
 
 
 

ANNEX 2 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST ORDINARI D’INGRESSOS I DESPESES DE LA 
CAMBRA DE  COMERÇ DE MANRESA DE L’EXERCICI 2020 

 
 
 
 
1.- CONSIDERACIONS PRÈVIES: 

 

Els pressupostos (ordinari i d’inversions) de l’exercici 2020, i la seva 
liquidació es  continuen veient condicionats per la promulgació de la Llei 
4/2014, d’ú d’abril, Bàsica de Cambres, i per l’impàs normatiu que es manté 
a l’espera del desenvolupament normatiu d’aquesta llei així com les 
implicacions econòmiques que pugui comportar la seva aplicació pràctica.  

 

Un altre element a destacar és la incidència de la pandèmia Covid-19 en 
l’activitat ordinària de la Cambra, que va alterar les previsions pressupostàries 
inicials tant en els ingressos (reducció per la reducció o paralització temporal 
d’activitats) com en les despeses (noves despeses i contenció d’altres 
despeses) i que també ha obligat a revisar les imputacions de personal en la 
liquidació de línies 

 

2.- LÍNIES D’ACTIVITAT DE LA CAMBRA. 

 

La present memòria de liquidació exercici 2019 classifica les línies 
d’activitat i les imputacions d’ingressos i despeses generals amb el mateix 
criteri que els darrers anys, adaptar-se a la diferenciació entre activitats i 
funcions de naturalesa pública respecte a les de naturalesa privada que 
predica la nova Llei 4/2014 (art. 5 en relació article 35.4). 

 

Les línies d’activitats són: 

 Internacionalització. 
 Serveis privats 
 Programes públics 
 Tràmits. 
 Institucional - Estructura. 

 

a) Bases d’imputació. 



Es mantenen, en essència, els criteris d’imputació d’ingressos i despeses 
que es va emprar l’any precedent. 

 

- Imputació despeses. 

Per a la imputació de les despeses a cada línia d’activitat, es parteix de la 
dedicació de cadascuna de les persones treballadores de l’entitat a les 
referides activitats, i s’hi aplica el cost salarial que representa. Es parteix de 
les ratios de la memòria del pressupost de l’exercici precedent (2019), però 
s’hi fan unes correccions per efecte de la situació de pandèmia viscuda. 

 

Quadre1a. Imputació % treballadors/línia. 

EN PRESSUPOST 

Línies  J.F. E.H. J.G. E.M. A.D. JM.M. C.R. C.M. G.O. 
Internacionalització 65 5  10   5 10   15 5  
Serveis Privats   10 10   5 15 10 10 0 
Programes públics 25 40 20   55 60 10 25 0  
Tràmits 5  15 15 100 25 10 75 20 20 
Institucional- estructura  5 30 45   10    30 75 

 

EN LIQUIDACIÓ 

Línies  J.F. E.H. J.G. E.M. A.D. JM.M. C.R. C.M. G.O. 
Internacionalització 50 0 20   5 5   10 0  
Serveis Privats   5 5    15 10 10 0 
Programes públics 35 45 20   65 65 10 20 0  
Tràmits 5  15 20 100 10 15 80 25 60 
Institucional- estructura  10 35 35   20    35 40 

 

*JF: Jaume Ferrer, EH: Esther Hernàndez, JG: Josep Gràcia, EM: Encarna Macías, AD: Andrea Dutu, JMM: Josep 
Maria Monge, CR: Conxita Rovira, CM: Carme Mieza, GO: Glòria Oviedo. 

 

 
 
 
 
Quadre 1b. Total Sous i salaris per línies. 

Les despeses generals (o indirectes) es reparteixen segons el rati/proporció 
que representa la despesa de costos laborals per línia d’activitat respecte el 
total del cost laboral de l’entitat. Les despeses directes s’apliquen directament 
a cada línia d’activitat. 

  

 

Quadre 2. Rati percentual imputació despeses generals (indirectes). 

Línies  sous 
    

Internacionalització    30.881,86 €  
Serveis Privats    12.070,22 €  
Programes públics    78.197,86 €  
Tràmits 92.662,95 €  

Institucional-estructura 56.377,87 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Imputació ingressos. 

Els ingressos directes s’apliquen, directament, a cada línia d’activitat. Els 
ingressos generals (indirectes) s’apliquen d’acord amb la mateixa regla 
percentual aplicada a les despeses.  

 
 

2.1.- INTERNACIONALITZACIÓ 
 

La política de internacionalització de Cambra de Comerç de Manresa 
s’emmarca dins els existents o programats Plans d’internacionalització i/o 
competitivitat impulsats per les dues administracions, catalana i espanyola, 
que tutelen l’entitat cameral. 

 
D’acord amb els articles 5.1.d) i 22 de la Llei 4/2014, el conjunt 

d’activitats que es relacionen en la present línia es consideren público-
administratives. 
 

