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RESUM EXECUTIU 

El present informe de transparència de l’any 2021, s’elabora per donar 
compliment al que es disposa a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Tot i que el previst en aquesta llei només tracta sobre la transparència en 
l’àmbit de les funcions públiques que ostenta la Cambra, en aquest informe 
s’ha tractat de donar una imatge àmplia i fidel del bon govern corporatiu, 
i de la transparència en el seu sentit més ampli. 

Es començarà exposant tota la normativa aplicable a les cambres de 
comerç, en tots els seus àmbits d’actuació, exposant els elements més 
essencials que en regulen el funcionament, organització i fiscalització de la 
seva activitat. 

Tot seguit, es mostrarà i s’examinarà, els òrgans de direcció de la Cambra, 
la seva distribució en el marc de la presa de decisions, així com, les 
responsabilitats de cadascun dels membres. 

Les Cambres de Comerç, tenen una sèrie de finalitats a acomplir, i aquest 
n’és el nucli principal de la seva raó de ser. 

En quan a l’àmbit econòmic, s’analitzen totes les qüestions necessàries per 
dotar d’una fotografia econòmica real del estat de la Cambra, donant 
compte del resum d’ingressos i despeses, així com la retribució dels seus 
alts càrrecs. 

En la seva funció pública, la Cambra pot subscriure els convenis necessaris 
per al compliment dels seus objectius. 

 

1.- Història de la Cambra 

El 4 d’abril de 1887 un grup d’empresaris tarragonins, amb un marcat 
caràcter emprenedor i amb afany de modernització d’aquella societat que 
els va tocar viure, varen decidir constituir el que avui és la Cambra Oficial 
de Comerç Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona. 

L’acció s’emmarcà dins la primera onada de creacions de Cambres de 
Comerç a Espanya arran del Reial Decret que n’afavoria la seva constitució. 
Una normativa que pretenia reactivar un teixit productiu necessitat més 
que mai d’un potent revulsiu, atès que amb la pèrdua de colònies Espanya 
veia minvada no només la seva influència internacional, sinó que li calia 



definir com organitzar la seva economia i adaptar-se a temps de canvis 
molt profunds. 

De tot allò ja en fa més de 130 anys. En tot aquest temps la Cambra de 
Tarragona ha estat no només testimoni de les transformacions que ha 
viscut la societat, sinó que hi ha participat activament tot contribuint a la 
dinamització econòmica del territori i l’impuls a l’emprenedoria, alhora 
que s’ha convertit en un referent de la nostra societat civil. 

La cura de la Cambra de Tarragona envers el foment de tots els aspectes 
lligats al mercat del treball i l’economia no van tardar en arribar. 

Així l’any 1905 la nostra Corporació va ser pionera, dins el conjunt de 
l’Estat, en la creació de la Escuela Mercantil on ja s’hi estudiaven tres 
idiomes, economia i estadística entre d’altres moltes assignatures llavors 
considerades força “avançades”. 

Aquesta línia de treball no s’abandonà. De fet, no s’ha abandonat mai. Ja 
que fa poc més de mig segle la Cambra va ser decisiva en aconseguir que 
la ciutat, i per extensió les Comarques de Tarragona, es dotessin de la 
Universitat Laboral, un centre molt modern per l’època. 

L’any 1972, gràcies també a la Cambra es crea la Delegació Universitària 
de Tarragona de la que posteriorment en naixeria l’actual Universitat 
Rovira i Virgili, URV. 

Si parlem de drets laborals, la Cambra de Tarragona n’ha fet bandera. A 
tall d’exemple, de les moltes accions realitzades, el 1911 el Ple de la 
Corporació sol·licita formalment que l’1 de maig sigui festiu a tot el país. I 
l’any 1936 demana a l’administració l’establiment de les 40 hores 
setmanals. 

En l’actualitat la Cambra de Tarragona no ha abandonat el seu ADN 
fundacional i el sustenta en quatre grans pilars: internacionalització, 
formació, defensa de les infraestructures i foment de l’emprenedoria. 

