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Informe de retorn a les aportacions a la consulta pública prèvia a l’elaboració de 
l’Avantprojecte de llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació 
de Catalunya. 
 
 
 
 
El Departament d’Empresa i Coneixement va obrir una consulta pública sobre 
l’Avantprojecte de llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de 
Catalunya.  
 
Els objectius de l’avantprojecte són els següents: 
 

  Desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 

cambres prevista en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 125. 

 Reforçar la seguretat jurídica i la coherència entre la normativa catalana i 
estatal en l’àmbit de les cambres.  

 Vetllar per la sostenibilitat financera de les cambres. 

 Garantir que les funcions públiques de les cambres i els serveis que presten 
s’adapten a les necessitats del teixit empresarial.  

 Millorar els mecanismes de coordinació i col·laboració entre les cambres entre 
sí, entre les cambres i l’Administració de la Generalitat, així com entre les 
cambres i les empreses.  

 
Des del dia 11 de novembre de 2019 i fins el dia 29 de novembre de 2019 es 
convidava la ciutadania a fer aportacions a través del Portal  Participa de la Generalitat 
de Catalunya amb l’objectiu de disposar de les opinions i de conèixer el posicionament 
respecte d’aquells punts que permetin una millor elaboració de l’Avantprojecte de llei 
de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. 
 
Durant el període de presentació de propostes a la consulta pública prèvia s’han  
presentat dues propostes mitjançant l’espai participa.gencat.cat, que són les següents: 
1. Sr. Jesús Serra 
2. Consell General de Cambres de Catalunya 
 
A continuació, s’enumeren i es valoren les diferents propostes: 
 
1. Sr. Jesús Serra 

 
La seva aportació es concreta en tres temes: 
-  Proposa, com a model ideal, una única Cambra amb moltes delegacions 
- Reclama més implicació de les cambres en la promoció de la internacionalització 
- Proposa que les cambres o el Consell siguin interlocutors principals en les 

negociacions que impliquin a empreses 
- Fa una proposta en relació amb les funcions que s’haurien de reconèixer a les 

cambres 
 
Respecte del model territorial que es proposa, la llei establirà els mecanismes flexibles 
per a que les cambres i les empreses puguin promoure  modificacions de les 
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demarcacions  que tinguin per objectiu la millora en l’eficiència en l’exercici de les 
seves funcions,  sempre que es facin amb consens dels territoris implicats. 
 
Respecte de la resta de consideracions, es tindran en compte en l’elaboració de la 
norma, respectant els àmbits competencials, tant de l’Administració i els seus ens, com 
de la normativa que regula la representació empresarial. 
 
 
2.  Consell General de Cambres de Catalunya 
 
La seva aportació es concreta en: 
 
- Fa una proposta de preàmbul 
- Fa una proposta de classificació i descripció de les funcions públic administratives 

de les cambres i el Consell: 

 Institucionals de representació, proposta, consulta i assessorament 

 De col·laboració amb les Administracions Públiques 

 Funcions específiques 

 Activitats de caràcter privat 

 Funcions instrumentals de les Cambres 

 Registre activitats econòmiques 
 

 

Pel que fa a la proposta de preàmbul, el Consell aporta idees del que ha d’ésser el 

contingut nuclear de la llei: posar en  valor la representativitat de les cambres; definir 

les seves funcions;  definir els mecanismes de col·laboració entre les cambres i amb 

l’Administració; adequar el  seu finançament públic i privat. Proposa també que  la llei 

catalana desenvolupi la normativa bàsica estatal per adequar la regulació al nou 

entorn empresarial i socioeconòmic, sota els principis d’eficiència, simplicitat, 

territorialitat, universalitat i cooperació, tot potenciant les cambres territorials i 

transformant el Consell de cambres, amb un rol de coordinació i representació.  

El plantejament de quins són els temes cabdals que ha de contenir la llei es valora 

positivament. El seu desplegament en l’articulat, però, haurà de tenir en compte el 

context normatiu, el respecte a la voluntat conjunta dels plens de les cambres i la 

viabilitat econòmica. Un cop definit l’articulat, es podrà concretar millor el contingut del 

preàmbul.  

Respecte a la proposta de classificació i descripció de les funcions de les cambres i el 

Consell, es valora positivament l’ exercici de reflexió exhaustiva sobre el rol de les 

cambres i el valor de la seva representativitat, però es considera que cal   avançar en 

el procés de redacció per tal d’aportar més rigor. 

 

La classificació de les funcions en: institucionals de representació, de col·laboració, 

específiques, privades i instrumentals aporta un esquema de partida, però . 

l’avantprojecte haurà de descriure en primer lloc  les finalitats de les cambres i 

endreçar tot seguit les funcions en què es materialitzen; en aquest sentit,  l’esquema 

aportat en la proposta del consell de Cambres pot ser d’ utilitat. Tanmateix,    caldrà 
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distingir amb precisió  les funcions públiques de les privades i alhora, destriar  les 

funcions pròpiament dites de les actuacions detallades en que aquestes es 

despleguen, la descripció de les quals no seria adequada per a un text normatiu, per la 

seva naturalesa més contingent.  

 

Els criteris de definició i coordinació de les funcions de les cambres hauran de ser la 

defensa dels interessos sectorial que les cambres representen, entesos en el context 

econòmic actual i futur, l’ encaix i sinèrgia amb d’altres ens públics i privats que  

treballen actualment en l’ecosistema del teixit empresarial, i  el respecte al marc 

normatiu  

                                                                                              

En definitiva, l’aportació del Consell de Cambres es considera positiva, ja que prové de 

l’òrgan de representació del conjunt de cambres catalanes. És, per tant, un punt de 

partida per a la concreció final de les funcions de les cambres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Felip i Torres 

Secretària general 
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