Eixos principals de desenvolupament d’internacionalització: 
 

 Subcontractació industrial. (sector tradicional al Bages composat de 
unes 500 unitats productives i d’una grandària mitjana de 7 treballadors 
per empresa) Per empreses vinculades a la fabricació de parts i 
components que subministren al sector de l’automoció, línia blanca i marró, 
aeronàutica, ferrocarril, mobilitat en general ,maquinària , renovables , 
entre d’altres. (consultar https://www.camara.es/comercio-
exterior/subcontratacion-industrial ).   ( https://subcontex.camara.es/ ) 

 
Inclou la participació en els estands comuns de Cambres per promocionar 
la subcontractació industrial espanyola en les principals Fires Europees. En 
aquestes Fires també es recullen oportunitats de fabricació que son 
distribuïdes entre les empreses adherides a la Borsa de Subcontractació 
Industrial . Es tractava de unes 250 oportunitats de fabricació , les 
tecnologies mes demandades son les de mecanització i caldereria fina. Les 
empreses adherides l’ any 2020 eren SOLPEY , DEVESA HNOS , 
PLANXISTERIA VIDAL ,INOXFORMA , IRON-OX , MARTISA COMPONENTS , 
TECMEC , DUYCO ELECTROEROSION. 
 

Línies  
% despeses 
indirectes 

    
Internacionalització 0,11 
Serveis Privats 0,04 
Programes públics 0,29 
Tràmits 0,34 
Institucional-estructura 0,21 



El nombre de oportunitats de fabricació difoses és molt inferior degut a la 
pràctica anul·lació de totes les fires planificades. Es difonen 33 oportunitats 
de la Fira “Industrie Grand Ouest” de Nantes i 25 de una Captació Directa 
feta a França. La Cambra decideix l’ any 2020 com a contribució a la crisi 
COVID no cobrar la quota de la Borsa de Subcontractació. 
 
 
Les Fires objecte de presència i seguiment l’ any 2020 eren: 
 
 

 
 
 

Paral·lelament s’ organitzen Trobades Empresarials , algunes en el marc de 
fires , altres son accions exprés. Les empreses inscrites tenen entrevistes amb 
Compradors Europeus amb demandes concretes de productes i tecnologies , 
així com de característiques de les empreses subministradores. 
 
L’ any 2020 es participa en una Trobada organitzada online en el marc de la 
Fira Industry Week a Barcelona entre el 3 i el 6 de novembre de 2020.La 
empresa Martisa Components participa en la Trobada. 
 
 
 
 
 
DIVERSIFICA’T (Amb Finançament ACCIÓ – Xarxa EEN) 



 
En el marc del Conveni del Departament d’Empresa i Coneixement i el Consell 
General de Cambres de Catalunya, i amb l’objectiu d’enfortir la posició 
competitiva dels sectors industrials més estratègics de Catalunya, es va dur a 
terme el programa “Diversificat; Sectors d’alt valor afegit”, el qual forma part 
del  Programa d’Impuls de les Indústries de la Salut i Ciències de la Vida. 

Aquest pla va consistir en una fase d’acompanyament a les empreses 
diagnosticades idònies per emprendre un procés Diversificació Sectorial cap al 
sector de les tecnologies mèdiques, d’Smart Mobility, o d’energies renovables, 
que comportà el disseny de l’estratègia de diversificació sectorial a partir de 
les opcions tecnològiques de l’empresa, i de la identificació de les oportunitats 
existents en el mercat. El pla va incloure també el desenvolupament d’accions 
comercials internacionals de la nova oferta.  

Amb aquest programa les empreses participants van abordar un procés de 
reflexió estratègica que les hi va permetre tenir un major coneixement de la 
seva empresa,  afavorint les decisions per un nou posicionament estratègic de 
la seva empresa en el mercat actual i futur. 

Per altra banda, en el context actual de pandèmia global creada per el SARS-
CoV2 (COVID-19), tenint en compte les limitacions que aquesta situació 
presenta, es va tenir que adaptar el projecte. Així doncs la majoria dels 
resultats dels diagnòstics es van presentar a les empreses de manera virtual. 
Igualment la presència de les empreses aprovades a les fires Smart city Expo 
a Barcelona, Medica a Düsseldorf i SIANE a Toulouse es va fer de manera 
virtual.   

A banda, per aquelles empreses que no van poder participar en aquestes Fires, 
es van organitzar Trobades de compradors en el marc de la Fira Industry. En 
aquestes jornades es van seleccionar empreses d’aquests sectors i es va oferir 
la participació a les empreses del Diversificat. 

Participen de la demarcació VIDALTECH (Planxisteria Industrial Vidal); 
MARTISA COMPONENTS, INOXFORMA i DEVESA HERMANOS. El total 
d’empreses catalanes és de 21. 
 
