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MÉS PRESÈNCIA EMPRESARIAL CATALANA
AL CONSELL INTERNACIONAL DE CAMBRES
DE COMERÇ
•

Miquel Valls és el president del Comitè de la CCI des de fa més de dos anys.

La Cambra de Comerç Internacional (CCI) ha elegit Josep Manuel Basáñez, vicepresident
primer de la Cambra de Barcelona, com a membre del consell general de la Federació Mundial
de Cambres, que és la divisió de la CCI que agrupa les cambres de tot el món. En total, en
formen part 1.500 cambres de comerç.
Josep Manuel Basáñez era el candidat elegit pel Comitè Espanyol del Consell Mundial per
representar la delegació espanyola i ha estat un dels candidats més votats pels representants
dels 120 països que en formen part.
Les eleccions del Consell general de la Federació Mundial de Cambres ha deixat un mapa amb
10 representants d’Amèrica, 10 d’Àfrica i l’Orient Mitjà, 14 d’Àsia i 18 d’Europa.
Amb aquesta incorporació, queda reforçada la presència empresarial catalana a la institució.
Des de fa més de dos anys, Miquel Valls, president de la Cambra de Barcelona, és el president
del Comitè de la CCI.
La CCI, amb seu a París, és l’organització empresarial mundial que agrupa entitats,
associacions i empreses de tots els sectors. El seu objectiu és promoure i defensar un sistema
obert de comerç internacional i d’inversions. En aquest sentit, desenvolupa tres activitats
principals: la fixació de normes, l’arbitratge i la formulació de polítiques. Manté una estreta
col·laboració amb les Nacions Unides i amb organismes intergovernamentals com
l’Organització Mundial de Comerç, el G20 i el G8. Actualment, empreses de tot el món han
començat a aplicar en la contractació internacional els nous Incoterms, regles comercials
elaborades per la CCI. La seu de la Secretaria del Comitè Espanyol és a Barcelona.
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