunya, que conté informació de temes dedicats al comerç,
la seva normativa, monogràfics...  Es distribueix gratuïtament
a través de cada cambra als comerços de la demarcació
corresponent. Al llarg del 2005 s’ha continuat col·laborant



amb diferents articles que responen a l’objectiu de posar a
l’abast el coneixement i les noves eines de gestió del sector
a tots els comerciants.

Guía de Legislación de Comercio Interior.
Publicació editada pel Consejo Superior de Cámaras de
Comercio de España. La segona edició, del 2003, incorpora
tots els canvis i la normativa europea que afecta al Comerç
Interior des de la primera edició.

Revista Empresa i Medi Ambient (EiMA)
Publicada conjuntament pel Departament de Medi Ambient
i el Consell General de Cambres de Catalunya, es distribueix
gratuïtament a les empreses catalanes que presenten la
declaració de residus. Compta amb un tiratge de 18.000
exemplars. La revista inclou a l’interior el Butlletí de la Borsa
de Subproductes, un servei que permet posar en contacte
indústries que generen un determinat tipus de residus amb
d’altres que els poden aprofitar en el seu procés productiu.

La publicació, a més de buscar les oportunitats per millorar
el comportament ambiental de les empreses, també manté
l’atenció, en els avenços de la tecnologia amb mentalitat
ambiental. Així mateix, la revista compta amb espais específics
dedicats a experiències empresarials que serveixen per
intercanviar coneixements entre indústries d’un mateix sector.

Notícies E+
Publicació editada conjuntament entre les cambres de
Catalunya. Conté informació del Programa E+  de suport de
les cambres a les empreses per a les pràctiques de formació
professional.

Perspectives empresarials a Europa i a l’Estat espanyol
per al 2005
Eurochambres, a través de les cambres de comerç d’Europa,
realitza anualment una enquesta d’opinió sobre les perspectives
empresarials pel que fa a vendes, inversió i ocupació. La
Cambra de Comerç de Sabadell hi participa anualment realitzant
l’enquesta a 1.600 empreses de la demarcació.

Dossiers informatius PIC
La Cambra és un centre empresarial reconegut com a PIC
(Punt d’Informació Cidem) per l’Agència Catalana de la Petita
Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Per això es disposa dels quaderns següents, que es van
actualitzant contínuament i que són de gran ajut tant per a
les empreses ja constituïdes com per les que es volen
implantar:

Tecnologies de la informació i de les comunicacions

• Internet i comerç electrònic
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 Creació d'empreses

- Pla d'empresa
• Formes jurídiques que pot adoptar una empresa
• Societat col·lectiva
• Societat comanditària simple
• Societat limitada nova empresa
• Societat comanditària per accions
• Agrupacions d'interès econòmic (Estat espanyol)
• Unions temporals d'empreses (Estat espanyol)

- Tràmits
• Tràmits per a la creació d'una empresa
• Tràmits per a constituir-se com a autònom

- Estatuts
• Contracte comunitat de béns
• Contracte societat civil
• Estatuts societat anònima
• Estatuts societat de responsabilitat limitada
• Estatuts societat anònima laboral
• Estatuts societat limitada laboral
• Estatuts societat col·lectiva
• Estatuts societat comanditària simple
• Estatuts societat comanditària per accions
• Estatuts d'unió temporal d'empreses (UTE)
• Estatuts d'una agrupació d’interès econòmic (AIE)
• Estatuts d'una cooperativa de treball associat
• Vivers d'empresa de Catalunya

Ajuts i subvencions

• Ajuts per a la creació de petites empreses a Catalunya
• Principals incentius per a empreses catalanes
• Incentius per a R+D
• Ajuts a la internacionalització de l'empresa catalana

Fiscal

• Resum de les principals obligacions fiscals de les
companyies establertes a Catalunya, 2002

• Impost de societats (IS)
• Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
• Impost sobre la renda dels no residents (IRNR)
• Impost sobre el valor afegit (IVA)
• Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Laboral

• Contractes de treball: tipus, modalitats i models
• Incentius per a la contractació laboral

Qualitat

• Entitats de certificació de sistemes de qualitat acreditades per
l’ENAC

• Com adaptar el marcatge CE als productes
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Contractes mercantils

• Contractes de compravenda
• Contracte de compravenda internacional de mercaderies
• Contractes de franquícia
• Contractes d’arrendament financer o lísing
• Contractes de drets sobre béns immaterials: la patent

Mercat internacional

• Operacions d'exportació
• Operacions d'importació

Fons de finançament

• Banc Interamericà de Desenvolupament (BID)
• Banc Central Europeu (BCE)
• Banc Europeu de a la Reconstrucció i el Desenvolu-

pament (BERD)
• Banc Europeu d'Inversions (BEI)
• Fons Europeu d'Inversions (FEI)
• Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP)
• Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA)
• Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
• Fons de Cohesió
• Fons Social Europeu
• Iniciatives Comunitàries (2000-2006)



5.2. Serveis

5.2.1. Oficines de serveis

5.2.1.1. Oficina de serveis de Barberà del
Vallès

Creada l’abril del 1998 l’oficina de la Cambra a Barberà ha
seguit  un procés de consolidació i d’aproximació a les empreses
de Barberà i de la seva rodalia. Aquest procés es va manifestar
en un primer moment amb el servei de certificats però, poc a
poc, s’ha anat ampliant a les informacions i als serveis en
general. Actualment ha millorat considerablement la seva
comunicació per l’accés directe que té amb l’autopista, aquesta
qüestió, és valorada per les empreses, i fa que tan les de
Barberà com les de rodalies la tenen en compte cada dia més.
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És voluntat de la Cambra aproximar-se al conjunt de
l’empresariat i facilitar totes aquelles tasques que l’empresa
realitza habitualment amb la Cambra. Per aquest motiu, l’any
1998 es va iniciar el desplegament  territorial de la Cambra
amb l’obertura de la primera oficina de serveis a Barberà del
Vallès, a la qual ha seguit l’obertura de noves oficines a
Castellar del Vallès, a Palau-solità i Plegamans i Montcada i
Reixac.

Cal esmentar que les tasques principals que es porten a terme
a les oficines de serveis són aquelles en que l’empresa
necessita un servei ràpid i bastant continuat. Són utilitzades
habitualment per demanar informacions  i per a la certificació
de documents de comerç exterior, així com la sol·licitud de
determinats serveis com poden ser els del registre mercantil.

Amb l’obertura de la delegació a Montcada i Reixac, al març
del 2002, es considera acabat el procés de desplegament i
aproximació de la Cambra a les empreses de la demarcació,
que disposen en l’actualitat de les següents delegacions:

•  Barberà de Vallès, inaugurada l’abril del 1998

• Castellar del Vallès, inaugurada al març del 2000

• Palau-solità i Plegamans, inaugurada  al novembre del
2000

• Montcada i Reixac, inaugurada al març del 2002

A les oficines de serveis cal destacar:
• Tendència consolidada de la delegació de Barberà referent

al seu volum d’actuació.

• Important activitat certificadora de la delegació de Palau-
solità i Plegamans.

• Més de la meitat dels certificats es fan des de les
delegacions i un 30% dels serveis es sol·liciten a les
delegacions.

Delegació de la Cambra a Barberà del Vallès

5.2.1.2. Oficina de serveis de Castellar del
Vallès

És una oficina en la que s’ha treballat per augmentar la xifra
d’activitats pel que fa a informació i serveis, treball que s’ha
corroborat amb l’increment progressiu de les empreses de
Castellar i de Sentmenat que es dirigeixen a la Cambra a través
d’aquesta oficina.

Delegació de la Cambra a Castellar del Vallès
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5.2.1.3. Oficina de serveis de Palau-solità i
Plegamans

Oficina de serveis inaugurada al novembre de l’any 2000 i
que ha demostrat una activitat considerable pel que fa a
certificats i una activitat moderada pel que fa a serveis i
peticions d’informació.

Delegació de la Cambra a Palau-solità i Plegamans

5.2.1.4. Oficina de serveis de Montcada i
Reixac

Oficina inaugurada al març del 2002 i que ha tingut molt bona
acollida  entre les empreses de la zona, experimentant un
augment progressiu en l’activitat certificadora, els serveis i
les informacions.

Delegació de la Cambra a Montcada i Reixac

Total d’activitat de les delegacions en relació al total de
l’àrea d’Informació i Serveis empresarials (ISE):

XIFRES D’ACTIVITAT DE LES OFICINES DE SERVEIS
Oficines 2004 Oficines 2005

vs central 2004  vs central 2005

Certificats  51.29% 58.64%
 Informació 25.14% 24.78%

Serveis 31.46% 28.16%

TOTAL 40.26% 43.56%

Les oficines de serveis estan duent a terme aproximadament
el 45% de la totalitat d’activitat que es realitza a l’Àrea
d’Informació i Serveis.

5.2.2. Serveis d’Informació i
tramitació de patents i
marques

Creat a finals del 1999, aquest servei té com a objectiu donar
informació sobre propietat industrial, marques, patents i
registres de domini existents, així com realitzar els serveis
de registre que sol·licitin les empreses, davant l’Oficina de
patents i marques o les administracions internacionals
competents.

Amb aquest servei es disposa de connexió a les bases de
dades de l’Oficina de patents i marques i es pot accedir a la
informació següent:

- INPAMAR: Totes les denominacions de marques, noms
comercials i rètols d’establiments concedits per l’Oficina
de patents i marques.

- SITADEX:  Situació jurídica dels expedients de propietat
industrial; patents, models d’utilitat marques, noms
comercials, rètols d’establiment, models i dibuixos
industrials, topografies de productes semiconductors.

- CIBEPAT: Informació d’invencions, patents i models
d’utilitat que estan registrats.

- MODINDU: Informació de models i dibuixos industrials
registrats.

Tot i que fins ara el servei s’ha destinat més a la protecció dels
signes distintius, al llarg del 2005 s’ha incrementat l’interès
per la protecció de l’activitat innovadora de les empreses.



5.2.3. Tramitació i legalització de
documents de comerç
exterior

Aquest servei es va crear  l’any 2000 i ha estat molt ben acollit
per les empreses, sobretot pel que fa a les tramitacions que
s’han de portar a terme davant d’institucions situades a
Madrid. Després d’anys de creixement ininterromput, a l’any
2005 aquest servei ha patit un suau descens del nombre de
legalitzacions tramitades, degut al canvi de normativa
internacional que fa que en determinats casos les empreses
no hagin de legalitzar certa documentació per exportar. Durant
aquest any s’han fet un total  de 1.610 tràmits.

Amb aquest servei la Cambra ofereix la  legalització i gestió
de documents relacionats amb el comerç exterior, com:

• Legalització de factures i documents d’exportació
• Obtenció de llicències d’importació
• Llicències de precursors de drogues
• Llicències de doble ús
• Obtenció de documents de vigilància (DOVI)
• Certificats AGRIM/AGREX
• Sol·licitud de contingents
• Ajuts a l’exportació

5.2.4. Borsa de treball en comerç
exterior

La Borsa de professionals en comerç exterior va ser creada
l’any 1996 com a conseqüència de la decisió del COPCA de
no convocar una nova edició del programa CONERT i després
de constatar la demanda creixent per part de les empreses
exportadores de professionals especialitzats en comerç
exterior, així com la dificultat de trobar-ne amb un cost
raonable. La borsa ofereix una cartera de persones amb
formació qualificada –diplomatura o llicenciatura-, amb domini
d’idiomes estrangers, i amb interès i disponibilitat per adquirir
experiència en comerç exterior i treballar al costat de l’empresa
per afavorir-ne la internacionalització.

Aquesta borsa de treball, de caràcter especialitzat, amb el
temps s’ha donat a conèixer entre el sector exportador, i és
molt habitual que les empreses es dirigeixin a la Cambra per
sol·licitar-ne un candidat.

Tot i així, l’aparició als darrers anys de cicles d’estudis més
especialitzats en comerç internacional, ha fet que l’interès
per aquesta eina disminueixi progressivament. Malgrat aquesta
disminució, es manté aquest servei perquè encara és prou
sol·licitat per les empreses de la demarcació.
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5.2.5. Altres serveis
• Préstec/cessió de sales: Durant aquest any s’han

efectuat 196  cessions de sales a empreses i entitats
de la demarcació.

• Traduccions: Al llarg d’aquest any s’han fet 179
traduccions, en diferents idiomes, encarregades per les
empreses de la demarcació. S’ha iniciat en aquest any
l’oferta del servei d’interpretació d’empreses a destí.

• Servei d’informació de noves empreses constituïdes:
Mensualment s’ha adreçat informació a una mitjana de
105 societats recentment constituïdes i subscrites al
servei.

• Servei de denominació de raó social del registre
mercantil central: Té com a objectiu la recerca i
l’obtenció de certificats negatius  de noms per a crear
noves empreses.

• Servei de tramitació d’ajuts de l’Institut Català de
Finances: Aquet servei ofereix a les empreses poder
tramitar mitjançant la Cambra els ajuts o préstecs que
ofereix l´Institut Català de Finances, sense que hagin
de desplaçar-se a Barcelona.

• Servei de protecció de dades personals: Amb la finalitat
de complementar el servei i adequar-lo a les exigències
derivades de la LSSI, durant l’any 2005 comença a
oferir-se el servei d’auditoria de fitxers, d’acord amb
les exigències legals establertes.

D’aquesta manera s’amplia el servei que fins ara oferia
la Cambra que permet a l’empresa l’adequació a la
normativa i l’accés a una formació específica sobre el
tema i a un servei anual de manteniment dels fitxers
que els són propis. Aquest any 2005 s’ha doblat el
nombre d’empreses que s’han adequat a les exigències
de la LOPD i ho han fet amb la Cambra.

• Servei d’informació internacional a mida: A través del
projecte  c@bi, creat a finals del 2001, la Cambra ha
donat resposta a consultes d’empreses referents a
estadístiques de comerç internacional, cerca d’empreses
importadores, estudis de mercat sectorials... en total al
2005 s’han resolt 10 consultes a través del fòrum virtual
del c@bi.

• Recuperació de l’IVA a països de la UE:  Per a aquelles
empreses que operen en aquests països i bàsicament
per l’exposició a fires.

Al 2005 s’han tramitat un total de 55 expedients, dels
quals 17 eren d’Alemanya, 6 del Regne Unit, 1 d’Àustria,
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11 d’Itàlia, 11 de França, 2 de Luxemburg, 1 de Portugal,
4 de Canadà, 1 d’Holanda i 1 de la República Txeca.

• Tramitació del número d’exportador autoritzat: Permet
a l’empresa substituir el certificat de circulació EUR,
posant un número d’exportador autoritzat a la factura,
cosa que facilita considerablement els tràmits a
l’exportació. L’any 2005 es varen tramitar un total de 2
expedients, el que fa ja un número total acumulat
d’expedients tramitats de 22.

• Servei d’Informació Legislativa: A través d’aquest
servei s’adreça informació legal sectorialitzada a les
empreses que els pot ser d’interès.

LEGISLACIÓ ENVIADA

Llei 8/2004 horaris comercials
Resolució ajuts comerç 2005
Real Decret 209 2005 sobre productes cosmètics
Medi Ambient  LIIA
Medi Ambient LIIA comerços
Calendari laboral 2006 Catalunya
Obertura de comerços en dies festius
Llei 28/2005 Reguladora del Tabaquisme
Llei 28/2005 Reguladora del Tabaquisme

• OGU. Oficina de Gestió Unificada: Com a encàrrec de
gestió de la Generalitat de Catalunya, la Cambra de
Comerç de Sabadell va iniciar aquest servei actuant
com una delegació pròpia del Departament d’Indústria
de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, l'OGU gestiona de manera unificada els
tràmits que són competència de la Generalitat de
Catalunya i que cal iniciar amb motiu de la posada en
marxa o modificació substancial d'un establiment
industrial.

Es tracta d'una finestreta única amb capacitat per a
resoldre de manera immediata la majoria dels tràmits
que s'hi presenten.

En el punt OGU-Cambra es poden dur a terme les
mateixes gestions que a l’OGU de la Generalitat i ofereix
(a excepció dels tràmits relacionats amb el turisme):

- Informació de qualitat relativa al conjunt de tràmits
que poden afectar la posada en funcionament d'un
establiment industrial i una modificació posterior.

- Resolució amb celeritat dels tràmits de la seva
competència.

Tràmits administratius competència de l’OGU: És
competència de l’OGU la tramitació i la resolució (si
s'escau) de tots els tràmits administratius que cal fer
a l’hora d’obrir, ampliar o traslladar un establiment
industrial i que afecten els següents departaments de
la Generalitat de Catalunya:

- Indústria, Comerç i Turisme
- Treball
- Agricultura, Ramaderia i Pesca
- Medi Ambient
- Sanitat i Seguretat Social

Durant el 2005 l’OGU-Cambra ha realitzat més de 1.000
peticions d’informacions i 2.000 tràmits.

Està previst poder resoldre no només aquells tràmits
d’empreses amb seu social i establiment a la província
de Barcelona sinó de tot Catalunya.

