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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA,
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
Exposició de motius
El present text del Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona bàsicament dóna compliment al mandat legal pel qual aquest Reglament s’ha d’adaptar a la nova normativa cameral, la Llei del Parlament de Catalunya 14/2002, de 27 de juny, de Cambres oficials de comerç, indústria i navegació
de Catalunya i del Consell General de les Cambres.
En efecte, de conformitat amb l’esmentada Llei 14/2002, el Reglament de règim interior de la Cambra de Barcelona
incorpora en el seu text, entre altres novetats, la definició de les funcions i finalitats camerals; la nova regulació dels
instruments a través dels quals compleix les seves funcions i finalitats; la delegació de funcions entre els diferents
òrgans de govern; la revisió de l’estructura del cens electoral cada quatre anys prèviament a les eleccions camerals,
i la modificació del cens electoral en cas d’alteració de l’àmbit territorial de la Cambra; l’actuació dels òrgans de govern de la Cambra durant les eleccions camerals; la referència als comptes anuals de la Cambra i als plans camerals
d’internacionalització de les empreses catalanes i als plans camerals de desenvolupament empresarial; la fiscalització
ordinària i superior dels pressupostos i comptes anuals de la Cambra i l’ús de la llengua catalana per part de la corporació.
A banda de les novetats anteriors, el present Reglament de règim interior ha incorporat, en essència, respecte del
Reglament anterior les següents modificacions i millores de tècnica normativa: el repartiment de les noves funcions
camerals entre els diferents òrgans de govern; la regulació separada, més sistemàtica i acurada de les sessions del
Ple i del Comitè Executiu; l’alleugeriment i més fàcil maneig del text del Reglament, tot separant d’aquest l’estructura
del cens electoral o classificació dels electors de la Cambra, que s’incorpora al Reglament com a annex en un text
unitari i independent, encara que conservant el rang reglamentari, atesa la seva naturalesa normativa, ja que regula
l’estructura del Ple; l’adequació del règim de les comissions consultives i grups de treball a la realitat cameral actual,
i l’actualització de les funcions del Consolat de Mar de Barcelona.
En definitiva, el Reglament de règim interior ajusta el seu contingut a allò que disposa l’article 2.3 de l’esmentada Llei
14/2002, ja que en ell consta l’estructura del Ple, el nombre i la forma d’elecció dels membres del Comitè Executiu, la
regulació de l’ús de la llengua catalana i, en general, les altres normes de funcionament intern de la Cambra de Barcelona, tot observant plenament la diversa normativa estatal i autonòmica relativa a les cambres.

CAPÍTOL I Disposicions generals
Article 1 Naturalesa, funcions i finalitats
1.	La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona és una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats i l’exercici de les competències i les
funcions que té atribuïdes legalment.
2.	Es configura com a òrgan de consulta de les administracions públiques i de col·laboració amb aquestes, i té com a
funcions i finalitats essencials:
a) L’exercici de les competències de caràcter públic que té atribuïdes legalment.
b) L’exercici de les altres competències que li deleguin o encomanin les administracions públiques.
c)	La representació, el foment i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, sens
perjudici de la llibertat sindical i d’associació empresarial i de les actuacions d’altres organitzacions socials que
es constitueixin legalment.
d) La prestació de serveis a les empreses.
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Article 2 Règim jurídic
1.	La Cambra s’ajustarà a allò que disposen la Llei 3/1993, de 22 de març, la Llei del Parlament de Catalunya 14/2002,
de 27 de juny, les seves normes de desplegament i el present Reglament de règim interior.
2.	A la Cambra, en els supòsits d’exercici de competències pròpies que impliquin l’ús de potestats públiques i en els
d’exercici de competències delegades per altres ens administratius, li és aplicable, supletòriament, la legislació
sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques.
3.	La contractació es regeix pel dret privat. No obstant això, en els supòsits de delegació de funcions públiques de les
administracions, l’acord de delegació pot fixar un altre règim diferent de contractació per al desenvolupament de la
funció delegada, sempre que aquest règim específic de contractació l’imposi l’ordenament jurídic vigent.
4. El règim patrimonial de la Cambra es regeix per les normes del dret privat.
Article 3 Accions instrumentals
1.	Per a l’adient desenvolupament de les seves funcions i finalitats, la Cambra pot promoure, crear, participar en, administrar i gestionar associacions de tota mena, fundacions, societats -incloses les d’economia mixta-, organismes,
organitzacions, consorcis, institucions i entitats públiques i privades de tot tipus relacionades amb llurs funcions
i finalitats; així com llotges de contractació, borses de subcontractació, fires, exposicions i altres esdeveniments
comercials, sense perjudici de l’autorització prèvia de l’òrgan tutelar o de l’obligació de donar-n’hi compte a aquest,
quan s’escaigui, i de la necessitat, si escau, del pressupost extraordinari corresponent.
2.	També per al millor compliment de les seves funcions i finalitats, la Cambra pot establir convenis o altres instruments de col·laboració amb altres cambres oficials de comerç, indústria i navegació catalanes o de fora del territori
de Catalunya, amb les administracions públiques i amb altres ens públics o privats, d’àmbit nacional o internacional,
sens perjudici, si s’escau, de l’obligació de donar-ne compte a l’òrgan tutelar i de la necessitat, en el seu cas, del
pressupost extraordinari corresponent.
3.	Així mateix, per realitzar les funcions i finalitats que li són pròpies, la Cambra pot exercitar accions, interposar tota
classe de recursos administratius i jurisdiccionals i relacionar-se directament amb les Administracions Públiques,
amb tota classe d’organismes i entitats d’àmbit nacional o internacional i amb els particulars.
Article 4 Àmbit territorial i seu corporativa
1.	L’àmbit territorial de la Cambra comprèn tota la província de Barcelona a excepció dels territoris que, en l’actualitat,
formen part, respectivament, dels àmbits territorials de les cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa.
2. La seu corporativa de la Cambra és la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

CAPÍTOL II Dels òrgans de govern
Article 5 Òrgans de govern
Els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a.

