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Preàmbul 
 
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació catalanes, corporacions 
de dret públic que realitzen funcions de caràcter consultiu i de col·laboració amb les 
administracions públiques, hereves d’antigues institucions com el Consolat de Mar i la 
Junta de Comerç que varen construir la Llotja de Mar, formen part de la realitat 
institucional de Catalunya de fa segles en la doble vessant de representació, foment i 
defensa dels interessos generals de la indústria, el comerç, els serveis i la navegació, i 
de col·laboració amb les administracions públiques. 
 
La Llei 4/2014, d’1 abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació, introdueix una sèrie de reformes que pretenen impulsar el paper de les 
cambres com a entitats de prestació de serveis, apostant per un model dirigit a 
l’obtenció de resultats, a fi i efecte de reforçar la seva eficiència en el 
desenvolupament de les funcions que se’ls atribueixen i obliga a realitzar les 
corresponents modificacions normatives.  
 
En el marc de la necessària revisió de la normativa catalana en aquesta matèria i 
d’acord amb la competència exclusiva que l’article 125 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya en matèria de Cambres de Comerç, 
Indústria, i Navegació, sembla adient no limitar la reforma legal a l’adaptació a la nova 
norma estatal, i afrontar una reforma institucional i funcional de les Cambres de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. Aquesta reforma estructural 
porta causa de la pròpia evolució del teixit empresarial, la profunda transformació que 
s’està experimentant en l’àmbit tecnològic, la nova dimensió internacional de 
l’economia catalana i la conveniència de cercar nous espais de col·laboració entre 
l’administració pública i les cambres catalanes.  
 
Es tracta doncs de donar resposta a la necessària transformació institucional que han 
de portar a terme les cambres catalanes al servei d’una economia més competitiva, 
més eficient, més innovadora, més internacionalitzada, més socialment equilibrada, 
mediambientalment sostenible i humanament responsable. Tot i això, la norma pretén 
aprofitar l’experiència i tradició de les cambres catalanes, la seva presència territorial i 
la seva funció de representació empresarial per posar-los al servei d’una funció de 
lideratge empresarial per incidir en les reformes que cal impulsar al servei de la millora 
de l’economia catalana. 
 
 En una societat avançada com la catalana que compta amb un teixit empresarial molt 
consolidat i referent en innovació econòmica i coneixement, és imprescindible que les 
institucions i organismes que representen la realitat del món de l’empresa, esdevinguin 
un adequat retrat d’aquesta realitat, democràtica, igualitària entre homes i dones, i de 
progrés. 
 
Des de la perspectiva de l’organització cameral, aquest text normatiu pren com a 
referència els principis d’ eficiència, per tal de racionalitzar les funcions i serveis de les 
cambres, de simplicitat, de territorialitat, d’ universalitat, per garantir la representativitat 
de totes les empreses, i de cooperació, entre l’àmbit empresarial i les administracions 
públiques. 



 

 

 
En aquest sentit l’estructura institucional que dissenya aquesta norma reforça el 
sistema cameral ja que manté les cambres d’àmbit territorial i crea la Cambra General 
de Catalunya com a corporació de dret públic i òrgan consultiu de les administracions 
publiques, amb les que col·labora i coopera. 
 
Tot i el manteniment de l’estructura territorial actual de les cambres, s’eliminen traves 
als processos per a la seva fusió o integració, amb l’objectiu d’impulsar una estructura 
territorial reforçada i cada vegada més eficient en l’acompliment de les funcions que 
corresponen a les cambres territorials. Aquesta millora ja ha estat incorporada 
mitjançant la llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic.  
 
La Llei preveu un sistema de finançament de les cambres basat en l’autofinançament a 
través, principalment, de la retribució dels serveis prestats i les contribucions 
voluntàries de les empreses. Tot i això, preveu que les cambres puguin disposar de 
recursos econòmics a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’exercici de determinades funcions público administratives, a més de poder obtenir 
recursos procedents de la delegació de funcions o serveis i de les encomanes de 
gestió que puguin realitzar les administracions. 
 
Així mateix es preveu que cadascuna de les cambres territorials establirà amb la 
Cambra General de Catalunya un acord financer que regularà la seva relació 
econòmica i en especial els recursos que corresponen a les cambres territorials 
provinents dels recursos que les administracions públiques vehicularan a través de la 
Cambra General de Catalunya així com els recursos que correspondran a la Cambra 
General de Catalunya per l’exercici de les seves funcions de gestió i representació 
davant les administracions catalana i estatal. 
 
Un dels elements rellevants d’aquest text normatiu és la creació i regulació de la 
Cambra General de Catalunya. Efectivament, amb la creació de la Cambra General de 
Catalunya es vol donar un pas endavant en la major internacionalització de les 
empreses, en la millora de la seva competitivitat i en la defensa dels seus interessos. 
No es tracta només d’un organisme de coordinació de l’activitat cameral, sinó que s’ha 
de preveure com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. En aquest sentit, la Llei obre 
la porta a que la Cambra General de Catalunya pugui exercir un paper clau en la 
implementació de les polítiques que es consideren estratègiques per al teixit 
empresarial català i per a la competitivitat del conjunt de l’economia del país, en 
col·laboració amb el Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquest paper 
s’instrumentalitza a través d’un conveni de col·laboració mitjançant el qual es 
prioritzaran els sectors d’actuació, es concretaran els mecanismes d’execució i 
s’assignaran els recursos necessaris, sempre sota un criteri d’equilibri territorial.  
 
La llei concedeix especial importància a la regulació dels Plans Generals, com a 
instruments de planificació de la Cambra General de Catalunya per al conjunt de les 
cambres catalanes, on es defineixen els objectius estratègics i les actuacions a 
desenvolupar en els àmbits d’actuació preferent : la internacionalització de les 



 

 

empreses, la formació professional, l’emprenedoria i el foment de la creació 
d’empreses. Les cambres assumiran funcions executives i de gestió en el 
desplegament d’aquests Plans Generals. 
 
