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LA CAMBRA, MÉS QUE MAI, 
AL COSTAT DE LES EMPRESES
La Cambra de Comerç de Girona va sorgir fa més de 100 anys de la mà d’una assemblea 
general d’empresaris gironins que volien crear una institució dedicada a defensar els 
interessos econòmics generals de les comarques gironines. En uns moments difícils, la 
societat civil feia un pas endavant i assumia la promoció del comerç, la indústria i els 
serveis.

Al llarg de la seva dilatada història, la institució s’ha anat dotant de les eines necessàries 
per oferir suport, formació, assessorament, ajuts i serveis a les empreses. També s’ha 
convertit en un potent altaveu de les reclamacions del sector empresarial davant de les 
administracions, al mateix temps que feia una necessària pedagogia sobre la riquesa i 
el valor afegit que les empreses aporten al benestar i al desenvolupament de la societat.
Hem estat sempre darrere dels projectes que han servit per impulsar les comarques 
gironines, tant dels que s’han fet realitat com dels que no s’acaben de concretar. Hem 
batallat en nom de les empreses per aconseguir millors infraestructures, per obrir 
mercats a l’estranger per als nostres productes i internacionalitzar l’economia, però 
també per incentivar la indústria local i els productes de quilòmetre zero. Reclamem des 
de fa temps una reducció de la burocratització que tenalla avui nous i vells projectes. 

Amb la perspectiva de superar la crisi provocada per la pandèmia, l’escassedat energètica 
i de matèries primeres i les conseqüències d’un conflicte bèl· lic, volem renovar el nostre 
compromís amb les empreses i la societat. Ens comprometem a continuar amb la nostra 
tasca per tal de convertir-nos en una institució cada vegada més propera, més valorada 
i més útil.
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Acompanyem les empreses en la 
millora de la seva productivitat i 
competitivitat impulsant la trans-
formació digital i l’adopció de no-
ves tecnologies.

TICCÁMARAS

Un programa pensat per donar suport a 
la incorporació de les noves tecnologies 
a les petites i mitjanes empreses amb la 
concessió d’ajudes per a la implantació 
d’actuacions de millora.

ÀREA 5G

Iniciativa d’impuls de la tecnologia 5G 
al territori, mitjançant activitats de for-
mació, projectes pilot i un laboratori de 
proves ubicat a l’edifici de la Cambra de 
Girona.

S’han realitzat més de 
100 diagnosis 
personalitzades

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
I NOVES TECNOLOGIES

Un nou servei per a les empreses i autò-
noms, adreçat a acompanyar-los en els 
seus processos de transformació digital.

> Ajuda en la connexió a solucions tecno-
lògiques.

> Recolzament en l’assaig de nous pro-
ductes i serveis basats en les noves tec-
nologies.

> Recerca de recursos de qualitat per a 
l’adopció de tecnologies digitals.

> Resolució de qualsevol dubte relacionat 
amb les noves tecnologies.

> Guía pels programes d’ajuts i subvenci-
ons.

OFICINA ACELERA 
PYME
Suport a la transformació digital. 

Subvencions 
procedents dels fons 
FEDER europeus

COMPETITIVITAT
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Subvencions del 100% 
procedents dels fons 
FEDER europeus
en la fase d’assessora-
ment i aproximidament 
del 50% en la fase de 
realització de les accions

Ajudem a les empreses a començar 
a exportar, a consolidar les vendes 
o a guanyar nous mercats, princi-
palment als països emergents.

CLUB INTERNACIONAL 
CAMBRA (CIC)

Oferim a les empreses assessorament 
personalitzat en les diverses etapes de la 
internacionalització, solucions a mida a 
les necessitats d’assistència, formació i 
promoció de l’empresa.

A més, pertànyer al CIC aporta serveis, 
avantatges i descomptes.

CONSULTES 
D’INTERNACIONALITZACIÓ

L’equip tècnic dona resposta a diversi-
tats de consultes en l’àmbit del comerç 
exterior.

RECOBRAMENT D’IMPAGATS 
INTERNACIONALS

La Cambra ofereix un servei gratuït de 
recobraments amistosos d’impagats 
amb empreses estrangeres de qualse-
vol país del món i que busca la negocia-
ció per intentar evitar la via judicial. 
S’ha aconseguit un 60% d’èxit dels
expedients iniciats.

MISSIONS EMPRESARIALS
I ALTRES ACCIONS DE 
PROMOCIÓ INTERNACIONALS

Un pla que dona suport a les empreses 
que volen incrementar les seves expor-
tacions i millorar la seva presència als 
mercats internacionals, avançant en la 
diversificació de mercats de destí i en 
l’operativa de les seves exportacions.

XPANDE DIGITAL

Pla de màrqueting digital per millorar el 
posicionament de l’empresa als mercats 
internacionals. Es facilita orientació es-
tratègica en funció del mercat al que es 
vol accedir.

FORMACIÓ

Anualment es realitzen una mitjana de 12 
jornades informatives i 3 cursos sobre co-
merç internacional amb mes de 350 em-
preses assistents.