 

FASE 1 SELECCIÓ EMPRESES DIVERSIFICA 
Seminari de presentació / 40 
Nº de sol·licituts rebudes per a formar part del programa 25 
Nº d’empreses selecciones per a participar en el programa 21 
FASE 2 REALITZACIÓ DELS DIAGNOSI 
Nº Diagnòsis realitzats 21 
Sector tecnologies mèdiques 8 
Sector Smart mobility 3 
Sector Energies renovables 10 
FASE 3 ACCIONS DE PROMOCIÓ 
Nº d’empreses participants en Brokerage / Fira mèdica 3 

Nº d’empreses participants en Agendes / Fira Siane 
1 empresa / 3 
entrevistes 

Nº d’empreses participants en Smart City  
Nº d’empreses participants en Industry 6 



Nº d’empreses participants en Trobades Industry 4 
Bases de dades elaborades 3 

 
La Fira SIANE finalment s’ anul·la , prèviament s’ havia ajornat. Una empresa 
participa en una Agenda Virtual paral·lela a la Fira SIANE  , la organització de 
la participació a la Fira era duta a terme directament per Cambra de Manresa.  
 

 

 Missions Comercials i Trobades Empresarials 2020.  
 
S’ organitzen missions comercials virtuals durant l’ any 2020. 9 accions a 
Europa , 9 accions al continent americà , 7 accions al continent asiàtic i 
Oceania , 20 accions al continent Africà i l’ Orient Mitjà.  
 
Difusió i comercialització de les accions publicitades a www.paicambres.org  
 
 
 
 Programa de Consultoria per a Pimes en l’àrea de 

Internacionalització, Innovació i Noves Tecnologies i Digitalització. 
Convocatòria Extraordinària XPANDE DIGITAL i Convocatòria 
Extraordinària TIC CAMARAS. Objecte: Màrqueting Digital 
Internacional. Finançat amb Fons Europeus FEDER. I Digitalització 
empreses Finançat amb Fons Europeus FEDER. Convocatoria extraodinaria 
amb motiu de la crisi COVID19. Contempla ajut del 100% despeses 
elegibles per la Fase II. 

 



XPANDE DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIC CAMARAS (40 sol·licituds presentades, 23 admeses, sorteig davant 
Notari). Dues empreses beneficiàries: 
 
FORMINSA 
CASALS CARDONA INDUSTRIAL 
 
 EEN (Europe Enterprise Network). Participació com “In House 

Consulting”  del CGCC en el nodus CATCIM (ACCIO, Cambra BCN, Consell 
de Cambres de Catalunya); amb objectius marcats per a diferents “work 
packages”. Tipologia d’accions: atenció a Consultes, organització de 
Jornades, introducció de perfils i difusió oportunitats de negoci a traves de 
la base de dades MERLIN. Col·laboració en accions de “Matchmaking” 
organitzades com, Industry Week, etc. 
 

 Atenció a Consultes de Internacionalització. En el marc del Conveni 
marc DEMO entre Generalitat i Consell de Cambres atenció a Consultes de 
1er nivell relacionades amb la Internacionalització. 116 consultes 
realitzades l’ any 2020,  25  entren en aquest Conveni i són Remunerades. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.- SERVEIS PRIVATS 

 
 Aquesta línia comprèn el conjunt de serveis de naturalesa privada 
que porta a terme la Cambra de Comerç de Manresa en règim de lliure 
competència (art. 5.2 Llei 4/2014). 
 

 Programa de FORMACIÓ. Les línies de treball en el marc formatiu de 
la Cambra de Comerç de Manresa desenvolupades principalment el 
comerç internacional i en menor terme eines de màrqueting digital 

 L’impacte de la Covid 19 va fer migrar al format virtual la major part de 
les accions formatives dutes a terme en 2020. 
Format presencial: 

El total de propostes han estat 3 durant aquest 2020 reunint un total de  
25 participants distribuïdes en els següents cursos:  
 
Operacions triangulars 
Brèxit, estructurar un nou començament 
Incoterms 
 

     Format virtual: 
Creat un repositori al web de webbinars amb més de 50 sessions 
formatives penjades a 2020. 

 

Nota aclariment: la formació en temes d’internacionalització, d’acord amb les articles 5.1.d) i 22 Llei 4/2014) es 
considera una activitat que s’ha d’incloure en la línia d’internacionalització, i conseqüentment de naturalesa 
público-administrativa. Pressupostàriament s’imputa la meitat de la formació privada a internacionalització. 

 
 Campus Empresarial Virtual. (veure www.cevirtualmanresa.cat). 
 Formació a mida. El servei de formació a mida de la Cambra consisteix 

en el disseny, execució, seguiment i avaluació d’un programa formatiu 
adaptat a les necessitats específiques i concretes de cada empresa. Cambra 
aposta per una formació a mida específica en comerç internacional; al llarg 
del 2019 s’han portat a terme 2 formacions a mida en l’àmbit de la gestió 
duanera i les novetats del Incoterms 2020.   



 Consultoria internacional i Duanes. La Cambra posa a disposició de les 
empreses de la demarcació un equip tècnic especialista per atendre la 
consultoria en comerç exterior i tràmits duaners. 

 Consultoria i assessoria PIMES. La Cambra posa a disposició de les 
empreses de la demarcació un equip tècnic especialista per atendre la 
consultoria de primer nivell per conèixer la problemàtica específica de 
l’empresa de forma individualitzada i donar una primera resposta i/o 
realitzar una determinada gestió per resoldre o orientar al professional 
adient o organisme competent.  