La composició del Ple de la Cambra General de Catalunya és un element clau per a la 
seva funció representativa i el seu funcionament. Està format per representants de les 
cambres territorials; per representants dels diferents sectors econòmics provinents 
dels plens de les diferents cambres elegits en el mateix àmbit sectorial, assegurant la 
presència de les Pimes; i finalment per representants de les empreses que realitzin 
majors aportacions voluntàries. La llei incideix en reforçar i actualitzar els mecanismes 
democràtics d’elecció i representativitat, cercant un equilibri entre territori i sectors 
empresarials i limitant el mandat dels membres dels òrgans de govern i vetllant per la 
igualtat efectiva entre homes i dones. 
 
Aquesta llei conté 62 articles estructurats en 2 títols, amb 8 capítols en el primer títol i 
2 capítols en el segon, així com una disposició addicional, una disposició transitòria, 
dues disposicions derogatòries i una disposició final.  
 
El títol primer, que conté 8 capítols, està dedicat bàsicament als aspectes reguladors 
de les cambres catalanes i a les disposicions de caràcter general. 
 
En el primer capítol es defineix l’objecte de la llei, la naturalesa i finalitats de les 
cambres i les relacions d’aquestes entre elles, amb la Cambra General de Catalunya i 
amb altres administracions públiques i institucions. És en el primer article on es 
defineix l’objecte de la norma el que recull la creació de la Cambra General de 
Catalunya. 
 
El capítol segon es centra en les diferents tipologies de funcions de les cambres, 
separant les funcions público-administratives de les de caràcter privat i les de caràcter 
instrumental.  
 
El capítol tercer concreta tots aquells aspectes relacionats amb l’àmbit territorial de les 
cambres, l’adscripció de les empreses a les cambres catalanes, i les possibles 
modificacions de l’àmbit territorial de les cambres així com la regulació del cens públic 
d’empreses. El cens públic d’empreses pren importància, es dota de contingut i es 
constitueix com la principal font d’informació pública i oficial de les empreses que 
exerceixen activitats a Catalunya. Per a l’elaboració del cens públic d’empreses es 
tindrà en compte la reglamentació europea vigent des de 2008, concretament el 
Reglament (CE) número 177/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de febrer 
de 2008, que estableix el marc comú per als registres d’empreses utilitzats amb 
finalitats estadístiques, o normativa que la substitueixi. En aquest sentit, es crea una 
eina de cabdal importància per a la presa de decisions, la definició i el disseny de 
polítiques públiques de suport a l’empresa, l’avaluació de Plans i programes, la 
investigació acadèmica i, en definitiva, el millor coneixement del nostre teixit 
empresarial en un entorn econòmic de canvi constant. 
 
El capítol quart concreta el règim jurídic de les cambres i defineix la tutela 
administrativa a la que estan sotmeses, simplificant la intervenció administrativa de 



 

 

l’òrgan tutelar, les autoritzacions i els terminis. És remarcable en aquest capítol els 
articles que regulen la suspensió i dissolució dels òrgans de govern i en concret 
l’extinció per inviabilitat econòmica, així com les adaptacions a la normativa de 
transparència i bon govern i les polítiques d’igualtat de gènere.  
 
El capítol cinquè està reservat al règim econòmic de les cambres i els acords 
econòmics entre la Cambra General de Catalunya i la resta de cambres. Es concreten 
les fonts de finançament de les cambres, el seu règim pressupostari i els comptes 
anuals.  
 
El capítol sisè defineix el contingut, aprovació i modificació dels Reglaments de Règim 
Interior.  
 
En el capítol setè es tracta el règim i el procediment electoral de les cambres i de la 
Cambra General de Catalunya en els seus aspectes generals com són els drets i 
obligacions dels electors, els drets electorals, el cens electoral i l’obertura i 
convocatòria del propi procés electoral. 
 
El capítol vuitè i darrer d’aquest títol primer està dedicat a la regulació dels òrgans de 
govern de les cambres catalanes, el Ple, el Comitè executiu i el President, així com la 
regulació del personal de les cambres i i altres aspectes relacionats amb la provisió, 
l’elecció, el cessament o la pèrdua de condició de membres del Ple i del Comitè 
Executiu. 
 
El títol segon està dedicat íntegrament als aspectes específics de la regulació de la 
Cambra General de Catalunya. Estructurat en dos capítols, dedica el primer a la 
definició de la naturalesa i les funcions de la Cambra General de Catalunya, els Plans 
Generals, el marc de cooperació amb la Generalitat de Catalunya i les fonts de 
finançament.  
 
El capítol segon d’aquest títol segon, se centra en la part més organitzativa, regulant 
els òrgans de govern de la Cambra de Catalunya, la seva composició, elecció, 
constitució i funcions de cada un dels òrgans de govern: el Ple, el Comitè Executiu i el 
President, així com l’adopció dels acords. També regula els altres càrrecs i la resta de 
personal de la Cambra.  
 
Finalment, aquesta llei conté una disposició addicional única referida a les primeres 
eleccions a la Cambra General de Catalunya i la seva sessió constitutiva. Una 
disposició transitòria única relativa a l’extinció del Consell General de Cambres i al seu 
règim de liquidació i extinció. Dues disposicions derogatòries que deroguen la Llei 
14/2002 de 27 de juny i el Decret llei 3/2017 de 27 de juny i una disposició final única 
que concreta l’entrada en vigor de la Llei en un mes des de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Aquesta Llei compleix amb els principis de bona regulació de l'article 129 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i de l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 



 

 

accés a la informació pública i bon govern. S’adequa als principis de necessitat i 
eficàcia ja que constitueix l’instrument adequat per donar resposta a la necessària 
transformació institucional que han de portar a terme les cambres catalanes, i en el 
seu procés d'elaboració s'han tingut en compte els principis de proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència. 
 
 
 
Títol I. Disposicions generals 
 
Capítol 1. Naturalesa i finalitats  
 
Article 1. Objecte de la Llei 
1. La present Llei té per objecte la regulació, en l’àmbit territorial de Catalunya, de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i si escau, Navegació.  
2. Aquesta Llei crea i regula la Cambra General de Catalunya. 
 
Article 2. Naturalesa  
Les Cambres són corporacions de dret públic i òrgans consultius de les 
administracions públiques, amb les quals col·laboren i cooperen, amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs fins i per a l’exercici 
de les competències i les funcions que tenen atribuïdes legalment, sense perjudici dels 
interessos privats que persegueixen. Llur estructura i funcionament intern han de ser 
democràtics.  
 
