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En el marc de la reunió d'Eurochambres 
 

Miquel Valls es reuneix amb els partits al 

Congrés i reclama al Govern un 'model alemany' 

de Cambres de Comerç 

 
   

 El president de la Cambra de Barcelona defèn un model de corporacions públiques 

que prestin serveis a les empreses.  

 

Madrid, 20 de juny de 2012 

 

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona i vicepresident d'Eurochambres, 

Miquel Valls, ha reclamat avui al Govern espanyol que aprovi una Llei de Cambres 

que imiti el 'model alemany' de corporacions públiques que presten serveis a les 

empreses. 

 

Valls ha assistit avui a Madrid a una reunió de la presidència d'Eurochambres, que 

posteriorment s'ha reunit amb els portaveus econòmics dels partits al Congrés dels 

Diputats, als quals els ha demanat que aprovin una Llei de Cambres "amb el màxim 

consens possible", assegurant-ne el finançament d'aquestes organitzacions. 

 

El també vicepresident del Consejo espanyol de Cámaras ha explicat que, un cop 

desaparegut el recurs cameral el 2013 (aquest any només el paguen les empreses 

que facturen més de 10 milions d'euros), el finançament de les cambres haurà de 

provenir dels serveis que presten a les empreses i de les encomandes que facin les 

administracions. 

 

Altres fonts de finançament vindrien dels serveis a la internacionalització, que 

únicament presten les cambres, la formació a empresaris i programes europeus 

d'ajuts a l’emprenedoria. 

 

Formació dual 

 

A banda de seguir prestant serveis en matèria d'internacionalització, formació i 

creació d'empreses, Valls ha demanat que les cambres exerceixin de garant de la 

formació dual, per tal de lluitar contra l'atur entre els joves, que afecta al 50% 

d'aquest col·lectiu. 
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Valls ha reclamat una "voluntat ferma" de traslladar a Espanya el model de formació 

dual que exerceixen les cambres d'Alemanya, on gestionen la incorporació al mercat 

de treball dels joves, en el trànsit entre l'escola (o la universitat) i les empreses.  

 

La reunió d'Eurochambres a Madrid és la primera que fa aquest organisme des de la 

seva creació el 1958. L'associació agrupa a les 2.000 cambres de comerç d'Europa i 

representa a 20 milions d'empreses. Valls n'és vicepresident i l'únic espanyol en el 

comitè executiu. 

 

L'organització ha signat  una declaració on fa una crida a l'Executiu espanyol "per a 

que totes les empreses, independentment del seu tamany o sector, tinguin accés als 

serveis que presten les Cambres per millorar la seva competitivitat".  

 

A la declaració, Eurochambres remarca que el Govern "ha de garantir que les 

Cambres espanyoles tinguin tots els mitjans necessaris per dur a terme amb èxit les 

seves funcions". 
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