Des de l’any 1887 la Cambra de Tarragona ha tingut 26 presidents. Laura 
Roigé, l’actual, és la primera Presidenta en els més de 130 anys d’història 
de la Corporació. Accedí en el càrrec el 18 de desembre de 2017. 

El primer president va ser Benigno López, qui fou president del 1887 al 
1892. 

 

 



2.- Normativa aplicable 

La legislació aplicable aquí definida, és una pinzellada de les disposicions 
més essencials, sense ser limitatiu o rellevant, i també se’n farà menció en 
el seu apartat específic, aquesta legislació n’és la següent: 

Llei Estatal: 

- Llei 4/2014, de 1 d’abril, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i navegació 

Aquesta llei estatal regula el marc jurídic per dotar de funcionament efectiu 
a les cambres, i en deixa clara la seva finalitat: 

Artículo 3 

Finalidad 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación tienen 
como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales 
del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de 
servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. Asimismo, ejercerán 
las competencias de carácter público que les atribuye esta Ley y las que les puedan 
ser asignadas por las Administraciones Públicas con arreglo a los instrumentos 
que establece el ordenamiento jurídico. Las actividades a desarrollar por las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación para el logro de 
sus fines, se llevarán a cabo sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación 
empresarial, de las facultades de representación de los intereses de los empresarios 
que asuman este tipo de asociaciones y de las actuaciones de otras organizaciones 
sociales que legalmente se constituyan. 

També fa esment a la creació del Reglament de Règim Interior, la 
normativa interna de les cambres, per a la regulació de la seva actuació en 
el dia a dia: 

Artículo 16 

Reglamento de Régimen Interior y Código de Buenas prácticas 

1. Cada Cámara tendrá su propio Reglamento de Régimen Interior, que será 
propuesto por el pleno y aprobado por la administración tutelante, la cual 
podrá también promover su modificación. 

La legislació bàsica dóna la capacitat de tutela al administració de les 
Comunitats Autònomes per tal de desenvolupar-ne i tutelar-ne les cambres 
de comerç del seu territori. 



Artículo 34 

Tutela 

Artículo 34 Tutela 

1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación están 
sujetas en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración General del 
Estado o de las respectivas Comunidades Autónomas, en el caso de que éstas 
hubieran asumido estatutariamente las competencias correspondientes. 

La función de tutela comprende el ejercicio de las potestades administrativas de 
aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión y disolución a los que 
se refieren los artículos 35, 36 y 37 de esta Ley. 

Llei Catalana: 

- 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria 
i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.  

La importància d’aquesta llei radica en els articles que dota a les cambres 
d’un règim jurídic especial, entre d’altres aspectes: 

Article 2 

Naturalesa i règim jurídic 

1. Les cambres són corporacions de dret públic i òrgans consultius de les 
administracions públiques, amb les quals col·laboren, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs fins i per a l’exercici de 
les competències i les funcions que tenen atribuïdes legalment. Llur estructura i 
llur funcionament intern han d’ésser democràtic 

També determina qui són els electors dels òrgans de govern de les cambres 
de comerç: 

Article 17 

Cens electoral 

1. Els electors d’un mateix àmbit territorial cameral constitueixen el cens electoral 
de la cambra corresponent i estan classificats en grups i categories i, si escau, 
subcategories, d’acord amb la importància econòmica relativa dels diversos grups 
econòmics representats, de la manera que es determini reglamentàriament. 

2. Els censos han d’ésser formats i revisats anualment pel comitè executiu, prenent 
com a referència l’1 de gener, i exposats al públic, sens perjudici de la previsió que 
l’article 8.3 fa per als casos de modificació territorial, fusió o integració de les 
cambres. 