SECCIÓ 1a EL PLE
Article 6 Concepte i composició
El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra i estarà compost pels membres que s’enumeren a
continuació, el mandat dels quals serà de quatre anys:
1.	40 membres que hauran de ser elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la
Cambra, classificats en grups, categories en la forma assenyalada a l’Annex del present Reglament.
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2.	14 membres elegits en la forma establerta en aquest Reglament representants de les empreses electores de la
demarcació de la Cambra de major aportació voluntària que figurin en el cens, que hauran de mantenir la seva
aportació en la mateixa quantitat i en cada anualitat durant tot el mandat, de manera que l’incompliment d’aquesta
condició suposa la pèrdua de la condició de membre del Ple.
3.	6 membres que hauran de ser elegits, si escau, pels altres membres del Ple a què es refereixen els apartats 1 i 2
anteriors, entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins l’àmbit territorial de la Cambra, a proposta
de les organitzacions empresarials a la vegada intersectorials i territorials més representatives en l’esmentat àmbit
territorial i que tinguin la condició legal de més representatives.
Article 7 Funcions
1. Correspon al Ple:
a) La seva constitució.
b) L’elecció del president/a i dels altres càrrecs del Comitè Executiu de la Cambra.
c) Declarar i proveir els càrrecs vacants del Ple o del Comitè Executiu.
d)	Prendre acords relatius a la finalitat legal de representació, promoció i defensa dels interessos generals del
comerç, la indústria i la navegació.
e) Exercir les funcions consultives i de proposta pròpies de la Cambra.
f) Aprovar el Reglament de règim interior de la Cambra així com les seves modificacions.
g)	Aprovar la revisió i l’actualització de l’estructura del cens electoral o classificació dels electors de la Cambra en
grups, categories i subcategories –que figura com a annex a aquest Reglament–, prèviament a les eleccions per
a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra.
h) Nomenar i cessar els representants de la Cambra en tota classe d’organismes i entitats públiques i privades.
i) Nomenar i cessar el director/a gerent.
j) Aprovar les bases de la convocatòria del càrrec de secretari/ària general, així com el nomenament i la cessasió.
k) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris i les seves liquidacions, així com els comptes anuals.
l) Aprovar anualment la memòria resum d’activitats
m)	Aprovar les propostes de la Cambra a incorporar al Pla cameral de promoció de les exportacions i al Pla cameral
d’internacionalització de les empreses catalanes, així com aprovar el Pla cameral de desenvolupament empresarial de la corporació.
n)	Aprovar i modificar els programes anuals i plurianuals d’actuació i gestió corporativa relacionats amb les activitats que desenvolupa la Cambra, per al compliment de les seves finalitats.
o)	Autoritzar, dins de les limitacions que legalment s’estableixin, transferències de crèdits entre els diferents capítols pressupostaris.
p)	Prendre acords referents a l’adquisició i disposició de béns.
q)	Crear òrgans administratius especials per a la gestió directa de determinats serveis que no impliqui actuació
representativa, tot determinant en cada cas els òrgans de direcció i gestió, el règim pressupostari i les facultats
de control de la corporació sobre el servei especialitzat.
r)	Prendre els acords necessaris per a la preparació, aprovació i execució de concerts i consorcis amb altres Cambres, Organismes i Entitats públiques o privades.
s)	Acordar l’establiment o la supressió de delegacions i oficines de la Cambra, així com de les oficines que es trobin
a les dependències d’aquestes.
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t)	Nomenar i cessar els vocals consultors, els membres dels Consells de les Delegacions Territorials de la Cambra
i els components del Consell Assessor.
u)	Acordar la constitució i la supressió de Comissions i Grups de treball de carácter consultiu i nomenar el president/a
i vicepresident/a i, si s’escau, Vicepresidents, de cada comissió i grup de treball.
v)	Prendre acords sobre l’exercici d’accions o la interposició de recursos davant qualsevol Administració Pública o
jurisdicció, així com el desistiment d’unes i altres, sense perjudici de les facultats reconegudes al Comitè Executiu i al President/a per casos d’urgència.
w)	Acordar, de conformitat amb la llei, la modificació de l’àmbit territorial de la Cambra, així com la seva dissolució,
fusió o integració en altres Cambres.
x)	Exercir altres funcions que tingui legalment o reglamentàriament atribuïdes.
2.	El Ple prendrà els acords a què fa referència l’apartat 1 anterior a proposta del Comitè Executiu, de conformitat amb
les funcions d’aquest òrgan de govern.
3.	Els acords del Ple se sotmetran a l’aprovació o a l’autorització de l’òrgan tutelar, o se li comunicaran quan així ho
estableixi la legislació vigent.
Article 8 Delegació de funcions
1.	El Ple de la Cambra pot delegar l’exercici de les seves funcions en el president/a o en el Comitè Executiu, llevat de
les enumerades als apartats a), b), c), f), g) k) i m) de l’article anterior.
2.	L’acord del Ple pel qual es produeixi la delegació ha de determinar les funcions que es deleguen, l’òrgan a favor del
qual es fa la delegació i el termini d’aquesta.
3.	Els acords que el president/a o el Comitè Executiu adoptin per delegació expressaran aquesta circumstància i es
consideraran dictats pel Ple.
4. El Ple pot revocar la delegació en qualsevol moment.
5. L’acord de delegació, així com la seva revocació, produeixen efectes des de la seva adopció.
6.	Les delegacions del Ple en matèria de gestió financera podran conferir-se, de conformitat amb els apartats
anteriors, mitjançant les bases d’execució del pressupost, i queden automàticament sense efecte la delegació amb
l’aprovació del pressupost següent.
7.	En qualsevol cas, les delegacions conferides pel Ple no podran excedir el seu període de mandat, i s’extingirant automàticament en el moment de renovació del Ple.
8. Les funcions delegades no es podran tornar a delegar.
Article 9 Membres del Ple: règim jurídic
1.	Tenen la consideració de membres del Ple únicament els components d’aquest òrgan, d’acord amb l’article 6 del
present Reglament.
2.	La condició de membre del Ple és única i indelegable, i cap membre del Ple no podrà fer-se representar en l’exercici
de la seva funció.
3.	Els membres del Ple als quals fa referència l’apartat 1 de l’article 6 d’aquest Reglament no podran representar més
d’un dels grups o categories que s’esmenten a l’Annex d’aquest Reglament, ni tampoc a cap dels membres a que es
refereixen els apartats 2 i 3 del mateix article 6.
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4.	Els membres del Ple als quals fan referència els apartat 2 i 3 de l’article 6 d’aquest Reglament no podran representar cap dels grups o categories que s’esmenten a l’Annex d’aquest Reglament. Ni els de l’apartat 2 als de l’apartat 3,
ni a l’inrevés.
5.	Els membres del Ple tenen el deure d’assistir a les sessions i el dret d’intervenir-hi, votar i sol·licitar que consti en
acta un resum de les seves manifestacions.
Article 10 Membres del Ple en representació de persones jurídiques
1.	Per a l’exercici directe de les funcions que corresponen als membres del Ple, les persones jurídiques caldrà que
designin com a representant, amb carácter permanent, algun dels seus socis, directors, gerents, consellers o administradors.
	Els òrgans de govern o administració de la persona jurídica hauran d’acordar expressament la designació. També
podran fer-se representar mitjançant apoderats o representants generals o especials habilitats a aquest efecte.
2.	Les persones jurídiques podran substituir el seu representant en el Ple. En aquest cas, si la persona substituïda ha
estat elegida per exercir qualsevol càrrec del Comitè Executiu, aquest es declararà vacant i caldrà proveir-lo reglamentàriament.
	Igualment, si la persona substituïda ha estat nomenada representant de la Cambra en altres organismes o entitats,
aquest nomenament quedarà sense efecte i caldrà procedir a un nou nomenament de representant.
Article 11 Contractació amb membres del Ple
La contractació d’obres i serveis a favor de membres del Ple o de persones que el representin només pot fer-se amb
subjecció als principis de publicitat i concurrència, excepte en els casos en què la naturalesa de l’operació sigui incompatible amb aquests principis.
SECCIÓ 2a EL COMITÈ EXECUTIU
Article 12 Concepte i composició
1.	El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra, i estarà format pel
president/a, el vicepresident/a primer/a, el vicepresident/a segon/a, el vicepresident/a tercer/a, el Tresorer/a i set
Vocals.
2.	El Comitè designarà entre els seus vocals el qui, si s’escau, hagi de substituir el tresorer/a. Actuarà de secretari/
ària, amb veu però sense vot, el de la corporació.
3.	El director/a gerent assistirà a les sessions del Comitè Executiu amb veu però sense vot, llevat que se li dispensi la
presència.
4.	Dels acords del Comitè Executiu en seran responsables, col·legiadament, tots els assistents a la sessió amb dret a
vot, llevat que hagin votat en contra i fet les oportunes reserves, les quals es reflectiran a l’acta.
Article 13 Funcions
Correspon al Comitè Executiu:
a)	Realitzar i dirigir les activitats de la Cambra necessàries per exercir i desplegar les funcions i finalitats que aquesta
té atribuïdes legalment. En particular, realitzar i dirigir tota classe d’activitats que, d’alguna manera, contribueixin
a la defensa, el suport i el foment dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació; o que siguin útils
per al desenvolupament de les esmentades finalitats i, especialment, establir serveis de formació, informació i
assessorament econòmic i empresarial.
b) Elaborar i proposar al Ple l’aprovació del Reglament de règim interior i de les seves modificacions.
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c)	Elaborar i revisar anualment el cens electoral de la Cambra, així com també elaborar i proposar al Ple la revisió i actualització de l’estructura del cens electoral que figura com a annex d’aquest Reglament, prèviament a les eleccions
per a la renovació dels òrgans de govern.
d)	Proposar al Ple el nomenament o cessament dels representants de la Cambra en tota classe d’organismes i entitats
públiques i privades, a iniciativa del president/a.
e)	Proposar a altres cambres, altres organismes o entitats públiques o privades, o acceptar d’aquests règims de concert, consorci o qualsevol altre, la realització d’activitats d’interès comú; i proposar al Ple tots aquells acords que
siguin necessaris per a la seva preparació, aprovació i execució.
f) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple, a proposta del president/a.
g)	Proposar al Ple el nomenament o el cessament del director/a gerent i assignar-li les funcions específiques que estimi convenients, a iniciativa del president/a.
h)	Elaborar i proposar al Ple l’aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris i les seves liquidacions, així com elaborar i proposar al Ple l’aprovació dels comptes anuals. Determinar l’import mínim de les aportacions voluntàries per
ser membre del Ple en representació de les empreses de major aportació voluntària i aprovar el formulari normalitzat
que hauran de presentar els candidats i les candidates a aquest grup de membres del Ple, acords dels quals en donarà
compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri.
i) Elaborar i proposar al Ple l’aprovació de la memòria resum d’activitats.
j)	Elaborar i proposar al Ple l’aprovació de les propostes de la Cambra a incorporar en el Pla cameral de les exportacions i en el Pla cameral d’internacionalització de les empreses catalanes, així com elaborar i proposar al Ple
l’aprovació del Pla cameral de desenvolupament empresarial de la corporació.
k)	Elaborar i proposar al Ple l’aprovació o la modificació dels programes anuals i plurianuals d’actuació i gestió corporativa, i realitzar i dirigir els ja aprovats i donar compte del seu compliment.
l)	Proposar al Ple transferències de crèdits entre diferents capítols pressupostaris d’acord amb el que preveu aquest
Reglament, i autoritzar, prèvia la proposta corresponent i dins de les limitacions que s’estableixin legalment, transferències de crèdits entre els diferents conceptes i partides pressupostàries.
m)Prendre tota mena d’acords de gestió econòmica i d’adquisició de béns, dins els límits dels pressupostos aprovats, i
acordar actes de disposició quan aquests hagin estat previstos en el pressupost o bé en acords del Ple que els pressuposin, sense perjudici, si s’escau, de l’autorització de l’òrgan tutelar.
n)	Nomenar l’auditor/a de comptes que hagi d’emetre l’informe que acompanyarà la liquidació dels pressupostos i els
comptes anuals, per sotmetre’l a l’aprovació de l’òrgan tutelar.
o) Aprovar la forma en la qual el tresorer/a ha de custodiar els fons corporatius, i prendre acords pel que fa a cobraments i pagaments.
p)	Inspeccionar la comptabilitat general i l’auxiliar de cada instal·lació o servei, en els termes que reglamentàriament
es determinin, així com els procediments i practiques per fer efectius els cobraments i pagaments, sens perjudici de
les facultats atribuïdes al Tresorer/a.
q)	Proposar al Ple la creació d’òrgans administratius especials per a la gestió directa de determinats serveis que no
impliqui actuació representativa, tot determinant en cada cas els òrgans de direcció i gestió, el règim pressupostari
i les facultats de control de la corporació sobre el servei especialitzat.
r)	Proposar al Ple el nomenament o cessament dels vocals consultors, dels membres dels consells de les delegacions
territorials i dels components del Consell Assessor.
s)	Proposar al Ple la constitució o supressió de comissions consultives i grups de treball, i el nomenament o cessament dels seus president/a, vicepresident/a i si escau, Vicepresidents i altres components; remetre a estudi de les
comissions i grups de treball els assumptes que cregui convenients, i donar les instruccions oportunes perquè les
comissions consultives actuïn de forma coordinada entre elles i perquè els seus treballs s’adaptin als plans o programes d’actuació de la Cambra aprovats pel Ple.
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t)	Proposar al Ple l’establiment i la supressió de delegacions territorials i/o d’oficines a les seves dependències. Acordar l’establiment, supressió o trasllat d’oficines, llevat que es tracti d’oficines que es trobin a les dependències de
les delegacions territorials.
u)	Inspeccionar els serveis corporatius i vetllar pel seu normal funcionament.
v)	Constituir en el seu si grups d’estudi per a l’anàlisi prèvia de matèries de la seva competència i disposar o contractar
l’elaboració d’informes i estudis relacionats amb les funcions i les finalitats de la Corporació.
w)	Fixar la plantilla i prendre els altres acords de personal no conferits a altres òrgans de la Cambra.
x)	Proposar al Ple l’exercici d’accions i la interposició de recursos davant de qualsevol Administració pública o jurisdicció, així com també el desistiment d’unes i d’altres.
y)	En casos d’urgència, exercir les funcions del Ple, excepte les indelegables i donar-ne compte a aquest en la primera
sessió que celebri.
z)	Exercir les funcions que tingui legalment o reglamentàriament atribuïdes, les altres que no estiguin expressament
encomanades a altres òrgans de la Cambra i les que li delegui el Ple.
Article 14 Delegació de facultats
El Comitè Executiu podrà delegar, per escrit, facultats concretes i determinades en el president/a i en qualsevol dels
altres membres del Comitè Executiu, i en donarà
compte al Ple. De la mateixa manera, quan es tracti de facultats executives, el Comitè Executiu podrà delegar-les
també en el director/a gerent.
Article 15 Membres del Comitè Executiu: Règim jurídic
1.	La condició de membre del Comitè Executiu és única i indelegable. Cap membre del Comitè no podrà representar ni
fer-se representar per un altre membre d’aquest.
2.	Els membres del Comitè tenen el deure d’assistir a les seves reunions i el Dret d’intervenir-hi, votar i sol·licitar que
consti en acta un resum de les seves manifestacions.
SECCIÓ 3a EL PRESIDENT/A
Article 16 Concepte
El president/a és un òrgan de govern de la Cambra, exerceix la representació d’aquesta i la presidència de tots els
seus òrgans col·legiats, i és responsable de l’execució dels seus acords. El president/a és elegible per un màxim de
2 mandats consecutius.
Article 17 Funcions
Al president/a de la Cambra li correspon:
a)	Presidir el Ple i el Comitè Executiu, així com qualsevol comissió, grups de treball, servei o reunió de caràcter corporatiu a què assisteixi.
b)	Convocar les reunions dels òrgans de govern col·legiats de la corporació, dirigir i encarrilar les discussions i prendre
les decisions que estimi convenients per a la bona marxa de les sessions.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Comitè Executiu i proposar a aquest l’ordre del dia de les sessions del Ple.
d)	Convocar, si ho creu convenient, a les sessions del Ple els vocals consultors, els presidents dels consells de les
delegacions territorials de la Cambra i els Presidents dels Mercats que actuïn en l’àmbit de la Cambra.
e)	Visar les actes i les certificacions dels acords que calgui lliurar.
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f)	Proposar al Comitè Executiu la constitució de comissions consultives i grups de treball i el nomenament o cessament dels seus presidents i vicepresidents.
g)	Proposar al Comitè Executiu la distribució dels assumptes entre les diverses comissions i grups de treball, i
remetre’ls a estudi els assumptes que cregui convenients.
h)	Vetllar per l’execució i exacte compliment dels acords dels òrgans de govern de la corporació, marcant les directrius,
ordres o instruccions que cregui convenients, fins i tot en les incidències que puguin sorgir a l’hora d’executar i exercir les funcions concretes d’inspecció dels serveis atribuïdes al Comitè Executiu.
i)	Efectuar els actes d’adquisició o de disposició que es trobin previstos en els pressupostos i acords del Ple o del Comitè Executiu que els pressuposin.
j)	Interposar recursos i exercitar accions en casos d’urgència, i donar compte als altres òrgans de govern en la primera
sessió que celebrin.
k)	Sense perjudici de les funcions atribuïdes als altres òrgans de govern, dictar totes aquelles resolucions que cregui
necessàries o convenients per a la bona marxa de la corporació, i donar-ne compte al Comitè Executiu en la primera
sessió que aquest celebri.
l)	Nomenar i cessar els presidents dels consells de les delegacions territorials.
m)Exercir les funcions que li delegui el Ple o el Comitè Executiu.
n) Exercir totes les altres funcions que tingui atribuïdes legalment o reglamentàriament.
Article 18 Delegació de facultats
Sense perjudici de la seva responsabilitat personal, el president/a podrà delegar, per escrit, facultats concretes i
determinades en qualsevol de les persones que formen part del Comitè Executiu, i n’informarà al Ple. De la mateixa
manera, quan es tracti de facultats executives, el president/a podrà delegar-les també en el director/a gerent.
Article 19 Substitució del president/a
1.	Els vicepresidents, pel seu ordre, substituiran el president/a en totes les seves funcions en els supòsits d’absència,
suspensió o vacant.
2.	Quan per aquestes mateixes causes faltin el President/a i els Vicepresidents, assumirà la Presidència el Tresorer/a
i, en llur defecte, els Vocals del Comitè Executiu per ordre d’edat, si el Ple no hagués disposat altra cosa.
3.	Quan el Tresorer/a assumeixi accidentalment la Presidència no podrà exercir, a la vegada, el seu respectiu càrrec,
essent substituït pel seu suplent.