INTERNACIONALITZACIÓ

Subvencions 
procedents dels fons 
FEDER europeus
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FIRES
FIRA D’OCUPACIÓ
TREBALLEMGI

La Fira d’Ocupació TreballemGi està de-
dicada a la inserció laboral dels joves de 
16 a 29 anys. S’organitza amb la col· labo-
ració de la Diputació de Girona, Ajunta-
ments i Consells Comarcals, la Univer-
sitat de Girona i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

Els principals objectius són:
> Millorar la seva ocupabilitat amb tallers 
pràctics de millora de currículum i marca 
personal.

> Posar en contacte les empreses parti-
cipants amb els perfils que més es con-
tracten.

> Informar de la realització de programes 
especialitzats de formació amb sortides 
laborals.

La iniciativa busca ajudar a la inserció 
i l’orientació laboral dels joves, facili-
tant-los el contacte amb empreses i en-
titats de diversos sectors.

Ja s’han realitzat prop de 10 edicions 
d’aquesta fira ocupacional en diverses 
localitats de la demarcació.

PARTICIPACIÓ FIRA DE 
MOSTRES DE GIRONA I FIRES
DE LES COMARQUES 
GIRONINES

La Cambra participa anualment a diver-
ses fires comercials de les nostres co-
marques amb un estand temàtic i amb 
exposicions sobre temes d’actualitat 
econòmica: Girona internacionalització, 
40 anys dels Guardons als Establiments 
Històrics, Innovació Empresarial, 25è ani-
versari de la Llotja de Contractació, etc.

FIRA PROFESSIONAL DUAL 
FP DUAL

La Fira de Formació Professional Dual té 
per objectius:
> Informar sobre les diferents alternati-
ves de futur en l’FP Dual que demana el 
teixit empresarial del territori.

> L’assessorament de les empreses en 
els avantatges de participar en l’FP Dual.

> Millorar l’ocupabilitat de les persones 
desocupades o inactives, especialment 
d’aquelles amb majors dificultats d’accés 
al mercat laboral, mitjançant l’adquisició 
d’experiència professional, incloses les 
iniciatives locals d’ocupació.

FIRES DE SUBCONTRACTACIÓ

La Cambra i les empreses gironines estan 
presents a les fires de subcontractació que 
es fan tant a nivell nacional com europeu, a 
través dels estands individuals o compar-
tits amb altres cambres catalanes o de l’Es-
tat. Es realitza un seguiment detallat dels 
contactes per establir sinèrgies que pro-
moguin o consolidin relacions comercials.

Subvencions 
procedents del Fons 
Social Europeu - POEJ

Subvencions 
procedents del Fons 
Social Europeu - POEFE
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CCI PIRINEUSMED

Programes de suport a l’impuls 
transfronterer 

Una aposta de les Cambres de Comerç 
d’Andorra, Girona, Lleida, Pirineus Orien-
tals i Occitània per impulsar i desenvolu-
par la cooperació econòmica i els fluxos 
comercials dins l’espai transfronterer, 
augmentant la competitivitat, la interna-
cionalització i la professionalització de les 
empreses transfrontereres creant noves 
oportunitats empresarials.

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) mit-
jançant el programa Interreg V A POCTE-
FA que fomenta les aliances entre pimes, 
autònoms i microempreses.

Estades subvencionades 
per a joves emprenedors 
que son acollits per 
empresaris receptors. 
Programa finançat per la 
Unió Europea. 

Participació de més 
de 1.500 empreses en 
intercanvis empresarials 
transfronterers

OFICINA DE FONS 
EUROPEUS NEXT 
GENERATION
Es un servei que té per objectiu identifi-
car i donar a conèixer les diferents con-
vocatòries dels fons europeus i fomentar 
la participació d’empreses gironines a 
projectes estratègics.

nextgeneration@cambragirona.org

IMPULS EMPRESARIAL

ERASMUS PER A JOVES 
EMPRENEDORS

Programa d’intercanvi empresarial que 
ofereix als nous emprenedors l’oportuni-
tat de realitzar una estada professional 
amb un empresari consolidat a un país de 
la Unió Europea. L’estada a l’estranger pot 
durar entre un i sis mesos.

Els emprenedors reben subvencions per 
una estada a un altre país europeu. El be-
nefici és tant per als emprenedors com 
per a les empreses d’acollida.

EMPRENEDORIA
SERVEI DE CREACIÓ 
D’EMPRESES

De forma gratuïta oferim resposta a 
qüestions relacionades amb la valoració 
de la idea de negoci, formes jurídiques, 
tràmits administratius i recursos eco-
nòmics. Acompanyem en tot el procés 
de desenvolupament de la idea, donem 
suport per elaborar el pla d’empresa, aju-
dem en la recerca de recursos i assesso-
rem en els diferents àmbits del procés 
d’emprenedoria.
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PROGRAMA SOSTENIBLITAT

L’objectiu d’aquest programa és millorar 
la productivitat i competitivitat de les 
micro, petites i mitjanes empreses amb 
l’adopció d’una cultura a favor de la inno-
vació permanent, per aconseguir un crei-
xement econòmic sostenible.