Article 3. Finalitats de les Cambres  
1. Les Cambres tenen com a finalitat: 
a) La representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la 
indústria, els serveis 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. 
b) La prestació de serveis a les empreses. 
c) La cooperació amb les administracions públiques per a la competitivitat de les 
empreses. 
2. Les Cambres exerceixen les competències de caràcter públic que li atribueix la 
legislació vigent en matèria de Cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació, les lleis sectorials i les que els puguin ser assignades per les 
administracions públiques mitjançant els instruments que estableixi l’ordenament 
jurídic. 
 
Article 4. Relacions entre Cambres, amb la Cambra General de Catalunya, amb 
administracions públiques i altres institucions 
1. Les Cambres col·laboren amb la Cambra General de Catalunya per a l’execució de 
les finalitats que tenen atribuïdes.  
2. Pel millor compliment de llurs finalitats, les Cambres poden cooperar i col·laborar 
entre elles i realitzar determinades funcions i serveis d’altres cambres establint, a 
aquest efecte, el corresponent conveni de col·laboració. 



 

 

3. També poden cooperar i col·laborar amb les administracions públiques i amb altres 
ens o corporacions públics o privats, en l’àmbit de les seves funcions.  
 
Capítol 2. Funcions 
 
Article 5. Funcions 
5.1. Funcions público-administratives 
Les Cambres, respecte al seu àmbit territorial, tindran les següents funcions: 
a) Institucionals de representació, proposta, consulta i assessorament. 
1. Exercir la representació, la promoció i defensa dels interessos generals del comerç, 
la indústria, els serveis i la navegació i, quan correspongui, exercir aquesta 
representació en el si dels òrgans administratius i dels organismes públics de 
composició plural que desenvolupin funcions relacionades amb els interessos 
econòmics generals.  
2. Proposar al Govern, i a altres administracions públiques, les reformes i mesures que 
considerin necessàries o convenients per al foment i la defensa dels interessos 
generals que les cambres representen. 
3. Emetre informes sobre els projectes de normes elaborats pel Govern o 
l’Administració de la Generalitat o per les entitats locals de Catalunya que afectin 
directament els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis o la navegació, 
amb l’abast i contingut que determini la normativa aplicable. En tot cas, les cambres 
han d’ésser consultades en les propostes legislatives que afectin directament els 
abans esmentats interessos generals.  
4. Assessorar les administracions públiques sobre les qüestions que afectin els 
interessos generals que les cambres representen, i també emetre els informes 
preceptius establerts per la normativa sectorial i aquells altres que aquelles els 
sol·licitin.  
 
b) De col·laboració amb les administracions públiques: 
1. Col·laborar amb les administracions públiques en el desenvolupament d’activitats de 
suport i estímul al comerç exterior. 
2. Participar amb les administracions públiques competents i amb la Cambra General 
de Catalunya en l’organització i gestió de la formació pràctica en centres de treball i 
empreses inclosa en els ensenyaments de formació professional i en les accions i 
iniciatives formatives de la formació professional dual, en especial en la selecció, 
validació i l’homologació de centres de treball i empreses, en la designació i formació 
de tutors dels alumnes i en el control i avaluació del compliment de la programació, 
sense perjudici de les funcions que puguin atribuir-se a les organitzacions 
empresarials en aquest àmbit. 
3. Col·laborar amb les administracions públiques competents per facilitar informació i 
orientació sobre el procediment d’avaluació i acreditació per al reconeixement de les 
competències professionals adquirides per experiència laboral, així com en l’aportació 
d’instal·lacions i serveis per a la realització d’algunes fases del procediment, quan les 
administracions públiques així ho estableixin. 
4. Tramitar, quan siguin requerides per l’Administració, els programes públics d’ajuts a 
les empreses en els termes que s’estableixin en cada cas, així com gestionar els 
serveis públics relacionats amb aquests. 



 

 

5.  En cas que l’autoritat de gestió dels fons de la Unió Europea ho consideri 
procedent, i previ acord amb la Generalitat de Catalunya, la Cambra podrà participar 
en la gestió dels fons de la Unió Europea dirigits a la millora de la competitivitat de les 
empreses. 
6. Gestionar serveis i infraestructures públiques quan les administracions públiques 
així ho estableixin per qualsevol dels instruments o procediments permesos per 
l’ordenament jurídic, sempre que sigui compatible amb la seva naturalesa i les seves 
finalitats. 
7. Col·laborar amb les administracions públiques en la simplificació administrativa dels 
procediments per a l’inici i desenvolupament d’activitats econòmiques i empresarials, 
així com en la millora de la regulació económico-empresarial. 
8. Actuar de finestretes úniques empresarials, quan siguin requerides per les 
administracions públiques competents. 
9. Gestionar registres públics autonòmics o locals relacionats amb l’activitat econòmica 
i empresarial, quan siguin requerides per les administracions públiques competents. 
10. Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i 
assessorament per a la creació d’empreses. 
11. Col·laborar amb les administracions públiques mitjançant la realització 
d’actuacions materials per a la comprovació dels requisits legals i verificació 
d’establiments mercantils i industrials, tot emetent, si escau, els certificats 
corresponents si així ho preveu la normativa general i sectorial. 
12. Col·laborar amb les administracions públiques competents en l’elaboració, 
informació, desenvolupament, execució i seguiment dels plans, estudis, estadístiques i 
accions destinats a la promoció o increment de la competitivitat del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació.  
13. Impulsar i col·laborar amb les administracions públiques en la implantació de 
l’economia digital de les empreses. 
14. Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la cooperació i col·laboració 
amb les administracions públiques competents. 
15. Impulsar l’ús del català en l’àmbit del comerç, la indústria, els serveis i la 
navegació. 
16. Promoure l’aplicació de la normativa aplicable en l’àmbit d’igualtat efectiva entre 
homes i dones en les empreses de Catalunya i vetllar per la integració expressa i 
operativa de la perspectiva de gènere. 
17. Qualsevol altra que se’ls hi assigni. 
 
c) De col·laboració amb la Cambra General de Catalunya. 
1. Participar en l’elaboració, execució i seguiment dels Plans Generals aprovats amb la 
Cambra General de Catalunya. 
2. Executar les polítiques i les accions acordades amb la Cambra General de 
Catalunya en l’àmbit de les seves competències. 
 
d) Funcions específiques: 
1. Expedir certificats d’origen i altres certificacions relacionades amb el tràfic mercantil, 
nacional i internacional, en els supòsits previstos en la normativa vigent. 
2. Recopilar els costums i usos mercantils així com les pràctiques i usos dels negocis, i 
emetre les certificacions corresponents sobre la seva existència. 