CAPÍTOL III Dels càrrecs directius i del secretari/ària general
SECCIÓ 1a EL DIRECTOR/A GERENT
Article 20 Nomenament, retribució i cessament
1. El Ple, a proposta del Comitè Executiu, nomenarà el director/a gerent.
2. El Comitè Executiu determinarà la quantia de retribució del càrrec de Director/a Gerent.
3.	Atesa la naturalesa de plena confiança del càrrec de director/a gerent, el nomenament es podrà revocar lliurement
en tot moment, amb la majoria de vots del Ple en acord pres a proposta del Comitè Executiu.
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Article 21 Funcions
Correspon al director/a gerent:
a) La gestió de l’execució dels acords dels òrgans de govern de la Cambra, de conformitat amb les instruccions que rebi.
b) La representació del president/a quan aquest així ho determini i es tracti de facultats merament executives.
c) La direcció de tot el personal retribuït.
d) La direcció de tots els serveis de la Cambra, del funcionament dels quals és responsable davant del Ple.
Article 22 Assignació d’altres atribucions
A més de les atribucions enumerades en l’article anterior, també correspondrà al director/a gerent l’exercici d’aquelles
que específicament li assigni el Comitè Executiu i pel president/a. Hi tindrà el dret d’assistir, amb veu però sense vot,
a totes les sessions celebrades pels òrgans col·legiats i les comissions i grups de treball de la Cambra, sense perjudici
d’allò que disposa l’article 12.3 quant a les sessions del Comitè Executiu.
SECCIÓ 2a ALTRES CÀRRECS DIRECTIUS
Article 23 Altres càrrecs directius
1.	El director/a gerent, dintre de les previsions de plantilla de personal aprovades pel Comitè Executiu, pot nomenar
altres càrrecs directius, amb la denominació i les funcions merament executives que es determinin en cada cas.
2.	Els altres càrrecs directius actuaran sota la dependència directa del director/a gerent, i exerciran exclusivament
funcions subordinades o que suposin el desenvolupament de les que corresponen a aquest.
SECCIÓ 3a EL SECRETARI/ÀRIA GENERAL
Article 24 Nomenament i cessament
La Cambra ha de tenir un secretari/ària general, llicenciat en dret, amb veu però sense vot, el nomenament del qual –
prèvia convocatòria pública de la vacant mitjançant concurs–, i el cessament corresponen al Ple de la Cambra, per acord
motivat adoptat per la meitat més un dels seus membres, en la forma i amb els requisits que reguli la legislació vigent.
Article 25 Funcions
Correspon al secretari/ària general:
a)	Vetllar, amb independència de criteri, per la legalitat dels acords dels òrgans de govern i fer, quan escaigui, els advertiments pertinents, deixant-ne constància a les actes, els informes i els documents corresponents.
b)	Assistir com a Secretari/ària, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats de la Cambra; redactar i
signar les actes de les sessions del Ple i del Comitè Executiu i les altres que corresponguin a actuacions de caràcter
corporatiu, i certificar, quan calgui, els acords corporatius.
c)	Prestar assistència i assessorament al Ple, al Comitè Executiu i al President/a per al bon exercici de les seves funcions.
d)	Dirigir l’oficina de Secretaria, custodiar l’arxiu de la Corporació i dur el Registre de signatures d’assistència al Ple i
al Comitè Executiu i el de documents i correspondència i el cens electoral.
Article 26 Delegació de funcions
El Secretari/ària General, sens perjudici de la seva responsabilitat personal, podrá delegar, per escrit i fent-ho saber al
Comitè Executiu, part de les seves funcions en el Vicesecretari/ària. De la mateixa manera podrà revocar, en qualsevol
moment, les delegacions conferides.
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Article 27 El vicesecretari/ària. Substitució del secretari/ària general
1.	La Cambra ha de tenir un vicesecretari/ària, que haurà de ser un llicenciat en dret, el nomenament i cessament del
qual, corresponen al Ple. En la seva qualitat tindrà com a funció específica la col·laboració en les tasques pròpies de
la Secretaria General.
2.	El Vicesecretari/ària substituirà el Secretari/ària General en totes les seves funcions en els supòsits d’absència,
malaltia o vacant.