• Registre de dominis: Al llarg de l’any 2005 la Cambra
ha gestionat la renovació i l’alta dels dominis d’Internet
d’unes 55 empreses de la demarcació, el doble del 2004.
Aquest increment es deu sobretot a la liberalització a
finals del 2005 del domini.es.

• Solucions Internet: Ofereix serveis de virtualització a
les empreses. La Cambra ofereix una fàcil adaptació de
les empreses a les noves tecnologies, amb una sèrie
de serveis, com poden ser creació del web, allotjament,
correu electrònic...  i desenvolupament i realització de
projectes d’Internet personalitzats.

• Tramitació d’ajuts de R+D: Nou servei creat al 2005.
Consisteix en la prestació d’un servei que els doni
informació, assessorament, gestió i tramitació d’ajuts
i subvencions oficials.

Informació de les diferents línies de subvencions a les
que es poden acollir les empreses, preparació de la
documentació necessària per a la tramitació dins dels
terminis legalment establerts i presentació dels
documents davant de l’organisme oficial encarregat per
al seu estudi i aprovació.

Es focalitza bàsicament en ajuts de R+D i Innovació.

Durant aquest any també s’ha posat en marxa el servei
per l’aprofitament dels incentius fiscals a la R+D+I, que
permet a l’empresa gaudir de fins a un 70% de deducció
en concepte de les inversions realitzades en projectes
d’innovació.

• Certificació digital: La Cambra de Comerç de Sabadell,
porta a terme una important tasca dins de l’anomenat
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projecte de Censo Digital, un projecte que pretén
incorporar a les pimes espanyoles a la societat de la
informació. Dins d’aquest projecte la Cambra de Comerç
de Sabadell ha estat la sisena a nivell estatal i la segona
a nivell català  pel nombre de certificats digitals emesos
durant l’any 2005, amb un total de 261 certificats
emesos, repartits en certificats amb poders (76) i
certificats sense poders (185).

Actualment l’oferta de certificats que ofereix la Cambra
està formada per:

- Certificats de software: de pertinença a empresa,
de representant i de persona jurídica.

- Certificats de hardware o targeta: de pertinença a
empresa, de representant i de persona jurídica.

- Certificats de servidor segur: Camerfirma express
corporate server.

També cal remarcar que la Cambra es troba en les
primeres posicions en quan al nivell de percentatges
de certificats emesos d’acord amb els compromisos
adquirits en el projecte Censo Digital del conjunt de
Cambres de l’Estat espanyol.

El més destacable a l’Àrea d’Informació i Serveis
Empresarial:

- 2a cambra catalana i 6a a nivell de l’Estat espanyol
en emissió i lliurament de certificats digitals.

- La cambra ha dut a terme prop de 21.000 tràmits
per a les empreses; gestions davant de la Generalitat
de Catalunya (Oficina OGU Cambra), registre
mercantil, documents d’exportació i legalitzacions
a Madrid).

- 6.700 peticions d’informació.

- Increment superior al 270% en l’Oficina OGU-
Cambra amb 1.800 tramitacions i 1.000 peticions
d’informació sobre els tràmits amb la Generalitat
de Catalunya.

- Prop de 10 milions d’euros aconseguits per a
empreses de la demarcació en el marc d’ajuts a la
R+D+I.

- Creació del nou servei d’incentius fiscals a la R+D+I.

- Retorn d’aproximadament 170.000 euros en el
servei de recuperació de l’IVA.

- S’ha doblat el nombre d’empreses que s’han adequat
a les exigències de la LOPD gràcies al servei de la
Cambra.

- Tramitació d’aproximadament 1.700 expedients a
entitats de Madrid, per a empreses exportadores
de Sabadell.

- Augment del nombre d’informacions comercials
lliurades.

- Lleuger augment dels tràmits al registre mercantil,
sobretot la legalització de llibres i comptes anuals.
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5.3. Assessorament i consultes

- Comerç interior i turisme: Crèdits i subvencions per al
comerç, associacions de comerciants i gremis;
informació sobre franquícies, obertures d’establiments
comercials i servei d’autoempresa; programa
d’assessorament i diagnosi comercial individuals, dins
del marc del conveni del Consell General de Cambres
de Catalunya i de la Generalitat; carnet de manipulador
d’aliments; informació fiscal i legislació; convenis de
treball del sector comercial; rebaixes i liquidacions;
traspàs d’establiments comercials; competència deslleial;
venda per catàleg; impagats; grans superfícies
comercials; horaris d’obertura dels comerços i calendari
d’obertura en festius; campanyes de promoció del
comerç; cursos, seminaris i sessions informatives;
concurs d’aparadors; visites a fires; jornades del comerç;
assessorament per sol·licitar subvencions per al comerç
a la Generalitat de Catalunya; assessorament col·lectiu
a associacions de comerciants en temes altament
especialitzats (disseny d’activitats, estudis i al·legacions
en qüestions urbanístiques, mobilitat, legals, etc.);
assistència tècnica i promoció dels plans de dinamització
comercial de la demarcació; assessorament en les
diferents eines de finançament posades a l’abast del
comerç (préstecs ICF, ICO, Banc de Sabadell, la Caixa);
assessorament a concessionaris dels mercats municipals
en els processos de reforma endegats, incloent-hi visites
a experiències semblants.

- Indústria: Ajuts i subvencions, gestió empresarial,
legislació, creació d’empreses, innovació, empresa
familiar, servei autoempresa per a nous emprenedors
i programa PAEM (Programa de ayuda empresarial a
las mujeres),  informació i tràmits de gestió per a les
associacions, dades de l’estructura industrial de la zona,
pràctiques mercantils, peritatges, etiquetatge,
contractació laboral, convenis sectorials, franquícies,

Signatura del conveni
de col·laboració

d’internacionalització
amb l’Ajuntament

de Sabadell

Aquest apartat comprèn totes les consultes de les empreses
ateses relacionades amb l’inici o el desenvolupament  de  les
activitats de les empreses.

Durant l’any 2005  s’han atès 7.695  consultes, de les quals
6.700 han estat peticions d’informació i 995 consultes ateses
pels assessors de la Cambra. Les tipologies més destacades
de les consultes han estat les següents:

- Comerç exterior: Normativa estatal, comunitària i de
tercers països, règims comercials d’importació i
exportació, aranzels, incoterms, mitjans de pagament
internacionals, contractació comercial internacional,
transport internacional, finançament d’operacions de
comerç exterior, fiscalitat internacional, cooperació
internacional, assessorament sobre programes de la
Unió Europea, orientació en les primeres operacions
amb l’exterior, ajuts i subvencions a l’exportació,
informacions sobre mercats exteriors, assessorament
en fires internacionals, recerca de clients a l’exterior,
assessorament sobre el programa de subcontractació
industrial i ajuts a empreses per a la seva
internacionalització.

Oficines Centrals
de la Cambra

carrer d’Alfons XIII
núm. 45

durant l’any 2005
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calendari laboral, formes de finançament, codis de
barres, devolució de mercaderies, competència deslleial
i morositat, valoració de les empreses a efectes de
traspassos i vendes.

En la nova línia d’oferir serveis de consultoria per a la
Pime, es continua amb el programa de suport per
l’obtenció de la certificació ISO-9000. Algunes de les
empreses que s’han acollit al mateix en aquests moments
ja s’han certificat i la resta tenen prevista l’auditoria de
certificació.

- Urbanisme, transports i comunicacions: Servei
d’informació urbanística particularitzada, legislació
urbanística, plans urbanístics, plans generals d’ordenació
urbana i plans parcials, urbanisme comercial, usos del
sòl, sòl industrial, plànols de la demarcació, planejament
d’infraestructures viàries previstes, ordenances
municipals, ajuts a l’activitat dels transportistes, legislació
sobre el transport, tarifes de referència, observatori i
simulador de costos del transport de mercaderies,
cursos, seminaris, sessions informatives i novetats
legislatives del sector, noves tecnologies aplicades al
sector, creació de consorcis de transport i promoció
d’accions per afavorir una millora qualitativa del sector
del transport, en especial del transport de mercaderies
per carretera, a la demarcació. Accions de difusió sobre
novetats sectorials a través dels mitjans de comunicació
(articles i notes de premsa).

- Medi ambient: Gestió de residus (industrials, comercials
i de la construcció), tràmits relacionats amb la taxa
municipal de residus, processos i requeriments associats
a l’adequació de les empreses a la Llei 3/1998
d’Intervenció integral de l’administració ambiental, ajuts
i subvencions, contractació elèctrica i qualitat de
subministrament, ecoetiquetatge, etiquetatge de
productes químics, implicacions de la nova regulació
en matèria de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(RAEE), recerca i desenvolupament en aigües residuals,
entre d’altres.

A més d’aquestes consultes, s’ha facilitat informació a través
de publicacions elaborades per la Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Sabadell, o conjuntament amb altres cambres
o entitats.

- Informatiu del Comerç, amb 11  números i una difusió
de 1.800  exemplars.

- Butlletí de la Borsa de Subproductes, inclòs dins de
la revista Empresa i Medi Ambient i també consultable
a través del seu web (www.subproductes.com).

- Noticiari de Comerç Exterior de les Cambres de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, amb 11
números i una difusió de 150 exemplars.

- Newsletter, amb 12 números i una difusió de 600

exemplars.

- Export@cció, amb 45 números i una difusió de 600
exemplars.

A fi de millorar la informació que lliura la Cambra a les
empreses, s’han fet les actuacions següents:

- La Cambra disposa d’informació d’empreses de tot el
món, a través de diferents directoris internacionals, que
adquireix i actualitza anualment.

- La Cambra ha seguit treballant en el projecte  Servei
C@bi (Servei d’Informació sobre Comerç Exterior a
Internet):  Es tracta d’un servei de recerca d’informació
sobre comerç exterior que ajuda a seleccionar la
informació que hi ha a Internet sobre comerç exterior.
C@bi ha seleccionat i selecciona, amb contínua
actualització, els webs més útils i nous, i respon així a
les demandes d’informació del col·lectiu exportador.

El servei ha estudiat i classificat més de 3.000  webs i
ha seleccionat més de 1.000 adreces útils a l’exportador,
així doncs ha donat informació sobre països, normativa
vigent, cultura empresarial i de negocis a cada país,
projectes i concursos, sectors de producció, estadística...

Altres temes d’informació:

• La Cambra forma part de la xarxa Euro Info Centre –
Eurofinestreta- , assegurant un nivell de qualitat en la
informació tant provinent de la UE com dels diferents
estats que en formen part.

S’ha ofert un nou servei de Tramitació de denúncies
i queixes a la Comissió Europea, a través del qual les
empreses poden expressar les seves queixes i
suggeriments sobre les pràctiques que vulneren el bon
funcionament del mercat interior. Aquest servei
s’emmarca dins la iniciativa “Interactive Policy Making,
IPM” posada en marxa per la comissió i té per objectiu
millorar les polítiques comunitàries a partir de les dades
i experiències que aporten les empreses i ciutadans. Es
poden expressar opinions sobre: falta d’informació
sobre tràmits o clàusules administratives, dificultats
per accedir o interpretar la legislació europea o d’altres
Estats membres de la UE, impediments a l’hora de
vendre els seus productes o prestar els seus serveis en
un altre país, problemes per obtenir dades de contacte
d’organismes europeus o de països de la UE, adaptació
dels seus productes a la nova normativa europea. Les
empreses només han d’omplir un qüestionari i a través
de la Cambra i l’EIC, es fa arribar a la Comissió.

• La Cambra forma part de la xarxa PIC, Punt d’Informació
Cidem, de l’Agència Catalana de la Petita Empresa de
la Generalitat de Catalunya.

• La Cambra inicia un primer contacte amb les empreses
de nova constitució  enviant-los informació d’interès.
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PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ INTERNACIONAL 2005
(inici de l’any 2005)
Per cinquena vegada, es va fer una presentació del Pla d’acció
internacional previst per la Cambra de Comerç de Sabadell
per a l’any 2005, donant a conèixer a la trentena d’empreses
assistents el ventall d’activitats i programes al servei de
l’empresa exportadora.

PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ INTERNACIONAL 2006
(final de l’any 2005)
El 16 de desembre, en el marc d’una sessió informativa sobre
les “Perspectives mundials pel 2006”, es va fer la presentació
del Pla d’Acció Internacional previst per la Cambra de Comerç
de Sabadell per l’any 2006, donant a conèixer a la cinquantena
d’empreses assistents el ventall d’activitats i serveis per
recolzar la internacionalització de l’empresa.

PROGRAMA DE MISSIONS COMERCIALS DE LA
TRICAMERAL 2005
Al llarg de l’any 2005, les Cambres de Comerç de Manresa,
Sabadell i Terrassa (la Tricameral) hem portat a terme un
programa conjunt de 24 missions comercials que han tingut
com a destí un total de 40 països.
Les aproximadament 260 empreses participants han pogut
mantenir contacte amb unes 3.900 empreses estrangeres
prèviament seleccionades en els països objectiu.

5.4. Promoció

5.4.1. Accions de promoció
internacional

Presentació del Pla d’Acció Internacional 2005

 MISSIÓ COMERCIAL SECTOR CÁMBRA ORGANITZADORA

SUD-ÀFRICA Plurisectorial Terrassa
ARGELIA / MARROC Plurisectorial Manresa
BULGARIA / ROMANIA Plurisectorial Sabadell
IRAN / EMIRATS ÀRABS Plurisectorial Sabadell
PORTUGAL NEX PIPE Terrassa
ESCANDINÀVIA NEX PIPE Sabadell
BENELUX NEX PIPE Sabadell
REGNE UNIT NEX PIPE Sabadell
MÈXIC / GUATEMALA / EL SALVADOR Plurisectorial Terrassa
POLÒNIA / LITUÀNIA Plurisectorial Terrassa
BRASIL / ARGENTINA / XILE Plurisectorial Sabadell
LÍBIA / EGIPTE Plurisectorial Sabadell
HONGRIA / REPÚBLICA TXECA Plurisectorial Terrassa
SINGAPUR / MALÀISIA / VIETNAM Plurisectorial Terrassa
RÚSSIA / UCRAÏNA Plurisectorial Sabadell
GRÈCIA / XIPRE / TURQUIA  Plurisectorial Sabadell
XINA – HONG KONG / TAIWAN Plurisectorial Sabadell
CROÀCIA / ESLOVÈNIA Plurisectorial Terrassa
ESTÒNIA / LETÒNIA / SUÈCIA Plurisectorial Terrassa
TURQUIA Plurisectorial Manresa
ÍNDIA Plurisectorial Manresa
ROMANIA Plurisectorial Manresa
ROMANIA (Inversa) Plurisectorial Terrassa
BULGÀRIA  (Inversa) Plurisectorial Terrassa

MISSIÓNS COMERCIALS ORGANITZADES PER LA TRICAMERAL
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MISSIÓ COMERCIAL A LA XINA (XANGAI, PEQUÍN I HONG
KONG) I TAIWAN
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 2 i 16 d'abril la missió comercial a la Xina i Taiwan.

La missió ha estat dirigida pel cap de Promoció internacional
de la Cambra de Comerç de Sabadell, el Sr.Vicenç Vicente i
Juanola, i ha comptat amb la participació de 12 empreses
dels sectors àudio-visual, tèxtil, alimentació i begudes, serveis
legals, serveis logístics, productes químics, envàs i embalatge,
metal·lúrgic i maquinària.

Per a preparar les corresponents agendes de treball de les
empreses participants, la Cambra de Comerç de Sabadell ha
comptat amb la col·laboració de la pròpia delegació de la
Cambra a Pequín i dels centres de promoció de negocis del
COPCA a Pequín, Hong Kong i Taipei. La missió ha comptat
amb el patrocini econòmic del Consorci de promoció comercial
de Catalunya (COPCA).

La preparació conjunta entre la Cambra de Comerç de Sabadell
i les entitats col·laboradores ha possibilitat que al llarg de la
missió, les 12 empreses participants hagin tingut contacte
amb més de 280 empreses de la Xina (Pequín, Zhuhai, Xangai,
Hangzhou, Guangzhou, Shantou, Hong Kong i Taipei).

EMPRESES PARTICIPANTS
• BOC, SA (Barcelona)
• ELEKTRA CHIP CARDS, SA (Barberà del Vallès)
• FABRIC CREATIONS, S.L.  (IBQ FABRICS)  (Terrassa)
• FIBRAS TEXTILES JAHER, SA. (Castellar del Vallès)
• GEMA O.D., SA  (Barberà del Vallès)
• HERRERO ADVOCATS, S. L. (Sabadell)
• HORIZON-LOG, S.A. (Barcelona)
• LLAZA, S.A. (Reus)
• MASIES D’AVINYÓ (GRUPO ROQUETA) (Manresa)
• MENADIONA, S.L. (Palafolls)
• POSIMAT, SA. (Barberà del Vallès)
• ROBERLO, S.A. (Riudellots de la Selva)

MISSIÓ COMERCIAL AL BRASIL, ARGENTINA I XILE
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l’any

2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
organitzada directament per la Cambra de Comerç de Sabadell
s’ha desenvolupat entre els dies 7 i 20 de maig.