 Servei de Propietat Industrial. Servei integral d'informació i tramitació 
del registre de marques i patents permet iniciar els tràmits de sol·licitud i 
comptar amb tot l’assessorament per a la protecció d’un dels elements més 
importants en l’empresa procés clau per a qualsevol empresa. 

 Servei de traduccions i interpretació. La Cambra ofereix el servei de 
traduccions en qualsevol idioma per facilitar a les empreses la superació de 
qualsevol tipus de barrera lingüística. Aquest servei inclou traduccions 
directes, comercials  tècniques i jurades, versions multilingües en qualsevol 
suport.  

 Certificats digitals. La Cambra emet certificats digitals de Camerfirma, 
l’autoritat de certificació digital de les cambres espanyoles i una de les 
companyies amb més experiència en aquest àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.- PROGRAMES PÚBLICS 
 

Aquesta línia inclou totes les activitats vinculades a programes públics 
relatius a accions de desenvolupament empresarial i competitivitat, que 
majoritàriament s’executen amb la cobertura d’un conveni o conveni amb una 
Administració pública. El conjunt d’aquestes accions s’inclouen en diversos 
apartats de l’article 5.1 de la Llei 4/2014 - j), k), l) – i de l’article 5.2 de la 
Llei 4/2014 – b), c), f), ... -; i conseqüentment s’han considerat activitats 
público-administratives. 
 

 
 Servei de creació d’empreses. Programa CATALUNYA EMPRÉN.  

(Conveni Marc DEMO). El Servei de creació d'empreses ofereix als nous 
emprenedors un assessorament personalitzat per desenvolupar la seva 



idea de negoci en el mercat empresarial. El programa es desenvolupa en 
sessions individuals i personalitzades amb l’objectiu de tractar els aspectes 
claus de les diferents fases inicials del projecte empresarial.  El servei 
ofereix assessorament en: a) aspectes legals en la creació d’empresa; b) 
ajuts i subvencions; c) el pla d'empresa; d) el Pla econòmic i financer; i e) 
línies de finançament. 
 

 Concurs d’aparadors de Nadal. Activitat tradicional de l’entitat cameral 
que s’acosta als cinquanta anys d’història que aposta per dinamitzar al 
comerç minorista durant la Campanya de Nadal mitjançant la decoració 
dels aparadors. En l’edició d’enguany el guardó de millor aparador del jurat 
va recaure en l’establiment Culinarium  i el del públic en Floristeria Brunea; 
amb un premi per cadascú d’ells de 300 €. 
 

 Programa Integral de Cualificación de Empleo (PICE). Programa 
formatiu i d’inserció en el marc del Plan Nacional de Implantación de la 
Garantía Juvenil (menors de 29 anys, en atur, amb o sense estudis) 
mitjançant fons Europeu (FEDER) 2014–2020. La proposta de treball 
elaborada per Cambres contempla quatre línies de treball específiques per 
donar cobertura a les persones inscrites en Garantia Juvenil: a) atenció 
inicial; b) orientació vocacional; c) formació troncal; d) formació específica; 
i e) acompanyament en contractació, beques i creació d’empresa. El 2020 
ha consolidat el programa a la demarcació com un referent de la formació 
en ocupació amb un total de 96 participants que s’han distribuït en un total 
de 7 formacions que van des de la logística a la iniciació en imatge i so, 
passant per hostaleria, atenció el client, electricitat i llauner i manicura.  
De les formacions que tenen una inserció més immediata trobem les del 
àmbit logístic però són les formacions de electricitat i llauner les consoliden 
més els llocs de feina.  
 

 3 Fira Ocupació Jove del Bages (PICE). Dins de les actuacions del 
programa PICE s’inclou la de realitzar la 3ª Fira de l’Ocupació Jove del 
Bages, punt de trobada entre el món empresarial local i els joves 
beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L’impacte de la Covid 
19 va fer necessari passar al format virtual aquesta fira. 
 
Aquest punt de trobada ha de funcionar en dues direccions: d’una banda 
facilitar en un espai i en un dia concret el màxim d’ofertes i perfils possibles 
en borsa d’ocupació; i de l’altre, cobrir les necessitats de personal 
facilitades per les empreses amb el major nombre de candidats possibles. 
La Fira va tenir lloc el 27 al 29 d’abril de 2020, en format online. La Fira de 
l’Ocupació del Bages es consolida, amb tan sols dues edicions, com una 
proposta d’èxit per apropar empreses i professionals que busquen un lloc 
de treball. Va rebre prop de 303 visitants, igualant l’edició anterior feta 
presencialment, que van poder contactar amb les 30 empreses que hi eren 



presents a la recerca de nous professionals. A la fira s’hi oferien un 
centenar de llocs de treball d’incorporació immediata, a més de recollir 
currículums dels perfils que les empreses preveuen que necessitaran en el 
futur.  