CAPÍTOL IV De les sessions dels òrgans de govern col·legiats
SECCIÓ 1a DEL PLE
Article 28 Sessions
1.	El Ple es reunirà en sessió ordinària sis vegades cada any, una de les quals, com a mínim, cada trimestre. Es podrà
reunir en sessió extraordinària, per acord del Comitè Executiu o del president/a, o quan ho sol·licitin almenys 18
membres del Ple, en aquest cas mitjançant escrit en què es farà esment dels assumptes a tractar.
2.	En la darrera sessió de l’any, el Ple, atès el que disposa l’apartat 1 anterior, assenyalarà, amb caràcter orientatiu,
les dates de les sessions ordinàries previstes per a l’any següent.
3.	Es convocarà l’òrgan tutelar a totes les reunions del Ple i podrà intervenir en les deliberacions amb veu però sense
vot.
4. Assistiran, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple, el director/a gerent i el secretari/ària general.
5. Així mateix hi assistiran, amb veu però sense vot, si bé només quan se’ls convoqui expressament, els vocals consultors, els presidents dels consells de les delegacions territorials de la Cambra i els presidents dels mercats que
actuen en l’àmbit de la Cambra. També hi assistiran les altres persones que hagin estat convidades expressament
pel president/a o pel Comitè Executiu o que el president/a autoritzi.
Article 29 Obligació d’assistència
1. L’assistència a les reunions del Ple és obligatòria per a tots els seus membres, i no es permet la delegació.
2.	La falta d’assistència haurà de justificar-se mitjançant escrit d’excusa adreçat al President/a, amb expressió de la
causa, i es farà constar en l’acta de la sessió.
3.	El Ple acordarà, prèvia l’audència de la persona interessada, la pèrdua de la condició de membre d’aquest per manca
d’assistència a les seves sessions. En tot cas, la pèrdua de la condició de membre del Ple exigirà una inassistència
injustificada mínima a tres sessions d’aquest durant un any natural.
Article 30 Convocatòria i ordre del dia
1.	El president/a convocarà les sessions del Ple amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, llevat dels casos
d’extrema urgència.
2.	A la convocatòria es farà constar el lloc, el dia i l’hora de començament de la sessió, amb la indicació que, en
cas que no es pugui constituir el Ple per manca de quòrum a l’hora assenyalada per a la primera convocatòria, la
sessió començarà mitja hora després, en segona convocatòria, si en aquell moment hi ha el quòrum legalment establert.
	En els casos en què s’hagin de prendre acords d’extrema urgència, es farà constar a la convocatòria aquesta circumstància, i també que, d’acord amb les facultats excepcionals previstes a l’article 44, si el Ple no es pogués reunir
per manca de quòrum, s’entendrà vàlidament convocat i constituït el Comitè Executiu si hi ha el quòrum legalment
establert, per poder prendre en aquell moment els esmentats acords urgents.
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3. Amb la convocatòria es trametrà:
a)	L’ordre del dia fixat pel Comitè Executiu, amb especificació detallada de les propostes objecte de votació i, si n’hi
ha, dels assumptes que hagin proposat un mínim de 14 membres del Ple.
b) L’acta de la sessió anterior.
c) Els informes de les comissions consultives inclosos en l’ordre del dia.
d) La documentació relacionada amb els assumptes que figurin en l’ordre del dia.
4.	La sol·licitud d’inclusió en l’ordre del dia d’assumptes no previstos pel Comitè Executiu l’haurà de demanar per escrit, almenys 14 membres del Ple, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data prevista per a la celebració
de la sessió.
Article 31 Quòrums de constitució i d’adopció d’acords
1.	Perquè el Ple de la Cambra pugui constituir-se i tenir vàlidament les seves sessions en primera convocatòria, serà
necessària l’assistència, com a mínim, de les dues terceres parts dels seus components.
	En aquest cas, perquè els acords siguin vàlids, i sempre que no es debati una qüestió que requereixi una majoria
qualificada, n’hi haurà prou que es prenguin per majoria simple dels assistents (és a dir, més vots a favor que en
contra), amb el benentès que, en cas d’empat, el vot del president/a serà el diriment.
2.	Si no s’aconsegueix el quòrum d’assistència indicat en el punt 1 d’aquest article, mitja hora més tard de la prevista
per al començament del Ple en primera convocatòria, aquest quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria,
sempre que en aquell moment estiguin presents, almenys, la meitat més un dels seus components.
En aquest cas, caldrà que els acords es prenguin per majoria de dos terços dels assistents.
3.	El Ple es podrà constituir també vàlidament, sense necessitat de prèvia convocatòria, si reunits tots els seus membres, així ho decideixen, per tal de tractar els assumptes que proposi el president/a o algun dels vocals. En aquest
cas, caldrà que tant la constitució com l’ordre del dia del Ple s’acordin per unanimitat dels seus membres.
El Ple reunit en aquestes condicions prendrà els acords per majoria simple dels assistents.
4. El règim aplicat per a la constitució del Ple es mantindrà fins al final de la sessió.
Article 32 Presidència i Secretaria
El president/a de la Cambra, o qui el substitueixi, presidirà les sessions del Ple.
El secretari/ària general de la Corporació, o qui el substitueixi, actuarà com a secretari/ària en les sessions del Ple.
Article 33 Comprovació dels quòrums d’assistència
1.	Arribada l’hora assenyalada per a la primera convocatòria, el Secretari/ària comprovarà si hi ha quòrum suficient
per constituir el Ple en els termes previstos a l’article 31.1, primer paràgraf; i en donarà compte al president/a, juntament amb la relació dels membres del Ple que hagin excusat l’assistència.
	Si hi ha el quòrum d’assistència suficient, el President/a declararà constituït el Ple. Si no hi ha l’esmentat quòrum,
informarà als assistents de la impossibilitat de constituir el Ple en primera convocatòria.
2.	Arribada l’hora fixada per a la segona convocatòria, el Secretari/ària comprovarà si hi ha quòrum suficient per constituir el Ple en els termes previstos a l’article 31.2, primer paràgraf, i en donarà compte al President/a.
	Si hi ha quòrum, el President/a declararà constituït el Ple. Si no n’hi ha, el President/a informarà als assistents de
la impossibilitat de constituir el Ple per manca del nombre mínim de membres per fer-ho.
3.	Si el Ple no es pot constituir per manca de quòrum, el Secretari/ària ho farà constar per diligència en el llibre
d’actes, amb indicació de la llista d’assistents i de membres que han excusat l’assistència.
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Article 34 De l’ordre de procedir en les sessions
1.	Constituït el Ple, el president/a, si s’escau, informarà als assistents de la inclusió de nous punts en l’ordre del dia,
per haver-ho sol·licitat un mínim de 14 membres del Ple, en els termes previstos a l’article 30.4 i amb posterioritat
a la tramesa de la convocatòria.
2. Tot seguit, demanarà al secretari/ària que llegeixi les excuses d’assistència rebudes.
3.	El President/a preguntarà si hi ha alguna observació o discrepància respecte del text de l’acta de la sessió anterior
tramesa amb la convocatòria. En cas que no hi hagi cap manifestació en aquest sentit, o fetes les rectificacions que
calguin, l’acta es considerarà aprovada.
4.	El president/a informarà als assistents de les gestions realitzades des de la darrera sessió i d’aquells actes institucionals en què la Cambra hagi intervingut.
5.	Tot seguit s’entrarà en el debat de les propostes que requereixin que el Ple prengui un acord al respecte. A aquest
efecte:
5.1	El President/a o el Vocal o assistent a qui correspongui exposarà la proposta o propostes objecte de l’ordre del
dia.
5.2 A continuació, el president/a obrirà un torn d’intervencions per a cada una de les propostes formulades, en el
qual els assistents podran exposar els seus arguments a favor o en contra.
		Tindran dret a intervenir tots els membres del Ple, totes les persones amb dret a veu segons el present Reglament,
així com també, en el cas que haguessin estat convocats, els Vocals Consultors, els Presidents dels Consells de les
Delegacions Territorials de la Cambra, els Presidents dels Mercats que actuen en l’àmbit de la Cambra i els altres
assistents a qui el President/a atorgui l’ús de la paraula.
		Les intervencions es produiran seguint l’ordre de petició de l’ús de la paraula i durant el temps que permeti el bon
desenvolupament de la sessió. El President/a pot limitar a una sola les intervencions de cada assistent per cada
assumpte, llevat dels casos en què es tracti de precisar o rectificar, breument, fets o conceptes atribuïts a una anterior intervenció seva. El President/a podrà també limitar la durada de les intervencions a un temps no inferior a
tres minuts.
5.3	Acabat el torn d’intervencions, es procedirà a la votació, la qual, a més del supòsit previst a l’article 50 d’aquest
Reglament, serà secreta si el President/a ho considera oportú o ho demana un nombre de membres del Ple igual
o superior a 12.
5.4	Realitzada la votació, el President/a declararà si queda aprovada o no la proposta, amb indicació del resultat de
la votació efectuada.
6.	Acabat el debat respecte de les propostes sobre les quals el Ple haurà de prendre una decisió, s’entrarà en el debat
dels altres punts de l’ordre del dia.
	El President/a o els Vocals podran sol·licitar l’exposició i/o els aclariments oportuns dels informes emesos per les
Comissions Consultives que s’hagin inclòs en l’ordre del dia. En aquest cas, els Presidents de les respectives Comissions disposaran d’un temps breu per exposar i/o aclarir l’informe corresponent.
	Acabades les intervencions, el Secretari/ària farà constar a l’acta que el Ple es dóna per assabentat del contingut
dels informes aportats i, si s’escau, de les explicacions donades pels respectius Presidents de les Comissions.
7.	En el supòsit que hagin estat convocats, a continuació, els presidents dels consells de les delegacions territorials de
la Cambra i els presidents dels mercats que actuen en l’àmbit d’aquesta informaran breument d’aquells assumptes inclosos a l’ordre del dia relatius a la seva respectiva delegació o mercat i d’aquells altres que els demani el
president/a o algun vocal.
8.	L’ordenació dels debats correspon al president/a, el qual podrà prendre les decisions que estimi convenients per a
la bona marxa de la sessió, fins i tot la modificació de l’ordre de procediment per raons d’oportunitat.
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9.		 Els assistents a la sessió podran demanar que consti en acta un resum de les seves intervencions.
10. Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, el President/a donarà per acabat el Ple i aixecarà la sessió.
Article 35 Actes de les sessions
De les sessions del Ple se n’estendrà l’acta corresponent, que un cop aprovada, la signarà el president/a i el secretari/ària.
SECCIÓ 2a DEL COMITÈ EXECUTIU
Article 36 Sessions
1.	El Comitè Executiu s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada al mes, llevat del mes d’agost; i en
sessió extraordinària sempre que ho acordi el
President/a o quan ho sol·licitin almenys un terç dels seus membres.
2.	El Comitè Executiu fixarà anualment, amb caràcter orientatiu, les dates de les sessions ordinàries, tot procurant un
repartiment temporal adequat.
3.	Es convocarà l’òrgan tutelar a totes les reunions del Comitè Executiu i hi podrá intervenir en les deliberacions, amb
veu però sense vot.
4. 	A les sessions del Comitè Executiu hi assistiran, amb veu però sense vot, el Director/a Gerent i el Secretari/ària
General, sens perjudici, respecte del Director/a Gerent, d’allò que disposa l’article 12.3 d’aquest Reglament.
5.	Així mateix hi podran assistir, amb veu però sense vot, aquelles persones que expressament s’hi hagin convidat o que
el president/a autoritzi.
Article 37 Obligació d’assistència
1.	L’assistència a les reunions del Comitè Executiu és obligatòria per a tots els seus membres, i no es permet la delegació.
2.	La falta d’assistència s’haurà de justificar mitjançant un escrit d’excusa adreçat al president/a, amb expressió de la
causa, i es farà constar en l’acta de la sessió.
3.	El Ple acordarà, prèvia l’audiència de la persona interessada, la pèrdua de la condició de membre del Comitè Executiu per manca d’assistència a les sessions del Comitè Executiu. En tot cas, la pèrdua de la condició de membre del
Comitè Executiu exigirà una inassistència injustificada mínima a quatre sessions en un any natural.
Article 38 Convocatòria i ordre del dia
1.	El president/a convocarà les sessions del Comitè Executiu amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, llevat dels
casos d’extrema urgència.
2. A la convocatòria es farà constar el lloc, el dia i l’hora de començament de la sessió.
3. Amb la convocatòria es trametrà:
a)	L’ordre del dia fixat pel president/a, amb especificació detallada de les propostes que s’hagin de votar i, si n’hi ha,
dels temes que hagin proposat un mínim de tres membres del Comitè Executiu.
b) L’acta de la sessió anterior.
c) Els informes de les Comissions consultives inclosos en l’ordre del dia.
d) La documentació relacionada amb els assumptes que figurin en l’ordre del dia.
4.	La sol·licitud d’inclusió en l’ordre del dia d’assumptes no previstos pel president/a l’haurà de demanar, per escrit, almenys tres membres del Comitè Executiu, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data prevista de la sessió.
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Article 39 Quòrums de constitució i d’adopció d’acords
1.	Perquè el Comitè Executiu pugui constituir-se i tenir vàlidament les seves sessions, caldrà l’assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus components.
2.	La validesa dels acords requerirà el vot favorable de la majoria simple dels assistents (és a dir, més vots a favor que
en contra). En cas d’empat, el vot del president/a serà el diriment.
3.	El Comitè Executiu es podrà constituir també vàlidament, sense necessitat de prèvia convocatòria, si, reunits tots els
seus membres, ho decideixen, per tal de tractar els assumptes que proposi el president/a o algun dels seus altres
membres.
En aquest cas, caldrà que tant la constitució com l’ordre del dia del Comitè Executiu s’acordin per unanimitat.
El Comitè Executiu reunit en aquestes condicions prendrà els seus acords per majoria simple dels assistents.
Article 40 Presidència i Secretaria
El president/a de la Cambra, o qui el substitueixi, presidirà les sessions del Comitè Executiu.
El secretari/ària el Secretari/ària General de la Corporació, o qui el substitueixi, actuarà com a secretari/ària en les
sessions del Comitè Executiu.
Article 41 Comprovació dels quòrums d’assistència
Arribada l’hora assenyalada per a la convocatòria, el Secretari/ària comprovarà si hi ha quòrum suficient per constituir
el Comitè Executiu en els termes previstos en l’article 39, i en donarà compte al president/a, juntament amb la relació
dels membres del Comitè Executiu que hagin excusat l’assistència.
1.	Si hi ha el quòrum d’assistència suficient, el President/a declararà constituït el Comitè Executiu. Si no hi ha l’esmentat
quòrum, informarà als assistents de la impossibilitat de constituir el Comitè Executiu per manca del nombre mínim
de membres per ferho.
2.	Si el Comitè Executiu no es pot constituir per manca de quòrum, el secretari/ària ho farà constar per diligència en
el llibre d’actes, amb indicació de la llista d’assistents i de membres que han excusat la seva assistència.
Article 42 De l’ordre de procedir en les sessions
1.	Constituït el Comitè Executiu, el president/a, si s’escau, informarà als assistents de la inclusió de nous punts a
l’ordre del dia, per haver-ho sol·licitat un mínim de tres membres del Comitè Executiu, en els termes previstos a
l’article 38.4 i amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria.
2.	Tot seguit, demanarà al secretari/ària que llegeixi les excuses d’assistència rebudes.
3.	El president/a preguntarà si hi ha alguna observació o discrepància respecte del text de l’acta de la sessió anterior
tramesa amb la convocatòria. En el cas que no hi hagi cap manifestació en aquest sentit, o fetes les rectificacions
que calguin, l’acta es considerarà aprovada.
4.	El president/a informarà als assistents de les gestions realitzades des de la darrera sessió i d’aquells actes institucionals en què la Cambra hagi intervingut.
5.	Tot seguit s’entrarà en el debat de les propostes que requereixin que el Comitè Executiu prengui un acord al respecte. A aquest efecte:
5.1	El president/a o el vocal del Comitè Executiu o assistent a la reunió a qui correspongui, exposarà la proposta o
propostes objecte de l’ordre del dia.
5.2	A continuació, el president/a obrirà un torn d’intervencions per a cada una de les propostes formulades, en el
qual els assistents podran exposar els seus arguments a favor o en contra.
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				Tindran dret a intervenir tots els membres del Comitè Executiu, totes les persones amb dret a veu segons el
present Reglament, així com també els altres assistents a qui el President/a atorgui l’ús de la paraula.
				Les intervencions es produiran seguint l’ordre de petició de l’ús de la paraula i durant el temps que permeti el
bon desenvolupament de la sessió.
5.3	Acabat el torn d’intervencions, es procedirà a la votació, que serà secreta si el president/a ho considera oportú
o ho demanen tres membres, o més, del Comitè Executiu.
5.4	Realitzada la votació, el president/a declararà si s’aprova o no la proposta, amb indicació del resultat de la votació efectuada.
6.	Acabat el debat respecte de les propostes sobre les quals el Comitè Executiu hagués de prendre una decisió,
s’entrarà al debat dels altres punts de l’ordre del dia. La persona responsable de les Comissions farà un breu resum
del contingut o de les conclusions dels respectius informes. Els assistents al Comitè Executiu podrán demanar els
aclariments que considerin oportuns.
	Acabades les intervencions, el secretari/ària farà constar a l’acta que el Comitè Executiu es dóna per assabentat del
contingut dels informes aportats i de les explicacions donades.
7.	L’ordenació dels debats correspon al president/a, el qual podrà prendre les decisions que estimi convenients per a
la bona marxa de la sessió, fins i tot la modificació de l’ordre de procedir per raons d’oportunitat.
8. Els assistents a la sessió podran demanar que consti en acta un resum de les seves intervencions.
9. Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, el President/a donarà per acabat el Comitè Executiu i aixecarà la sessió.
Article 43 Actes de les sessions
De les sessions del Comitè Executiu se n’estendrà l’acta corresponent que, un cop aprovada, serà signada per tots els
assistents a la sessió amb dret a vot, i també pel secretari/ària.
Article 44 Facultats excepcionals
Sense perjudici de la facultat del Comitè Executiu prevista a l’article 13 y) d’aquest Reglament d’exercir determinades
funcions del Ple en casos d’urgència, en el supòsit que el Ple no s’hagués pogut constituir ni en primera ni en segona
convocatòria per manca dels quòrums d’assistència previstos a l’article 31, el Comitè Executiu, d’acord amb el que
estableix l’article 30.2, s’entendrà vàlidament convocat i constituït, si hi ha el quòrum legalment establert, per poder
prendre en aquell moment els acords que es considerin d’extrema urgència per a la Cambra.
La ratificació del Ple, si cal, d’aquests acords s’haurà d’incloure a l’ordre del dia de la següent sessió que celebri aquest
òrgan de govern.