Subvencions 
procedents dels fons 
FEDER europeus

PLATAFORMA HUB&ROCK

La Cambra ha creat un Hub per fomentar 
la innovació de les petites i mitjanes em-
preses de les comarques gironines. Es 
tracta d’una plataforma innovadora que 
dona suport a les empreses per detectar 
els seus reptes i necessitats per millorar 
la seva competitivitat i per donar solució 
a desafiaments a través de la cogene-
ració de coneixement amb valor afegit i 
alta capacitat d’incidència en l’entorn. És 
una eina que vol ser un nucli empresarial 
digital per oferir al teixit empresarial de 
les comarques gironines la solució més 
adequada als seus reptes innovadors, a 
través de la col· laboració i la interacció.

COMPETITIVITAT

S´ha acompanyat diversitat 
d’empreses per aconseguir 
subvencions i projectes de 
millora

INDÚSTRIA 4.0

Programa que té per objectiu la trans-
formació digital de les pimes del sector 
industrial, ajudant-les a integrar i maxi-
mitzar eines competitives clau, amb sub-
vencions del 50% en projectes d’Indústria 
4.0 procedents dels fons FEDER euro-
peus.

INNOCÁMARAS

Programa per ajudar a les empreses en els 
seus processos d’innovació que incorpora 
la realització d’una diagnosi i subvencions 
del 50% a projectes de millora.

CAMERDATA
El fitxer d’empreses de Camerdata és 
una base de dades on apareixen totes les 
empreses i empresaris individuals autò-
noms de l’Estat, doncs integra el cens de 
totes les Cambres de Comerç amb més 
de 4 milions de registres. 

També disposa de bases de dades d’em-
preses a nivell nacional i internacional, 
informes comercials i financers i fitxers 
d’empreses de nova creació. 

+4.000.000
Més de 4 milions de registres 
d’empreses i autònoms i les seves 
dades essencials a l’abast

Totes aquestes eines ajuden a localitzar 
nous clients o proveïdors, enriquir bases 
de dades, realitzar campanyes de màr-
queting, fer estudis de mercat o conèixer 
millor un determinat sector per augmen-
tar la competitivitat.

Subvencions 
procedents dels fons 
FEDER europeus
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La Cambra organitza jornades i cursos 
en molts àmbits temàtics per tal d’oferir 
un suport continuat al teixit empresarial 
gironí.

Anualment es realitzen 
més de 100 jornades en 
els àmbits del comerç, el 
turisme, la indústria, les 
noves tecnologies i les 
infraestructures

Des l’inici del programa 
s’han atès prop de 
10.000 joves, formant-
los segons les 
necessitats del mercat 
de treball

S’han realitzat prop de 
500 accions formatives

Activitats informatives 
i formatives multisectorials

PICE – PLA INTEGRAL DE 
QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ

El programa està dissenyat per atendre 
les necessitats de l’empresa a l’hora de 
contractar joves treballadors amb una 
formació, capacitació i qualificació pro-
fessional d’acord amb el lloc a cobrir. 
Es preveuen ajuts a les empreses per a 
la contractació de joves de 16 a 29 anys 
amb contractes indefinits, temporals, 
de pràctiques i de formació i aprenen-
tatge, amb un compromís de 6 mesos de 
permanència.

Anualment es gestionen 
uns 1.200 convenis de 
pràctiques d’alumnes a 
les empreses gironines

PROGRAMA E+E

El Programa E+E (empresa+escola, es-
cola+empresa) és fruit d’un conveni marc 
de col· laboració signat l’any 1994, entre el 
Departament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya i el Consell de Cambres, 
per les pràctiques dels alumnes de for-
mació professional en centres de treball. 

FORMACIÓ, CURSOS 
I JORNADES

CAMPUS EMPRESARIAL 
VIRTUAL 

El Campus Empresarial Virtual és una 
plataforma de cursos en línia pròpia de 
les Cambres de Comerç. El CEV facilita 
la formació no presencial a distància 
a les persones que volen actualitzar 
coneixements o desenvolupar noves 
habilitats necessàries en el seu lloc de 
treball. Ofereix una oferta formativa 
diversa d’utilització molt àgil i pràctica.

Subvencions 
procedents dels fons 
FEDER europeus
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COMERÇ I TURISME
CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL I TURÍSTICA 
“ FES LA BOSSA”

Campanya de promoció comercial i turís-
tica que fomenta el comerç local i incen-
tiva les compres amb reclam turístic.
  
Des dels seus àmbits competencials, 
les diferents institucions i associacions 
que hi participen col· laboren amb el co-
merç i el turisme de la zona per posar 
en funcionament, adequar o ampliar els 
instruments que tendeixin a un més alt 
grau d’integració operativa com a forma 
d’augmentar la competitivitat del teixit 
empresarial.
 
PROGRAMA DE SUPORT AL 
COMERÇ AL DETALL

És una inicitiva de les cambres de co-
merç que té com a principal objectiu la 
dinamització de l’economia local a través 
de la realització d’accions en l’àmbit co-
mercial i turístic: recolzant i impulsant 
aquests sectors econòmics, millorant 
les estructures associatives i fomentant 
i promocionant l’activitat econòmica en 
general de les comarques gironines.

COSTA BRAVA GIRONA
CONVENTION BUREAU

La Cambra ostenta la presidència de l’en-
titat, ara liderada des del Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona, i que es centra 
en la promoció de les nostres comarques 
com a seu d’esdeveniments i congressos. 