La missió, dirigida per la Sra. Beatriz Melgar i Lorigados,
tècnica de Promoció internacional de la Cambra de Comerç
de Sabadell, ha tingut un caràcter  multisectorial i han pres
part 10 empreses de diferents sectors: maquinària agrícola,
mobiliari-decoració, maquinària industrial, material de
laboratori, tèxtil, medicina natural i metal·lúrgic.

La preparació de les corresponents agendes de treball de les
empreses participants s’ha realitzat conjuntament  entre la
Cambra i les oficines econòmiques i comercials d’Espanya
a Sao Paulo i a Santiago de Xile i la Cambra espanyola a la
República d’Argentina a Buenos Aires,  que al llarg de les 8
jornades de treball, han possibilitat un total de 200 contactes
agendats entre empreses locals i les 10 empreses participants
a la missió.

EMPRESES PARTICIPANTS:
• A. TORRECILLA SA (Barberà del Vallès)
• IBQ FABRIC CREATIONS SL (Terrassa)
• FUNDACIÓ ASCAMM (Cerdanyola del Vallès)
• IMC MED COSMETICS SA (Santa Coloma de Cervelló)
• KONIXBERT HI-TECH SA (Sant Cugat del Vallès)
• LABORATORIS VENDRELL SA (Olèrdola)
• MEYPAR SL (Cerdanyola del Vallès)
• MILLA MASANAS SL (Cornellà de Terri)
• NEMO SA (L’Arboç del Penedès)
• TECNOSPIRO SA (Sant Joan de Vilatorrada)

Missió comercial a Brasil, Argentina i Xile. Oficina Econòmica
i Comercial d’Argentina

Les  missions comercials organitzades
directament per la Cambra de Comerç
de Sabadell han estat:
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MISSIÓ COMERCIAL NEXPIPE AL  BENELUX
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 24 i 29 d'abril la missió comercial al Benelux.

La missió dirigida per la Sra. Mònica Espinós i Saiz, tècnica
de Promoció internacional i gestora del programa NEXPIPE
ha comptat amb la participació d’un total de 7 empreses dels
sectors d’alimentació, mobiliari, cosmètica i tèxtil.

EMPRESES PARTICIPANTS:
• ALIFARM,SA (Lliçà de Vall)
• COSMETICA TECNICA,SA (Sant Boi de Llobregat)
• DISTRIBUCIONES DEL JAMON CEREZO,SL (Terrassa)
• INDUSTRIAL PASTELERA SAN NARCISO,SA (Girona)
• NOVOFORMA SISTEMAS,SA (Cantàbria)
• PRIELÀ,SA (Granollers)
• TEXTIL VIDAL RIUS (Barcelona)

La Cambra de Comerç de Sabadell ha comptat amb el suport
econòmic del Consorci de promoció comercial de Catalunya
(COPCA) i la col·laboració del Centre de Promoció de Negocis
del COPCA a Brussel·les.

MISSIÓ COMERCIAL NEXPIPE AL REGNE UNIT
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 6 i 9 de novembre la missió comercial al Regne Unit,
en la qual han pres part un total de 7 empreses dels sectors
papereria, farmacèutic, tèxtil hosteleria, maquinària, cosmètica,
mobiliari d’oficina i envasos de fusta.

La missió ha estat dirigida per la tècnica de Promoció
internacional i gestora del programa NEXPIPE, la Sra. Mònica
Espinós i Saiz i ha comptat amb la participació de les següents
empreses:

• ASSOCIACIO SHALOM (Lleida)
• NOVOFORMA SISTEMAS SA (Sobremazas)
• EL TALLER DE ALQVIMIA SL (Tortellà)
• RUSAN, CONST. DE MAQUINARIA SL (Sabadell)
• LABORATORIS LETI SL (Sant Boi de Llobregat)
• TEXTIL VIDAL RIUS SA (Avinyó)
• MARCÓ DACHS SA (Montras)

Ha estat una acció que ha comptat amb el suport econòmic
del Consell General de Cambres de Catalunya i la col·laboració
del Centre de Promoció de Negocis del COPCA a Londres.

MISSIÓ COMERCIAL A UCRAÏNA I RÚSSIA
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 18 i 28 de setembre la missió comercial a Ucraïna i
Rússia.

La missió, dirigida pel Sr. Vicenç Vicente i Juanola, Cap de
Promoció internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell,
ha estat integrada  per 8 empreses de diferents  sectors
industrials (maquinària agrícola, mobiliari-decoració,
maquinària industrial, material de laboratori, tèxtil, medicina
natural i metal·lúrgic).

La preparació de les corresponents agendes de treball de les
empreses participants s’ha realitzat conjuntament  entre la
Cambra de Comerç de Sabadell i l’Oficina Comercial i
Econòmica Espanyola a Kiev i la Consultora TETCO, que han
possibilitat que al llarg de les 7 jornades de treball, les 8
empreses participants hagin tingut contacte amb unes 150
empreses de l’àrea de Kiev, Moscou i Sant Petersburg.

La missió ha comptat amb el patrocini econòmic del Consell
General de Cambres de Comerç de Catalunya i del COPCA.

EMPRESES PARTICIPANTS
• APLIPAPER, S.A. (Barberà del Vallès)
• AGRIC-BEMVIG, S.A. (Les Masies de Voltregà)
• ARTS & ANTIC SUPPLIERS, S.L. (Barcelona)
• COEMTER, S.A. (Salt)
• DELTALAB, S.L. (Rubí)
• LABORATORIOS VENDRELL, S.A. (Olèrdola)
• PERFOMETAL, S.L. (Martorelles)
• SAULEDA, S.A. (Barcelona)

Missió comercial a Rússia i Ucraïna.
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Aquesta és la sisena missió consecutiva de la Tricameral a
Iran amb una participació conjunta de 70 empreses.

La missió comercial ha tingut un caràcter plurisectorial, ha
estat formada per 11 empreses i dirigida i coordinada pel
Cap de Promoció internacional de la Cambra de Comerç de
Sabadell, el Sr. Vicenç Vicente i Juanola.

Per la preparació de les corresponents agendes de treball de
les empreses participants, la Cambra de Comerç de Sabadell
ha comptat amb la col·laboració de les oficines comercials i
econòmiques espanyoles a Teheran i a Dubai. Al llarg dels
sis dies de treball a Teheran i Dubai, les 11 empreses
participants varen mantenir contactes amb unes 200 empreses
i entitats oficials iranianes i dels Emirats.

La missió compta amb el patrocini econòmic de les cambres
de comerç de Catalunya i del Consorci de promoció comercial
de Catalunya (COPCA).

Preparació de la missió Comercial a Iran

EMPRESES PARTICIPANTS
• CATA ELECTRODOMESTICOS, SL (Torelló)
• LEDS-C4, S.A. (Barcelona)
• EL TALLER DE ALQVIMIA, S,L.(Tortella)
• POSIMAT, S.A. ( Barberà del Vallès)
• FIELTROS Y TEJIDOS INDUSTRIALES, S.A. (Sabadell)
• ROBERLO, S.A. (Riudellots de la Selva)
• FREDCOLOR, S.L. (Castellar del Vallés)
• IBERSEGUR SYSTEMS, SAU (Montcada i Reixac)
• STANDARD HIDRAULICA, SAU (Montcada i Reixac)
• J. VILASECA, SA (Barcelona)
• TMP LOGISTICS (El Bruc)

MISSIÓ COMERCIAL A IRAN-EMIRATS ÀRABS UNITS
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 4 i 11 de març, la missió comercial a Iran i Emirats
Àrabs Units.

Preparació de la missió Comercial a Iran

MISSIÓ COMERCIAL A LÍBIA I EGIPTE
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les Cambres de comerç de Catalunya i de les Cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 13 i 20 de juny, la missió comercial a Líbia i Egipte.

La missió comercial,  dirigida i coordinada pel Cap de Promoció
internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell, el Sr.
Vicenç Vicente i Juanola, ha tingut un caràcter plurisectorial,
i ha estat  formada per 10 empreses dels següents sectors:
material de construcció, químic pel tèxtil, medi ambient,
electrodomèstics, alimentació i mobiliari de bany.

El treball de preparació conjunt entre la Cambra de Comerç
de Sabadell i les oficines comercials espanyoles a Trípoli i El
Caire ha possibilitat que al llarg de les 5 jornades de treball,
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les 10 empreses participants hagin tingut contacte amb unes
150 empreses i entitats líbies i egípcies.

La missió ha comptat amb el patrocini econòmic de les
cambres de comerç de Catalunya i del Consorci de promoció
comercial de Catalunya (COPCA).

EMPRESES PARTICIPANTS
• ACCESORIOS DE BAÑO ARTYSAN SAL (Castellbisbal)
• AUXICOLOR, S.A. (Terrassa)
• CATA ELECTRODOMESTICOS,  S.L. (Torelló)
• COFEM, S.A. (Rubí)
• FREDCOLOR, SL (Castellar del Vallès)
• GERMANS BOADA S.A. (Rubí)
• GRUPO-TEFSA. (Técnicas de Filtración, S.A.) (Esplugues

de Llobregat)
• INDCRESA (Terrassa)
• PURAC bioquímica s.a. (Montmeló)
• ROBERLO, S.A. (Riudellots de la Selva)

MISSIÓ COMERCIAL A GRÈCIA, XIPRE I TURQUIA
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 16 i 27 d’octubre, la missió comercial a Grècia, Xipre
i Turquia.

La missió, dirigida per la Sra. Beatriz Melgar i Lorigados,
tècnica de Promoció internacional de la Cambra de Comerç
de Sabadell, ha tingut un caràcter  multisectorial i han pres
part 12 empreses de diferents sectors: tèxtil, maquinària
agrícola, medicina natural, productes alimentaris, productes
farmacèutics, metal·lúrgic, mobiliari, maquinària càrnica,
industrial, cosmètica...

Per la preparació de les corresponents agendes de treball de
les empreses participants, la Cambra de Comerç de Sabadell
ha comptat amb la col·laboració de l’Oficina Comercial
d’Espanya a Atenes, el Consolat Honorari d’Espanya a Xipre,
la Cambra de Comerç de Xipre i una consultora privada a
Istambul.

Al llarg de les 9 jornades de treball les 12 empreses participants
han mantingut contactes amb empreses locals a les ciutats
d’Atenes, Salònica, Larnaca, Nicòsia, Limassol i Istanbul. En
total s’han realitzat unes 200 entrevistes.

EMPRESES PARTICIPANTS
• AVECA & TOVIME  (Torres de Segre)
• VESTILAB SA (Sant Quirze del Vallès)
• LABORATORIOS TEGOR SL (Sabadell)

• VELTEK SYSTEMS SL (Castellar del Vallès)
• FABRIC CREATIONS SL (IBQ FABRICS) (Terrassa)
• TECNIUM CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA

(Manresa)
• EL TALLER DE ALQVIMIA SL (Tortellà)
• CONDUCFIL SL (Abrera)
• AGRICBEMVIG SA (Les Masies de Voltregà)
• BARNIZADOS Y PATINADOS SL (Santa Oliva)
• VYC INDUSTRIAL SA (Terrassa)
• CÁRNICAS IRUÑA VELASCO SA (Pamplona)

MISSIÓ COMERCIAL NEXPIPE A ESCANDINÀVIA
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 12 i 17 de juny, la missió comercial a Dinamarca,
Suècia i Finlàndia, en la que han participat 9 empreses dels
sectors: il·luminació, joieria, tèxtil llar, alimentació, cosmètica,
farmacèutic i maquinària-eina.

La missió ha estat dirigida per la tècnica de Promoció
internacional i gestora del programa NEXPIPE, la Sra. Mònica
Espinós i Saiz, ha comptat amb el suport econòmic de les
Cambres de Comerç Catalanes i la col·laboració del Centre
de Promoció de Negocis del COPCA a Copenhaguen.

EMPRESES PARTICIPANTS
• CARPYEN SL (Barcelona)
• DELIS PRODUCTS SL (Manresa)
• DISTRIBUCIONES DEL JAMON CEREZO SL (Terrassa)
• EL TALLER DE ALQVIMIA SL (Tortellà)
• JOI D’ART (Sta. Coloma de Farners)
• LABORATORIS DIAFARM SA (Barberà del Vallès)
• PRIELÁ SA (Granollers)
• TECNOSPIRO SA (Sant Joan de Vilatorrada)

MISSIÓ COMERCIAL A BULGÀRIA I ROMANIA
Dins del marc del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions
2005 i del Programa conjunt de missions comercials de l'any
2005 de les cambres de comerç de Catalunya i de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral),
la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme, entre
els dies 11 i 17 de setembre la missió comercial a Bulgària
i Romania.

La missió, dirigida pel Sr. Vicenç Vicente i Juanola, cap de
Promoció internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell,
ha estat integrada  per 7 empreses de diferents sectors
industrials (material de construcció, maquinària agrícola,
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tèxtil, metal·lúrgic, alimentació, mobiliari de bany i químic).

La preparació de les corresponents agendes de treball de les
empreses participants s’ha realitzat conjuntament  entre la
Cambra de Comerç de Sabadell i les oficines comercials i
econòmiques espanyoles a Bucarest i Sofia, que han possibilitat
que al llarg de les 5 jornades de treball, les 7 empreses
participants hagin tingut contacte amb unes 100 empreses
de les ciutats de Bucarest i Sofia.

La missió ha comptat amb el patrocini econòmic de l’Institut
Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).

EMPRESES PARTICIPANTS
• AEROMETAL, S.A. (Parets del Vallès)
• AGRIC-BEMVIG, S.A. (Les Masies de Voltregà)
• STANDARD HIDRAULICA, S.A.U. (Montcada i Reixac)
• URIARTE ELEKTRO, S.A. (Lezama)
• EUROFRAGANCE, S.L. (Rubí)
• VENAIR IBERICA, S.A. (Terrassa)
• WINSOR CORPORATION, S.A. (Esplugues de Llobregat)

MISSIÓ-ESTUDI A LA XINA
Dins del Pla Sectorial de Suport a la Subcontractació pel
2005, les Borses de Subcontractació de les cambres de
comerç espanyoles van organitzar la missió estudi a la Xina,
que va tenir lloc entre els dies 2 a 11 de novembre de 2005,

i en la qual van participar les cambres de comerç de Barcelona,
Manresa i Sabadell.

L'objectiu d'aquesta missió ha estat analitzar en destinació
la situació i les possibilitats que cada mercat presenta per a
les empreses del sector de subcontractació espanyol.

La missió d'estudi a la Xina s'ha centrat a la zona del Delta
del Yangtse, la regió de més creixement de la Xina i a l'àrea
de Chongqing, una de les ciutats més gran de la Xina amb
uns 30 milions d'habitants.

Al llarg de la missió s'ha tingut contacte amb més de 30
entitats i empreses espanyoles i xineses i s'han visitat les
fires Shanghai Internacional Industry Fair (SIF) i la SUBCON
XINA 2005 de Chongqing.

Missió-estudi de subcontractació a la R.P. de la Xina

5.4.2. Visites i Exposició a Fires

Z2005 – participació agrupada
Dins del Programa de promoció de les exportacions de les
cambres de comerç de Catalunya 2005 i de les cambres de
comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa - la Tricameral – i
del Pla de Subcontractació de les cambres catalanes, la
Cambra de Comerç de Sabadell, va organitzar, entre els dies
22 i 24 de juny del 2005, la participació d’empreses espanyoles
a la Z2005 de Leipzig (Alemanya).

La participació espanyola, amb 60 m2, ha estat coordinada
i dirigida per la Cambra de Comerç de Sabadell a través de
la Sra. Beatriz Melgar i Lorigados, tècnica de Promoció
internacional de la Cambra, representant a les Borses de
Subcontractació de Catalunya i a les seves més de 800
empreses a l’estand informatiu situat al Hall 2 A78. Juntament
amb la Borsa de subcontractació de Catalunya, les Borses de
subcontractació del País Basc, Galícia i Saragossa, han estat
representades a l’estand. Així mateix, la Plataforma de
l'Automòbil del COPCA a Stuttgart, ha disposat d'un estand
dins la participació agrupada. Aquesta participació ha comptat
amb el patrocini econòmic del COPCA, dins del Pla sectorial
de subcontractació de Catalunya 2005.

EMPRESES PARTICIPANTS
• AMES SA (St. Feliu de Llobregat)
• STAHLCOFIX SL (Placencia)

MIDEST 2005 – visita agrupada
Dins del Pla Internacional de Subcontractació i del Pla Cameral
de Promoció de les Exportacions 2005, en col·laboració amb
la Cambra de Comerç de Guipúscoa, la Borsa de



Memòria 2005

39

5.activitats Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

Subcontractació de Catalunya, a través de la Cambra de
Comerç de Sabadell, va organitzar, entre els dies 15 i 18 de
novembre del 2005, la visita agrupada d'empreses a la fira
internacional de la Subcontractació Midest 2005 de París
(França).

Des de la Cambra s'han contactat un total d'unes 350 empreses
expositores a la fira MIDEST per a tancar entrevistes amb les
7 empreses que visitaven la fira amb la Borsa de
subcontractació de Sabadell.