CAPÍTOL V De les eleccions
SECCIÓ 1a CENS ELECTORAL
Article 45 Cens electoral
1.	El cens electoral de la Cambra comprèn la totalitat dels seus electors, i el formarà, revisarà i aprovarà anualment
el Comitè Executiu amb referència a l’1 de gener. El cens electoral s’exposarà al públic preferentment en format
electrònic per facilitar-ne la consulta en les dependències de la Cambra que estiguin destinades a l’atenció al públic
durant un termini no inferior a 20 dies naturals.
2.	Els electors estan classificats al cens electoral per grups, categories i subcategories, d’acord amb l’Annex d’aquest
Reglament, en atenció a la importància econòmica relativa dels diversos grups econòmics representats, de conformitat amb l’establert a la normativa electoral cameral vigent.
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Article 46 Revisió de l’estructura del cens electoral
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 dels diversos grups econòmics representats en el Ple, en atenció al seu respectiu pes en l’àmbit territorial de la Cambra. En aquesta revisió quadriennal de l’estructura del cens
s’introduiran també les variacions operades als epígrafs corresponents de l’impost d’activitats econòmiques o l’impost
o classificació d’activitats que el substitueixi.
Article 47 Modificació del cens electoral
El cens electoral es modificarà en els supòsits d’alteració de l’àmbit territorial de la Cambra, així com en els de fusió o
integració que afectin la corporació, en la forma que determina la normativa vigent aplicable.
SECCIÓ 2a ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DURANT LES ELECCIONS
Article 48 Actuació dels òrgans de govern durant les eleccions
1.	Des de la convocatòria de les eleccions fins a la constitució dels òrgans de govern nous, els òrgans de govern sortints
de la Cambra han de limitar llurs actuacions a la gestió, l’administració i la representació ordinàries de la corporació, adoptant i executant els acords i duent a terme les actuacions que calguin per al funcionament normal de la
Cambra i per al compliment de les seves funcions i finalitats.
2.	Per a l’adopció de qualsevol altre acord degudament justificat, en especial dels que poden comprometre l’actuació
dels nous òrgans de govern, cal l’autorització prèvia de l’òrgan tutelar.
SECCIÓ 3a ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL PLE I COBERTURA DE VACANTS
Article 49 Elecció dels membres del Ple
1.	L’elecció dels 40 membres del Ple a què fa referència l’article 6.1 d’aquest Reglament, així com dels 14 de major
aportació de l’article 6.2 i també l’elecció dels altres 6 membres del Ple a proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i territorials més representatives a que es refereix l’article 6.3 es regirà per la normativa electoral cameral vigent en cada moment.
	Respecte els membres elegibles a proposta de les organitzacions empresarials en cas de ser necessari procedir a
votació, seran elegits pels membres del Ple elegits per sufragi dels electors i pels representants de les empreses de
major aportació voluntària que hagin pres possessió.
2.	Seran declarades electes les 14 empreses de major aportació voluntària que hagin manifestat la seva voluntat de ser
candidat a membre del Ple en aquest grup i compleixin els requisits establerts.
	En la presentació de les candidatures les serà d’aplicació els mateixos requisits que per a les empreses del grup de
membres del Ple elegits per sufragi dels electors, amb excepció del requisit de declaració sobre el grup i categoria
al que pertany i escrits de suport a la candidatura. Hauran de manifestar la seva voluntat de ser membre del Ple en
el formulari normalitzat facilitat per la Cambra.
	També hauran de presentar la corresponent declaració de compromís per l’import de l’aportació anual, signada per
la persona representant de l’empresa facultada per aquest acte.
	El termini i fases de presentació de candidatures, exposició i al·legacions i de proclamació seran les mateixes que
per a les candidatures per sufragi dels electors.
	En aquells casos que es doni una situació d’un nombre superior de candidats que de llocs a cobrir i, d’entre aquests,
es produeixi una situació d’igualtat en el volum de l’aportació voluntària, llavors prevaldrà el de major antiguitat en
el cens de la cambra i, en cas que es mantingués la mateixa situació d’igualtat, es decidirà per sorteig. El sorteig es
durà a terme per la junta electoral corresponent el mateix dia de la proclamació de les candidatures per sufragi dels
electors. En aquest grup els proclamats seran declarats electes.
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	Per a la presa de possessió també se seguirà la mateixa regulació que per a les candidatures per sufragi dels electors i de les electores. Per prendre possessió del seu càrrec hauran d’acreditar fefaentment haver abonat prèviament la seva aportació per l’import total anual que consti a la candidatura.
	El Comitè Executiu fixarà la quantitat mínima anual exigible per concórrer com a candidat a membre del Ple en el
grup referit a l’article 6.2, així mateix, determinarà la data límit en què la dita aportació s’hagi de fer efectiva.
3.	Les vacants produïdes en el grup corresponent a les empreses de major aportació es cobriran pel mateix sistema
que per a la seva determinació.
4.	En el cas que el nombre candidatures per a cadascun dels llocs a cobrir dels grups esmentats sigui igual o inferior
al del nombre de llocs a cobrir es declararan electes.
5.	Les vacants produïdes en el grups corresponents als membres del Ple per sufragi dels electors i a proposta de les
organitzacions empresarials seguirà el que disposa la normativa electoral vigent continguda en el Decret 19/2006
de 14 de febrer o norma que la substitueixi o modifiqui.
6.	En la cobertura de vacants, les funcions de la Junta Electoral seran assumides pel Comitè Executiu de la Cambra
respectiva i n’assumirà la secretaria la persona que ocupi aquest càrrec en la corporació.
SECCIÓ 4a ELECCIÓ DEL PRESIDENT/A I ALTRES MEMBRES DEL COMITÈ EXECUTIU
Article 50 Elecció del President/a i altres membres del Comitè Executiu
1.	Constituït el Ple, es procedirà, per votació nominal i secreta, a l’elecció, entre els membres que hagin pres possessió
del seu càrrec, del president/a i dels altres membres del Comitè Executiu. A aquests efectes es formarà la mesa
electoral, la qual estarà composta pels dos membres de més i menys edat, respectivament, del Ple i pel representant de l’òrgan tutelar, que actuarà com a president/a. El secretari/ària de la Cambra, o qui el substitueixi, actuarà
com a secretari/ària de la mesa.
2.	Una vegada constituïda la mesa electoral, s’iniciarà el torn de proposta de candidats sobre els quals ha de recaure
la votació. En primer lloc, se celebrarà l’elecció de president/a i, després, la dels altres càrrecs del Comitè Executiu,
per aquest ordre : vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, vicepresident/a tercer/a, tresorer/a i vocals.
	En el cas que només hi hagi un candidat per a cada un dels càrrecs del Comitè Executiu, es farà una única votació
per a tot el Comitè Executiu.
3. La mesa electoral realitzarà seguidament l’escrutini i informarà immediatament del resultat al Ple.
4.	A continuació, se n’estendrà l’acta corresponent, en la qual es faran constar les incidències de l’acte electoral, el
resultat de la votació i les reclamacions formulades.
5.	El president/a i els altres membres del Comitè Executiu prendran possessió de llurs respectius càrrecs en la mateixa sessió constitutiva.
6.	El president/a i els altres membres del Comitè Executiu exerciran els seus càrrecs durant quatre anys, i poden ser reelegits indefinidament, llevat del president/a, que només podrà ésser reelegit fins a un màxim de dos mandats consecutius.
7. Les disposicions contingudes en aquest article s’entenen sense perjudici de la normativa electoral cameral vigent.

CAPÍTOL VI Dels representants de la Cambra en altres organismes i entitats
Article 51 Representants de la Cambra
1.	Després de la renovació quadriennal del Ple, es renovaran també els representants de la Cambra en altres organismes i entitats.
2.	El representants de la Cambra en altres organismes i entitats s’entén que están nomenats fins a la propera renovació del Ple, sense perjudici que, amb anterioritat, el Ple, a proposta del Comitè Executiu, pugui cessar-los si ho
consideri oportú. En aquest cas, el nou o nous representants que es nomenin exerciran la representació fins a la
propera renovació del Ple, sense perjudici també, si s’escau, de cessar-los anticipadament.
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3.	Les persones que exerceixen les esmentades representacions estan obligades a informar al Comitè Executiu i al
President/a pel que fa a les activitats d’aquells organismes i entitats, i a lliurar-los la documentació rebuda d’ells
sempre que aquests òrgans de govern ho requereixin i la llei ho permeti. Així mateix, els esmentats representants
de la Cambra estan obligats a demanar les instruccions pertinents i a complir les que rebin del Comitè Executiu o
del president/a.
4.	Sense perjudici del que disposa el punt 3 anterior, una vegada a l’any presentaran al Comitè Executiu un informe de
l’activitat de l’organisme o entitat, en el si de la qual representin a la Cambra. De l’esmentat informe se n’informarà
al Ple.