S’ofereix un diagnòstic a les empreses 
del sector turístic i comercial i a enti-
tats municipals amb subvencions a la 
implantació de solucions per maximitzar 
les oportunitats per a la millora de la seva 
productivitat i competitivitat.

Diagnòstics sectorials 
o municipals a les 
comarques gironines

DIAGNOSIS DE COMERÇ 
I TURISME

Subvencions 
procedents dels fons 
FEDER europeus

Subvencions 
procedents dels fons 
FEDER europeus
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Celebració setmanal de reunions dels 
sectors agropecuari i ramader dels mer-
cats de Girona i Olot, per establir els 
preus de referència a les taules de preus 
de cereals, boví i fusta.

Consolidació d’activitats que possibili-
tin potenciar i diversificar l’activitat dels 
sectors agropecuari i ramader:

> Celebració de sessions setmanals els 
divendres a la Llotja de Girona.

> Celebració de sessions setmanals els 
dilluns al Casino Olotí.

> Participació en el Consell de Llotges i 
Mercats en Origen de Catalunya, a l’Asoci-
ación Española de Lonjas y Mercados en 
Origen (A.E.L.M.O), i a la Bourse de Com-
merce Européenne.

LLOTJA DE CONTRACTACIÓ

> Servei d’informació de preus 
i consultes.

> Realització de reunions sectorials i d’ac-
tes de presentació de productes i cam-
panyes promocionals i visites a les fires 
agràries de les comarques gironines.

> Organització d’exposicions.

> Celebració dels actes en relació amb la 
Matança del Porc.

> Llotja Semestral Extraordinària de la 
fusta i el suro.

Llotja Girona: divendres tarda al Palau 
Firal de Girona.

Llotja Olot: dilluns matí al Casino Olotí.

Espais relacionals del sector agropecuari gironí
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Tribunal Arbitral de Girona
www.tagirona.org

Servei de mediació de la 
Cambra:
www.cambragirona.cat/
serveis-a-lempresa/
mediacio/

MEDIACIÓ I ARBITRATGE

ARBITRATGE

L’arbitratge és un instrument per resoldre 
d’una manera ràpida i efectiva les con-
trovèrsies i permet organitzar un proce-
diment adequat a les necessitats de les 
parts i igualment executiu. L’actual es-
cenari ha suposat un canvi en totes les 
relacions socials, econòmiques i especi-
alment en les relacions contractuals que 
poden acabar en conflicte. Per aquest 
motiu el TAG ha establert un procediment 
simplificat i amb totes les garanties per 
tal de donar l’opció a totes les persones i 
empreses que es trobin en aquesta situa-
ció, evitant els importants col· lapses que 
hi ha a la jurisdicció ordinària.

Totes les empreses i persones, 
especialment les autònomes, que 
tinguin un conflicte en matèria de 
dret privat, controvèrsies deriva-
des de contractes de tràfic mer-
cantil o de caràcter civil tenen 
dues vies alternatives a la via ju-
dicial  per resoldre’ls: l’arbitratge 
i la mediació.

MEDIACIÓ

La mediació és una eina important per 
la resolució de conflictes empresari-
als. L’experiència demostra que estalvia 
temps i diners i que ajuda a propiciar un 
acord que satisfà a les parts implicades. 
Durant la seva llarga trajectòria al servei 
del món empresarial les cambres ha de-
senvolupat una dilatada experiència i una 
bona pràctica en la resolució consensua-
da de conflictes, com el millor camí per a 
les empreses per trobar sistemes alter-
natius més eficaços que el judicial.
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IMPULS INFRAESTRUCTURES
ORDENACIÓ
DEL TERRITORI

La Cambra impulsa la reflexió, l’anàlisi i la 
reivindicació de les necessitats actuals 
i futures de la xarxa d’infraestructures i 
dels serveis de transport adequats. L’ob-
jectiu és disposar d’un entorn adient que 
faciliti el desenvolupament d’una activitat 
empresarial competitiva.

Es formulen recomanacions i propostes 
de millora als plans, estudis, projectes i 
normatives de les diverses administra-
cions públiques.Un dels darrers treballs 
realitzats va ser l’anàlisi dels efectes de 
l’aixecament dels peatges a l’AP7.

CERCLE 
D’INFRAESTRUCTURES

És un fòrum de debat creat l’any 2007 on 
es tracten periòdicament els principals 
temes d’infraestructures. Des dels inicis 
ja s’han realitzat més de 50 sessions amb 
conferències de destacats ponents.

AEROPORT GIRONA
COSTA BRAVA

La Cambra impulsa, juntament amb la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona, l’associació de promoció aeropor-
tuària AGi, que des de la seva constitució 
l’any 2003 ha ajudat a aconseguir que l’ae-
roport gironí passés de 500 mil passat-
gers a 5 milions l’any 2010.

Actualment se segueix presentant un pla 
d’actuació anual per consolidar el màxim 
nombre de vols comercials a l’aeroport.
També s’impulsen el creixement de la càr-
rega aèria i el desenvolupament de l’avia-
ció corporativa.