 

 

3. Elaborar i gestionar un cens públic de totes les empreses, així com de llurs 
establiments, delegacions i agències radicades en el seu àmbit territorial.  
 
e) Funcions generals: 
1. Promoure totes aquelles actuacions que ajudin a millorar la competitivitat i afavorir la 
internacionalització de les empreses, la promoció i la dinamització comercial de 
productes, béns i serveis, i la participació en l’organització de fires i exposicions. 
2. Promoure la innovació, la transferència tecnològica, del disseny i de la recerca 
aplicada a les empreses. 
3. Elaborar estadístiques del comerç, la indústria, els serveis, la navegació i el turisme, 
i elaborar enquestes d’avaluació i estudis per tal de conèixer la situació i les 
necessitats dels diferents sectors. 
4. Desenvolupar tasques de mediació concursal amb l’abast i contingut que determini 
la normativa vigent. 
5. Les altres funcions que li atorgui l’ordenament jurídic. 
 
5.2. Activitats de caràcter privat 
1. Les cambres també podran dur a terme totes aquelles altres activitats, que tindran 
caràcter privat i es prestaran en règim de lliure competència, que contribueixin a la 
defensa, recolzament o foment del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, o 
que d’alguna manera siguin d’utilitat per al desenvolupament de llurs finalitats i, en 
especial, establir serveis d’informació i assessorament empresarial. Així mateix podran 
difondre i impartir formació en relació amb l’organització i gestió de l’empresa i prestar 
serveis de certificació i homologació de les empreses i crear gestionar i administrar 
borses de franquícia, subproductes, de subcontractació i de residus i llotges de 
contractació, tot complint els requisits exigits en la normativa sectorial vigent per a 
l’exercici d’aquestes activitats. 
2. Les Cambres podran també dur a terme activitats d’arbitratge, mediació i conciliació 
mercantil en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol sistema alternatiu 
de solució de conflictes, de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Article 6. Funcions instrumentals de les Cambres i de la Cambra General de Catalunya 
1. Per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència en el desenvolupament de les funcions que 
tenen encomanades, les Cambres i la Cambra General de Catalunya poden amb 
l’autorització prèvia de l’Administració tutelant, promoure, participar i administrar 
associacions, consorcis, institucions, fundacions, societats civils i mercantils, incloses 
les d’economia mixta, i tota mena d’entitats públiques i privades, relacionades amb 
llurs finalitats i funcions.  
2. Quan les actuacions esmentades a l’apartat anterior comportin un compromís 
financer, econòmic o patrimonial, hauran d’estar identificades en els comptes anuals, 
sense perjudici de l’elaboració, si s’escau, del pressupost extraordinari previst a 
l’article 24.1 
 
Capítol 3. Àmbit territorial 
 
Article 7. Àmbit territorial de les cambres i de la Cambra General de Catalunya 
1. L’àmbit territorial del conjunt de les Cambres s’estén a tot el territori de Catalunya. 



 

 

2. L’organització territorial de les Cambres catalanes i les seves eventuals 
modificacions s’inspirarà en els principis d’eficiència, eficàcia i sostenibilitat financera, 
ha de ser coherent amb l’ordenació territorial de Catalunya, amb la concentració 
empresarial i coadjuvar a la competitivitat econòmica de Catalunya.  
3. Les Cambres catalanes poden tenir delegacions en el seu territori, d’acord amb els 
criteris de proximitat i concentració empresarial i el que prevegin els seus reglaments 
de règim interior. 
4. L’àmbit territorial d’una Cambra, a excepció de la Cambra General de Catalunya, no 
pot comprendre el territori d’una altra, sens perjudici que per raons d’eficiència, 
eficàcia o proximitat, i previ acord entre les Cambres afectades, determinats serveis i 
funcions, puguin ser executats per altres Cambres. 
5. L’àmbit territorial de la Cambra General de Catalunya, abasta tot l’àmbit territorial de 
Catalunya. 
 
Article 8. Adscripció a les Cambres i a la Cambra General de Catalunya 
1. Les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que duguin a terme 
activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres en l’àmbit territorial de 
Catalunya formaran part de la cambra dins de la circumscripció en la qual tinguin 
establiments, delegacions o agències, sense que d’això es desprengui cap obligació 
econòmica ni cap tipus de càrrega administrativa, procedint-se a la seva adscripció 
d'ofici. 
2. S’entén que una persona física o jurídica du a terme una activitat comercial, 
industrial, de serveis o de navegació quan per aquesta raó quedi subjecta a l’Impost 
d’Activitats Econòmiques, o el que el substitueixi. 
3. En general, es consideren activitats incloses a l’apartat 1 d’aquest article totes les 
relacionades amb el tràfic mercantil, llevat de les excloses expressament per la 
legislació vigent en matèria de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació o per la legislació sectorial específica.  
4. En tot cas, estan excloses les activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres de 
caràcter primari i els serveis de mediadors d’assegurances i reassegurances privades 
que siguin prestats per persones físiques, així com els corresponents a professions 
liberals. 
5. Formen part de la Cambra General de Catalunya, la totalitat de les persones 
físiques i jurídiques adscrites a les diferents Cambres d’Indústria, Comerç, Serveis i 
Navegació de Catalunya.  
 