3. L’estructura del cens en grups, categories i subcategories s’ha de revisar i 
actualitzar cada quatre anys, prèviament a les eleccions per a la renovació dels 
òrgans de govern, tenint en compte les variables econòmiques sectorials, de manera 
que es garanteixi l’adequada representació de tots els grups, categories i 
subcategories en el ple. 

Estructura els òrgans de govern: 

Article 21 

Òrgans de govern 

Els òrgans de govern de les cambres són el ple, el comitè executiu i el president.  
En quan a l’àmbit de tutela, al ser una corporació de dret públic, poden 
assistir a totes les reunions tant del Ple com del Comitè: 

Article 23 

Funcionament del Ple 

(...) 

4. L’òrgan tutelar ha d’ésser convocat a totes les reunions del ple i pot intervenir 
en les deliberacions amb veu però sense vot. 

Article 25 

Funcionament del comitè executiu 

(...) 

3. L’òrgan tutelar ha d’ésser convocat a totes les reunions del comitè executiu i pot 

intervenir en les deliberacions amb veu però sense vot. 

 

3. Govern corporatiu 

El Govern Corporatiu de la corporació l’exerceix el Comitè Executiu, que 
actua com a òrgan permanent de gestió, administració i proposat de la 
corporació. Està format pel President/a. Tres vicepresidents/tes, el 
tresorer/a i set vocals segons el previst en l’article 13 del Reglament de 
Règim Interior. 

13.- Concepte i composició del Comitè Executiu 

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la 
Cambra, es compon de dotze Membres, i està format pel President, tres 



Vicepresidents, el Tresorer, i set Vocals.  
 

Els membre del Comitè Executiu son els següents: 

Comitè Executiu  

Presidenta - Roigé Pons, Laura 

Vicepresident 1r - Sancho Hernández, Javier 

Vicepresident 2n - Aldecoa Llauradó, Fernando 

Vicepresident 3r - Arola García, Carlos 

Tresorer - Marsal Minguella, Ramon 

Vocal - Colet Roselló, Lluís 

Vocal - García Martínez, José Luis 

Vocal - Oriol Rovira, Joan 

Vocal - Aldecoa Llauradó, Antonio 

Vocal - Domènech Sevil, Agustí 

Vocal - Aregio Navarro, Joan 

Vocal - Ciuraneta Riu, Jordi 

 

4. Funcions 

Funcions público-administratives. 

En els apartats 1 i 2 de l’article 5 de la Llei 4/2014, estableixen les funcions 
de caràcter públic de les Cambres de Comerç. 

1. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació tenen les següents 
funcions de caràcter publicoadministratiu: 

a) Expedir certificats d’origen i els altres certificats relacionats amb el tràfic 
mercantil, nacional i internacional, en els supòsits que preveu la normativa vigent. 

b) Recopilar els costums i usos mercantils, així com les pràctiques i els usos dels 
negocis i emetre certificats sobre la seva existència. 

c) Ser un òrgan d’assessorament de les administracions públiques, en els termes 
que aquestes estableixin, per al desenvolupament del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació. 



d) Dur a terme activitats de suport i estímul al comerç exterior. 

e) Participar amb les administracions competents en l’organització de la formació 
pràctica als centres de treball inclosa en els ensenyaments de formació professional 
i en les accions i iniciatives formatives de la formació professional dual, en especial 
en la selecció i validació de centres de treball i empreses, en la designació i formació 
de tutors dels alumnes i en el control i avaluació del compliment de la programació, 
sense perjudici de les funcions que es puguin atribuir a les organitzacions 
empresarials en aquest àmbit. 

f) Tramitar, en els casos que així ho requereixi l’Administració General de l’Estat, 
els programes públics d’ajudes a les empreses en els termes en què s’estableixin en 
cada cas, així com gestionar els serveis públics relacionats amb aquestes quan la 
seva gestió correspongui a l’Administració de l’Estat. 

g) Gestionar, en els termes de l’article 8 d’aquesta Llei, un cens públic de totes les 
empreses, així com dels seus establiments, delegacions i agències radicats en la seva 
demarcació. 