Així mateix, la Borsa de Subcontractació de Catalunya,
representada per la Sra. Beatriz Melgar i Lorigados, ha tingut
un estand informatiu en la 35a edició d'aquesta fira, referent
mundial de la subcontractació europea, on s'han recollit unes
98 consultes de subcontractistes internacionals, però
majoritàriament franceses, que han estat enviades a les
empreses de la Borsa de Subcontractació de Catalunya.

Cal destacar la tasca d'organització que la Cambra de
Guipúscoa ha fet en l'organització de les 78 empreses
expositores sota la participació agrupada espanyola.

Aquesta acció té el patrocini de l’ICEX per als expositors, i
del COPCA pels que han realitzat la visita agrupada.

EMPRESES PARTICIPANTS
• AUXI-LASER, S.A. (Folgueroles)
• MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SA (Molins

de Rei)
• MECANO PENEDÈS SL (Olèrdola)
• FERROS MONTMELÓ SL (Montmeló)
• TALLERES MECÁNICOS MAYPE SL (Barcelona)
• MATRIBAGES SL (Manresa)
• MECANITZATS NOGUÉ SL (Manlleu)

ZULIEFERMESSE HANNOVER 2005 – visita agrupada
Dins del Pla Internacional de Subcontractació i del Pla cameral
de promoció de les exportacions 2005, la borsa de
subcontractació de Catalunya, a través de la Cambra de
Comerç de Sabadell, va organitzar la visita agrupada a la fira
internacional de la Subcontractació ZULIEFERMESSE 2005,
que va tenir lloc del 11 al 15 d’abril a Hannover, Alemanya.

La Cambra de Comerç de Sabadell, representada per la Sra.
Beatriz Melgar i Lorigados, dins del seu Pla Internacional de
Subcontractació pel 2005, va disposar d'un estand informatiu
a la fira ZULIEFERMESSE 2005, on juntament amb les borses
de subcontractació del País Basc, Galícia, Osca i Madrid, va
presentar l'oferta de les empreses catalanes del sector de la
subcontractació i el web www.subconcat.net. Totes les
demandes de recerca de proveïdors que es van recollir a

l’estand seran enviades a les empreses que formen part de
la Borsa de Subcontractació de Catalunya i que potencialment
poden satisfer-les.

Paral·lelament, la Cambra de Comerç de Sabadell va organitzar
la visita de 4 empreses catalanes a la fira ZULIEFERMESSE.

EMPRESES PARTICIPANTS
• EUROSUIN BRONCES SL (Les Franqueses del Vallès)
• MANUFACTURA MODERNA DE METALES SA (Molins

de Rei)
• L. GONZÁLEZ CATALAN SA (Badalona)
• J.BONALS SA (Cornellà de Llobregat)

BILBAO 2005 – participació agrupada
Dins del Pla Internacional de Subcontractació i del Pla Cameral
de Promoció de les Exportacions 2005, la Borsa de
Subcontractació de Catalunya, a través de la Cambra de
Comerç de Sabadell, va organitzar la participació d’empreses
catalanes a la fira Subcontractació de Bilbao entre els dies
27 i 30 de setembre de 2005.

La participació catalana agrupada, amb 72 m2, ha estat
coordinada i dirigida per la Cambra de Comerç de Sabadell
i la Sra. Beatriz Melgar i Lorigados, tècnica de Promoció
internacional de la Cambra, representant a les borses de
subcontractació de Catalunya i a les seves més de 800
empreses a l’estand informatiu situat al Pavelló número 3, H
21-25.

Fira de subcontractació a Bilbao
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5.4.3. Organització de l’estand del
Consell General de Cambres
Catalanes a la setmana de la
internacionalització del
COPCA

Dins la Setmana de la Internacionalització a Catalunya que
es va dur a terme del 9 al 11 de novembre de 2005, la Cambra
de Comerç de Sabadell va organitzar l’estand del Consell
General de Cambres de Catalunya. Com en les anteriors
edicions, a més dels responsables dels diferents serveis del
COPCA, hi van ser presents institucions i empreses de diversos
sectors relacionats amb el comerç internacional. S’hi van
portar a terme conferències i tallers que varen permetre trobar
les respostes més adients per assolir amb seguretat i èxit el
creixement internacional de l’empresa.

ALTRES ACCIONS DINS DEL PLA DE SUBCONTRACTACIÓ
INTERNACIONAL 2005
Les borses de subcontractació de Catalunya, van estar presents
a altres fires internacionals amb un estand informatiu on van
presentar l’oferta de subcontractistes de Catalunya. La
participació s’ha coordinat des de la Cambra de Comerç de
Sabadell, responsable del Programa de Fires internacionals
del Pla de subcontractació de Catalunya:

- Hi-industri (Dinamarca)
- Alliance (Lió)
- Elmia (Jönköping)
- Subfurnitura (Parma)
- Alihankinta (Tempere)
- MSV (Brno)
- Subconist (Istanbul)
- Subcon (Birmingham)
- Step 05 (Dakar)

A l’estand de la Borsa de Subcontractació de Catalunya s'han
recollit més d'una cinquantena de contactes al llarg de 4 dies
de fira.

EMPRESES PARTICIPANTS
• TRIMTECMA SYSTEM SL (Castellví de Rosanes)
• SIP (La Canya)
• FRANCISCO FUERTES SA (Barcelona)
• BRL BEARINGS (Barcelona)
• SEMESA (Sabadell)
• MUELLES THOR (Sabadell)
• MECANITZATS NOGUÉ SL (Manlleu)

President de la Cambra a la Xina

PLA PAÍS XINA – OFICINA DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE
SABADELL A PEQUÍN (LA XINA)
La Cambra té com un dels seus principals objectius afavorir
i impulsar la internacionalització de les empreses de la seva
demarcació. Àsia en general i la Xina en particular, constitueix
una de les zones d’interès prioritari per la Cambra i les seves
empreses. Des de l’any 2000 la Cambra ha creat el Pla País
Xina, que contempla accions de promoció, formació i
assessorament sobre el mercat xinès per tal d’incrementar
la presència d’empreses de la demarcació a la Xina i que té
com a eix fonamental la presència d’un delegat permanent
de la Cambra a la Xina.

Amb la participació directa de l’oficina de la Cambra a la Xina,
aquest any 2005 s’han portat a terme les següents accions:

• Missió comercial multisectorial de la Cambra de Comerç
de Sabadell a la Xina (Xangai, Pequín i Hong Kong) i
Taiwan. Abril  2005.

• Missió institucional de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Abril 2005.

• Missió estudi a la Xina. Novembre 2005.
• Consultes: S’han atès més de 70 consultes sobre el

mercat xinès.
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Coincidint en part amb la missió comercial s’ha portat  a
terme, entre els dies 4 i 9 d’abril una missió institucional de
la Cambra de Comerç de Sabadell, encapçalada pel president
Sr. Antoni Peñarroya i Trench, al llarg de la qual s’han mantingut
importants contactes institucionals amb entitats econòmiques
xineses que han permès presentar el potencial econòmic de
les empreses de la Cambra de Comerç de Sabadell i renovar
els lligams de col·laboració existents. Els actes més assenyalats
de la missió institucional han estat la signatura d’un acord
de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Xangai i un
acord de promoció d’inversions d’empreses catalanes amb
el polígon industrial Eurocity a la ciutat de Cixi.

5.4.4. Programes de suport a les
empreses i els comerços

Sessió informativa: Fires internacionals

PROGRAMA GRUPS D’EXPORTACIÓ
La Cambra de Comerç de Sabadell s’ha consolidat com a
primera entitat gestora de grups d’exportació de Catalunya.
El programa de promoció de grups d’exportació, té per objectiu
promoure la creació d’associacions temporals d’empreses
del mateix sector, amb productes complementaris i que fan
servir canals de distribució molt propers, les quals proposen
com a objectiu la introducció dels seus productes en un
mercat exterior determinat, mitjançant la contractació d’un
delegat al país de destí.

Durant l’any 2005 els grups operatius han estat 21 dels quals
corresponen als grups de nova creació aprovats dins el marc
d’aquest programa.

Signatura de l’acord de col·laboració entre la Cambra
de Comerç de Xangai i la de Sabadell

Acord de col·laboració amb el polígon industrial de Cixi

SESSIONS INFORMATIVES
Sessions informatives organitzades per l’Àrea d’Assessoria
i Promoció durant el 2005:

• Presentació del Pla d’Acció Internacional 2005.

• Com rendibilitzar la seva participació en Fires
Internacionals.

• Perspectives mundials pel 2006. Presentació del Pla
d’Acció Internacional 2006.
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PLA DE LES CAMBRES DE PROMOCIÓ DE LES EXPOR-
TACIONS 2005
El Pla cameral de promoció de les exportacions comporta un
important esforç conjunt de les 85 cambres de comerç de
l’Estat en la promoció de la internacionalització de les empreses
espanyoles.

El programa de participació i visita a fires internacionals i
missions comercials directes i inverses, les trobades
empresarials, el pla sectorial de subcontractació i altres
activitats, dins del pla de les cambres, permeten oferir a totes
les empreses exportadores espanyoles la possibilitat de
participar en una sèrie d’activitats de promoció organitzades
per cambres de comerç d’arreu de l’Estat. Aquesta edició del
2005 va oferir prop de 900 accions, dirigides a tots els
continents.

PROGRAMA DE NOUS EXPORTADORS (NEX-PIPE)
Les cambres de comerç de Catalunya, el Consorci de Promoció
Comercial de Catalunya (COPCA) i l’Instituto de Comercio
Exterior (ICEX) han continuat l’execució del Programa NEX-
PIPE, adreçat a empreses que vulguin començar a exportar.

El Programa NEX-PIPE té una durada total de 2 anys. Té com
a objectiu proporcionar formació pràctica a les empreses que
volen iniciar la seva internacionalització i cobreix les primeres
etapes de penetració en els mercats internacionals mitjançant
assessorament extern i creant dins de l’empresa un
departament de comerç exterior amb l’equip humà i les
infraestructures necessàries per gestionar un pla d’actuació
 internacional, d’acord amb uns objectius comercials definits
i adaptats a les seves possibilitats.

Durant l’any 2005 la Cambra de Comerç de Sabadell ha signat
9 convenis de col·laboració amb empreses, que inicien la
tasca d’internacionalització.

PROGRAMA DE SEGUIMENT PIPE CATALUNYA
El programa de Seguiment PIPE Catalunya neix amb la voluntat
de seguir recolzant a les empreses que han finalitzat el
programa NEX-PIPE, amb l’objectiu final de poder-se
consolidar com a exportadores estables. En aquest programa
participen les institucions centrades en la promoció exterior
(Consejo Superior de Cámaras, les Cambres de Comerç i
l’ICEX).

Ambdós programes (NEXPIPE i Seguiment Pipe Catalunya)
 ofereixen un suport integral a l’empresa, realitzant el seguiment
del seu procés de decisió per internacionalitzar-se.

Aquest Programa de Seguiment inclou un seguit de serveis

ajustats a les necessitats de les empreses en els àmbits
d’informació, assessorament, formació, promoció ...

Durant l’any 2005, la Cambra de Comerç de Sabadell ha signat
7 convenis de col·laboració amb empreses, que continuen
desenvolupant la tasca d’internacionalització.

PROGRAMA SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL
Les borses de subcontractació de les cambres de comerç,
indústria i navegació de Barcelona, Girona, Manresa, Sabadell
i Terrassa segueixen coordinant i dirigint el Pla de
Subcontractació industrial de Catalunya mitjançant un acord
de col·laboració amb el COPCA, amb l’objectiu de potenciar
i dinamitzar l’activitat exterior subcontractista de les empreses
catalanes.

Sessió informativa sobre el mercat de Brasil

PLA DE SESSIONS INFORMATIVES PAÍS
Les sessions informatives sobre un determinat país estan
encaminades principalment, a complementar l'organització
de les missions comercials, tot donant informació extensa
sobre el país, les oportunitats de negoci i compartir
experiències empresarials que puguin ser enriquidores per
a les empreses participants o per a altres empreses
interessades en els mercats objectiu.

Durant el 2005, s’han realitzat 4 sessions amb un total de 62
assistents i han estat les següents:

• Aliances estratègiques empresarials i inversions
internacionals en el Regne del Marroc.

• Iran: Oportunitats de negoci.
• Brasil, Argentina i Xile, oportunitats de negoci.
• La Xina: oportunitats i riscos. Una visió empresarial.



SUBVENCIONS DEL PROGRAMA D’AJUTS PER A LA
RENOVACIÓ COMERCIAL I COOPERACIÓ EN ELS COMERÇOS
DE CATALUNYA
Durant el 2005, s’ha continuat promovent la professionalització
de la gestió de les associacions de comerciants donant suport
a la gestió dels ajuts per als plans de dinamització comercial.
A nivell empresarial, s’ha donat assessorament a les empreses
comercials que van presentar sol·licituds de subvenció al
programa de la Direcció General de Comerç d’ajuts per a
l’adaptació als nous entorns de competitivitat dels comerços.

CONVENIS DE PLANS DE DINAMITZACIÓ I D’ACTUACIÓ DE
SUPORT AL COMERÇ URBÀ DELS MUNICIPIS DE LA
DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA
La Cambra ha continuat participant i promovent en el seu cas
la realització de convenis de col·laboració de plans de
dinamització i d’actuació, adaptats a la realitat del comerç de
cada municipi o barri. Durant el 2005 es va participar en 16
plans de dinamització i d’actuació, un del qual va ser nou,
nascut gràcies a l’impuls de la Cambra. En tots la Cambra
exerceix la secretaria de les comissions de seguiment dels
diferents plans, i en 8 d’ells la Cambra ha fet un seguiment
i assessorament tècnic per encàrrec de la Direcció General
de Comerç de la Generalitat en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consell General de Cambres de Catalunya
i la Direcció General de Comerç de la Generalitat. Els 16 plans
de dinamització en els quals s’ha treballat al llarg del 2004
es troben en els següents municipis i barris: Badia del Vallès,
Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castellar del Vallès,
a Montcada i Reixac al centre i Masrrampinyo, Santa Perpètua
de Mogoda, Sant Quirze del Vallès, Palau-solità i Plegamans,
Ripollet, Polinyà i, a Sabadell, al Centre, Ca n’Oriac, Creu de
Barberà, Sector oest i Via Massagué.

També s’ha signat un conveni de suport al pla de fidelització
de Comerç Centre de Sabadell, iniciativa pionera i que ha
estat premiada amb el premi “a la iniciativa comercial” del
Ministeri d’Indústria i Comerç.

BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES
Durant l’any 2005 s’ha seguit oferint aquest servei, que té
com a objectiu posar en contacte empreses que generen
residus amb altres que els poden utilitzar. Actualment, el
butlletí es rep en format paper a través de la revista Empresa
i Medi Ambient (EiMA), que es distribueix gratuïtament a les
empreses catalanes que presenten la declaració de residus,
però també és accessible en línia, a través del web de la Borsa
de Subproductes: www.subproductes.com.
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CONCURSOS

L’APARADOR XXXVI CONCURS NADAL 2005
Organitzat del 10 al 23 de desembre de 2005, té el desig de
fomentar i promoure el comerç al detall de la demarcació de
la Cambra. Com els darrers anys, la convocatòria ha estat
realitzada conjuntament amb tots els ajuntaments de la
demarcació i associacions de comerciants, amb un total de
més de 11.000 € de premis en metàl·lic. La participació ha
estat  de 258 establiments comercials.

PREMIS ALS MILLORS APARADORS

1r Premi FLORS MONTCADA
C. Montcada, 31
Ripollet

2n Premi J.A. PORRAS AUTOMOCIÓN, SL
Ptge. Josep Lluís Sert, 3
Sentmenat

3r Premi MOTOS SÁNCHEZ
C. Mauberme, 19-21
Sabadell

4t Premi MONTSERRAT MASIA SERRANO
C. Bateria, 70
Montcada i Reixac

5è Premi FRUITES I VERDURES LAURA
C. Pintor Vila Puig, 35
Sant Quirze del Vallès

Presentació del concurs l’Aparador.
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PREMIS CONCEDITS PELS AJUNTAMENTS

Badia del Vallès 1r. Premi: Tot per tu .. Dona  Av. Cantabria, 41 local 23

2n. Premi: Expenduria de Tabacs  C/ Manxa, 13

3r. Premi: Ma. Rosario Guerrero García  C/ Costa Brava, 10

Barberà del Vallès 1r. Premi: L’Arc del Color C/ Santa Bàrbara, 34

2n. Premi: Pastisseria La Palma Av. Generalitat, 90

3r Premi: Floristeria Barberà Flors C/ Verge de l’Assumpció, 7

Castellar del Vallès 1r. Premi: Arum Decoració Floral Ctra. Sentmenat, 33, local 8

2n. Premi: Clínica Veterinària Novavet C/ Barcelona, 26-28

3r. Premi: Forn de pa Grane C/ Montcada, 26-28

Cerdanyola del Vallès 1r. Premi: Pastisseria Condal Pg. Cordelles, 50

2n. Premi: Papereria Aran. C/ Pio Baroja, 2

3r. Premi: Boutique Magda C/ Sant Martí, 84

Montcada i Reixac 1r. Premi: M. Rosa Marante Castellano C/ Bifurcació, 44

 2n. Premi: Arrolas C/ Santiago Rusiñol, 2.