CAPÍTOL VII De les delegacions territorials i oficines de la Cambra
SECCIÓ 1a DE LES DELEGACIONS
Article 52 Delegacions de la Cambra
1.	El Ple de la corporació podrà establir delegacions territorials de la Cambra en les poblacions que cregui convenient,
i n’assenyalarà, en cada cas, l’àmbit territorial. Igualment, el Ple podrà suprimir les delegacions territorials que
consideri oportú. L’establiment o la supressió de delegacions es comunicaran prèviament a l’òrgan tutelar.
Article 53 Consells de les Delegacions
1.	A les esmentades delegacions es constituirà un consell format per fins a un màxim de 10 electors de la corporació,
designats pel Ple a proposta del Comitè Executiu, establerts a municipis de l’àmbit territorial de la delegació corresponent
2.	Els membres dels consells de les delegacions es nomenaran després de cada renovació del Ple, i exerciran la seva
funció fins a la propera renovació del Ple, moment en què continuaran en funcions fins que es nomenin els nous
integrants dels consells o, si s’escau, es reelegeixin.
3.	El punt anterior s’entén sense perjudici que abans, el Ple, a proposta del Comitè Executiu, pugui cessar-los si ho
considera oportú. En aquest cas, el nou o nous membres que es nomenin exerciran la seva funció fins a la propera
renovació del Ple, sense perjudici també, si s’escau, de cessar-los anticipadament.
Article 54 Presidents dels Consells
1.	El president/a de la Cambra nomenarà com a president/a del consell de la delegació un dels electors que el constitueixin, el qual presidirà el consell de la seva delegació i podrà participar en el Ple de la Corporació, amb veu però
sense vot, quan se’l convoqui.
2.	Correspondrà al president/a del consell de cada delegació informar al Ple de la corporació de les propostes i de les
actuacions portades a terme per aquest consell.
3.	Els presidents dels consells de les delegacions territorials que, prèviament convocats, assisteixin al Ple podran intervenir en totes les discussions i debats que es produeixin amb relació als assumptes per a la deliberació dels quals
hagin estat cridats, i demanar que constin en acta llurs manifestacions.
4.	El president/a de la Cambra podrà cessar els presidents dels consells de les delegacions en qualsevol moment si ho
considera oportú. En aquest cas, el nou president/a del consell que es nomeni exercirà la seva funció fins a la propera renovació del Ple, moment en què continuarà en funcions fins al nomenament del nou president/a del consell
o, si s’escau, la seva reelecció; sense perjudici també, si s’escau, de cessar-los anticipadament.
5. Els presidents dels consells podran cessar per voluntat pròpia.
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Article 55 Funcions dels Consells
1.	Correspondrà al consell de cada delegació respondre les consultes que sobre assumptes econòmics relacionats amb
les poblacions compreses en el seu àmbit territorial li hagin fet els òrgans de govern de la Cambra, així com proposar
l’adopció de totes aquelles mesures que consideri convenients en benefici de l’interès general en l’esmentat àmbit.
2.	En el compliment de llurs funcions, els consells de les delegacions territorials actuaran, en tot moment, d’acord
amb les instruccions que rebin del Comitè Executiu o, en cas d’urgència, del president/a de la Cambra.
Article 56 Dotacions econòmiques
La Cambra consignarà en el seu pressupost ordinari les dotacions oportunes per al sosteniment de les Delegacions,
les quals es gestionaran d’acord amb les instruccions que dicti el Comitè Executiu.
SECCIÓ 2a DE LES OFICINES
Article 57 Oficines de la Cambra
1.	El Comitè Executiu podrà establir i traslladar les oficines que cregui convenient tant dins del seu àmbit territorial
com en qualsevol país estranger. L’establiment o supressió d’oficines seran comunicats prèviament a l’òrgan tutelar
i es comunicarà també al Ple a la propera sessió que celebri.
Es podran establir oficines a les dependències de les delegacions territorials de la Cambra.
2.	Els serveis tècnics, administratius, d’assessorament i informació que es considerin més adients per al millor desenvolupament de les funcions i finalitats de la corporació es prestaran directament al públic en les oficines de la
Cambra.
L’actuació d’aquestes serveis dependrà, en tot cas, dels òrgans competents de la Cambra.

CAPÍTOL VIII Del òrgans consultius
SECCIÓ 1a DELS VOCALS CONSULTORS
Article 58 Nombre
La Cambra podrà nomenar fins a 25 vocals consultors en la forma i amb les funcions que s’indiquen en els articles
següents.
Article 59 Elecció
1.	El Ple, a proposta del Comitè Executiu, elegirà els vocals consultors entre els electors de la Cambra que no siguin
membres del Ple o bé entre presidents, representants o alts càrrecs d’entitats públiques o privades d’importància
econòmica o social rellevant en l’àmbit territorial de la Cambra.
2. El Ple, després de cada renovació quadriennal, elegirà els vocals consultors.
3.	El Ple podrà proveir, a proposta del Comitè Executiu, les vacants que es produeixin durant el quadrienni. Els vocals
consultors elegits d’aquesta manera exerciran el càrrec fins a la primera renovació del Ple.
Article 60 Funcions
1.	Els vocals consultors podran ser cridats a coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna de les comissions o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, quan se’ls convoqui, amb veu però sense vot.
2.	Els vocals consultors que, prèviament convocats, assisteixin al Ple podrán intervenir i ésser consultats en totes les
discussions i debats que es produeixin amb relació als assumptes per a la deliberació dels quals s’hagin convocat; i
demanar que constin en acta llurs manifestacions.
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Article 61 Pèrdua de la condició de vocal consultor
Es perdrà la condició de vocal consultor/a per renúncia, dimissió o en virtut d’acord del Ple per inassistència injustificada a tres sessions plenàries durant un any, a les quals hagin estat convocats, o per la pèrdua de les condicions o
qualitats que s’hagin pres en consideració a l’hora d’elegir-los.
SECCIÓ 2A DEL CONSELL ASSESSOR
Article 62 Funció
El Consell Assessor estarà format per un màxim de 100 persones, i la seva funció, merament consultiva, serà la
d’assessorar als òrgans de govern de la Cambra sempre que aquests ho considerin necessari. Els informes, recomanacions o suggeriments del Consell Assessor no tindran caràcter vinculant per als referits òrgans de la Corporació.
Article 63 Composició
1.	Integraran el Consell Assessor les persones designades pel Ple, a proposta del president/a o del Comitè Executiu,
d’entre aquelles que posseeixin notables coneixements o experiència en les matèries en les quals la Cambra és
competent.
2.	No podran integrar el Consell Assessor les persones que siguin membres del Ple, Vocals Consultors o que exerceixin
càrrecs polítics representatius o alts càrrecs de les administracions públiques.
3. El director/a gerent assistirà a les reunions del Consell Assessor amb veu però sense vot.
Article 64 Sessions
El Consell es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any per tractar d’aquells temes que determini el Comitè Executiu,
a proposta del president/a.
Article 65 Renovació
El Consell Assessor es renovarà després de cada renovació del Ple de la Cambra.
SECCIÓ 3a DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I GRUPS DE TREBALL
Article 66 Concepte i funció
Les comissions consultives i els grups de treball són òrgans d›assessorament del Ple, del Comitè Executiu i del president/a. Els seus informes no seran vinculants per als òrgans de govern de la Cambra.
Article 67 Creació
1.	El Ple, a proposta del Comitè Executiu, crearà comissions consultives amb la missió d’informar regularment els
òrgans de govern de la Cambra sobre els assumptes i activitats que consideri que la Cambra hi hagi de tenir una
atenció permanent.
2.	També, a proposta del Comitè Executiu, el Ple podrà crear grups de treball per a l’estudi de temes específics, nomenant persones que hi tinguin coneixements o bé experiència. Els Grups de treball es dissoldran automàticament una
vegada hagin acabat la tasca específica per a la qual s’hauran creat.
3.	Els membres del Ple i els vocals consultors hauràn de demanar l’adscripció a alguna de les comissions existents, i
també podran demanar formar part dels grups de treball creats.
4.	L’assistència a les reunions i les tasques desenvolupades al si de les comissions consultives i dels grups de treball
no seran retribuïdes.
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Article 68 Composició de les comissions consultives i dels grups de treball
1.	La designació de les persones físiques i jurídiques que formen cada comissió consultiva o grup de treball, així com la
del seu president/a i vicepresident/a o vicepresidents, correspon al Ple, a proposta del Comitè Executiu. En tot cas,
el president/a i el vicepresident/a o vicepresidents hauran de ser membres del Ple.
2.	Poden ser designats per participar en les comissions consultives o grups de treball els membres del Ple i els vocals consultors, així com també els electors de la Cambra i les persones físiques domiciliades en la demarcació territorial de la
Cambra que, per raó de la seva experiència, es consideri que poden coadjuvar de manera útil a les tasques corporatives.
3.	Els membres del Comitè Executiu, del Ple i el director/a gerent de la Cambra podran assistir a qualsevol sessió de
qualsevol comissió consultiva i grup de treball. El Director/a Gerent designarà, d’acord amb els presidents de les
comissions o grups de treball els assessors tècnics que hauran de col·laborar en els treballs de les diferents comissions i grups de treball, i ho posarà en coneixement del Comitè Executiu.
Article 69 Presidents de les Comissions Consultives o dels grups de treball
1.	Correspon als presidents de les comissions consultives o dels grups de treball la facultat de convocar-les, presidirles i dirigir i encarrilar els debats.
2.	Els presidents de les comissions consultives o dels grups de treball actuaran, en tot moment, d’acord amb les instruccions que rebin del Comitè Executiu o, en cas d’urgència, del president/a de la Cambra. El Comitè Executiu vetllarà perquè les Comissions consultives actuïn de forma coordinada entre elles i perquè els seus treballs s’adaptin
als plans o programes d’actuació de la Cambra aprovats pel Ple.
Article 70 Substituts dels presidents
1.	En absència dels presidents de les comissions consultives o dels grups de treball, els substituiran en les seves funcions els vicepresidents, i en absència d’aquests, un membre del Ple, o bé un vocal consultor/a.
2. Dins de l’esmentat ordre de substitucions, la preferència correspondrà sempre a la persona de més edat.
Article 71 Informes
1.	Les comissions consultives i els grups de treball lliuraran al president/a de la Cambra els informes que elaborin, en
els quals reflectiran l’opinió dominant en els debats i les discrepàncies o matisos que s’hagin manifestat.
2.	Els informes els signaran el President/a de la Comissió consultiva o del grup de treball i els assessors tècnics que
hagin intervingut en la redacció.
Article 72 Exclusió d’alguns dels membres
Els qui, sense posseir la condició de membre del Ple o la de vocal consultor, formin part d’alguna comissió consultiva
o grup de treball, deixaran de pertànyer-hi per manca d’assistència injustificada a tres sessions a les quals se’ls hagi
convocat en un mateix any natural.
Article 73 Constitució de les comissions consultives i grups de treball
Després de cada renovació del Ple, es dissoldran automàticament les comissions i grups de treball creats amb anterioritat, i es constituiran aquelles comissions consultives i grups de treball que el Ple, a proposta del Comitè Executiu, acordi.
Article 74 Convocatòria de reunions
1.	El president/a de cada Comissió o Grup de treball, mitjançant el director/a gerent de la Cambra, convocarà les
reunions amb una anticipació mínima de cinc dies hàbils i amb l’ordre del dia fixat per l’esmentat President/a.
Juntament amb la convocatòria s’adjuntarà un resum informatiu dels antecedents que puguin servir per conèixer
adequadament l’assumpte o assumptes a debatre.
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2.	Les comissions consultives i els grups de treball establiran les dates de llurs reunions, tenint en compte però que
aquestes caldrà que se celebrin amb anterioritat a les dates previstes per a les sessions ordinàries del Ple i del Comitè Executiu.
Article 75 Mitjans i organització
Per a la realització dels seus treballs, les comissions consultives i els grups de treball es podran valer de totes les publicacions, els documents i els antecedents no reservats que es trobin en poder de la Cambra, o bé demanar-los a altres
entitats o organismes a través del director/a gerent. Les comissions consultives es podran dividir en subcomissions i reunir-se amb altres comissions per coordinar-se entre si, per informar conjuntament o per proposar al Comitè Executiu
la creació de grups de treball, complint en tot moment les instruccions que rebin del Comitè Executiu o del president/a.