GIRONA CENTRE LOGÍSTIC

És una associació liderada per la Cambra 
i que promociona les comarques giro-
nines com a centre logístic del nord de 
Catalunya.

GRUP IMPULS PER GIRONA 
(GIG)

Aquesta entitat, promoguda l’any 2006 
per la Cambra, agrupa les cambres de 
comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu 
de Guíxols, les patronals Foeg i Pimec i el 
Fòrum Carlemany.

Realitza reunions periòdiques amb els 
representants de les 6 organitzacions 
partíceps per tractar els princpals temes 
d’interès per l’economia de les comarques 
gironines.

S’organitzen jornades, promociona sessi-
ons i coordina comunicats conjunts.

Reclamem 
infraestructures a 
l’alçada de la nostra 
economia
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Expedició de més de 750 
certificats anuals

Més de 5.000
expedients anuals entre 
presencials i telemàtics

OFICINA DE GESTIÓ 
EMPRESARIAL (OGE)

L’OGE funciona com a únic punt de trami-
tació per a les empreses i els ciutadans. 
Ofereix la resolució immediata i la simpli-
ficació dels tràmits, a través de les noves 
tecnologies, a empreses i professionals 
i els facilita l’acompliment de les seves 
obligacions davant de l’administració.

CERTIFICATS DIGITALS

La Cambra de Girona gestiona els cer-
tificats electrònics de Camerfirma, que 
permeten accedir de manera àgil i efi-
caç als tràmits amb les administracions 
públiques o fer contractacions de béns i 
serveis propis de forma telemàtica.

CERTIFICATS DE COMERÇ 
EXTERIOR 

S’emeten diversos certificats per facilitar 
l’exportació de productes gironins fora de 
la Unió Europea.

QUADERNS ATA
És un document d’admissió temporal de 
mercaderies vàlid en els països membres 
de la Cadena ATA que substitueix els do-
cuments nacionals d’exportació i impor-
tació temporal.

CERTIFICAT D’ORIGEN
La finalitat d’aquest document és deter-
minar, amb la màxima precisió posible, 
l’origen de les mercaderies que s’impor-
ten o exporten

L’origen de les mercaderies condiciona 
el tractament aranzelari que se’ls donarà 
en el moment de la seva entrada al 
territori duaner de la UE, o del país tercer 
d’exportació,  ja que aquests apliquen 
tipus aranzelaris diferents segons el país 
d’origen.

ALTRES CERTIFICATS 
EMPRESARIALS

- Certificat de reconeixement de marca
- Certificat de cens
- Certificat de mida empresarial

CERTIFICAT DE LLIURE VENDA
Aquest certificat acredita que determi-
nats productes són de lliure venda en el 
mercat espanyol, de conformitat amb 
les disposicions vigents i normalment es 
sol· licita per exportar productes químics, 
cosmètics, farmacèutics, biològics i ali-
mentaris.

Més de 25.000 certificats 
anuals

TRÀMITS I CONSULTES
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LES COMARQUES GIRONINES
I LA CAMBRA EN XIFRES

Més de 64.000
empreses i 
autònoms que creen 
una economia viva 
i dinàmica

1 a 9 assalariats

25.674
10 a 49 assalariats
2.453

INTERNACIONAL

270 
Consultes de comerç exterior

27
Empreses participants en missions 
i agendes comercials internacionals

15
Programes d’iniciació i estudis de mercat 
internacionals

169
Oportunitats de fabricació captades 
a les Fires de Subcontractació

401
Assistents a jornades i webinars 
de comerç internacional

50 a 199 assalariats
320

200 o més
72

Sense assalariats
33.517

ALTRES
CERTIFICATS

+ 25.000 
Certificats d’origen anuals

CULTURA EMPRESARIAL 
I FORMACIÓ

Programa d’Ocupació Juvenil  

850 
Joves 
formats

FIRES VIRTUALS
TREBALLEMGI I FPDUAL

800 
Joves participants

125 
Empreses participants 
i assessorades

300 
Ofertes de treball presentades

2.500 
Entrevistes realitzades a joves

CAMPUS EMPRESARIAL 
VIRTUAL

300 
Cursos online ofertats

72 
Accions formatives 
realitzades
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DESENVOLUPAMENT
EMPRESARIAL

+ 700
Certificats digitals de Camerfirma

50 
Visites concertades amb emprenedores

30
Llistats d’empreses de Camerdata pres-
supostats

+ 4.000
Tràmits de l’Oficina de Gestió Empresarial 
(OGE)

OFICINA ACELERA PYME 
(OAP)

+ 200
Consultes de transformació digital a 
empreses

oap@cambragirona.org

COMERÇ I TURISME

+ 30
Jornades i tallers formatius 
impartits

+ 1.100
Assistents

OFICINA 
NEXT GENERATION EU

+ 200
Projectes assessorats

nextgeneration@cambragirona.org

PROGRAMES 
TRANSFRONTERERS

+ 1.500 
Empreses participants en intercan-
vis empresarials transfronterers

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

+ 1.200 
Convenis d’alumnes en pràctiques 
a les empreses gironines
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ENTITATS PARTICIPADES