h) Actuar de finestretes úniques empresarials, quan siguin requerides per a això 
per les administracions públiques competents. 

i) Col·laborar amb les administracions públiques en la simplificació administrativa 
dels procediments per a l’inici i exercici d’activitats econòmiques i empresarials, 
així com en la millora de la regulació economicoempresarial. 

j) Impulsar actuacions dirigides a l’increment de la competitivitat de les petites i 
mitjanes empreses, i fomentar la innovació i transferència tecnològiques a les 
empreses. 

k) Impulsar i col·laborar amb les administracions públiques en la implantació de 
l’economia digital de les empreses. 

l) En cas que l’autoritat de gestió dels fons de la Unió Europea ho consideri 
procedent, les cambres poden participar en la gestió de fons de la Unió Europea 
dirigits a la millora de la competitivitat en les empreses. 

2. També correspon a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació 
l’exercici de les funcions publicoadministratives que s’enumeren a continuació, en 
la forma i amb l’extensió que determinin, si s’escau, les comunitats autònomes: 

a) Proposar a les administracions públiques totes les reformes o mesures que 
considerin necessàries o convenients per al foment del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació. 



b) Col·laborar en l’elaboració, el desenvolupament, l’execució i el seguiment dels 
plans que es dissenyin per a l’increment de la competitivitat del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació. 

c) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i 
assessorament per a la creació d’empreses. 

d) Col·laborar amb les administracions públiques mitjançant la realització 
d’actuacions materials per a la comprovació del compliment dels requisits legals i 
verificació d’establiments mercantils i industrials en compliment del que estableix 
la normativa general i sectorial vigent. 

e) Elaborar les estadístiques, les enquestes d’avaluació i els estudis que considerin 
necessaris per a l’exercici de les seves competències. 

f) Promoure i cooperar en l’organització de fires i exposicions. 

g) Col·laborar en els programes de formació establerts per centres docents públics 
o privats i, si s’escau, per les administracions públiques competents. 

h) Informar dels projectes de normes emanats de les comunitats autònomes que 
afectin directament els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis o la 
navegació, en els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic determini. 

i) Tramitar els programes públics d’ajudes a les empreses en els termes que 
s’estableixin en cada cas, així com gestionar serveis públics relacionats amb 
aquestes, quan la seva gestió correspongui a l’administració autonòmica. 

j) Col·laborar amb l’administració competent informant dels estudis, treballs i 
accions que es duguin a terme per a la promoció del comerç, la indústria, els serveis 
i la navegació. 

k) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la cooperació i col·laboració 
amb les administracions públiques competents. 

l) Col·laborar amb les administracions competents per facilitar informació i 
orientació sobre el procediment d’avaluació i acreditació per al reconeixement de 
les competències professionals adquirides per experiència laboral, així com en 
l’aportació d’instal·lacions i serveis per a la realització d’algunes fases del 
procediment, quan les administracions esmentades ho estableixin. 

m) Les cambres de comerç també poden exercir qualsevol altra funció que les 
comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències, considerin 
necessàries. 

 

 



- Funcions privades. 

D’acord amb l’apartat 3 de la Llei 4/2014, les Cambres poden portar a 
terme altres activitats, que han de tenir caràcter privat i s’han de prestar en 
règim de lliure competència, que contribueixin a la defensa, suport o 
foment del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, o que siguin 
d’utilitat per a l’acompliment de les finalitats indicades i, en especial, 
establir serveis d’informació i assessorament empresarial. Així mateix, 
poden difondre i impartir formació en relació amb l’organització i gestió 
de l’empresa; prestar serveis de certificació i homologació de les empreses 
i crear, gestionar i administrar borses de franquícia, de subproductes, de 
subcontractació i de residus, així com llotges de contractació, en 
compliment dels requisits que exigeix la normativa sectorial vigent per a 
l’exercici d’aquestes activitats. 