 3r.Premi: Taller de Rellotgeria Montcada C/ Barcelona, 11-13 Local 4

Palau-solità i Plegamans 1r.Premi: Estrada Ferreters Av. Catalunya, 197

2n.Premi: Optica Palau Av. Catalunya, 245

3r. Premi: Finques Palau-Immobiliaria Av.  Catalunya, 220

Polinyà 1r Premi: Talla’s C/ Cadí, 14 bxs. 2a

2n Premi: Tot Sport C/ Cadí, 4

3r Premi: Sandra Esclusa Recio Ctra. Sentmenat – Mollet, 111

Ripollet 1r. Premi: Flors Montcada C/ Montcada 31

     2n. Premi: Gorina Rbla. Sant Jordi, 12

3r. Premi: Maria Dolores Narváez Cerezo Rbla. Sant Jordi, 100

Sabadell 1r. Premi: Domedel C. Calders, 55

2n. Premi: Motos Sanchez C. Mauberme, 19-21

3r. Premi: Magdecor Av. Matadepera, 5

Sant Quirze del Vallès 1r. Premi: Fruites i verdures Laura C/ Pintor Vila Puig, 35

2n. Premi: Peluqueria Nieves C/ Dolors Monserda i Vidal, 2 B

3r. Premi: L’Òs Llaminer Av. Pau Casals, 6 A

4rt. Premi: Pastisseria Mix Rbla. Lluís Companys, 4 A

Santa Perpètua de Mogoda 1r. Premi: LEVELeleven Pg. Florida, 26, local 13

2n. Premi: Cal Rellotger Av. Barcelona, 2-4

3r. Premi: Floristeria Dani C/ Camil Rosell, 22

Sentmenat 1r Premi: J.A. Porras Automoción, SL Ptge. Josep Lluís Sert, 3

2n Premi: Tintoreria Carmen Pg. Anselm Clavé, 77

3r Premi: Bacchus Ptge. Escoles, s/n
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5.4.5. Altres activitats de promoció

Jornades
de Comerç

Amb l’objectiu de promocionar el comerç de la demarcació,
del 9 d’abril al 14 de juny de 2005 es van celebrar les XV
Jornades del Comerç, en que varen participar prop de 2.000
comerciants en les activitats següents:

• 9 d’abril. Sopar del Comerciant. Presidit per l’Hble. Sr.
Josep Huguet i Biosca, Conseller de Comerç, Turisme
i Consum de la Generalitat de Catalunya.

En el decurs del sopar es va procedir al lliurament dels
premis del 35è concurs L’Aparador (5 premis atorgats
per la Cambra de Comerç de Sabadell i 36 premis
especials concedits pels ajuntaments).

• 7 de juny. Representació teatral , El Mètode Grönholm,
al Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell.

• 13 de juny. Jornada Tècnica: El comerç i la ciutat. Una reflexió
sobre el comerç i el seu paper conformador de les ciutats.

Obertura presidida pel president de la Cambra, el Sr. Peñarroya.

- Taula rodona “Comerç i Ciutat”
- Conferència “El comercio en el mundo”, a càrrec

del Sr. Javier Gómez-Navarro, President del Consejo
Superior de Cámaras.

Cloenda presidida pel Director general de comerç de la
Generalitat, el Sr. Raimon Serret.

CONFERÈNCIES I SESSIONS INFORMATIVES
Les  conferències i sessions informatives organitzades  per
la Cambra  han  versat sobre temes d’actualitat i  novetats
d’interès per a les empreses.  S’han realitzat les següents:

• PAI 2005
• Com conèixer que fa la competència
• Control de riscos mediambientals a l’exportació
• Com aconseguir contactes internacionals
• Aliances estratègiques empresarials i inversions

internacionals en el Regne del Marroc
• Iran: oportunitats de negoci
• Brasil, Argentina i Xile, oportunitats de negoci
• La Xina: oportunitats i riscos. Una visió empresarial
• Perspectives mundials pel 2006. Presentació del Pla

d’Acció Internacional pel 2006.
Com rendibilitzar la seva participació en Fires Internacionals.

Roda de premsa sobre el Pla d’acció Internacional 2005

Sessió informativa sobre el mercat del Marroc
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PARTICIPACIÓ A LA XXXVI ASSEMBLEA GENERAL DE
WORLD TRADE CENTERS ORGANITZADA PER LA CAMBRA
DE COMERÇ DE XANGAI.
Durant els dies 19 a 23 de setembre la Cambra de Comerç
de Sabadell fou convidada com a entitat agermanada amb la
Cambra de Comerç de Xangai, a participar en la 36a Assemblea
General de WTC.

El president de la Cambra, el Sr. Antoni Peñarroya, va participar
activament en el decurs de les jornades i el dia 21 de setembre
fou ponent en la cimera mundial de petites i mitjanes empreses
que es duia a terme en la mencionada assemblea.

Durant el mateix viatge oficial, es van mantenir diferents
reunions amb:

- La Cambra de Comerç Espanyola a Xangai
- L’Oficina Econòmica i Comercial de l’Ambaixada

Espanyola a Xangai
- El Centre de Promoció de Negocis de Xangai
- El Consolat Espanyol a Xangai
- La Cambra de Comerç de Xangai

Sessió informativa sobre el mercat de la Xina

Sessió informativa: Com buscar informació per exportar Participació del President a la XXXVI Assemblea de WTC a Xangai



SIGNATURA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CENTRE PER A L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT,
SA (CEMA) I LA CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL PER
A LA DEFINICIÓ D’UN SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
ADREÇAT ALS PETITS PRODUCTORS
El passat 15 de novembre de 2005, el president de la Cambra,
Antoni Peñarroya, i el Conseller delegat del Centre per a
l’Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMA), Armand Vilaplana,
van signar un conveni de col·laboració que haurà de permetre
durant el decurs  de l’any 2006 la creació d’un servei de gestió
de residus específic per a petits productors de la demarcació.

La Cambra i el CEMA, organisme del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, definiran
i portaran a terme en el marc d’aquest conveni, un estudi que
defineixi les característiques del nou servei, pioner a Catalunya,
concretant les tipologies de residus, les empreses
potencialment interessades i les mesures alternatives per
abaratir els costos que actualment les empreses assumeixen
per la gestió dels residus que produeixen en petites quantitats.
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Signatura del conveni de col·laboració entre la Cambra i CEMA

PRESENTACIÓ DE LES GUIES DE TRÀMITS I GESTIONS
MEDIAMBIENTALS. ACTIVITATS INDUSTRIALS I
COMERCIALS, DE SERVEIS I INNÒCUES.
El proppassat 14 de desembre del 2005 es va presentar la
reedició de les Guies de Tràmits i Gestions Mediambientals,
destinades a activitats industrials i a activitats comercials, de
serveis i innòcues. L’acte va ser presidit pel Sr. Francesc

Clusella, president de la Comissió de Seguretat, Salut i Medi
Ambient de la Cambra i, alhora, va comptar amb la presència
de la Sra. Maria Genoveva i Català, Secretaria General del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya. Aquestes guies pretenen constituir-se com a
eines útils per a les empreses alhora de complir amb les
obligacions que es deriven de la normativa mediambiental
vigent. L’acte va comptar amb una notòria representació
d’entitats: empreses, gremis, ajuntaments, col·legis, etc.. i
ha suposat l’actualització de les Guies que l’any 2001, sota
el mateix concepte, la Cambra va editar per primera vegada.

Presentació de la reedició de les guies mediambientals.

Presentació de la reedició de les guies mediambientals.
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PREMIS CAMBRA 2005
L’objectiu d’aquests premis és reconèixer l’esforç de  les
empreses, les entitats, els comerços i els professionals que
contribueixen a la millora de la competitivitat del país sense
oblidar la seva responsabilitat amb la societat, el medi ambient
i l’entorn urbà.

Sota el nom de Premis Cambra, s’afegeixen als ja tradicionals
Premis al Mèrit  Exportador i Premis  Vallès a la Indústria i
Serveis –que varen  celebrar les seves XXXV i X edicions,
respectivament, a les cinquenes edicions dels Premis Cambra
al Comerç Interior, als Premis Cambra a l’Urbanisme i el
Transport i als Premis Cambra a la Gestió Mediambiental i la
quarta edició del Premi al Mèrit Empresarial.

Les empreses guardonades en l’edició de l’any 2005 foren:

La cinquena edició dels Premis Cambra celebrats en el marc
de l’Hotel Verdi de Sabadell, va ser presidida per S.A.R. la
Infanta Cristina de Borbó i l’Excm. Sr. Iñaki Urdangarín, Ducs
de Palma.

PREMIS CAMBRA 2005.
COMERÇ INTERIOR

Establiments Andreu, SL – Xarcuteria Andreu (Sabadell)

Tapide,SA – La Llar del Llibre (Sabadell)

PREMIS CAMBRA 2005.
URBANISME I TRANSPORT

TUS, SCCLA – Transports Urbans de Sabadell (Sabadell)

Transportes y Excavaciones Ribera,SA (Sabadell)

PREMIS CAMBRA 2005.
PREMIS VALLÈS A LA INDÚSTRIA I SERVEIS

Mainplas,SL (Barberà del Vallès)

Centro de Cálculo Sabadell, SA (Barberà del Vallès)

PREMIS CAMBRA 2005.
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Jallut Pinturas, SL (Polinyà)

Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (Sabadell)

PREMIS CAMBRA 2005.
MÈRIT EXPORTADOR

Windisch, SA ( Barberà del Vallès)

SA Sinard (Sabadell)

MÈRIT EMPRESARIAL

Sr. Manuel García Cortés (Sabadell)

S.A.R. Cristina de Borbó en el discurs de benvinguda als
Premis Cambra 2005
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5.5. Formació, gestió del coneixement i consultoria

5.5.1. Cursos de formació
continuada

Els  trets característics dels cursos de formació continuada
que ofereix la Cambra són:

• Formació  orientada al desenvolupament de
coneixements i habilitats dels recursos humans de les
empreses, impartida per professors, consultors i
professionals amb amplia experiència al món
empresarial.

• Formació, d’alta qualitat, entesa com  a  servei, amb
preus inferiors als del mercat i amb unes reduccions
de matrícula addicionals per a les empreses electores
de la Cambra.

En total, al llarg de l’any 2005 s’han realitzat  117 cursos o
seminaris de formació continuada amb un total de 2.221
hores de formació on han participat 1.568 alumnes.

Cicle de riscos
laborals

Assistents al seminari de formació

Gestió empresarial

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

07/02/05 Estructurar la comptabilitat de costos   10
04/04/05 Gestió de promocions immobiliàries   40
06/06/05 Direcció i control de pimes   20
21/05/05 Gestió telefònica   16

Total cursos: 4 Total àrea: 86

Fiscal i jurídica

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

15/02/05 Planificació fiscal de l'empresa   12
 15/03/05 Responsabilitat fiscal, mercantil, penal   10
20/04/05 IRPF: campanya renda 2004   16
10/05/05 Liquidació de l'impost sobre societats   12
17/01/05 Acomiadament individual i col·lectiu   6
18/04/05 Responsabilitat davant accidents treball   6
05/07/05 Liquidació de l'IVA   10
 11/04/05 IRPF: campanya renda 2004 (2a edició)   16
 10/11/05 Planificació fiscal tancament ex.'05   10

Total cursos: 9  Total àrea: 98

Comercial i màrqueting

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

28/01/05 Direcció comercial i màrqueting   80
12/03/05 Direcció de vendes   40
13/01/05 Psicologia aplicada a les vendes   12
05/04/05 Gestió de la cartera de clients   16
09/03/05 Solucions per fidelitzar clients   5
10/02/05 Les relacions públiques a les PYMES   16
17/05/05 Venda i concertació d'entrevistes telf. 12
27/04/05 Tècniques de venda  32
 20/09/05 El telèfon, imatge de l'empresa   16
03/10/05 Tècniques de venda de productes indust. 32
 23/05/05 I/C - Venda i concertació entrevistes telf.   12
13/09/05 I/C - Qualitat en l'atenció al client   10

Total cursos: 12 Total àrea: 283
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Habilitats directives i personals

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

01/02/05 Tècniques de negociació   16
15/02/05 Aprendre a aprendre   8
11/04/05 Desenvolupament personal   12
21/02/05 Com el comandament millora la gestió   20
09/06/05 Com millorar la imatge personal   24
24/05/05 Lideratge personal i autoeficàcia   16
23/02/05 I/C- Com millorar el comand. intermedi 18
20/10/05 Com dirigir reunions efectives   8
 30/05/05 Comandament Intermedi    20
16/11/05 Liderat interpersonal i relacional   16

Total cursos: 10  Total àrea: 158

Producció i logística

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

19/02/05 Capacitació transport nacional/internac.  60
23/04/05 Capacitació transport Catalunya   20
10/05/05 Com fer previsions de producció i vendes   10
04/02/05 Gestió estocs i magatzems   16
18/02/05 Gestió producció i processos   16
14/02/05 Formació d'auditors interns   24
18/05/05 Gestió professional de compres   24
05/04/05 La metodologia de les 5S   4
03/05/05 Logística Internacional   10
19/10/05 Gestió de les compres i aprovisionaments   16
03/10/05 Direcció d'operacions a l'empresa   80
26/09/05 Autoimplantació d'un sistema de qualitat   60
04/05/05 Malbarataments - In company   12
21/11/05 Gestió dels estocs i dels magatzems   16
12/12/05 Gestió  de la producció i dels processos   16
15/10/05 Capacitació transport (abreujat)   30
28/11/05 Postgrau en gestió integrada   204

Total cursos: 17 Total àrea: 618

Cicle de Medi
Ambient

Comerç i distribució

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

07/02/05 Manipuladors d'aliments   5
02/05/05 Manipuladors d'aliments   5
15/02/05 Aparadorisme I   12
03/03/05 Aparadorisme II   16
10/05/05 Manipuladors 5
10/05/05 Manipuladors 5
11/06/05 Qualitat atenció al client- 10
17/10/05 Introducció a les finances pel comerç   15
04/10/05 Com vendre més en el seu comerç   15
21/11/05 Llaços i paquets   12
08/11/05 Animació comercial i aparadorisme   24
14/11/05 Manipuladors d'aliments   5

Total cursos: 12 Total àrea: 129

Informàtica i noves tecnologies

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

17/01/05 Excel - nivell avançat   18
 01/02/05 Access - nivell avançat   18
 01/03/05 Excel - nivell I   21
 01/03/05 Outlook   14
 14/02/05 Introducció al Windows i al Word   24
 04/04/05 Access - nivell I   24
 10/05/05 Excel - nivell avançat   18
 02/06/05 Access - nivell avançat   18
 02/03/05 Excel - Nivell avançat   18
 04/07/05 Excel Avançat 18
 01/06/05 Excel I   21
 01/04/05 Introducció al Windows i Excel   15
 12/09/05 Introducció al Windows i Word   24
 17/10/05 Excel - nivell 2  18

Total cursos: 14 Total àrea: 269

Cicle de Medi Ambient
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Recursos humans

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

01/03/05 Nòmines, seguretat social i contractació   48
04/04/05 Treball en família   10
15/04/05 Sistemes d'avaluació del rendiment   10
30/03/05 Formació de formadors   10
02/05/05 Com dirigir equips de treball   10
04/10/05 Direcció dels recursos humans   80
25/10/05 Nòmines, seguretat social i contractació   48
 04/10/05 RH i gestió per competències   16
25/10/05 Reclutament i selecció de persones   16
08/11/05 Polítiques retributives   16
13/12/05 Tècniques per a la gestió dels R.H.   16
08/11/05 Formació de tutors d'empreses   3

 Total cursos: 12 Total àrea: 283

Qualitat, medi ambient i prevenció

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

11/01/05 Postgrau en gestió mediambiental   154
11/01/05 Gestió dels residus a l'empresa   28
01/03/05 Gestió del vector aire de l'empresa   28

Total cursos: 3  Total àrea: 210

Econòmic financera

DATA INICI DESCRIPCIÓ HORES

03/05/05 Gestió de tresoreria (Cash management)   16
01/06/05 La reforma comptable   4
04/10/05 Comptabilitat general - nivell 1   51
17/10/05 Gestió telefònica cobraments i impagats   16

Total cursos: 4 Total àrea: 87

Comerç internacional

DATA INICI DESCRIPCIÓ DURADA ASSIST.