CAPÍTOL IX Dels mercats que actuen en l’àmbit de la Cambra
Article 76 Concepte
Actuen en l’àmbit de la Cambra, la Llotja de Cereals, el Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona, la Llotja de
Contractació i Mercat en Origen de Vic i qualsevol altre mercat que en el futur així ho especifiqui en els seus estatuts,
sense perjudici del caràcter que puguin tenir com a servei de la Cambra, de conformitat amb l’apartat q) de l’article 7
d’aquest Reglament.
Article 77 Presidents dels mercats
Atesa la rellevància econòmica i social dels mercats que actuen en l’àmbit de la Cambra, els seus Presidents podran
assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple de la corporació quan se’ls convoqui expressament.
Article 78 Règim aplicable
Els mercats que actuen en l’àmbit de la Cambra es regeixen pels seus respectius estatuts i reglaments, els quals
s’aproven i modifiquen en la forma que s’hi determina.

CAPÍTOL X Del Consolat de Mar de Barcelona
Article 79 Concepte
1.	La Cambra durà a terme les seves funcions d’arbitratge, de mediació i de conciliació mercantils en els àmbits
nacional i internacional, i organitzarà i administrarà l’aplicació de qualsevol altre sistema alternatiu de solució de
conflictes mitjançant el Consolat de Mar de Barcelona o mitjançant la participació en altres organismes arbitrals o
de solució alterntiva de conflictes, de conformitat amb la legislació vigent.
2.	La Cambra, també mitjançant el Consolat de Mar de Barcelona, emetrà els dictàmens i peritatges esmentats en els
articles 335, següents i concordants de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i en l’apartat B) de l’article
3 del Reglament general de cambres oficials de comerç, indústria i navegació aprovat per Decret 1291/1974, de 2 de
maig, modificat pels reials decrets 753/1978, de 27 de març, i 816/1990, de 22 de juny.
Article 80 Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació del Consolat de Mar de Barcelona s’estén als conflictes, divergències o controvèrsies de caràcter
comercial, industrial, navilier, tant marítim com aeri, o de serveis.
Article 81 Règim aplicable
El Consolat de Mar de Barcelona és un servei de la Cambra que es regeix per la seva Ordenança reguladora i pels reglaments de cada procediment de resolución de conflictes, o d’emissió de dictàmens o peritatges, aprovats pel Ple a
proposta del Comitè Executiu.

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

29

CAPÍTOL XI Del règim econòmic
SECCIÓ 1a FINANÇAMENT DE LA CAMBRA
Article 82 Ingressos
Per al finançament de les seves activitats, la Cambra disposa dels ingresos següents:
a) El rendiment dels conceptes integrats en el recurs cameral permanent que regula la legislació vigent.
b)	Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que presti i, en general, els obtinguts de les seves
activitats.
c) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni.
d) Les aportacions voluntàries dels seus electors acceptades expressament per la Cambra.
e) Les donacions i les adquisicions per causa de mort acceptades per la Cambra i les subvencions que pugui rebre.
f) Els rendiments procedents de les operacions de crèdit que es realitzin.
g)	Altres ingressos que se li puguin atribuir per llei, en virtut de conveni o per qualsevol altre procediment, de conformitat amb l’ordenament jurídic.
Article 83 Règim jurídic del recurs cameral permanent
1.	El recurs cameral permanent, les exaccions que comprèn, el percentatge màxim de finançament amb càrrec a
aquest recurs, l’obligació de pagament i l’acreditament, la recaptació i distribució, l’afectació del seu rendiment
líquid i altres extrems relatius al seu règim jurídic, s’ajustaran a la legislació vigent de les Cambres de comerç,
indústria i navegació i les lleis de pressupostos generals de l’Estat o de pressupostos generals de la Generalitat de
Catalunya que la modifiquin.
2.	D’acord amb els articles 11 de la Llei 3/1993 i 46 de la Llei 14/2002, amb els excessos procedents del recurs cameral
permanent que superin el percentatge màxim de finançament amb càrrec a aquest recurs, es constituirà una reserva especial, de la qual la Cambra podrà disposar en exercicis successius per completar els ingressos procedents del
recurs cameral permanent fins a assolir el límit fixat legalment.
	Aquesta reserva especial s’ha de materialitzar en actiu disponible a curt termini, els rendiments del qual s’hauran
d’aplicar a l’esmentada reserva especial.
3.	En cas que la reserva especial a què fa referència l’apartat 2 anterior no s’hagi aplicat en la forma establerta legalment transcorreguts cinc anys des de l’acabament de l’exercici en què es va constituir, aquesta reserva especial,
per acord del Ple i a proposta del Comitè Executiu es destinarà al finançament d’alguna de les finalitats a què fan
referència l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 3/1993 o l’article 11 de la Llei 14/2002, o, alternativament, es traspassarà a una reserva especial per a despeses extraordinàries i imprevistes; el funcionament d’aquesta darrera reserva
especial estarà subjecte a la normativa reglamentària que li sigui d’aplicació.
SECCIÓ 2a PRESSUPOSTOS I COMPTES ANUALS DE LA CAMBRA
Subsecció 1a Pressupostos de la Cambra
Article 84 Pressupostos
1.	La Cambra, d’acord amb les normes que, si s’escau, estableixi l’òrgan tutelar de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, elaborarà un Pressupost anual de caràcter ordinari, que comprendrà totes aquelles partides d’ingressos,
despeses i inversions necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.
2.	Aquests pressupostos podran contenir previsions de caràcter plurianuals per les quals la Cambra adquireixi compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, cas en el qual serà
d’aplicació analògicament la legislació sobre pressupostos de les administracions públiques.
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3.	Els pressupostos de la Cambra hauran de contenir les regles bàsiques d’execució, entre les quals s’inclourà, necessàriament, la possibilitat d’autoritzar, amb les limitacions que s’estableixin, transferències de crèdits entre els diferents capítols i partides pressupostàries, mitjançant la creació de noves partides o des de la partida d’imprevistos
i funcions no classificades a altres partides, i partides de despesa ampliables amb càrrec a partides d’ingressos
determinades.
4.	Per realitzar despeses i inversions no previstes al pressupost ordinari que no sigui possible atendre mitjançant
transferències de crèdits pressupostaris, o partides ampliables -degudament autoritzades- caldrà que es formalitzin pressupostos extraordinaris.
5.	La Cambra haurà d’elaborar els pressupostos extraordinaris corresponents. Així mateix, quan la Cambra creï, gestioni, administri, promogui o coorganitzi llotges de contractació, borses de subcontractació, fires, exposicions i altres
esdeveniments comercials, o estableixi convenis o altres instruments de col·laboració amb altres cambres o amb
les administracions públiques o altres ens públics o privats, d’àmbit nacional o internacional, i aquestes actuacions
instrumentals camerals comportin un compromís financer, econòmic o patrimonial no previst en els pressupostos
ordinaris.
Article 85 Plans camerals
1.	El pressupost ordinari de la Cambra contindrà les previsions corresponents a les actuacions d’aquesta que hagin de
formar part tant del Pla cameral de promoció de les exportacions, que estableix l’article 3 de la Llei 3/1993, com del
Pla cameral d’internacionalització de les empreses catalanes, que regula l’article 12 de la Llei 14/2002.
2.	Així mateix, el pressupost ordinari de la Cambra incorporarà el Pla cameral de desenvolupament empresarial, que
estableix l’article 12 de la Llei 14/2002, el qual ha d’incloure les activitats específicament destinades a actuacions de
desenvolupament econòmic local adreçades a les empreses.
	En particular, el Pla cameral de desenvolupament empresarial farà referència a les activitats de la Cambra corresponents a les funcions d’aquesta previstes a les lletres h), i), j), m), n), o) i p) de l’apartat 1 de l’Article 11 de la Llei
14/2002.
Subsecció 2a. Comptes anuals i pagaments
Article 86 Comptes anuals
La Cambra formularà comptes anuals, els quals s’han d’ajustar al Pla general de comptabilitat per a l’empresa, amb
les adaptacions que s’estableixin reglamentàriament.
Article 87 Pagaments
Per a tots els pagaments, el Comitè Executiu haurà d’aprovar la corresponent proposta, prèviament informada pel
tresorer/a i, si s’escau, per la persona a la qual s’hagin atribuït les funcions d’intervenció. Els documents que justifiquin
els pagaments es formalitzaran de conformitat amb les regles d’execució dels pressupostos ordinaris anuals.
Article 88 Fiscalització i aprovació de l’òrgan tutelar
1.	La Cambra ha de sotmetre els pressupostos, ordinaris i extraordinaris, les seves liquidacions i els comptes anuals
a l’aprovació de l’òrgan tutelar, de conformitat amb el calendari que s’estableixi reglamentàriament.
2.	Els comptes anuals, abans de presentar-se a l’aprovació de l’òrgan tutelar, s’han de sotmetre a un informe d’auditoria
externa, que s’ha d’ajustar a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes.
Aquesta auditoria ha d’incloure:
a)	L’opinió respecte del compliment dels requisits d’autofinançament i del compliment de l’afectació dels recursos
previstos en la Llei 14/2002.
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b)	L’opinió sobre el grau de compliment tant de les recomanacions incloses en anteriors auditories com de les indicacions de l’òrgan tutelar incloses en resolucions relatives a anteriors presentacions de comptes.
	L’esmentat informe d’auditoria externa s’haurà d’adjuntar a la liquidació dels pressupostos i als comptes anuals
sotmesos a l’aprovació de l’òrgan tutelar.
3.	L’òrgan tutelar durà a terme la fiscalització de les liquidacions dels pressupostos i dels comptes anuals de la Cambra
mitjançant el control de les auditories externes abans esmentades, en la forma que reglamentàriament es determini.
4.	L’òrgan tutelar podrà obtenir dels auditors de comptes o societats d’auditoria de la Cambra la informació necessària
per a l’exercici de les seves competències. L’òrgan tutelar també pot, excepcionalment i motivadament, encarregar
una auditoria externa de la Cambra.
Article 89 Fiscalització superior
1.	La fiscalització superior de la destinació de les quantitats percebudes per la Cambra com a rendiments del recurs
cameral permanent correspon a la Sindicatura de Comptes.
2.	El Tribunal de Cuentas fiscalitzarà la liquidació dels pressupostos de la Cambra referent al Pla cameral de promoció
de les exportacions, sense perjudici de les competències que a aquest efecte puguin correspondre a la Sindicatura
de Comptes.
SECCIÓ 3a RÈGIM DE RESPONSABILITAT
Article 90 Règim de responsabilitat
Les persones que gestionin béns i drets de la Cambra estaran subjectes a indemnitzar la Cambra pels danys i perjudicis que puguin causar-li per accions, o omissions, realitzades per culpa o negligència greu amb infracció de la normativa vigent, sense perjudici de la responsabilitat penal o d’altre ordre que els correspongui.

CAPÍTOL XII Del personal
Article 91 Règim legal
Tot el personal al servei de la Cambra està subjecte al dret laboral, d’acord amb allò que disposa la Llei 3/1993 i la Llei
14/2002.
Article 92 Procediment de contractació
Correspon al Comitè Executiu establir el procediment de contractació del personal de la Cambra, el qual haurà de
respectar els principis de publicitat i concurrència, excepte en els casos dels càrrecs directius, personal temporal i
aquells altres en què la naturalesa del lloc de treball o les circumstàncies de la contractació siguin incompatibles amb
aquells principis.
Article 93 Incompatibilitats
El personal de la Cambra no podrà desenvolupar al mateix temps altres activitats en règim laboral o de caràcter professional o mercantil que incorrin en conflicte d’interessos respecte de les funcions publicoadministratives essencials
de la Corporació, llevat d’autorització expressa i motivada del Comitè Executiu.