1. AC Camerfirma
2. Agència Catalana de l’Aigua – Consell d’Adminis-
tració (Consell de Cambres de Catalunya)
3. Agència Catalana de Turisme (Consell de Cambres 
de Catalunya)
4. Agència de Desenvolupament del Ripollès
5. Associació a les Comarques Gironines per a l’Ar-
bitratge (TAG)
6. Asociación Española de Lonjas y Mercados de Ori-
gen (AELMO)
7. Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni 
Porcí (INNOVAC)
8. Associació de Cambres de Comerç del Mediterrani 
(ASCAME)
9. Associació Girona Centre Logístic
10. Associació per a la Formació Professional a l’Alt 
Empordà
11. Associació per a la Promoció i el Desenvolupament 
de les Comarques Gironines (AGI)
12. Associació per al Desenvolupament Rural Integral  
de la zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC)
13. Associació Promoció d’Esdeveniments Girona
14. Borsa de Comerç Europea
15. Cambra de Comerç Internacional (CCI)
16. Camerdata
17. Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar
18. Comissió Assessora de La Molina
19. Comissió Assessora del Ripollès
20. Comissió Projecte Suport a Primers Contractes (Con-
sell de Cohesió i Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona)
21. Consell Català d’Alimentació – Comissió de Competitivi-
tat i Internacionalització (Consell de Cambres de Catalunya)
22. Consell Català de la Formació Professional – Plenari 
(Consell de Cambres de Catalunya)
23. Consell Català de la Mobilitat (Consell de Cambres 
de Catalunya)
24. Consell d’Acció Exterior i Relacions UE (Consell de 
Cambres de Catalunya)
25. Consell de Cohesió i Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Girona
26. Consell General de Cambres de Catalunya
27.Consell Municipal de la Formació Professional i Ocu-
pacional de Girona
28. Consell Social de la Llengua Catalana (Consell de 
Cambres de Catalunya)
29. Consell Social de la Universitat de Girona

30. Consorci Port de Portbou
31. Costa Brava Cruise Ports
32. Debat Constituent Ciutadà de Catalunya
33. Equip Tècnic Grup de Treball de Seguretat dels 
Mossos d’Esquadra
34. Fundació Catalunya Cultura (Consell de Cambres 
de Catalunya)
35. Fundació Fira de Girona
36. Fundació Girona Regió de Coneixement 
37. Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
38. Fundació Privada Auditori Palau de Congressos 
de Girona
39. Fundació Salut Empordà
40. Fundació Universitat de Girona: Innovació 
i Formació
41. Fundación INCYDE
42. Grup Ad Hoc d’Economia Blava
43. Grup de treball sobre la gestió i el finançament del 
sistema de vies d’altes prestacions (grup de treball SI-
VAP) (Consell de Cambres de Catalunya)
44. Grup Impuls per Girona (GiG)
45. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) (Consell de Cambres de Catalunya)
46. Junta Arbitral de Transports de Girona, empreses 
carregadores
47. Junta de Compensació del Polígon Industrial 
de Celrà
48. Junta Rectora Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter
49. Jurat d’Expropiació de Catalunya, secció de Girona
50. Llotja de Contractació de Girona
51. Observatori del Paisatge – Consell Assessor 
(Consell de Cambres de Catalunya)
52. Pacte per la Reforma Horària (Consell de Cambres 
de Catalunya)
53. Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Uni-
versitat de Girona
54. Patronat de Turisme Costa Brava Girona
55. Ponència Tècnica Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona
56. Servicios Complementarios Fitosanitarios SA 
(SECFISA)
57.  Taula Gironina de Turisme
58. Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona
59. Taula de Promoció de la ciutat, sector comerç
60. Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC)

La Cambra participa dels òrgans 
gestors de diversitat d'entitats 
d'interès empresarial i social:
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La Cambra distingeix anualment amb 
diversitat de guardons l’excel·lència en 
l’activitat empresarial. Els premis a la in-
ternacionalització, a l’impuls empresarial 
i als establiments històrics volen reco-
nèixer els valors empresarials i posen en 
relleu l’esperit de superació, innovació i 
treball ben fet de les empreses de casa 
nostra. 

GUARDONS ALS 
ESTABLIMENTS HISTÒRICS

Un emotiu acte d´agraïment a 
l’antiguitat dels negocis

Des de l’any 1980 la Cambra celebra cada 
any  una trobada entranyable per premiar 
l’antiguitat de les empreses de la demar-
cació. Les nostres distincions, totalment 
consolidades i molt valorades pels em-
presaris gironins, valoren la continuïtat 
dels negocis. Per aconseguir aquests 
prestigiosos guardons les empreses ens 
han de portar documents que demostrin 
una antiguitat superior als 50 anys. Un 
jurat format per tècnics de la Cambra, 
historiadors i personalitats de prestigi 
s’encarrega de valorar les candidatures. 
Les empreses obtenen un diploma acre-
ditatiu i una placa de forja artística, a 
banda de la promoció que suposa la difu-
sió de la revista dels guardons i un vídeo 
commemoratiu per a cada establiment.

PREMIS IMPULS CAMBRA
Aquestes distincions volen reconèixer la 
labor de les nostres empreses per impul-
sar destacades actuacions de suport a la 
societat: solidàries, culturals, sanitàries, 
esportives, etc. 