 #Quecapempresatanqui. La Cambra de Manresa amb l’objectiu de donar 
suport al teixit empresarial en uns moments tan difícils i de futur incert, en 
col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, va decidit 
engegar aquest projecte que tenia com a objectiu aconseguir la informació 
de l’estat actual de les empreses i saber les seves perspectives 
econòmiques dels pròxims mesos. Es van contactar 350 empreses 

 Aixeca’t, Activa’t, Accelerat. En el marc del conveni extraordinari entre 
Generalitat i Consell de Cambres la Cambra de Manresa ha participat 
activament en el programa, un projecte amb productes i serveis 360º, 
gratuïts o subvencionats, per ajudar les empreses i autònoms a aixecar, 
activar i accelerar el seu negoci. S’han atès un total de 160 empreses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4.- TRÀMITS. 

 
 El conjunt d’activitats que inclou aquesta línia també es qualifiquen com 
a funcions público-administratives d’acord amb els apartats a), h), i) de 
l’article 5.1 de la llei 4/2014 i apartat  c) de l’article 5.2 de la llei 4/2014, entre 
d’altres. 
 

 Tramitació certificacions. 

La Cambra ofereix als seus electors servei de certificacions relacionades 
amb el comerç internacional: Certificació d’origen, reconeixements de 
signatura, quaderns ATA, certificats de lliure venda, numero de exportador 
autoritzat, noves certificacions (lliure venta, pertinença cens, grandària 
empresarial, marca renombrada, ...). 

 
El 2020 s’han emès: 
 2.884 Certificats d’Origen 
 1.088 Registres Signatures 
 74 Quaderns ATA 

 
 Oficina de gestió empresarial (OGE) 



En l’exercici 2020 l’Oficina de gestió empresarial (OGE)de la Cambra  ha dut 
a terme 20.543  tràmits telemàtics i 309 tràmits presencials. Alguns dels 
tràmits més habituals són: 

 Registre d'empreses instal·ladores (RASIC)  
 Registre de tallers d'automòbils (RASIC)  
 Tràmits instal·ladors professionals  
 Obertura de centres de treball  
 Registre sanitari  
 Registre agrari  
 Cooperatives: Dipòsits de comptes anuals, sol·licituds de dades 

registrals, certificació denominació social, etc.  
 Fundacions: Constitució, modificació d’estatuts, dades registrals.  
 Subvencions comerç, turisme i consum al CCAM (Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya) i a l'ICF (Institut Català de Finances).  
 Desfibril·ladors  
 Vendes especials: Rebaixes, liquidacions i saldos.  
 Tràmits de seguretat i salut laboral.  
 Tràmits de farmàcies, ortopèdies i òptiques.  

A més a la Cambra també trobareu aquests altres serveis: 

 Certificat digital per a tràmits davant l'AEAT.  
 Tramitació de la declaració d'INTRASTAT.  
 Tràmits davant el Registre Mercantil.  
 Creació d'empreses - PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) online.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.- INSTITUCIONAL - ESTRUCTURA: 

 
 El conjunt heterogeni que inclou aquesta línia també es considera que 
forma part de les funcions público-administratives de la Cambra de 
Manresa, en base, entre d’altres, als següents apartats dels articles 5.1. i 
5.2. de la Llei 4/2014: 
 
 Epígrafs de l’apartat 5.1: 
 c) Assessorament AAPP. 
 g) Cens públic d’empreses i gestió establiment-seu. 
  



 Epígrafs de l’apartat 5.2: 
a) Col·laboració foment economia. 
b) Col·laboració increment competitivitat. 
b) Elaborar estudis econòmics. 
c) Fires i exposicions. 
d) Col·laborar en matèria de formació reglada. 

  
 Funció Institucional: 

La Cambra és, des de la seva fundació, és l’instrument institucional natural 
d’expressió de l’opinió dels comerciants i industrials del Bages. Una Cambra 
legitimada socialment per exercir el lideratge d’interlocució amb els diferents 
agents institucionals polítics i socials. Una entitat que ha consolidat la seva 
estructura, incrementant les capacitats per desenvolupar diversos serveis i 
eines al servei de l’enfortiment de les seves empreses. 
 

Els objectius que comprèn la funció de institucional són: 
  

• Fer territori (infraestructures, urbanisme, comerç,...). 
• Suport empreses. 
• Foment productivitat. 
• Debat formació (en tots els seus nivells). 

 
 

 Comissions de Treball de la Cambra de Comerç i del Consell de 
Cambres. 

La funció de institucional s’executa, principalment, des de les Comissions de 
treball de la Cambra de Comerç i del Consell de Cambres. 
En aquesta legislatura  a la nostra Cambra s’han constituït les Comissions de 
Comerç, Desenvolupament Turístic, Territori, Sostenibiltat e Infraestructures, 
salut, Tecnologia i Empresa, Formació i Responsabilitat Social, 
Internacionalització i Economia. El treball de les comissions s’articula per mitjà 
de les següents accions: 
 

 Elaboració estudis i diagnosis. Estudi de Dinamisme empresarial al 
Bages (condicionat a Conveni amb Ajuntament de Manresa). 

 Organització trobades i sessions. 
 Elaboració d’informes interns. 
 Comunicació digital (web, e-butlletins i xarxes socials) 
 Participació en entitats.  
 Anàlisi i presa de decisions. 
 Seguiment, control i avaluació. 
 Comunicació intern-extern de les decisions. 