També poden exercir activitats de mediació, així com d’arbitratge 
mercantil, nacional i internacional, de conformitat amb el que estableix la 
legislació vigent. 

Les funcions privades es troben sotmeses al Dret privat. 

- Naturalesa i finalitat 

També indicar la naturalesa i finalitat que es recullen a la Llei Bàsica de 
Cambres, l’esmentada Llei 4/2014, d'1 d'abril: 

Article 2: Naturalesa i règim jurídic. 

“Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació són corporacions 
de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment 
de les seves finalitats, que es configuren com a 

òrgans consultius i de col·laboració amb les Administracions Públiques, sense 
menyscapte dels interessos privats que persegueixen. La seva estructura i 
funcionament hauran de ser democràtics.” 

Article 3. Finalitat. 

“Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació tenen com a 
finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a les empreses 
que exerceixin les indicades activitats. Així mateix, exerciran les competències de 
caràcter públic que els atribueix aquesta Llei i les que els puguin ser assignades 
per les Administracions Públiques conforme els instruments que estableix 
l'ordenament jurídic.” 
 



5. Comptes Anuals i informes auditoria 

La Cambra de Tarragona audita de forma independent els comptes anuals, 
segons el previst al Reglament de Règim Interior de la Cambra de 
Tarragona en el seu article 59. 

59.- Auditoria 

Els estats financers de la Corporació seran anualment objecte d’un informe 
d’auditoria de comptes extern per empresa habilitada legalment per a  aquesta 
funció.  
 

En aquest informe de transparència es fa referència als comptes publicats 
per la Cambra en el següent enllaç:  

 

https://www.cambratgn.com/pdf/memoriacomptes2021.pdf 

 

No obstant, se’n transcriu el compte  de pèrdues i guanys de l’exercici 
tancat el 31 de Desembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pressupostos 

En aquest punt es detallen els pressupostos aprovats per el Ple de la 
Cambra i per l’òrgan tutelar. 

Així en el capítol d’ingressos es detalla el següent: 

 

 

 



En l’apartat de despeses el pressupost seria el següent: 

 

 

En l’àmbit del pressupost d’inversions previstes per al 2022 seria el 
següent: 

 

 

 

 



 

7. Retribucions alts càrrec i òrgans de govern 

Els òrgans de Govern de la Corporació no perceben retribució per 
l'acompliment de les seves funcions, ni dietes per l’assistència a 
reunions, únicament se’ls pot rescabalar de les despeses degudament 
justificades en exercici de les seves funcions camerals. 

 

En les retribucions del personal laboral de la Cambra s’estructura de la 
següent manera: 

 



 

 Retribució Bruta 2021 
Direcció i Responsables 
àrees 

308.698 

 
Tècnics 

102.851 

 
Administratius 

59.918 

 

8. Convenis  

En aquest apartat, es publiquen els Convenis subscrits amb 
l’Administració Pública: 

CONCEPTE IMPORT 
a) Subvencions 667.388,16 

FEDER Comerç minorista 23.373,51 
Fons Social Europeu red embajadores fp dual 38.173,25 
Fons Social Europeu fires ocupació 97.916,92 
Fons Social Europeu fires fp dual 8.606,10 
Fons Social Europeu Pr.garantia Juvenil 485.711,71 
Consell Cambres Catalanes 3.606,67 
Diputació Tarragona: emprendeduria 10.000,00 
  

b) Altres Ingressos 88.903,00 
Ajuntament Salou: estudi apeu 13.905,00 
Ajuntament Calafell: promoció comerç 14.999,00 
Ajuntament Constanti: estudi poligon 12.000,00 
Ajuntament Bisbal del Penedes: promoció comerç 13.500,00 
Ajuntament Tarragona: promoció comerç 14.999.00 
Ajuntament Cunit: promoció comerç 6.000,00 
Ajuntament Banyeres: promoció comerç 3.500,00 
Ajuntament La Canonja: promoció comerç 10.000,00 

 

 

 

 