10/01/05 Xinès de negocis

- Nivell bàsic I (4t) 50.00 6

12/01/05 Xinès de negocis - 1 50.00 8

17/01/05 Business English Workshop 20.00 8

25/01/05 Els intercanvis

intracomunitaris 5.00 62

07/03/05 Com negociar

un crèdit documentari 5.00 50

11/04/05 Negociació Internacional 10.00 5

18/05/05 Com buscar

informació per exportar 5.00 80

06/06/05 Business English Workshop 20.00 6

13/09/05 Xinès de negocis

- elemental II (2n) 50.00 9

15/09/05 Xinès de negocis

- elemental I (1r) 50.00 16

16/09/05 Xinès de negocis

- nivell bàsic II (5è) 50.00 6

04/10/05 I/C - Gestió adm.

del comerç exterior 40.00 12

11/10/05 Com contractar

un agent comercial 5.00 37

17/10/05 Aspectes estratègics

del comerç internacional 40.00 12

17/10/05 Business English Course 32.00 11

14/11/05 Màster en direcció

d'empreses internac. 410.00 33

14/11/05 Diplomatura de postgrau

comerç i màrqueting. 270.00 13

15/11/05 Business English Course 40.00 7

16/11/05 Com negociar

amb un distribuïdor 5.00 20

24/11/05 Especialització en empreses

internacional 140.00 14

Total  àrea 1.297 hores 415
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Formació continuada: Curs de xinès per a negocis

Cicle de Medi
Ambient

CURSOS IN COMPANY
Durant aquest any s’han realitzat un total de 7 cursos in
company per a empreses i associacions de la nostra
demarcació que ens ho han sol·licitat.

CURSOS EN COL·LABORACIÓ AMB UNIVERSITATS
Destaquem la convocatòria de la cinquena edició de la
diplomatura de postgrau en Comerç i màrqueting internacional
(270 hores), així com la segona edició del màster en Direcció
i gestió d’empreses internacionals (410 hores) i del curs
d’especialització en negocis internacionals (140 hores),
conjuntament amb la Cambra de Comerç de Terrassa, la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el COPCA,
combinant la formació més acadèmica amb la pràctica per
obtenir les titulacions oficials corresponents que atorga la
UAB.

Postgrau de Medi Ambient

Presentació del Màster en Comerç Internacional

Destaquem així mateix la col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i les cambres de comerç de
Terrassa i Manresa per realitzar  la tercera edició del curs de
postgrau en Gestió integrada de la prevenció, el medi ambient
i la qualitat que amb una durada de 204 hores permet obtenir
el títol de postgrau atorgat per la UPC.

En el marc de la Tricameral, amb la col·laboració de la Fundació
Les Heures i la titulació de la Universitat de Barcelona, s’ha
impartit la tercera edició del postgrau en Gestió mediambiental
a l’empresa.  Un postgrau que té com a objectiu fonamental
formar de manera rigorosa i pràctica, professionals amb
amplia capacitat per gestionar de manera innovadora,
estratègica i eficaç les activitats mediambientals de l’empresa,
garantint d’aquesta manera la disponibilitat de personal
especialista en medi ambient. El curs té una durada de 156
hores.

S’ha organitzat conjuntament amb l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials de Sabadell, en el marc de la Universitat
d’Estiu Sabadell Universitat, el seminari ‘De l’empresa familiar
a la família empresària’, celebrat durant el mes de juliol.
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5.5.2. Conferències i sessions
informatives

Les  conferències i sessions informatives organitzades  per
la Cambra  han  versat sobre temes d’actualitat i  novetats
d’interès per a les empreses.  S’han realitzat un total de 28
sessions informatives amb una participació de 1.236 persones.

Les sessions informatives realitzades al llarg del 2005 han
estat les següents:

Sessió informativa: Novetats fiscals 2005

Sessió informativa

DATA INICI DESCRIPCIÓ DURADA N° ASSIST.

12/01/05 Equips de protecció individual en la PRL 2.00 57
 13/01/05 Novetats fiscals per a l'any 2005 3.00 167
 18/01/05 Com conèixer que fa la competència 2.00 71

01/02/05 Malbarataments a l'empresa 1.00 32
09/02/05 Adequació de les activitats a la LIIAA 2.00 27
09/02/05 Prevenció de riscos laborals en oficines 2.00  24

 03/03/05 La responsabilitat social corporativa 2.00  21
09/03/05 Seguretat conducció carretons elevadors 2.00  49

 10/03/05 Market place 3.00  27
 10/03/05 Reestructuracions empresarials 2.00 8

06/04/05 Introducció sistemes gestió mediambinetals 2.00 41
13/04/05 Exposició a contaminants químics 2.00 22
18/04/05 La gestió dels residus municipals 2.00 19

 02/05/05 Malbarataments a l'empresa 1.00 21
05/05/05 La gestió de les emissions atmosfèriques 2.00 24

 11/05/05 El soroll en el treball 2.00 10
25/05/05 Novetats del cànon de l'aigua 3.00 7
02/06/05 La gestió de les aigües residuals 2.00 30
06/06/05 Control de riscos mediambientals a l'exportació 4.00 25

 07/06/05 Intel·ligència emocional 2.00 65
04/07/05 El nou reglament contra incendis 3.00 134

 09/11/05 La implantació del nou tacògraf digital 4.00 49
15/11/05 Com aconseguir contactes internacionals 2.00 62

Total hores 52.00 992

Roda de premsa
sobre la sessió

informativa:
Novetats fiscals

2005
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Sessió informativa amb la col·laboració
de MANGO: Una experiència empresarial

Assistents a la
jornada

informativa:
Novetats fiscals

2005

Sessió informativa
amb la

col·laboració del
diari econòmic

EXPANSIÓN

Sessió informativa:
El certifical digital

Sessió informativa:
Les taxes de

residus

Sessió informativa:
Els riscs medi ambientals
en l’exportació

Sessió informativa:
L’intel·ligència

emocional

Sessió informativa: El tacògraf digital

Jornada sobre el reglament en seguretat
d’incendis

Sessió informativa: Modificacions en
els cànons de l’aigua

Sessió informativa
de la Cambra de

Comerç de
Sabadell i ESPACIO

PYME
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5.5.3. Borsa de professionals en
comerç exterior

L’any 2005 s’ha dut a terme, convocada per la Tricameral, la
X edició de la Borsa de Professionals en Comerç Exterior,
amb una participació d’alumnes de la Cambra de Sabadell.
Pel que fa a la formació d’aquests professionals, se’ls ha
atorgat una beca per incorporar-se al Màster en direcció i
gestió d’empreses internacionals , fet que els suposa, a més,
l’obtenció d’un títol oficial.

Aquest programa ha comptat amb el patrocini del Banc
Sabadell i “la Caixa”.

5.5.4. Borsa de professionals en
Medi Ambient

L’any 2005, les cambres de comerç que formen la Tricameral
han donat continuïtat a la Borsa de professionals en medi
ambient. La primera borsa de la zona en aquest àmbit i que
té com objectiu principal posar a disposició de les empreses
personal qualificat i format específicament en el camp de la
gestió ambiental a l’empresa. Aquesta tercera edició ha
comptat amb una participació de 7 alumnes.

Aquest programa ha comptat amb el patrocini de Fundació
Mina, Aigües de Terrassa, i Fundació CASSA (Companyia
d’Aigües de Sabadell).

Cartell Beques
mediambient

5.5.5. Programa E+E (escola-empresa)

per a la gestió de les
pràctiques dels estudiants
de formació professional a
les empreses

La Cambra de Comerç de Sabadell, juntament amb la resta
de cambres catalanes, ha dut a terme el Programa E+E, que
permet que els estudiants de cicles formatius de grau mitjà
i superior puguin fer les pràctiques a les empreses de la
demarcació.

Durant l'any 2004-2005 la Cambra de Comerç de Sabadell,
a través del BID ha possibilitat la signatura de 2.883 convenis
de pràctiques en alternança entre 2.098 alumnes i 1.444
empreses.

Juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya
s’ha treballat en l’organització dels primers premis a la qualitat
de la formació en centres de treball.

5.5.6. Programa de Benchmarking
i visites a centres
d’investigació, d’assaig i de
serveis empresarials

La Cambra ofereix l’oportunitat de visitar centres capdavanters
que donen suport a l’empresa des de les seves diferents
vessants, àrees i sectors empresarials.

Dins d’aquest marc, al 2005 es va dur a terme una visita a:

CENTRE INDUSTRIAL DE TRACTAMENT AMBIENTAL DE
COLL CARDÚS (TRATESA)

El Centre Industrial de Tractament Ambiental (CITA) és una
de les més importants instal·lacions de gestió de residus a
Catalunya. Actualment, a més a més dels residus provinents
del Vallès Occidental (municipals i industrials), també dóna
servei a part del Vallès Oriental i de l’EMSHTR.

Dia de la visita: Dijous, 9 de juny de 2005.

Programa de la visita: Presentació del centre i recorregut per
les instal·lacions seguint el procés del tractament dels residus.
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5.5.7. Fòrum Club d’Empreses
Segle XXI

Durant l'any 2005 s'ha continuat amb les sessions del fòrum
d'empreses de la Cambra. Aquest fòrum, iniciat l’any 1996,
té per objectiu reflexionar col·lectivament sobre temes d'interès
per a les empreses.

Enguany s'han dut a terme 4 sessions del Fòrum:

“EFECTES DEL DÈFICIT FISCAL DE CATALUNYA PER A LES
EMPRESES”, a càrrec de:

Sr. Joan B. Casas, membre de la Junta Directiva de
l’Institut d’economia i empresa Ignasi Villalonga.

Sr. Ramon Tremosa, Doctor en Economia. Professor
titular del Departament de Teoria Econòmica de la
Universitat de Barcelona.

Autor dels llibres “L’empresa catalana en l'economia global”,
“El sector públic a Catalunya” i de “L’espoli fiscal. Una asfíxia
premeditada” que acaba de presentar l’Institut Ignasi Villalonga. "POSAR AL DIA LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A

CATALUNYA", a càrrec de:
L’Hble. Sra. Marta Cid i Pañella, Consellera d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

Fòrum Club
d’Empreses segle

XXI: El dèficit fiscal
a Catalunya

"PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ EN COMERÇ", a càrrec
de:

L’ Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca, Conseller de Comerç,
Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya.

Fòrum Club
d’Empreses segle
XXI: Acte amb el

Conseller de
comerç, Turisme i

Consum de la
Generalitat de

Catalunya

"PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2006", a càrrec de:
Sr. Joan M. Nin, Conseller delegat de Banc Sabadell.

Fòrum Club d’Empreses segle XXI: La conjuntura econòmica.
A càrrec del Sr. Nin, Conseller delegat del Banc de Sabadell

Fòrum Club d’Empreses segle XXI: a càrrec de la Consellera
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Marta Cid.
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5.5.8. Estadística final d’activitats
de formació

Essent la Cambra de Comerç de Sabadell una de les més
dinàmiques en temes de formació, va ser invitada a participar
com a ponent, per explicar la seva experiència, al XI Syposium
de Formación de las Cámaras de Comercio, celebrat a Palma
de Mallorca, del 20 al 22 d’octubre de 2004.

Núm.
ACTIVITATS 2005 ACTIVITATS ASSISTENTS

Cursos de formació contínua 117 1.568

Conferències/Sessions
informatives 23 992

Cursos in company 7 86

Borses de comerç exterior - 3

Borses de medi ambient - 7

Programa E+E (convenis) 2883 -

Programa de benchmarking
i de visites a centres 1 32

Fòrum Club d’Empreses Segle XXI 4 152

5.5.9. Consultoria
La consultoria que ofereix la Cambra dóna solucions pràctiques
a aquelles empreses que busquen un ampli suport per executar
els projectes que s’han proposat portar a terme.

Els serveis de consultoria especialitzada que la Cambra ofereix
actualment són:

Consultoria per obtenir la certificació de qualitat ISO-
9001:2000

• 18 empreses que han obtingut o estan en procés
d’obtenir la certificació de qualitat ISO-9001:2000 amb
intervenció directe del serveis dels consultors de la
Cambra.

• 10 empreses que han participat al programa
d’autoimplantació del sistema de qualitat ISO-9000:2000.
Algunes s’han certificat i d’altres ja tenen redactats els
seus manuals de qualitat i procediments.

Tanmateix, la Cambra ha tramitat i coordinat les subvencions
a totes aquelles empreses que complien els requisits per
obtenir-ne.

Servei de consultoria per l’adequació d’activitats de les
empreses a la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (LIIAA)
Davant els requeriments que la LIIAA comporta per a les
empreses, l’àrea de Formació i Consultoria està donant suport
a totes les empreses que han sol·licitat consultoria en aquest
sentit.

Fins a la data, al voltant de 20 empreses han estat rebent
consultoria tècnica per tal d’adequar-se a la LIIAA.

Sessió informativa sobre els programes de consultoria

Sessió informativa sobre els programes de consultoria
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Pla de qualitat per al comerç i els serveis
La Cambra posa diferents eines de millora de la qualitat a
l’abast del comerç i els serveis; el servei al client (mystery
shopping), saber i poder-se adaptar al que busca el client
(enquesta de satisfacció del client), la gestió del punt de
venda i els procediments de venda (auditoria comercial del
punt de venda).

En l’edició d’enguany, un total de 9 establiments han utilitzat
les eines dins del Programa Integral del Pla de qualitat per
al comerç i els serveis.

Coneixeu els malbarataments de la vostra empresa?
Programa amb l’objectiu d’aplicar una nova metodologia de
reducció i eliminació de costos innecessaris.

Un total de 5 empreses han participat en aquest servei de
consultoria que contempla una part formativa i una segona
part a la pròpia empresa per tal de detectar malbarataments.

Programa de millora operativa i estratègia per a pimes
Programa de consultoria que consisteix en l’anàlisi de les
principals àrees de gestió de l’empresa —comercial,
màrqueting, organització, finances, recursos humans,
tecnologia i direcció, etc.— per tal de realitzar un diagnòstic
que en posi de relleu les mancances i necessitats, i la
implementació de les accions de millora que li permeti estar
capacitada per al seu creixement i adaptació als mercats
globals.

Dues empreses han participat en la fase I del servei, consistent
en el diagnòstic empresarial i amb la intenció d’activar la fase
II, consistent en implementar les accions de millora proposades
a la fase I.

Sessió informativa
sobre els programes
de consultoria
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5.6. Estudis econòmics de la demarcació

L’any 2005 s’ha continuat amb la sèrie d’enquestes de
conjuntura semestrals iniciades el 2001 a partir dels convenis
de col·laboració amb el CIESC i amb l’Idescat .

Els mesos de gener i de juliol de 2005 es van fer les operacions
de camp amb les enquestes telefòniques, sobre una mostra
representativa de tots els sectors econòmics amb més de
430 empreses, i es van elaborar els quadres de resultats amb
el suport de l’Idescat.

El nombre d’empreses que van contestar l’enquesta va ser
de 361 empreses el mes de gener i 355 el mes de juliol, xifres
que són superiors al nombre de respostes obtingudes en
l’any anterior.

En base als resultats recollits es va preparar un informe de
valoració i conclusions elaborat conjuntament amb el Consell
Intersectorial d’Empresaris (CIESC). Les conclusions i dades
més destacades s’han publicat als butlletins “Ritme econòmic”
números 8 i 9, dels quals se’n editen 1.000 exemplars de
cada número i es fan arribar a empreses, organitzacions
econòmiques i organismes públics, a més de les presentacions
en roda de premsa fetes, respectivament, al Gremi de
Fabricants i a la Cambra de Comerç de Sabadell.

També hem de destacar que s’ha elaborat un resum dels
resultats de les enquestes de conjuntura corresponent a
l’agregat per al conjunt del Vallès Occidental.  Això ha estat
possible gràcies a que la Cambra de Comerç de Terrassa
també ha començat a fer una enquesta semestral de conjuntura
amb la mateixa metodologia estadística que la de Sabadell i
amb Conveni amb l’Idescat, que ha donat tot el suport per a
agregar els resultats del conjunt comarcal.

Aquesta informació de la conjuntura econòmica del Vallès
Occidental es difon mitjançant un butlletí comú de les cambres
de comerç de Sabadell i Terrassa : “Enquesta de Conjuntura
del Vallès Occidental” números 1 (juny 2005) i 2 (octubre
2005).

El gabinet d’estudis ha elaborat informes, estadístiques i
anàlisis de la conjuntura de la demarcació, per a aportar
informacions directes i que siguin útils per a les empreses .
En aquest sentit s’han continuat elaborant els correus
d’informació econòmica que s’envien per correu electrònic
a més de 5.000 empreses de la demarcació. Al llarg de l’any
2005 s’han elaborat i enviat 25 correus d’aquestes
característiques.
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Presentació del Ritme Econòmic

En l’àmbit dels estudis monogràfics o específics hem de
destacar la realització de l’estudi :

Estudi sobre mesures de flexibilitat laboral: La Cambra de
Comerç de Sabadell ha impulsat la realització d’un estudi
sobre mesures de flexibilitat i adaptabilitat laboral de les
empreses per a aconseguir més competitivitat  davant la
situació econòmica internacional i especialment en el món
de la indústria.

Per a la realització d’aquest estudi es va signar un conveni
amb l’Institut d’Estudis Laborals d’ESADE, que s’ha encarregat
de la realització de l’estudi.

L’estudi presenta unes experiències concretes que aporten
informació i exemples interessants, i se n’han extret unes
conclusions i recomanacions que poden ser útils per al conjunt
d’indústries i empreses interessades en la millora de la
competitivitat a través d’una gestió més eficient i flexible dels
seus recursos  davant les fluctuacions dels mercats.