Article 9. Cens públic d’empreses  
1. Les Cambres elaboraran i mantindran actualitzat, d’acord amb la reglamentació 
europea vigent sobre els registres d’empreses, un cens públic d’empreses del qual 
formaran part les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que 
exerceixin les activitats comercials, industrials, de serveis i navilieres en llur àmbit 
territorial. 
2. El cens públic d’empreses constituirà la principal font d’informació oficial de les 
empreses, persona física o jurídica, que exerceixen activitats a Catalunya. 
3. La Cambra General de Catalunya, en col·laboració amb l’Institut Català 
d’Estadística, determinarà l’abast de la informació continguda en el cens públic 
d’empreses, així com els mecanismes d’obtenció de la informació que, en cap cas, ha 
de suposar un cost per a les empreses. En tot cas, el cens públic d’empreses inclourà 



 

 

informació exhaustiva i de qualitat referent a les empreses persona física i a les micro, 
petites i mitjanes empreses i haurà de comptar amb la participació activa de les 
cambres a nivell territorial, per a l’elaboració del cens i el seu manteniment. 
4. Aquesta informació es farà servir per a l’elaboració del cens públic d’empreses, 
per al compliment de les funcions públic-administratives que aquesta Llei atribueix a 
les cambres, per a l’elaboració del cens electoral a què fa referència l’article 29 
d’aquesta Llei, així com per determinar la distribució en grups, categories i, si escau, 
subcategories dels vocals del ple de cadascuna de les cambres.  
5. Per a l’elaboració de l’esmentat cens públic d’empreses, les cambres comptaran 
amb la col·laboració de l’Administració tributària així com de les altres administracions i 
registres públics que disposin de la informació necessària, garantint-ne, en tot cas, la 
confidencialitat en el tractament i l’ús exclusiu. Igualment, les administracions 
tributàries facilitaran a les Cambres les dades de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i censals de les empreses que els calguin.  
6. El Ple de cada cambra designarà els empleats que amb caràcter exclusiu, podran 
accedir a la informació facilitada per l’Administració tributària. Aquest personal tindrà, 
amb referència a les dades indicades, el mateix deure de sigil que els funcionaris de 
l’Administració tributària. L’incompliment d'aquest deure constituirà, en tot cas, 
infracció molt greu de conformitat amb el seu règim disciplinari. 
 
Article 10. Modificacions de l’àmbit territorial 
1. El Govern de la Generalitat pot acordar la modificació de l’àmbit territorial de les 
Cambres, sempre que l’interès general que les Cambres representen així ho exigeixi, i 
ha de comptar amb l’informe previ de la Cambra General de Catalunya i de les 
Cambres directament afectades.  
2. L’acord de modificació a què fa referència l’apartat anterior haurà de tenir en compte 
el personal, els ingressos i despeses i els actius i passius de les Cambres afectades, 
per tal que aquestes puguin continuar afrontant llurs obligacions. 
3. L’àmbit territorial de les Cambres també es pot modificar en els supòsits següents: 
a) Mitjançant proposta conjunta de les Cambres afectades per acord adoptat per dues 
terceres parts dels assistents dels plens respectius. 
b) Quan ho sol·licitin expressament dues terceres parts dels electors de l’àmbit 
territorial objecte de la proposta de modificació. En aquest cas, cal l’informe previ de 
les Cambres afectades. 
4. En els supòsits a què fa referència l’apartat 3, cal l’informe previ de la Cambra 
General de Catalunya.  
 
Article 11. Fusió 
1. Dues o més Cambres, per acord adoptat per dues terceres parts dels assistents 
dels plens respectius, poden sol·licitar a l’òrgan tutelar llur fusió mitjançant la 
presentació del corresponent projecte. La fusió de dues o més Cambres suposa la 
seva dissolució i la creació d’una nova Cambra.  
2. Correspon al Govern l’autorització de la fusió, previ informe favorable de la Cambra 
General de Catalunya i a proposta de l’òrgan tutelar. L’autorització establirà l’àmbit 
territorial de la nova Cambra i la seva denominació. L’informe de la Cambra General 
de Catalunya haurà d’incloure un informe econòmic-financer sobre la viabilitat de la 
fusió plantejada, i un balanç de fusió.  



 

 

3. La persona titular del departament que tingui atribuït l’exercici de la tutela de les 
Cambres haurà d’establir la forma d’adequar els censos electorals i els reglaments de 
règim interior, i les mesures necessàries per al funcionament de les Cambres en el 
període transitori entre l’autorització del Govern fins al següent procés electoral, en 
particular el nombre de vocals i la composició del nou Ple, el sistema de provisió de 
vocalies entre els vocals de les Cambres preexistents, la constitució del nou Ple i el 
sistema d’elecció de la resta d’òrgans de govern. 
4. La constitució formal de la nova cambra suposarà l’inici de la seva activitat. 
 
Article 12. Integració 
1. Una Cambra pot sol·licitar a l’òrgan tutelar la seva integració en una altra cambra 
per acord adoptat per dues terceres parts dels assistents del seu Ple. 
2. La integració ha d’ésser autoritzada pel Govern, amb l’informe previ favorable de la 
Cambra General de Catalunya i la conformitat de la cambra en la qual s’hagi d’integrar. 
La persona titular del departament que tingui atribuït l’exercici de la tutela de les 
Cambres haurà d’establir la forma d’adequar els censos electorals i els reglaments de 
règim interior, i les mesures necessàries per al funcionament de les Cambres en el 
període transitori entre l’autorització del Govern fins al següent procés electoral, en 
particular el nombre de vocals i la composició del nou Ple, el sistema de provisió de 
vocalies entre els vocals de les Cambres preexistents, la constitució del nou Ple i el 
sistema d’elecció de la resta d’òrgans de govern.  
 