CAPÍTOL XIII De l’ús de la llengua catalana
Article 94 Ús de la llengua catalana
La Cambra utilitzarà el català en les seves actuacions i documentació internes, així com en la relació amb la Generalitat de Catalunya, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les
empreses que en depenen.

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

32

També emprarà normalment el català en la seva retolació i en les comunicacions i notificacions adreçades a persones
físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà,
si ho demanen.
En la publicitat institucional que faci a l’àmbit territorial de Catalunya, la Cambra utilitzarà de manera general el català.
Disposició adicional Única.
Qualsevol modificació d’aquest Reglament de règim interior o del seu Annex relatiu a l’estructura del cens electoral,
haurà de ser acordada pel Ple de la
Cambra, a proposta del Comitè Executiu, en sessió expressament convocada amb aquest objectiu, i estarà sotmesa a
l’aprovació de l’òrgan tutelar de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La interpretació d’aquest Reglament pertoca al Ple de la Cambra, a proposta del Comitè Executiu, sense perjudici de
les facultats que corresponguin a l’òrgan tutelar i als òrgans jurisdiccionals competents.
Disposicions transitòries
Primera. Els actuals membres del Ple i del Comitè Executiu, el president/a de la Cambra, els vocals consultors, els
presidents i membres dels consells de les delegacions territorials, i els presidents i vicepresidents de les comissions
consultives i dels grups de treball continuaran en l’exercici dels seus respectius càrrecs fins a la propera renovació
dels membres del Ple.
Segona. L’actual director/a gerent continuarà en l’exercici del seu càrrec i de totes les funcions que realitza en l’entrada
en vigor del present Reglament.
Disposició derogatòria
A partir de l’entrada en vigor del present Reglament queden derogats el Reglament de règim interior de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 14
d’octubre de 1997, així com les seves modificacions posteriors.
Disposició final
El present Reglament de règim Interior entrarà en vigor en la data en què es notifiqui a la Cambra la resolució
d’aprovació de l’òrgan tutelar de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Una vegada rebuda aquesta notificació,
la Cambra ordenarà la publicació immediata del present Reglament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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ANNEX
Estructura del cens electoral
Classificació dels electors i de les electores de la Cambra en grups i categories

Grups i categories
Els grups i categories en què estan classificats els electors i les electores de la Cambra, amb esment dels membres
que els correspon respectivament d’elegir, són els següents:
Grup 1. Indústries extractives no metàl·liques; petroli; energia i aigua
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
1111, 1112, 1113, 1114, 1121, 1122, 1131, 1132, 114, 1212, 1213, 1221, 1231, 1232, 124, 130, 141, 142, 143, 1431,
1432, 1433, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 152, 153, 1611, 1612, 1613, 1614, 162, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2321,
2322, 2331, 2332, 2341, 2342, 2391, 2392, 2399, 241, 2411, 2412, 2421, 2422, 2423, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435,
244, 2441, 2442, 2443, 245, 2451, 2452, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476,
2479, 249, 2491, 2492, 2499
Li correspon d’elegir un membre.
Grup 2. Extracció; producció de metalls; productes metàl·lics; maquinària i equips
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
211, 2111, 2112, 212, 2121, 2122, 221, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 222, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225,
2226, 223, 2231, 2232, 2233, 2234, 224, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 225, 2251, 2252, 2259, 3111,
3112, 312, 3121, 3122, 3123, 313, 3131, 3132, 3139, 3141, 3142, 315, 3151, 3152, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3169,
3191, 3199, 3223
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
3165, 3168, 3211, 3212, 3221, 3222, 3231, 3232, 3233, 3241, 3242, 3243, 3251, 3252, 3253, 3254, 3261, 3262, 3291,
3292, 3293, 3294, 3299, 330, 3301, 3302, 341, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3419, 342, 3421, 3422, 343, 3431, 3432,
3433, 344, 345, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 346, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3511, 3512,
352, 353, 354, 3541, 3542, 3543, 3544, 3551, 3715, 391, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3921, 3922,
3931, 3932, 399, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4522, 692
Li correspon d’elegir un membre.
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Grup 3. Indústries tèxtils; confecció; cuir i calçat; indústries del paper; arts gràfiques i suports enregistrats
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
3552, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4323, 433, 4331, 4332, 434, 4341, 4342, 4343, 4344, 4351, 4352, 4353, 4354, 436,
4361, 4362, 4363, 4369, 4371, 4372, 4391, 4392, 4393, 4399, 441, 4411, 4412, 4413, 4421, 4422, 4429, 451, 4511,
4512, 4513, 4514, 452, 4521, 453, 454, 4541, 4542, 4551, 4559, 4561, 4562, 4655, 471, 4711, 4712, 472, 4721, 4722,
4731, 4732, 4733, 4734, 4739, 474, 4741, 4742, 4743, 475, 4751, 4752, 4753, 4754, 4761, 4762, 4769
Li correspon d’elegir un membre.
Grup 4. Indústria química; cautxú i plàstic
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els epígrafs de la secció primera de les tarifes de
l’impost sobre activitats econòmiques següents:
2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2521, 2522, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2541,
2542, 2553, 2554, 2555, 2559, 4811, 4812, 4819
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els epígrafs de la secció primera de les tarifes de
l’impost sobre activitats econòmiques següents:
2551, 2552, 4821, 4822
Li correspon d’elegir un membre.
Grup 5. Material de transport
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
361, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 362, 3621, 3622, 363, 3631, 3632, 3639, 371, 3711, 3712, 3713, 3714,
3716, 372, 3721, 3722, 381, 3811, 3812, 382, 3821, 3822, 383, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 389, 3891, 3892, 3899
Li correspon d’elegir un membre.
Grup 6. Fusta; suro i altres manufactures; indústries de l’alimentació; begudes i tabac
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
3166, 4111, 4112, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4141, 4142, 4143, 4144, 415, 4151, 4152, 416, 4161,
4162, 4171, 4172, 4181, 4182, 4191, 4192, 4193, 420, 4201, 4202, 4211, 4212, 4221, 4222, 4223, 4224, 4231, 4232,
4233, 4239, 4241, 4242, 4243, 4251, 4252, 4253, 4259, 426, 4261, 4262, 427, 4271, 4272, 4281, 4282, 4291, 4292, 461,
4611, 4612, 4621, 4622, 4623, 4624, 463, 4631, 4632, 4633, 4634, 464, 4641, 4642, 4643, 465, 4651, 4652, 4653, 4654,
4656, 4659, 466, 4661, 4662, 467, 4671, 4672, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4911, 4912, 492, 4921, 4922, 4923, 4924,
4925, 4926, 4927, 4928, 4941, 4942, 4951, 4959
Li correspon d’elegir un membre.
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Grup 7. Construcció
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
5011, 5012, 5013, 507, 508
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5031, 5032, 5033, 5034, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5051,
5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5060
Li correspon d’elegir un membre.
Grup 8. Comerç i reparacions
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els epígrafs de la secció primera de les tarifes de
l’impost sobre activitats econòmiques següents:
6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6551, 6552, 6553, 6591, 6592, 6911, 6912, 7515
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
6121, 6122, 631
Secció segona:
511
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 3a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els epígrafs de la secció primera de les tarifes de
l’impost sobre activitats econòmiques següents:
6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6139, 6141, 6142, 6143, 6144, 6151, 6152,
6153, 6154, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196
Li correspon d’elegir un membre.
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Categoria 4a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
611, 6155, 6156, 6159, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6169, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178,
6179, 6181, 6182, 6197, 6198, 6199, 621, 622, 623, 6475, 6611, 6612, 6613, 6621, 6622, 6641, 6642, 6649, 6919, 9712,
9713
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 5a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
6471, 6472, 6473, 6474, 6523, 6524, 656, 6631, 6632, 6633, 6634, 6639, 665
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 6a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
641, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6431, 6432, 6441, 6442, 6443, 6445, 6446, 645, 6461, 6462, 6463, 6464,
6465, 6466, 6467, 6468
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 7a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6521, 6522, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6539, 657, 6593, 6594,
6595, 6596, 6597, 6598, 6599
Li correspon d’elegir dos membres.
Grup 9. Hostaleria
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
6444, 6721, 6722, 6723, 6731, 6732, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 675, 676, 6771, 6779
Li correspon d’elegir dos membres.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 6871, 6872, 6873, 6874, 9351, 9352
Li correspon d’elegir un membre.
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Grup 10. Transports; emmagatzematge i comunicacions
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
1222, 711, 7111, 7112, 712, 7121, 7122, 7211, 7212, 7213, 7214, 729, 7291, 7292, 7293, 7311, 7331, 7332, 7333, 7334,
7411, 7413, 7421, 7423
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
722, 7312, 732, 7321, 7322, 7323, 7412, 7414, 7422, 7424
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 3a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
7511, 7512, 7513, 7514, 7516, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7527, 7528, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7539, 7541,
7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7549, 755, 7551, 7552, 756, 7561, 7562, 7569, 757, 7611, 7612, 7613, 769, 7691, 7692,
7693, 7699, 8495, 9643
Secció segona:
611, 728, 749
Li correspon d’elegir un membre.
Grup 11. Mediació financera
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
811, 812, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8199, 8311, 8312, 8319
Secció segona:
727, 746
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
821, 8211, 8212, 8213, 822, 8221, 8222, 8223, 8224, 8229, 823, 8313, 8321, 8322, 8329
Li correspon d’elegir un membre.
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Grup 12. Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
699, 845, 846, 847, 8498, 8499, 8573
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
1211, 1219, 4113, 4153, 7526, 8436, 8439, 844, 8491, 8492, 8494, 8496, 8572, 8575, 8577, 8579, 9213, 922, 9221,
9222, 974, 975, 9792, 983, 9892, 9893
Secció segona:
771, 853, 854
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 3a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
8331, 8332
Secció segona:
721, 724
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 4a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
8611, 8612, 862
Li correspon d’elegir tres membres.
Categoria 5a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
841, 842, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8493, 8497, 936, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9369, 991
Secció segona:
748, 884, 885
Li correspon d’elegir un membre.
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Categoria 6a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
493, 4931, 4932, 4933, 834, 851, 852, 853, 8541, 8542, 8551, 8552, 8553, 8559, 8561, 8562, 8571, 8574, 8576, 8578,
859, 9673, 9731, 9732, 9733
Li correspon d’elegir un membre.
Grup 13. Altres serveis destinats a la venda
Categoria 1a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9321, 9322, 9331, 9332, 9339, 934
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 2a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
9411, 9412, 9421, 9429, 943, 944, 945, 951, 9683, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9891
Secció segona:
855, 871, 872
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 3a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera i segona de
les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
Secció primera:
9611, 9612, 9613, 9621, 9622, 9631, 9632, 9633, 9634, 9641, 9642, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9661, 9669, 9672,
9811, 9812, 9813, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825
Secció segona:
873
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 4a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
9422, 9721, 9722
Li correspon d’elegir un membre.
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Categoria 5a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
4134, 911, 912, 9211, 9212, 9214, 9215, 9216, 9217, 9219, 9662, 9671, 9681, 9682, 9711, 9793, 9794, 9799
Li correspon d’elegir un membre.
Categoria 6a.
Comprèn els electors i les electores de la Cambra classificats en els grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes
de l’impost sobre activitats econòmiques següents:
9218, 952, 9791, 999
Li correspon d’elegir un membre.