L’estudi es va presentar en una jornada sobre el tema, que
va tenir lloc a ESADE el mes de febrer de 2006, amb la
participació dels autors de l’estudi i les empreses que van
col·laborar.

L’estudi es pot consultar al web de la Cambra.

Des del gabinet d’estudis també s’ha coordinat la realització
de la memòria econòmica anual corresponent a l’any 2004,
que s’ha ampliat amb  informacions diverses sobre la
demarcació de la Cambra (estadístiques demogràfiques,
socioeconòmiques, d’infraestructures i comunicacions, IAE
i empreses per sectors, treballadors dels règim general de
Seguretat Social i d’Autònoms per sectors i municipis...).
Aquesta memòria permet disposar d’una base estadística i
amb una sèrie continuada de molts anys amb dades dels

municipis de la demarcació de la Cambra.

D’altra banda, s’ha elaborat el tríptic “La Demarcació en xifres”
amb les dades socioeconòmiques més significatives de la
demarcació i amb el text en català, castellà i anglès perquè
serveixi d’informació i difusió en les relacions internacionals.
Aquest tríptic també es pot consultar al web de la Cambra.

També s’ha realitzat al llarg de l’any el  servei d’informació
econòmica a consultes d’empreses, i l’assessorament a
diverses empreses interessades en temes relacionats amb la
investigació i estudis de mercat per als seus negocis.

ALTRES ACCIONS
El dia 14 de juny de 2005 dins de la Comissió d’Indústria es
va convidar al Sr. Carles Campuzano en una sessió informativa
sobre la responsabilitat social corporativa. El Sr. Campuzano
és diputat al Congrés i porta una subcomissió sobre l’esmentat
tema.

A la vegada la Comissió d’Indústria de Sabadell, el dia 7
d’octubre, va portar a terme una sessió informativa amb
l’assistència del Sr. Josep Ma. Lozano, professor d’ESADE i
autor de llibres especialitzats en el tema de RSC.
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5.7. Col·laboracions amb d’altres entitats

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL I EL BANC DE
SABADELL

La Cambra de Comerç de Sabadell i el Banc de Sabadell van
firmar un conveni de col·laboració el dia 23 de novembre de
2005, a favor de la internacionalització de les nostres empreses.
El Banc de Sabadell posarà a disposició de les empreses els
seus serveis i productes financers mentre que la Cambra
promourà accions i iniciatives de caire econòmic, comercial
i industrial. El conveni ha estat signat pels senyors Peñarroya
i Nin.

Signatura del
conveni de

col·laboració de la
Cambra i el Banc

de Sabadell
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Amb la voluntat d’aproximar-nos personalment al conjunt
d’empreses de la nostra demarcació, des de l’octubre del
2000 comptem amb la presència d’assessors comercials que
tenen la funció principal d’informar i difondre els serveis de
la Cambra mitjançant visites personalitzades. Fins al dia d’avui,
han estat visitades més de 495 empreses i uns 288
establiments comercials aproximadament.

Concretament, durant el 2005 el nombre de visites efectuades
ha estat de 80 empreses.

Paral·lelament a les visites, la tasca dels assessors comercials,
és donar suport en el desenvolupament de programes
d’empresa i treballar activament en la promoció d’accions,
jornades, cursos i d’altres activitats.

EL WEB DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL
El web de la Cambra de Comerç de Sabadell, l’any 2005, va
arribar a tenir més de 313.000 documents visualitzats en un
total de més de 142.000 sessions. Cosa que fa una visualització
de quasi 3 documents per sessió. Això representa un augment
de més del 14% de les visualitzacions del web respecte l’any
2004.

El mes de setembre fou el més visitat amb un total de 30.636
documents visualitzats.

El web ha estat visitat per països dels 5 continents, essent
la majoria de països d'Europa i Amèrica. Els països que més
ens han visitat el web han estat: Espanya, Alemanya, França,
Estats Units, Andorra, Regne Unit, Rússia, Països Baixos,
Uruguai i Mèxic.

Dels documents més visitats del web destaquen:
• Els "Correus electrònics d’informació econòmica" de

l’àrea d’estudis (més de 7.900 visites).

• La programació de formació (7.735 visites) i de Màsters
i postgraus de formació (2.800 visites).

• El XXXII Concurs d'aparadors i parades de mercat (2.700
visites) i el Programa de missions comercials (1.400
visites).

• Els serveis de "Borsa de treball" (1.800 visites) i "Registre
Mercantil" (1.500 visites).

• Els apartats d’informació d’Urbanisme (4.200 visites)
i Transport (2.500 visites).

També cal destacar que durant l’any 2005 la Cambra de
Comerç de Sabadell va augmentar el cobrament de les
notificacions del recurs cameral permanent per Internet en
un 17% anual i la creació d'un nou servei per la tramitació
on-line dels certificats d'origen.

5.8. Difusió de l’activitat de la Cambra



6. Sistema de qualitat
de la Cambra de
Comerç de Sabadell
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6.1. Sistema de qualitat de la Cambra de Comerç de Sabadell

Al setembre del 2001 la Cambra de Comerç de Sabadell, per
adaptar-se a les exigències de qualitat del mercat i de les
empreses usuàries va començar el procés de certificació de
qualitat segons la norma UNE-EN-ISO-9001 (2000). La primera
àrea en obtenir el certificat de qualitat va ser la de Formació,
després de passar l’auditoria del Centre de Certificació LGAI
(actual Applus) a l’abril del 2002.

Al maig del mateix any, l’Àrea d’Informació i Serveis
Empresarials, amb la col·laboració d’un consultor extern va
començar el seu procés d’adaptació i certificació a la Norma,
i a l’abril del 2003, va passar l’auditoria de certificació,
juntament amb l’àrea de Formació que va renovar el certificat
obtingut l’any anterior.

Després de comptar amb dues àrees certificades, a partir del
setembre del mateix any es va començar a treballar per ampliar
la certificació a totes les àrees i activitats de la Cambra. I al
febrer de 2005 es va passar la primera auditoria de qualitat
per a tots els serveis i activitats que ofereix la Cambra, quedant
així totes les àrees certificades segons la Norma ISO
9001:2000.

Lliurament del
Certificat de

Qualitat de la
Cambra
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La Cambra, mitjançant les seves comissions, ha dut a terme
un seguit d’accions amb la finalitat de defensar els interessos
de tots els electors de la demarcació. A continuació s’indiquen
les accions més rellevants.

• Presidència i lideratge de la Comissió de Comerç Exterior
del Consell General de Cambres de Catalunya.

• Participació en la Comissió de Comerç Exterior del
Consejo Superior de Cámaras. Planificació i coordinació
del Pla cameral de promoció de les exportacions  2005.

• Participació en la Comissió d’Infraestructures i Transports
del Consell General de Cambres de Catalunya: treballs
al voltant de les necessitats i prioritats infraestructurals
a Catalunya a escala catalana, estatal i internacional:
xarxa viària, ferroviària, aeroportuària, portuària i
energètica...

• Participació en la Comissió de Transports del Consejo
Superior de Cámaras: discussions entorn de les
necessitats i problemes específics del sector del
transport, amb l’anàlisi de les novetats legislatives.

• Participació en la Comissió de Medi Ambient del Consell
General de Cambres de Catalunya i del Consejo Superior
de Cámaras, així com en l’actualització i seguiment de
la base de dades de gestors de residus creada a iniciativa
de la Comissió de Medi Ambient del Consejo.

Reunió de la
Comissió de

comerç exterior
del Consell
General de

Cambres de
Catalunya

• Participació en la Comissió de Medi Ambient del Consell
General de Cambres de Catalunya i del Consejo Superior
de Cámaras, així com en el grup de treball de la Junta
de Residus, la participació en la comissió mixta de
seguiment de l’ordenança solar per al sector industrial,
i especialment el seguiment de l’aplicació de la nova
taxa de residus en els municipis.

• Participació en la Comissió de Comerç Interior i Turisme
del Consell General de Cambres de Catalunya, en la qual
destaquen el treball de disseny de les directrius del
programa d’assistència tècnica al comerç, programa
marc de suport als plans de dinamització del comerç
de la demarcació.

• Participació en la Comissió de Comerç Interior i Turisme
del Consejo Superior de Cámaras per a aquells temes
relacionats amb el comerç.

• Participació en el grup de treball del Consejo Superior
de Cámaras, sobre Catàleg de Sòl Industrial.

• Participació activa a la Taula de la mobilitat de
l’Ajuntament de Sabadell.

• Participació al Congrés Sabadell Ciutat en l’àmbit sectorial
de les infraestructures i dels transports, així com de la
planificació urbanística.
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• Participació al Consell Municipal de la Mobilitat de
Cerdanyola del Vallès.

• Participació al grup de treball per a la millora de
l’accessibilitat i mobilitat als polígons industrials de
Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

• Seguiment del traçat de l’AVE pel Vallès.

• Participació en els Fòrums Ambientals de Sabadell i
Castellar del Vallès, en el marc de l’aplicació de les
Agendes 21 als municipis de la demarcació.

• Participació a la Comissió per la revisió del Pla de Gestió
Integral de Residus Municipals al Vallès Occidental
(PGRIM), presidida i coordinada pel Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Occidental.

• Participació als diferents eixos d’actuació que varen
composar el proppassat Congrés Sabadell Ciutat,
organitzat i impulsat per l’Ajuntament de Sabadell i
Sabadell Universitat.

• Participació a la Taula de l’Energia de l’Ajuntament de
Sabadell, conjuntament amb altres entitats públiques,
privades, associacions i col·legis professionals implicats
en la millora de l’eficiència energètica i el creixement
de les energies renovables a nivell municipal.

• Participació al grup de treball per a la definició d’una
campanya de sensibilització per a la prevenció de riscos
laborals a Barberà del Vallès, la creació i organització
de jornades de sensibilització en la matèria i, finalment,
la redacció dels treballs tècnics o guies que els membres
de l’esmentat grup considerin adients.

• Seguiment d’iniciatives legislatives, dins del grup de
treball de legislació del Consejo Superior de Cámaras.

• Informes a la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya sobre els POEC de la nostra
demarcació, que s’han presentat al Departament de
Comerç, Turisme i Consum perquè els aprovi
definitivament.

• Implicació en els plans estratègics i processos
participatius promoguts pels ajuntaments locals:

- Pla estratègic de Montcada i Reixac
- Consell econòmic i social de Barberà del Vallès
- Pla estratègic de Castellar del Vallès
- Cerdanyola 21

• Participació i lideratge de la declaració programàtica
del comerç català.

•  Participació activa en les comissions de Formació i

d’Hisenda, i creació d’empreses del Consejo Superior
de Cámaras, per coordinar accions de la Cambra amb
les de la resta de l’Estat.

• Participació activa en el grup de treball del Consell
General de Cambres de Catalunya sobre la Llei de
Cambres de Catalunya.

• Participació en les comissions d’Indústria del Consell
General de Cambres de Catalunya i del Consejo Superior
de Cámaras, on destaquen especialment els temes de
qualitat, innovació i política tecnològica i energètica.

• Destacar també la tasca portada a terme amb l’objectiu
d’alleugerir a les empreses del compliment d’obligacions
d’informació (enquestes...) que, a part de suposar un
cost en temps important, en molts casos fan referència
a dades que de una forma o altre ja s’ha proporcionat
a l’administració.

Accions de defensa dels interessos generals davant les
administracions estatal i autonòmica:

• Presentació davant del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de les
necessitats en infraestructura viària i ferroviària per
donar suport a l’activitat econòmica del nostre territori
i, demanar que s’agilitzi la inversió necessària en
infraestructura.

• Cartes lobby a la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri
de Foment a favor de l’execució de l’orbital B-40.

• Accions en defensa de l’Aeroport de Sabadell en la seva
condició d’infraestructura cabdal per a la ciutat de
Sabadell i la demarcació: cartes, articles i trobades
sectorials amb representants d’AENA i dels diferents
operadors emplaçats a l’aeroport. Presentació
d’al·legacions a l’acord per a la Transició de l’Aeroport
de Sabadell davant l’Ajuntament de Sabadell i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Xerrada divulgativa de l’activitat empresarial existent a
l’Aeroport de Sabadell en el marc de la Comissió
d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona.

• Presentació d’al·legacions a diferents iniciatives
legislatives i de planificació dutes a terme pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• Informe de consideracions i suggeriments en relació a
l’esborrany d’avantprojecte de Llei de la Contaminació
Odorífera presentat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sotmès a
debat públic el 3 de juny de 2005.
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• Informe de consideracions i suggeriments en relació a
l’esborrany del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015
presentat pel Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya, sotmès a debat públic el 24
de maig de 2005.

• Anàlisi de la proposta de Decret per a l’adopció de
mesures excepcionals en relació a la utilització dels
recursos hídrics, elaborat per l’Agència Catalana d’Aigua
(ACA), del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.

• Comentaris tramesos al Consell General de Cambres
de Catalunya, en relació a l’Avantprojecte del Pressupost
2006 de l’Agència Catalana d’Aigua (ACA), del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

• Anàlisi del projecte de Decret de regulació de l’estàndard
d’ús de l’aigua a Catalunya, proposat per l’Agència
Catalana d’Aigua (ACA), del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

• Informe intern per a l’anàlisi comparativa de les taxes
per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell.

• Al·legacions al Projecte de Llei d’Horaris Comercials de
la Generalitat de Catalunya, on es permet l’obertura dels
establiments comercials en un màxim de 8 festius, i la
limitació a 72 hores setmanals d’obertura dels mateixos.

• Al·legacions al Projecte de Llei d’Equipaments
Comercials, que regula la implantació de mitjans i grans
establiments comercials a Catalunya.

Accions de promoció de l’activitat econòmica i de
desenvolupament:

•  Redacció de l’estudi d’avaluació de la viabilitat funcional,
econòmica i de gestió d’un aparcament per a camions
pesants al terme municipal de Castellar del Vallès.
Reunions i trobades de treball amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de
Castellar en vistes a establir els termes de la col·laboració
que ha de fer possible l’execució de la instal·lació.
Contactes continuats amb diferents representants del
món associatiu sectorial del transport per tal de fer
possible la definició d’un model de gestió de
l’aparcament. Contactes mantinguts igualment amb els
professionals del sector de la demarcació per tal de
donar conèixer la iniciativa.

• Redacció del conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i
la Cambra que ha de fixar els termes concrets que
permetin la posada en funcionament d’un programa de
creació de consorcis d’empreses de transport a la
demarcació. Redacció de l’estudi tècnic d’avaluació de
la iniciativa i concreció de les mesures a dur a terme.
Reunions i trobades de treball amb representants
sectorials del transport.

• Reunions i trobades amb representants de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) amb l’objectiu d’establir
un conveni de col·laboració que permeti la creació d’un
atles electrònic de la demarcació.

• Reunió de treball amb el Sr. Ignasi Ragàs, Director
General de CIMALSA, per tal de conèixer el nou pla de
CIMALSA per a la creació d’una xarxa d’aparcaments
de camions.

• Reunió de treball de la Cambra, l’Àrea del Territori de
l’Ajuntament de Sabadell i el Programa per a la Mobilitat
i Grans Infraestructures per avaluar la situació de
l’accessibilitat als polígons industrials de la demarcació.

• Reunió de treball amb el President de FETEIA, Sr. Enric
Ticó i Buixadós, en el marc de la Comissió d’Urbanisme,
Transports i Comunicacions.

• Revisió de la nova normativa relativa a la modificació
de la Llei d’hisendes locals segons la qual queden
exempts de l’aplicació de l’impost d’activitats
econòmiques totes les persones físiques i les persones
jurídiques amb una facturació inferior al milió d’euros.

• Signatura del conveni marc de col·laboració entre el
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, SA del

El president de la
Cambra de Comerç

de Sabadell,
Sr. Peñarroya i el

Director General de
Comerç de la
Generalitat, el

Sr. Raimon Serret
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Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la
Generalitat de Catalunya, i la Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Sabadell per a la definició d’un servei de
gestió de residus adreçat als petits productors de la
demarcació.

• Programació d’activitats especials pel foment  del
transport de mercaderies sostenible en el marc de la
setmana de la mobilitat.

• Gestió i manteniment del web www.vallesindustrial.com,
que la Cambra de Sabadell, conjuntament amb la Cambra
de Comerç de Terrassa gestiona i manté. En el web hi
ha un catàleg de tots els polígons industrials del Vallès
Occidental amb una descripció de les seves
característiques i empreses, serveis de portal per ofertes
de sòl i sostre immobiliari.

• Participació en el projecte, en el marc del Consell General
de Cambres de Catalunya, de creació de la Unió de
Polígons Industrials de Catalunya.

• Participació en una jornada sobre les diferents iniciatives
europees per a la dona emprenedora a Brussel·les.

• Participació en les XIII Jornadas Técnicas de Comercio
Interior del Consejo Superior de Cámaras, amb una
ponència sobre l’urbanisme i planificació comercial a
Catalunya.

• Presentació d’un projecte europeu sobre noves
plataformes tecnològiques de comunicació,
conjuntament amb l’empresa Siemens de Bèlgica.