La Cambra participa també activament a les Comissions del Consell de 
Cambres de Catalunya 
 
 
 
 



 Gabinet d’Estudis 

A través del Gabinet d'Estudis Econòmics i d'Infraestructures i del seu Consell 
Assessor, la Cambra de Comerç de Barcelona aporta elements de reflexió i 
d'anàlisi en l'àmbit de l'economia i el desenvolupament territorial, exercint 
una funció impulsora.  

 
Estudi Econòmic de la demarcació : Dinamisme Empresarial al 
Bages . En el marc del Conveni amb l’ Ajuntament de Manresa sobre el 
Observatori Econòmic. 
Estudi Oportunitats per desenvolupar sistemes Click and Collect 
per al comerç de proximitat urbà. En el marc del Conveni de Consell 
de Cambres amb el Consorci de Comerç, Artesania i moda. 

Realització de l’ estudi sobre les Potencialitats del Sector Químic 
del Bages a encàrrec del Consell Comarcal del Bages 
  
L’estudi sobre les potencialitats del sector químic al Bages relaciona 
quines són les característiques del sector químic a nivell global, estatal 
i català. Tractant-se d’un sector en creixement, globalitzat, amb alt 
nivell de capitalització i que inverteix en formació, R+D+i i salaris 
mitjans més alts que d’altres sectors presents al país.  
  
L’estudi repassa les característiques econòmiques del sector implantat 
al Bages i la seva evolució en els darrers 10 anys. Es tracta d’un sector 
infrarepresentat en el marc del conjunt català, amb possibilitats clares 
de creixement.  
  
El territori ofereix formació universitària, sòl industrial vident i en 
perspectiva, recursos naturals com matèria primera i una proximitat al 
principal pol de la indústria del sud d’Europa. Creiem que cal una aposta 
per part de la comarca que inclogui una planificació del sòl industrial, 
una aposta clara per la consolidació de la formació, agilitat en els tràmits 
i permisos i una interlocució entre la indústria, l’administració i la 
societat. 

  
 

 Participació en Entitats. 
La Cambra participa activament, i dins dels òrgans de govern,  en diferents 

entitats que realitzen activitats coincidents amb les que suposen els plans 
camerals. Aquesta participació suposa igualment una execució dels plans 
camerals. La relació d’institucions més destacades amb les quals es participa 
és: 

- Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània. 
- Fundació Universitària del Bages. 
- Escola Universitària Politècnica de Manresa. 
- Fundació Lacetània. 
- Centre Tecnològic de Manresa (CTM).  
- Fundació Fira de Manresa. 
- Taula de la Formació del Bages (Consell Comarcal del Bages) 

  



 Taula de Territori, Sostenibilitat e Infraestructures. 

La Cambra de Comerç de Manresa juntament amb diferents institucions 
del  Bages va crear l’octubre de 2003 la Taula de la Construcció amb la finalitat 
de treballar i debatre diferents temes relacionats amb la construcció, l’ 
urbanisme i les infraestructures, així com plantejar davant de les 
administracions públiques els aspectes més importants que afecten els 
col·lectius implicats  per tal d’esdevenir un interlocutor únic per tractar 
problemes comuns i cercar solucions  amb una sola veu consensuada. 

Aquest darrer any s’ha transformat en la Taula de Territori, Sostenibilitat 
e Infraestructures. 

Els principals temes tractats han estat: 

 Projectes estratègics de ciutat 
 Dèficit de les connexions ferroviàries amb Barcelona i àrea metropolitana 
 Dèficit de les infraestructures viàries. Carreteres C-16 i C-55 

En l’actualitat està formada per: 

La Comissió de la Construcció de la Cambra de Comerç de Manresa 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
Col·legi d’Enginyers Industrials del Bages 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
Gremi de la Fusta 
Gremi d’Instal·ladors del Bages i el Berguedà 
Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca. 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa  
 
 

 Next Generation EU  i Fons de Recuperació, transformació i 
resiliència. 

Hem estat un instrument d’informació i suport a les empreses per mitjà 
de sessions informatives, reunions amb agents del territori i empreses, 
participant activament en la promoció i assessorament a projectes 
empresarials 

Les Cambres de Comerç disposem d’una unitat de suport i 
assessorament orientada a l’acompanyament de les empreses en el 
disseny, presentació i execució d’actuacions finançables amb fons 
europeus. 

https://objetivotransformacion.camara.es/ 

 

 COVID-19. 

Durant el període inicial i més crític de la situació de pandèmia, es varen 
publicar en web píndoles informatives per a les empreses, des les quals 
destaquem: 

És essencial l’activitat exportadora? 
Estat d’alarma, comptes anuals i IS. 
Estat d’alarma, Crisi empresarial i Administració social. 
Píndoles Comerç (fases 1,2 i 3) 
Coronavirus i accidents de treball. 
Impost de Societats. 



 
 Corporació Dret públic. 