Article 13. Disposicions comunes a les modificacions de l’àmbit territorial, fusions i 
integracions.  
1. A partir del dia següent al de l’autorització del Govern, els òrgans de govern de les 
Cambres fusionades o integrades únicament podran exercir les funcions 
d’administració ordinària fins a l’efectiva constitució de la cambra resultant de la fusió o 
integració. En cap cas podran adoptar acords pels quals es requereixi una majoria 
qualificada.  
2. Els òrgans de govern de les Cambres fusionades o integrades hauran de donar 
compte dels acords adoptats en el període comprès entre l’autorització de fusió o 
integració i l’efectiva constitució de la nova cambra. 
3. En el termini de tres mesos a comptar des de l’autorització de la fusió o integració 
s’han de constituir els òrgans de govern de la Cambra resultant. 
4. Les Cambres resultants de la fusió o la integració han d’ésser amb caràcter general, 
successores de les fusionades o les integrades.  
5. Les sol·licituds o les propostes de modificació de l’àmbit territorial, creació, 
dissolució, fusió o integració de Cambres s’han de resoldre de manera expressa en el 
termini màxim de sis mesos des de llur entrada en el registre de l’òrgan tutelar.  
6. En els supòsits d’extinció d’alguna cambra per fusió o integració amb alguna altra 
d’existent, es garantirà el manteniment de la representació de la Cambra extingida a la 
Cambra General de Catalunya durant la resta del mandat. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítol 4. Règim jurídic i tutela 
 
Article 14. Règim jurídic 
1. Les Cambres es regeixen per la present Llei i les seves normes de 
desenvolupament, pel que estableixin els seus respectius reglaments de règim interior 
i pel que disposa la resta de legislació vigent en la matèria. 
2. En els supòsits de realització de funcions públiques atribuïdes per la llei o 
assignades per les Administracions Públiques d’acord amb els instruments que 
estableixi l’ordenament jurídic és d’aplicació a les Cambres, amb caràcter supletori, la 
legislació sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques. 
3. La contractació i el règim patrimonial de les Cambres es regeixen pel dret privat, 
habilitant-se un procediment que garanteixi les condicions de publicitat, transparència i 
no discriminació.  
 
Article 15. Tutela de les cambres i de la Cambra General de Catalunya 
1. Exerceix la tutela sobre les Cambres i la Cambra General de Catalunya, el 
departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les competències en 
aquesta matèria.  
2. La funció de tutela consisteix en el control de la legalitat de les actuacions de les 
Cambres i la Cambra General de Catalunya i comprèn l’exercici de les potestats 
administratives d’aprovació, fiscalització, resolució de recursos, dissolució, fusió i 
integració de Cambres i també la suspensió i la dissolució dels òrgans de govern a què 
fa referència aquesta Llei. 
3. Per dur a terme aquesta funció, l’òrgan tutelar pot sol·licitar-los els antecedents i la 
informació necessària sobre l’actuació objecte de la tutela. 
 
Article 16. Autoritzacions a les Cambres i a la Cambra General de Catalunya 
1.En els supòsits en què calgui l’autorització prèvia de l’òrgan tutelar i no estigui 
regulat expressament un termini per resoldre, l’autorització es considera atorgada si en 
dos mesos l’òrgan tutelar no ha dictat resolució expressa.  
2. Les autoritzacions, aprovacions i fiscalitzacions a dur a terme per l’òrgan tutelar 
previstes en aquesta Llei, i en les seves normes de desplegament, no implicaran en 
cap supòsit l’assumpció de cap mena de responsabilitat, ni principal ni subsidiària, per 
part de l’òrgan tutelar en relació als drets i obligacions derivades de les actuacions de 
les Cambres en l’àmbit de llurs activitats de caràcter privat. 
 
Article 17. Recursos de les Cambres i de la Cambra General de Catalunya 
1. Les resolucions de les Cambres i de la Cambra General de Catalunya dictades en 
exercici de les competències pròpies de naturalesa públic-administratiu i les que 
n’afectin el règim electoral es poden recórrer davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, prèvia presentació de recurs d’alçada davant l’òrgan tutelar. 
2. Les controvèrsies derivades de les actuacions de les Cambres i de la Cambra 
General de Catalunya relatives a altres àmbits s’han de dirimir directament davant els 
jutjats i els tribunals competents. 
3. Contra els actes del Govern i de l’òrgan tutelar es pot interposar recurs contenciós 
administratiu. 
 
 



 

 

Article 18. Suspensió i dissolució dels òrgans de govern 
1 L’òrgan tutelar pot suspendre l’activitat dels òrgans de govern de les Cambres i la 
Cambra General de Catalunya quan es produeixin transgressions de l’ordenament 
jurídic vigent que, per la gravetat o la reiteració ho facin aconsellable, o en d’altres 
supòsits d’impossibilitat de funcionament normal. 
En particular, es considera que existeix un funcionament anormal dels òrgans de 
govern si el resultat econòmic negatiu d’un exercici supera el 50% de l’import del 
pressupost ordinari d’ingressos d’aquest exercici.  
2. Quan l’òrgan tutelar sigui coneixedor d’alguna de les situacions previstes a l’apartat 
anterior, obrirà un expedient contradictori i urgent per comprovar els fets i, un cop 
comprovats, requerirà formalment, si escau, l’òrgan afectat perquè corregeixi la seva 
actuació immediatament. En el supòsit de funcionament anormal derivat de l’existència 
de pèrdues elevades d’acord amb el paràgraf primer d’aquest article, el Ple de la 
Cambra haurà d’elaborar un pla de mesures que haurà de ser aprovat per l’òrgan 
tutelar. 
3. En el cas que en el termini de tres mesos transcorreguts des del requeriment formal 
continuï la situació que ha motivat el requeriment o bé no s’hagi presentat un pla de 
mesures en el supòsit de funcionament anormal derivat de l’existència de pèrdues 
elevades d’acord amb el paràgraf primer d’aquest article, l’òrgan tutelar suspendrà els 
òrgans de govern de què es tracti per un termini no superior a tres mesos. En cas de 
suspensió del Ple o del Comitè Executiu, l’òrgan tutelar nomenarà una comissió 
gestora que tindrà al seu càrrec la gestió dels interessos de la Cambra durant aquest 
període.  
4. Si, transcorregut el termini de suspensió, subsisteixen les raons que la van motivar, 
en el termini d’un mes es procedirà a la dissolució o el cessament, per part de l’òrgan 
tutelar, dels òrgans de govern. Serà preceptiva l’audiència prèvia a la Cambra General 
de Catalunya quan es tracti de la dissolució o cessament d’òrgans de govern de les 
cambres. 
L’acord de dissolució ha de contenir la convocatòria de noves eleccions i la pròrroga 
de l’actuació de la comissió gestora fins a la constitució dels nous òrgans de govern de 
la Cambra que correspongui. 
5. Cas de no ésser possible la celebració de noves eleccions d’acord amb allò previst 
a l’apartat anterior, la persona titular del departament que tingui atribuïda la tutela de 
les Cambres proposarà al Govern l’extinció de la cambra corresponent, prèvia 
audiència a la Cambra General de Catalunya. quan es tracti de la dissolució o 
cessament d’òrgans de govern de les cambres. El Govern ha de determinar la 
integració forçosa de la Cambra o les Cambres dissoltes en una o més de les 
Cambres existents. També ha de determinar la liquidació i destí del seu patrimoni, ha 
de fixar la distribució del personal i dels actius i passius de la Cambra o Cambres 
dissoltes entre aquelles en les quals s’integren, l’àmbit territorial de la Cambra o 
Cambres existents en què s’hagi integrat la dissolta i ha d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir que els electors de la cambra afectada rebin els serveis 
propis de les Cambres. En qualsevol cas, el resultat serà l’extinció de la Cambra o 
Cambres dissoltes. En cap cas s’origina obligació derivada del procés de la liquidació 
per a l’Administració tutelant.  
6. La persona titular del departament que tingui atribuïda la tutela de les Cambres 
haurà d’establir la forma d’adequar els censos electorals, els reglaments de règim 
interior i les mesures necessàries per al funcionament de les Cambres en el període 