PREMIS A LA 
INTERNACIONALITZACIÓ

Aquests guardons establerts l’any 1989 
volen premiar les empeses que s’hagin 
distingit més en el seu procés d’interna-
cionalització. 

> Guardó  Iniciativa  Exportadora
Aquest premi reconeix a les empreses 
exportadores amb un volum de facturació 
que no superi els 6 milions d’euros.

> Guardó  Projecció  Internacional
El premi reconeix la labor de les 
empreses exportadores que facturen 
més de 6 milions d’euros.

> Guardó  Especial  Innovació
Valora la labor empresarial per incorporar 
nous productes o serveis innovadors 
destinats als mercats internacionals.

> Guardó  Especial  Internacionalització
Premi extraordinari “Internacionalització 
de les comarques gironines”.

GUARDONS EMPRESARIALS
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1968  Primer curs de llengua catalana en temps de  
            marginació de l’idioma.

1969  Impuls i presidència del Polígon Industrial de  
            Celrà, el primer de les comarques gironines.

1970  Creació del Premi Consolat del Mar sobre 
            història econòmica gironina.

1970  Publicació del primer estudi d’Urbanisme 
            Comercial de la província de Girona.

1971  Inici dels cursos d’idiomes a 12 localitats de 
           les comarques gironines.

1972  Primer estudi sobre Sòl Industrial provincial.

1973  Creació del Centre d’Estudis Empresarials i  
            del Centre d’Informació i Documentació 
             Econòmica.

1974  Primera classe de l’Escola Politècnica de 
            Girona a les aules camerals.

1975  Inici de l’Escola de Turisme Ferran Agulló en  
           espais de la Cambra.

1975 Obertura del Centre Fitosanitari de Vilamalla,  
           reclamat des del 1984.

1976 Primera edició del Debat Costa Brava.

1980 Instauració de les Distincions als 
           Establiments Antics.

1981 Petició formal d’una Escola Oficial de Turisme,  
          que s’accepta el 1989.

1983  Organització de la 12a Fira d’Artesania de la 
            Garrotxa.

1984  Primera edició del curs sobre la Comunitat        
            Europea.

1984 Primeres classes de l’Escola Oficial d’Idiomes  
           a la Seu de la Cambra.

1888 Primer intent de creació de la Corporació.

1910 Creació de la Cambra de Comerç de Girona. 

1914  Petició de Servei permanent a les duanes de   
          La Jonquera i Puigcerdà per al turisme.

1915  Suport al primer Concurs Provincial de Bestiar.

1916  Primeres incursions comercials 
           a Àustria-Hongria.

1918  Primer curs d’idioma francès d’àmbit 
           comarcal.

1918  Suport cameral al procés d’Autonomia de 
          Catalunya.

1919 Creació de l’Escola Nocturna de Comerç.

1921  Gestions per poder exportar a l’Argentina 
           i a Cuba.

1923  Recomanació cameral per sotmetre contractes  
            a l’Arbitratge Internacional.

1929  Gestions amb EUA per controlar les tarifes  
            duaneres de les exportacions.

1932  Suport logístic i econòmic a la primera Fira  
            Comercial de Girona.

1945  Petició de la construcció del Pantà de Sau,         
            inaugurat el 1962.

1947  Primer curs d’anglès a les comarques gironines.

1957  Estudi per a la construcció de l’Aeroport 
            Girona-Costa Brava, inaugurat el 1967.

1958  Petició per al compliment de l’obligatorietat  
            del cabal mínim del Riu Ter.

1959  Publicació de l’informe de suport a la 
            Integració al Mercat Comú.

Conferència del catedràtic Ramon Trias Fargas al saló d’actes de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. 
Parlament del president de la Cambra, Francesc Ferrer Gironès. 1975. Foto Narcís Prats (CRDI Ajuntament de Girona)

DATES CLAU DE LA HISTÒRIA
DE LA CAMBRA
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1985 Publicació del primer Formulari Comercial  
           Català.

1985  Primera edició de la Mostra d’Artesania de  
            les Comarques Gironines a la Fira.

1985   Primeres classes del Centre Associat de la  
            UNED a Girona i de l’Escola Superior de 
            Relacions Públiques als locals de la Cambra.

1985  Consecució de l’Escola de Capacitació
            Forestal a Santa Coloma de Famers.

1986  Inici de l’assessorament en Creació d’Empreses.

1988  Suport a la construcció del Palau Firal de 
            Girona, petició inicial del 1970.

1989  Obertura de la delegació del Patronat Català  
            Pro-Europa a la Cambra.

1989  Instauració dels Premis Cambra a l’Exportació.

1990  Obertura de la Llotja de Contractació Agrope- 
            cuària a la Fira de Girona.

1991  Creació del Girona Convention Bureau per 
           promocionar el turisme de negocis.

1992 Primer Projecte Europeu Leonardo per fo-
           mentar pràctiques d’alumnes d’FP a les 
           empreses.

1993 Obertura del Centre de Formació Ocupacional  
           d’Hostaleria a l’Alt Empordà.

1995 Instal· lació del SECOT (Associació 
           d’empresaris sèniors) a la Cambra.

1997  Creació del Tribunal Arbitral de Girona, una 
            alternativa ràpida per als litigis.

1998  Certificació ISO 9001. Primera Cambra de 
            l’Estat espanyol i segona d’Europa.

2001  Inici del programa per promoure les noves  
            tecnologies a l’empresa.
 
2001  Instauració dels Premis Girona Convention  
            Bureau.

2003  Impuls compartit per a l’Aeroport 
             Girona-Costa Brava, que arriba als 5 milions  
             de passatgers (2009).