El caràcter de Corporació de Dret Públic, refermat amb la nova Llei Bàsica 
de Cambres, amb una estructuració dels òrgans de govern de base legal, així 
com les interrelacions de naturalesa legal que manté la Cambra de Comerç 
amb els òrgans tutelar (Generalitat de Catalunya i Ministeri) i amb els òrgans 
de coordinació com són la Cámara de España i el Consell General de Cambres 
de Catalunya, suposen que una part de les despeses pressupostades s’imputin 
a aquesta realitat. 

 

  
Públic  Privat Total

1.- Ingressos
Directes 8.550,25 €      118.091,96 €   126.642,21 €   
Indirectes 5.535,87 €      5.535,87 €      

2.- Despeses
Sous 56.377,87 €     
Directes 36.877,32 €     
Indirectes 42.078,74 €     

Resultat 3.155,84 €-        

Institucional-estructura



 

 

 

 

 

3.- INGRESSOS PROCEDENTS D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
(SUBVENCIONS) i SUBVENCIONS QUE S’ATORGUEN A TERCERS. 

Subvencions rebudes - exercici 2020 
       

Concepte  Import  Línia Cobertura  

        
Consell de Cambres       
Conveni DEMO Generalitat        8.787,92 €  Internacional  Conveni marc  
Conveni DEMO Generalitat        €  Programes públics Conveni marc 
EEN – ACCIÓ – Cambra BCN -       2.500 €  Internacional  Conveni  

 Fons Contingència Generalitat  59.268,00 € 
 General + Prog. Públics + 
Institucional Legal 

Generalitat Catalunya       
OGE     87,753,96 €  Tràmits  Conveni  
Ajuntament de Manresa       
Estudi Indicadors Bages                 -   €  Institucional  Conveni  
OBI      2.043,00 €  Internacional Conveni 
Concurs aparadors 0 €  Programes públics   
Cámara de España       
PICE – FSE -   81.647,78 €       Programes públics  Conveni  
Comerç minorista       -1.772,38 €       Programes públics   Conveni  
Expande, TIC, Innocamaras 
(FEE-FPDE)       3.984,90 €  Internacional Conveni 
FIRA OCUPACIÓ     12.000,00 €       Programes públics  Conveni 
FP DUAL                   -   €       Programes públics  Conveni 
Total   256.213,18 €      

Subvencions concedides - exercici 2019 

      
Concepte Import Línia Cobertura  

Concurs aparadors Nadal 300,00 € Programes públics Conveni 
Total 300,00 €     

 

 

 

 

 

 



4.- APORTACIONS VOLUNTÀRIES EMPRESES. 

 

Dins la liquidació hi consten unes aportacions voluntàries d’empreses 
imputades a l’exercici 2020 segons el següent desglòs: 

 

 

 

 

 Per altra banda, en el concepte “majors aportador”, s’hi ha consignat l’import 
de 9.130 € membres ple qualificats com a majors aportadors - art. 10 c) Reglament 
de Règim Intern-. 

 

 

El present document ha estat presentat al Ple de la Corporació en sessió de 27 
d’abril de 2021 que l’ha aprovat, la qual cosa certifico.  

 

 

 

 

 

 

Josep Gràcia i Casamitjana 
Secretari general 

 

Menys de 2M€  - 45 224 45 10.080,00 € 12 540,00 €      
De 2 a 5M€ - 75€ 54 75 4.050,00 € 4 300,00 €      
De 5 a 10M€ - 150€ 33 150 4.950,00 € 3 900,00 €      
De 10 a 50M€ - 450 17 450 7.650,00 €
Més de 50M€ - 750€ 2 750 1.500,00 €

EMISSIÓ 330 28.230,00 €

Devolucions 2020 1.740,00 €
Altres minoracions 850,00 €

Total empreses aportadores 311

25.640,00 €

Devolucions
2020 nº rebut import TOTALS



ANNEXES: imputacions ingressos i despeses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INGRESSOS PRESSUPOST 2020 generals internacionalització programes públics  tràmits institucional  serveis privats

Total ingressos antic RCP 38,31 €-                   38,31 €-         

Quaderns ATA 2.645,91 €              2.645,91 €     
Servei venda impressos 5.766,85 €              5.766,85 €     
Servei comercial 100,00 €                 100,00 €        
Missions comercials 900,00 €                 900,00 €       
Altres serveis 47.276,54 €            12.900,00 €   34.376,54 €    
Certificacions 162.066,05 €          162.066,05 € 
Servei Patents i Marques 3.656,22 €              3.656,22 €     
Servei cursets 2.114,40 €              1.057,20 €           1.057,20 €     
Serveis generals Cambra 681,03 €                 681,03 €       
Servei Consultoria Pymes -  €                       -  €             
Servei de Traducció 481,71 €                 481,71 €        
Certificats Digitals 10.933,60 €            10.933,60 €    
Servei Legalització de documents 10.888,48 €            10.888,48 €   
Servei número d'exportador autoritzat 64,00 €                   64,00 €               
Servei Borsa de Subcontractació -  €                       -  €                   
Servei Recobrament Deute l'estranger 16.368,14 €            16.368,14 €    
Assessorament internacional i duanes 187,50 €                 187,50 €             
Aportacions empresarials 25.640,00 €            25.640,00 €   
Servei Certif icats 6.162,50 €              6.162,50 €     
Quotes majors aportadors 9.130,00 €              9.130,00 €     
Altres ingressos varis 75,00 €                   75,00 €         