 

 

transitori des de la dissolució fins al següent procés electoral, en particular, el nombre 
de vocals i la composició del nou Ple.  
7. La Cambra o Cambres en què s’integri la dissolta o les dissoltes serà amb caràcter 
general successora d’aquesta o aquestes d’acord amb el que assenyali l’acord de 
dissolució. 
8. En tot cas l’òrgan tutelar haurà de garantir l’efectivitat d’allò que preveu l’article 7 
d’aquesta Llei.  
 
Article 19. Extinció per inviabilitat econòmica  
1. El Govern pot acordar la dissolució d’una Cambra i la seva integració forçosa en una 
o més Cambres com a mesura excepcional per a salvaguardar els interessos generals 
del comerç, la indústria, els serveis i la navegació que representa la Cambra a 
dissoldre i els drets dels seus electors, en els supòsits i amb les condicions que 
estableix aquest article. 
2. La Cambra que durant tres exercicis comptables consecutius assoleixi resultats 
negatius comptables que representin acumulats més del 50% dels ingressos del darrer 
exercici, ha de posar aquest fet en coneixement de l’òrgan tutelar en el termini d’un 
mes des que tingui aquesta informació. La comunicació anirà acompanyada d’un Pla 
de viabilitat auditat i aprovat pel Ple i l’informe d’auditoria. El Pla ha de descriure les 
accions que es duran a terme per a corregir el desequilibri i el termini necessari per 
assolir l’equilibri, que no podrà ser superior a 2 exercicis comptables. El Pla de 
viabilitat pot preveure que determinades funcions i/o serveis puguin ser realitzades per 
una altra cambra catalana o per la Cambra General de Catalunya. 
3. En el supòsit d’impossibilitat manifesta de solució de la situació d’inviabilitat, la 
persona titular del departament que tingui atribuïda la tutela de les Cambres pot 
procedir a la suspensió i dissolució dels òrgans de govern i nomenar una comissió 
gestora, si escau, d’acord amb l’article 18.3, o proposar al Govern l’extinció, prèvia 
liquidació, de la Cambra i la seva integració en una altra Cambra, previ informe de la 
Cambra General de Catalunya. La proposta d’extinció ha d’anar acompanyada del pla 
de liquidació presentat per la Cambra. 
4. En cas d’extinció de la Cambra, l’acord del Govern previst a l’apartat 1 d’aquest 
article ha de determinar la integració forçosa de la Cambra o les Cambres afectades 
en una o més de les Cambres existents. També ha de determinar la liquidació i destí 
del seu patrimoni, ha de fixar la distribució del personal i dels actius i passius de la 
cambra dissolta entre aquelles en les quals s’integren, l’àmbit territorial de la Cambra o 
Cambres existents en què s’hagi integrat la dissolta i ha d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir que els electors de la Cambra afectada rebin els serveis 
propis de les Cambres. 
5. La persona titular del departament que tingui atribuïda la tutela de les Cambres 
haurà d’establir la forma d’adequar els censos electorals, els reglaments de règim 
interior i les mesures necessàries per al funcionament de les Cambres en el període 
transitori des de la dissolució fins al següent procés electoral, en particular, el nombre 
de vocals i la composició del nou Ple. 
6. En cap cas s’origina obligació derivada del procés de la liquidació per a 
l’Administració tutelant. 
 
Article 20. Transparència, accés a la informació pública, accessibilitat i bon govern de 
les cambres i de la Cambra General de Catalunya 



 

 

1. Les Cambres han de donar compliment a totes les obligacions que en matèria de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, deriven de la legislació 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 
2. Les Cambres publicaran els seus comptes anuals, les subvencions rebudes, i els 
recursos públics que puguin rebre per al desenvolupament de les seves funcions. 
També faran públiques les retribucions percebudes pels alts càrrecs i màxims 
responsables i les indemnitzacions percebudes pel cessament en llur càrrec. 
3. Les Cambres han d’elaborar un Codi de Bones Pràctiques que seran aprovats pel 
Ple, a proposta del Comitè Executiu. Hauran de garantir la imparcialitat i transparència 
en el desenvolupament de les seves funcions públic-administratives.  
4. Les Cambres han de fer accessibles la informació i els serveis que presten a les 
persones amb discapacitat.  
5. Les disposicions dels apartats anteriors són d’aplicació també a la Cambra General 
de Catalunya. 
 
Article 21. Igualtat efectiva entre homes i dones a les Cambres i a la Cambra General 
de Catalunya 
Les Cambres i la Cambra General de Catalunya han de donar compliment a la 
normativa aplicable en matèria d’igualtat efectiva entre homes i dones.  
 
