
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls

Període: 01/01/2022 a 22/12/2022

Balanç activitat 2022



Dades Agregades 

INTERNACIONALITZACIÓ

2.781 Tràmits internacionals

(certificats origen, ATA, 

legalitzacions, apostilles, 

traduccions, NEA, EEN, ...)

61 Tràmits consultoria

(Xpande Digital, 

diagnòstics, 

assessoraments, ...)

174 Empreses participants

1 missió inversa BENELUX

17 empreses participants

FORMACIÓ

3 cursos persones desocupades

(Agricultura ecològica, activitats 

auxiliars de jardineria i treball 

autònom)

57 alumnes 

14 cursos formació per empreses

(carretillers, PRL ,treballs alçada, ...)

61 alumnes 

40 empreses participants

4 cursos COMEX

(INCOTERMS, Gestió duanera, ...)

23 alumnes COMEX

20 empreses COMEX

2 cursos PICE

(Competències bàsiques i magatzem)

20 alumnes PICE

OFICINA ACELERAPIME

78 assessoraments 

digitalització

65 empreses assessorades

9 jornades de sensibilització

Presentació Acelerapime

Ciberseguretat

Màrqueting Digital

Xarxes Socials

Blockchain

Gestió de processos

Sol·licitud d’ajudes

Digitalització magatzem

ESCOLA DE LOGÍSTICA

4 Logistics PILLS

6 Jornades

9 webinars ICIL AT HOME

Plataforma Supply Chain

Talent Network

56 empreses participants

62 persones participants

15 membres Consell Executiu

Signatura Acord Governança

(Cambra+ICIL+URV)

34 alumnes CFGS Logística i 

Transport

Difusió formacions i màsters 

ICIL

2 alumnes participants 

formacions ICIL

8 empreses visitants al SIL



Dades Agregades

SERVEIS A EMPRESES

52 certificats digitals 

emesos

123 assessoraments a 

empreses subvencions i 

projectes

2.154 persones ateses

(atencions en general)

NOUS PROJECTES

694 bons turisme gestionats

74 expedients Kit Digital

14 expedients Kit Digital 

justificats

59.668,56€ validats Kit 

Digital

Nova Oficina 

ACELERAPYME

Presència Espai Estudiant 

EMPRENEDORIA

17 assessoraments

1 pla d’empresa

JORNADES i 

ESDEVENIMENTS

22 jornades/webinars

empresarials

3 seminaris energia

PROMOCIÓ

1 Gran Festa Calçotada

1 Promoció Calçotada Vic

1 Fira V.O.

1 Firagost

2 Mostra d’aparadors

1 concurs aparadors

1 Mercat de Nadal i FICAP

GESTIÓ ASSEM

Impuls nova junta

Estudi diagnòstic i pla acció 

Polígon

SOCIS

11 noves empreses 

associades

124 consultes socis 

rebudes

VISITES A EMPRESES

30 visites a empreses



Qüestions Generals

ENTORN

Període afectat per un context geopolític complex (conflicte bèl·lic, problemes cadena subministrament, ...)

Any de recuperació post pandèmia

Reformes legislatives

EFECTES SOBRE L’ENTORN SOCIOECONÒMIC

Increment costos estructurals (energia, transport, ...)

Pujada del tipus d’interès

Increment preu matèries primeres

Tancament de mercats

Increment costos laborals

Inflació elevada



La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls

Referents en el comerç exterior i la internacionalització de les empreses

Es compta amb sectors productius molt diversificats i que aposten per l’exportació.

La Cambra de Valls és un aliat imprescindible per les empreses de la demarcació.

Acompanyament en consultoria, tràmits i obertura de nous mercats.

La formació i el talent, pilars per a la millora de competitivitat de les empreses

S’ha realitzat formació per a millorar el perfil professional de les persones.

S’ha col·laborat amb un gran nombre d’empreses per formar els seus professionals.

Hem impulsat la creació d’un CFGS en logística i transport i un CFGM en excavacions i sondatges a l’I.E.S.

Jaume Huguet.

Realització programa PICE per millorar l’ocupabilitat de les persones joves en relació amb les necessitats de

les empreses.

L’aposta per la digitalització de les empreses i la indústria 4.0

Oficina ACELERAPIME. S’ha assessorat més de 70 empreses en el seu procés de digitalització.

S’han organitzat 9 tallers i jornades de sensibilització.

De cara a la propera anualitat es comptarà amb 2 nous serveis relacionats amb aquest tema: Programa

TICCámaras i Programa Indústria 4.0.



La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls

L’Escola de Logística Cambra de Valls, iniciativa innovadora especialitzada en el sector logístic

Vol posar a l’abast de les empreses del territori, eines i coneixements d’última generació en

logística i Supply Chain, amb la finalitat d’ajudar a incrementar la seva competitivitat potenciant

el talent dels seus professionals.

Compta amb la participació de les principals empreses del sector, els operadors logístics del

territori i la Generalitat.

A la Cambra de Valls hi trobem el Logistic ICILLab Valls, un espai innovador on es pot entendre 

la cadena de subministrament mitjançant la sumulació i la gammificació. L’objectiu principal és 

oferir una visió transversal de la supply chain a partir de la metodologia learning by doing.

ICIL-Lab és: coneixement a través de gammificació; simulació end to end; partners

especialitzats; logística real del mercat laboral; competències digitals; experiències reals; 

cassos d’èxit; treball a través del metavers.

S’han organitzat jornades, conferències i tallers impartits per professionals de referència.



La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls

Acompanyament a les empreses en la sol·licitud i gestió d’ajuts i subvencions

Assessorament a més de 120 empreses en diferents programes d’ajuts i subvencions.

Gestió del programa Kit Digital. 74 expedients.

S’han gestionat quasi bé 700 bons de turisme.

Incorporació de noves empreses Cambra. La Cambra al costat de les empreses

S’han visitat i mantingut reunions amb moltes empreses de la demarcació.

S’ha incrementat el nombre d’empreses associades a la Cambra.

Gran volum de serveis a empreses, administracions i persones.

De cara al futur, incrementar la relació amb les empreses.

Lobby. Promoció i defensa dels interessos de les empreses, les persones i el territori.

S’ha treballat per incentivar projectes d’interès per la demarcació.

Organitzat actes i esdeveniments de promoció de l’àrea de la Cambra de Valls.

Suport en la secretaria tècnica de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Valls.

Participació en actes i esdeveniments a nivell internacional.

Trasllat de propostes, iniciatives i actuacions a les administracions en relació als reptes i oportunitats

que afrontem les empreses i el territori.



EMPRESES PREMIUM CAMBRA



COL·LABORADORS DE LA CAMBRA



Si encara no en formes part,

suma’t a la Cambra!

President: Josep Maria Rovira i Valls – presidenciavalls@cambravalls.com
Secretari General: Rafael Castells París - valls@cambravalls.com
Director Gerent: Carles Solé Mateu - gerencia@cambravalls.com
Internacionalització: Sergi Mestres Tenias - internacional@cambravalls.com
Serveis generals: Joan Maria Mariné Rofes - administració@cambravalls.com
Formació: Gemma Montserrat Castellví - formacio@cambravalls.com
Comunicació i atenció als socis: Eva Salvat Menchón - comunicació@cambravalls.com
Atenció al públic: Rosa M. Doménech Rull - info@cambravalls.com
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