Subvencions 168.459,22 €          26.493,97 €   17.315,82 €         116.099,18 €       8.550,25 €     
Subvenció OGE 87.753,96 €            87.753,96 €   

Ingressos per arrendament 68.840,93 €            68.840,93 €   

Total ingressos no permanents 630.192,04 €          

TOTAL INGRESSOS 630.153,73 €          26.530,66 €   18.624,52 €         116.099,18 €       275.283,75 € 126.642,21 € 66.973,41 €    

Línies d'activitatCambra Manresa



 

 

 

 

DESPESES PRESSUPOST 2020 generals internacionalització programes públics  tràmits institucional  serveis privats

Altres Subvencions 900,00 €                 900,00 €                    

Viatges Nacionals 538,70 €                 538,70 €       

Lloguer Local Can Jorba 93.336,20 €            93.336,20 €   

Conservació i Reparacions 902,38 €                 902,38 €       

Material ATA 973,06 €                 973,06 €       
Impressos Certif icats d'Origen 4.340,00 €              4.340,00 €     
Servei Registre Mercantil 86,22 €                   86,22 €          
Servei Patents i Marques 4.010,26 €              4.010,26 €     
Servei Informa -  €                       -  €             
Tiquets Aparcament -  €                       

Dictamens i Estudis Diversos 144,91 €                 144,91 €       
Auditoria de comptes 2.829,27 €              2.829,27 €     
Assessoria Comptable 1.920,00 €              1.920,00 €     
Assessoria Informatica 4.192,94 €              4.192,94 €     
Assessoria Laboral 2.223,36 €              2.223,36 €     
Prevenció de riscos laborals 2.420,45 €              2.420,45 €     
ISO 1.959,96 €              1.959,96 €     
Servei Camerfirma 9.513,75 €              9.513,75 €     
Servei de Traduccions 437,91 €                 437,91 €        
Servei Legalització de documents 9.679,76 €              9.679,76 €     
Servei Recobrament Deute Estranger 14.185,72 €            14.185,72 €    
Servei PICE 40.018,41 €            40.018,41 €         
Servei Certif icats 283,85 €                 283,85 €       
Xpande Digital 239,09 €                 239,09 €             
Servei Fira d'Ocupació 2020 4.197,20 €              4.197,20 €          
Servei Plataforma E-Tramites 904,00 €                 904,00 €       

Assegurances 4.913,86 €              4.913,86 €     

Publicitat (dominis w eb) 2.811,70 €              2.811,70 €     
Actes i Recepcions 3.755,61 €              3.755,61 €     

Electricitat 12.010,19 €            12.010,19 €   
Aigua 227,27 €                 227,27 €       
Telefon 4.164,41 €              4.164,41 €     

Material Oficina 901,32 €                 901,32 €       
Correus i Telegrafs 342,87 €                 342,87 €       
Repartiment de correspondencia 542,69 €                 271,35 €       271,35 €       
Cambra de Comerç Internacional 726,19 €                 726,19 €             
Promocio de Mercats Exteriors 1.479,00 €              1.479,00 €           
Missatgeria OGE 40,54 €                   40,54 €         
Despeses de Comunitat C/ Carrio 1.946,62 €              1.946,62 €     
Neteja 5.986,97 €              5.986,97 €     
Manteniment maq. Oficina 1.693,64 €              1.693,64 €     
Manteniment Equips proces dades 5.217,95 €              5.217,95 €     
Activitats Empresarials i formatives 20.099,50 €            4.195,00 €           2.500,00 €     13.404,50 €    
Despeses  Comunitat Can Jorba 6.678,36 €              6.678,36 €     

Impost de Societats 198,73 €                 198,73 €       
Contribucions 3.222,60 €              3.222,60 €     
Quota Altres Organismes 34,00 €                   34,00 €         

Iva soportat no deduïble 24.766,00 €            24.766,00 €   

Sous i salaris 203.955,01 €          

Assegurances Socials 65.267,10 €            

Altres despeses socials 307,15 €                 

Gratif icacions 661,50 €                 

Altres publicacions 4.500,00 €              4.500,00 €     
Servei de premsa 7.854,00 €              7.854,00 €     
Pèrdues d'altres crèdits incobrables

Subscripcions 946,69 €                 946,69 €       
Subscripcions C. Exterior 405,60 €                 405,60 €             
Despeses financeres 9.097,07 €              9.097,07 €     
Dotacio amortitzacions 23.758,83 €            23.758,83 €   
Dotació amortització inmob. material -  €             
Dotació amortització inmob. inmaterial -  €             
TOTAL DESPESES 618.750,37 €          201.662,24 € 6.805,79 €           45.354,70 €         16.221,21 €   36.877,32 €   41.638,36 €    

RESULTAT 11.403,36

Línies d'activitatCAMBRA MANRESA
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