2003  Presentació de l’estudi prospectiu Girona  
             2010.

2004  Instauració dels Premis a la Qualitat en la 
              Formació i al Dinamisme Comercial.

2004  Lideratge del Congrés de Turisme de 
              Catalunya celebrat a Girona.

2005  Suport decidit al Parc Científic i Tecnològic 
             de la Universitat de Girona, obert el 2007.

2006  Creació de la Càtedra Cambra de l’Empresa  
             Familiar de la Universitat de Girona.

2006  Creació del Grup Impuls per Girona: Cambres 
               Gironines, patronals (Foeg i Pimec) i Fòrum 
               Carlemany.

2007  Primera sessió del Cercle d’Infraestructures  
             de Girona.

2007  Inauguració de l’Antena UdG , oficina 
             descentralitzada de la Cambra.

2008  Inauguració de les Antenes a Olot i Lloret de  
             Mar.

2009  Construcció de la nova Escola d’Hostaleria  de  
               l’Alt Empordà, promoguda per la Cambra, a  
             Figueres.

2010  Actes de celebració del Centenari de la  
            Cambra, on destaquen els concerts de Josep        
            Carreras a l’Auditori i de l’Escolania de 
            Montserrat a la Catedral de Girona.

Façana de la Cambra durant la celebració dels actes del Centenari
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2010  Elaboració de l’estudi “Situació i potencialitats 
             de l’eix ferroviari per al transport de mercaderies”. 
             Edició del llibre “La Memòria del Comerç:         
             Cultura en el territori (1931-1975)”.

2011  Organització a l’Auditori de l’acte reivindicatiu  
           “Aeroport de Girona: gestió des del territori”.

2011   Publicació de l’estudi “Cent anys d’economia  
            a les comarques gironines 1910-2010”, un  
            volum de referència de 450 pàgines amb  
            aportacions dels principals historiadors  
            econòmics de la demarcació.

2011   Edició del còmic “Temps era Temps”, 
            evolució i història empresarial recent amb     
            activitats didàctiques (2 edicions).

2011   Pèrdua del Recurs Cameral Permanent.

2012   Realització de l’estudi “Informació de valoració  
             de l’Aeroport Girona Costa Brava”. 

2013   Creació del Club Cambra empresarial i del 
            Club Internacional Cambra per a exportadors.

2014   Impuls del “Manifest del Far” pel ple 
             reconeixement del dret a decidir del poble  
             català, signat pel conjunt de Cambres de  
             Comerç i patronals catalanes.

2014   Impuls del programa europeu Erasmus+ per  
             empreses i emprenedors.

2014   Implementació del servei de mediació         
             empresarial.

2015  Fòrum Connecta: Talent i Empresa en moviment.

2015   Inici programa de garantia juvenil PICE, 
             d’orientació, capacitació i ocupació dels 
             joves.

2016   Edició del llibre històric i commemoratiu 
             “25 anys de la Llotja de Contractació de 
              Girona”.

2016   Creació de l’entitat transfronterera
              CCI Pirineus Med: que agrupa les cambres  
              de Comerç de Perpinyà, Lleida, Andorra i  
              Girona.

2017   Organització de la 1a Fira d’Ocupació Juvenil  
             Treballem Gi a l’Auditori de Girona. 

2018   Realització de l’estudi d’impacte econòmic  
             del Girona FC a primera divisió. 

2018  Creació de l’annex Girona Estadística i de  
             l’anàlisi de la demarcació a la Memòria 
             Econòmica de les Cambres de Comerç.

2019   Nova Fira per l’impuls de la Formació
             Professional Dual.

2020   Actuació de xoc contra la Covid amb la  
              creació del programa de suport empresarial  
              “Que Cap Empresa Tanqui”.

2021   Assessorament a empreses i emprenedors 
             per combatre la crisi de la covid-19 amb el  
             programa “Aixeca el teu Negoci”.

2021  Creació de l’Oficina cameral Next Generation  
             per oferir suport a les empreses gironines  
             que opten als ajuts europeus.

2022   Realització de l’Estudi “Alliberament dels  
              Peatges a l’AP7: efectes, reptes i oportuni-
              tats.”

2022  Consolidació de l’Oficina Acelera Pime per 
              a la digitalizació empresarial.

2022  Reconeixements empresarials dins el  
              marc de la representació teatral “L’Empresa 
              puja a l’escenari: tots som protagonistes” al  
              Teatre Municipal de Girona.

Membres del ple actual de la Cambra de Comerç de Girona el dia de la presa de possessió 
de l’actual president, Jaume Fàbrega. Foto: Aniol Resclosa (Cambra de Girona).
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Gran Via Jaume I, 46 17001 - Girona
Tel. 972 418 500  
cambra@cambragirona.org

www.cambragirona.cat