• Presentació d’un projecte en l’àmbit espanyol, sobre
noves metodologies de procés i producte a la indústria
conjuntament amb les Cambres de Burgos, Madrid,
València i Saragossa.

• Tramesa de cartes a les empreses afectades pel Pla
Nacional d’Assignació de Drets d’Emissió de CO2 2005-
2007, del Ministeri de Medi Ambient, posant els serveis
i suport tècnic de la Cambra a la disposició d’aquestes
empreses.

• Presentació de la proposta de col·laboració “Estudio de
situación medioambiental de las PYMES de Sabadell”,
dirigida a la Fundación Biodiversidad en el marc del
Programa Operatiu “Iniciativa Empresarial y Formación
Continua” del F.S.E pel període 2000-2006 per a regions
objectiu 1 i 3, cofinançades en un 70% i un 45%
respectivament.

• Estudi intern “Les empreses i l’energia solar:
posicionament de la Cambra de Comerç de Sabadell”,

en relació a la successiva aprovació d’ordenances solars
a la demarcació de la Cambra.

Accions diverses davant els diferents ajuntaments de la
demarcació:

•  Seguiment dels projectes en període d’informació
pública dels diferents ajuntaments de la demarcació i
presentació d’al·legacions si són oportunes.

• Al·legacions a les diferents taxes de residus aplicades
pels municipis de la demarcació.

• Des de la Secretaria General s’ha recollit i estudiat totes
les Ordenances Fiscals dels ajuntaments de la demarcació
de la Cambra pel proper any 2006. La Cambra, com a
corporació de dret públic que representa els interessos
generals del comerç i la indústria ha presentat les
al·legacions que ha cregut necessàries per defensar
aquests interessos. Els criteris tècnics que s’han aplicat
a l’hora de presentar les corresponents al·legacions han
pres com a punt de referència l’increment de l’IPC
previst per l’any 2006 a la zona euro, que es situa en
el 2,2%. Totes aquelles ordenances que superen aquest
percentatge d’increment han estat objecte d’al·legacions
per part de la Cambra. Alhora, s’han revisat amb detall,
especialment, les propostes  de modificacions de l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE) i les ordenances fiscals
que fixen la taxa de gestió de residus i la taxa que regula
la prestació dels serveis d’intervenció integral que presta
l’administració local.

• Informe i seguiment de la creació i aplicació de la taxa
de l’Ajuntament de Ripollet per l’ocupació de la via
pública mitjançant contenidors de residus industrials,
conjuntament amb més de 20 empreses afectades i
ubicades al Polígon Cadesbank del municipi.

• Al·legacions a la proposta d’ordenança reguladora de
la incorporació de l’energia solar tèrmica a l’edificació
de Castellar del Vallès.

• Anàlisi de les  modificacions proposades per l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès a l’ordenança sobre la
incorporació de sistemes de captació d’energia solar
en edificis i construccions vigent al municipi des de
l’any 2004.

• Al·legacions a la proposta d’ordenança reguladora de
la incorporació d’energia solar tèrmica als edificis i
construccions al terme municipal de Sant Quirze del
Vallès.

• Al·legacions a la proposta d’ordenança reguladora del
soroll i les vibracions del terme municipal de Polinyà.
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Accions davant l’Ajuntament de Sabadell:
• Al·legacions a l’ordenança de Tramitació d’expedients

urbanístics de l’Ajuntament de Sabadell.

• Al·legacions a l’ordenança de Telecomunicacions de
l’Ajuntament de Sabadell.

• Al·legacions a l’ordenança de Regulació d’usos recreatius
al barri de Gràcia de Sabadell.

• Participació en la taula de mobilitat creada per
l’Ajuntament de Sabadell per discutir temes relacionats
amb la mobilitat sostenible.

• Reflexions i suggeriments de la Cambra de Comerç de
Sabadell a la “Taula de la mobilitat i el pacte per la
mobilitat de la ciutat de Sabadell”.

• Participació en el Consell Assessor del Comerç de
l’Ajuntament de Sabadell.

• Participació en el Centre d’Activitats del Sector Alimentari
(CASA) .

• Informe de comentaris al “Document base de treball
per a l’elaboració del Pacte de Ciutat”, tramès a
l’Ajuntament de Sabadell.

• Seguiment i reunions de treball en relació a la proposta
de modificació de l’Ordenança municipal d’abocaments
d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram de Sabadell
per tal d’adaptar-la al Reglament dels serveis públics
de sanejament de Catalunya.



8. Representacions de
la Cambra en altres
entitats i organismes



Memòria 2005

72

8.representacions de la Cambra Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

8.1. Representacions de la Cambra en altres entitats i
organismes

AC CAMERFIRMA, SA
• Sr. Jaume Bercial i Casbas

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLES
• CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Sr. Jaume Bercial i Casbas

• GRUP DE TREBALL PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
Sr. Fèlix Javier Arbelo Roman

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
• FÒRUM MEDIAMBIENTAL

Sr. Lluís Marquès i Villacampa
Sr. Fèlix Javier Arbelo i Román (des de l’1 de març de
2005)

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
• CERDANYOLA 21

Sr. Antoni Ma. Brunet i Berch
Sr. Francesc Garcia-Planas i Marcet

CONSELL MUNICIPAL DE MOBILITAT DE CERDANYOLA
Sr. Antoni Ma. Brunet i Berch

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
• CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Sr. Jaume Bercial i Casbas

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
• CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA

Sr. Francesc Clusella i Luque

AJUNTAMENT DE RIPOLLET
•  MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

Sr. Felipe González i Sánchez

AJUNTAMENT DE SABADELL
• AGENDA 21 LOCAL

Sr. Francesc Clusella i Luque
Sr.  Fèlix J. Arbelo i Romàn (des de l’1 de març de 200)

• CONSELL LOCAL DE SEGURETAT
Sr. Carles Mas i Codina

• CONSELL SECTORIAL SALUT
Sr. Salvador Palomo i Torres

• CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I CONSUM
Sr. Antoni Ma. Brunet i Berch

• TAULA DE L’ENERGIA
Sr. Fèlix Javier Arbelo Roman

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
• OBSERVATORI D’ECONOMIA LOCAL

 Sr. Josep Milà i Masoliver

ASSOCIACIÓ PER A L’ARBITRATGE DE SABADELL
• JUNTA DE GOVERN (PRESIDENT)

Sr. Antoni Peñarroya i Trench

• TRIBUNAL ARBITRAL DE SABADELL
Sr. Eduard Borràs i Finestres

CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL
Titulars
Sr. Josep Argemí i Santamaria
Sr. Pere Busquets i Artigas
Sr. Francesc Fayos i Basaganyes
Sr. Francesc Garcia-Planas i Marcet

Suplents
Sr. Carles Marlés i Tortosa
Sr. Antonio Muñoz i Ventas
Sr. Salvador Palomo i Torres
Sr. Ramon Ulloa i Arias

CAMBRA DE COMERÇ INTERNACIONAL
Comitè Espanyol
Sr. Francesc Garcia-Planas i Marcet

CAMERDATA, SA
Sr. Jaume Bercial i Casbas

CASSA
Junta General d’Accionistes
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

Consell d’Administració
Sr. Salvador Palomo i Torres

CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA
Ple
Sr. Antoni Peñarroya i Trench
Sr. Andreu Grau i Bedós

Comitè Executiu
Sr. Antoni Peñarroya i Trench (Vicepresident)

Comissions:
Comerç Exterior:
Sr. Antoni Peñarroya i Trench
Sr. Francesc García-Planas i Marcet
Sr. Jaume Bercial i Casbas
Sr. Eduard Borràs i Finestres
Sr. Jordi Riera i  Paredes
Sra. Laura Rodriguez i Marañon
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Sr. Vicenç Vicente i Juanola
Sra. Beatriz Melgar i Lorigados

Comerç Interior:
Sr. Antoni  Ma. Brunet i Berch
Sr. Francesc Fayos i Basaganyes
Sr. Carles Marlés i Tortosa
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Manuel Amado i Martí

Indústria:
Sr. Andreu Grau i Bedós
Sr. Josep Casas i Bedós
Sr. Holger Ulf Petri
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Joan Valls i Mas

Turisme:
Sr. Lluís Bardet i Tello
Sr. Manel Amado i Martí

Ordenació del territori
Subcomissió de Transports:
Sr. Lluís Bardet i Tello
Ester Gatell i Poch  (fins el 28 de febrer de 2005)
Oscar Oliver i Cristià  (des del 17 de maig de 2005)

Subcomissió d’Infraestructures:
Sr. Salvador Palomo i Torres
Sr. Joan Leiva i Sánchez
Ester Gatell i Poch  (fins el 28 de febrer de 2005)
Oscar Oliver i Cristià  (des del 17 de maig de 2005)

Medi Ambient i Prevenció de Riscos:
Sr. Francesc Clusella i Luque
Sr. Josep Argemi i Santamaria
Sr. Lluís Marquès i Villacampa
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Fèlix Javier Arbelo i Román (des de l’1 de març de
2005

Formació:
Sr. Joan Valls i Mas

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS
Ple

Sr. Antoni Peñarroya i Trench

Comissions:
Comissió de  Comerç Interior:
Sr. Antoni  M. Brunet i Berch
Sr. Francesc Fayos i Basaganyes
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Manel Amado i Martí

Comissió de Comerç Exterior:
Sr. Francesc García-Planas i Marcet
Sr. Felipe González i Sánchez
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Joan Valls i Mas
Sra. Laura Rodriguez i Marañón
Sr. Vicenç Vicente i Juanola
Sra. Beatriz Melgar i Lorigados

Comissió d’Indústria:
Sr. Andreu Grau i Bedós
Sr. Holger Ulf Petri
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Joan Valls i Mas

Comissió de Subcontractació industrial:
Sra. Beatriz Melgar i Lorigados

Comissió de Formació:
Sr. Joan Valls i Mas

Comissió de Medi Ambient:
Sr. Francesc Clusella i Luque
Sr. Lluís Pascual i Bacardit
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Fèlix Javier Arbelo i Román (des de l’1 de març de
2005)

Creació d’Empreses:
Sra. Laura Rodríguez i Marañon
Sr. Jordi Riera i Paredes

Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones:
Sra. Laura Rodríguez i Marañón
Sr. Jordi Riera i Paredes
Sr. Vicenç Vicente i Juanola
Sra. Beatriz Melgar i Lorigados

Comissió de Turisme:
Sr. Lluís Bardet i Tello

Comissió de Transport i Comunicació:
Sr. Salvador Palomo i Torres
Ester Gatell i Poch  (fins el 28 de febrer de 2005)
Oscar Oliver i Cristià  (des del 17 de maig de 2005)
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FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH
Patronat
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL
Patronat
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIO EMPRESA I CIÈNCIA (CGCC)
Patronat

         Sr. Jordi Riera i Paredes

FUNDACIÓ PRIVADA DE L’ESPORT SABADELLENC
Patronat
Sr. Jaume Busquets i Folch

FUNDACIÓ PROGRÉS I TÈCNICA
Patronat
Sr. Antoni Peñarroya i Trench
Patronat
Sr. Eduard Daunis i Mulet

FUNDACIO ESDI
Patronat
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIO INCYDE
Patronat
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIO PARC TAULI
Patronat
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

GENERALITAT DE CATALUNYA
• CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL DE CATALUNYA

(COPCA)
Sr. Antoni Peñarroya i Trench (Consell General)
Sr. Jaume Bercial i Casbas (Comitè Executiu)

• DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ JURAT PREMI
INTERNACIONALITZACIÓ
Sr. Francesc García-Planas i Marcet

GESTIÓ I PROMOCIÓ AEROPORTUÀRIA, SA
Consell Administració
Sr. Jaume Busquets i Folch

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
Consell Assessor

         Sr. Andreu Grau i Bedós

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDARIA “BADIA DEL VALLÈS”
Consell Escolar
Sr. Antonio Muñoz i Ventas

Comissió d’Empresa Familiar:
Sr. Pere Busquets i Artigas
Sr. Jaume Bercial i Casbas

Grup de Treball del RCP:
Sr. Eduard Borràs i Finestres

Unitat Gestió Fons Intercameral IAE:
Sr. Eduard Borràs i Finestres

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

• COMISSIÓ PER A LA REVISIÓ DEL PGiRM
Fèlix Javier Arbelo i Román (des de l’1 de març de 2005)
Jordi Riera i Paredes

DECLARACIÓ DE GELIDA
Sr. Joan Leiva i Sánchez
Sr. Jordi Riera i Paredes

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI)
Patronat
Sr. Jaume Bercial i Casbas

ESPACIO PYME, SA
Consell Administració
Sr. Jaume Bercial i Casbas

FERRMED
Junta Directiva
Sr. Jordi Riera i Paredes

FIRES
• FIRA APRÈN

Comitè Organitzador
Sr. Andreu Grau i Bedós

• FIRA DE L’AUTOMÒBIL
Comitè Organitzador
Sr. Josep Manel López i Beltran

•  FIRA INMOBANC
Comitè Organitzador
Sr. Salvador Palomo i Torres

• FIRA NUVIS
Comitè Organitzador
Sr. Antoni  Ma. Brunet i Berch

FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT 2025
Patronat
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIÓ ASCAMM
Patronat
Sr. Felipe González i Sánchez
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INVERSORA TAULÍ, SA
Administrador
Sr. Eduard Borràs i Finestres

NEXPIPE, GRUP DE COORDINACIÓ AUTONÒMICA
Sr. Joan Valls i Mas

OFICINA DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE DE SABADELL
Assemblea:
Sr. Salvador Palomo i Torres
Sr. Joan Leiva i Sánchez

Junta Directiva:
Sr. Francesc Fayos i Basaganyes

SEGUIMENT PIPE CATALUNYA, GRUP DE COORDINACIÓ
AUTONÒMICA

Sr. Jordi Riera i Paredes

PLA ESTRATÈGIC DE CASTELLAR
Comitè Executiu
Sr. Eduard Borràs i Finestres

PLA ESTRATÈGIC DE MONTCADA I REIXAC
Comissió Coordinadora
Sr. Jaume Bercial i Casbas

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL
Consell Consultiu
Sr. Andreu Grau i Bedós

RIBATALLADA,S.A.
Consell d’Administració
Sr. Joan Leiva i Sánchez

SABADELL ASSEGURADORA COMPANYIA
D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, SA

Sr. Antoni Peñarroya i Trench

SABADELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA
Consell d’Administració
Sr. Joan Leiva i Sánchez

SBD CREIXENT, SA
Consell Administració i Comissió Executiva
Sr. Eduard Borràs i Finestres

SABADELL QUALITAT ALIMENTÀRIA
Assemblea General
Sr. Carles Mas i Codina

SERVEIS COMPLEMENTARIS FITOSANITARIS (SECFISA)
Junta General
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

UNIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
Assemblea General
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)
Consell Social
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

VIMUSA
Sr. Josep Argemí i Santamaria
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9.1. Liquidació pressupost ordinari d’ingressos i despeses
l’any 2005

Euros

LIQUIDACIÓ INGRESSOS  -EXERCICI 2005- PRESSUPOST 2005 REALITZAT DESVIACIÓ %

INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT 2.399.067,09 2.680.036,15 11,71%

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT 1.444.374,68 1.570.814,41 8,75%
    1.  Per serveis prestats 1.067.775,37 1.053.383,50 -1,35%
    2.  Per publicacions 18.400,00 250,71 -98,64%
    3.  Altres ingressos 205.300,00 260.035,22 26,66%
    4.  Per arrendaments 77.316,00 109.564,31 41,71%
    5.  Subvencions 52.562,71 128.278,67 144,05%
    6.  Patrocinis 23.020,60 19.302,00 -16,15%

INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS 54.700,00 58.919,12 7,71%

  TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI 3.898.141,77 4.309.769,68 10,56%

Euros

LIQUIDACIÓ DESPESES  -EXERCICI 2005- PRESSUPOST 2005 REALITZAT DESVIACIÓ %

DESPESES DE PERSONAL 1.469.866,93 1.509.237,95 2,68%

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 2.047.664,83 2.088.036,56 1,97%
    1.  Subvencions i premis 135.825,00 101.634,38 -25,17%
    2.  Viatges, estades i dietes 132.865,88 134.507,95 1,24%
    3.  Serveis exteriors 1.746.247,53 1.831.126,92 4,86%
    4.  Tributs 8.561,31 -3.103,62 -136,25%
    5.  Publicacions i subscripcions 24.165,11 23.870,93 -1,22%

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT 244.110,01 232.570,56 -4,73%

VARIACIONS DE LES PROVISIONS 1.000,00 416,07

DESPESES EXTRAORDINÀRIES I FINANCERES 15.500,00 11.929,41 -23,04%

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES 3.778.141,77 3.842.190,55 1,70%
1.  Pressupostos extraordinaris de despesa 0,00 3.000,00

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI 3.778.141,77 3.845.190,55 1,77%

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI 120.000,00 464.579,13
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Cambra de Comerç de Sabadell

Seu central:
Av. de Francesc Macià, 35
08206 SABADELL
Ap. correus 119
Tel. 937 451 255
Fax 937 451 256
http://www.cambrasabadell.org
A/e: general@cambrasabadell.org
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