Capítol 5. Règim econòmic 
 
Article 22 Finançament 
Les Cambres disposen dels recursos següents: 
a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris derivats dels serveis que prestin i, en 
general, els obtinguts per llurs activitats. 
b) Les aportacions voluntàries d’empreses o entitats mercantils, previstes en l’article 
34.1.c). 
c) Els recursos consignats en el pressupost de la Generalitat de Catalunya que es 
destinin a sufragar l’exercici de funcions público-administratives previstes en l’article 
5.1.a). 
d) Els recursos econòmics procedents de qualsevol Administració pública, entitats o 
corporacions de dret públic, en els supòsits de realització de funcions públiques 
atribuïdes per llei o assignades per aquelles, d’acord amb els instruments que preveu 
l’ordenament jurídic, incloses les subvencions que puguin rebre.  
e) Els procedents de taxes i preus públics que, en el seu cas, puguin establir-se per la 
prestació de serveis público-administratius gestionats per delegació de les 
Administracions Públiques. 
f) Els provinents de mecenatge i/o patrocini d’activitats. 
g) Els productes, les rendes i els increments de llur patrimoni. 
h) Les donacions i les adquisicions per causa de mort acceptades per les Cambres. 
i) Els rendiments procedents de les operacions de crèdit que realitzin. 
j) Els derivats de participació en societats mercantils o altres entitats per al compliment 
de les seves finalitats. 
k) Els procedents de la participació en gestió de programes europeus o per la seva 
actuació com a organismes intermediaris, d’acord amb la seva regulació. 
l) Qualsevol altre que els sigui atribuït per llei, conveni o altre instrument reconegut per 
l’ordenament jurídic. 



 

 

 
Article 23. Acords econòmics entre la Cambra General de Catalunya i la resta de 
Cambres  
1. Els recursos econòmics per cobrir la prestació dels serveis que la Generalitat de 
Catalunya acordi delegar, encomanar o prestar en règim de cooperació es transferiran 
a la Cambra General de Catalunya, que alhora els distribuirà a les corresponents 
Cambres.  
2. La Cambra General de Catalunya formalitzarà un Conveni General amb la 
Generalitat de Catalunya, en els termes previstos en l’article 50 que integrarà els 
recursos assignats a les Cambres amb càrrec al pressupost d’aquesta institució.  
3. La Cambra General de Catalunya podrà vehicular els fons europeus destinats a les 
Cambres per a les activitats que duen a terme. A l’efecte, haurà de formalitzar un 
conveni amb les Cambres per tal de canalitzar els projectes susceptibles d’obtenir fons 
i els recursos que es rebin. 
4. La Cambra General de Catalunya establirà amb cadascuna de les Cambres un 
acord que regularà la seva relació econòmica i en especial els recursos que 
corresponen a les Cambres derivats d’aquells vehiculats per les administracions 
públiques a través de la Cambra General de Catalunya i els recursos que 
correspondran a la Cambra General de Catalunya per tal d’exercir la seves funcions de 
gestió i representació davant el conjunt de les administracions públiques. Per a 
calcular el volum de recursos que correspon a cada Cambra s’utilitzaran criteris 
objectius a partir dels següents paràmetres: nombre d’empreses, nombre 
d’establiments, aportació al valor afegit brut de Catalunya, i nombre de treballadors. 
 
Article 24. Règim pressupostari i comptes anuals de les Cambres i de la Cambra 
General de Catalunya 
1. Aquestes corporacions han d’elaborar amb caràcter anual, pressupostos ordinaris 
d’ingressos i despeses. Formularan pressupostos extraordinaris quan es tracti de 
finançar activitats i/o inversions de caràcter sobrevingut, en el context de l’elaboració 
del pressupost ordinari, i siguin de quantia significativa en relació als ingressos 
ordinaris de la corporació. Es considera quantia significativa quan supera el 10% dels 
ingressos de l’exercici en curs. Correspon a l’òrgan tutelar establir les normes per a 
l’elaboració i la liquidació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris. 
2. Han de sotmetre els pressupostos, ordinaris i extraordinaris a l’aprovació de l’òrgan 
tutelar. Si a l’inici d’un exercici l’òrgan tutelar no hagués aprovat el pressupost que li 
correspon, s’ha de considerar prorrogat el de l’exercici anterior fins a l’aprovació del de 
l’exercici corresponent. 
3. Han de formular comptes anuals, els quals s’han d’ajustar al Pla general de 
comptabilitat, amb les adaptacions que s’estableixin reglamentàriament. 
4. Els comptes anuals s’han de sotmetre a un informe d’auditoria de comptes externa. 
Aquesta auditoria ha d’incloure l’opinió sobre l’efectiva diferenciació comptable entre 
activitats públiques i privades, sense perjudici del caràcter unitari dels comptes anuals, 
el grau de compliment de les recomanacions incloses en anteriors auditories i de les 
resolucions de l’òrgan tutelar. 
5. Correspon a l’òrgan tutelar la fiscalització de les liquidacions dels pressupostos i 
comptes anuals, mitjançant el control de les auditories esmentades a l’apartat anterior. 
L’òrgan tutelar pot obtenir dels auditors de comptes i societats d’auditoria, la informació 
que resulti necessària per a l’exercici de les seves competències. Així mateix, l’òrgan 



 

 

tutelar pot, excepcionalment i motivadament, encarregar una auditoria externa relativa 
a una corporació concreta. 
6. Els comptes anuals, juntament amb l’informe d’auditoria, i l’Informe Anual sobre el 
Govern Corporatiu es dipositaran al registre mercantil corresponent a la localitat en la 
qual tinguin la seva seu i seran objecte de publicitat per les pròpies corporacions, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
7. Aquestes corporacions poden adquirir tota classe de béns i drets sota qualsevol títol 
per causa de mort o entre vius, amb caràcter onerós o gratuït, alienar-los o gravar-los. 
Per als actes de disposició de béns immobles cal autorització prèvia de l’òrgan tutelar. 
Per a la disposició de valors mobiliaris i operacions de crèdit, llevat de les operacions 
de tresoreria,. per quantia superior al 25 per cent de la previsió d’ingressos de 
l’exercici que correspongui, també cal l’autorització prèvia de l’òrgan tutelar.  
8. La contractació d’obres i serveis a favor de membres del Ple o de persones que els 
representin només pot fer-se amb subjecció als principis de publicitat i concurrència, i 
d’acord amb allò que estableixi el seu Reglament de règim interior. 
9. Correspon a la Sindicatura de Comptes la fiscalització superior de la destinació dels 
fons públics que percebin aquestes corporacions. 
 
Capítol 6. Reglament de règim interior 
 
Article 25. Aprovació i modificació del reglament de règim interior de les Cambres i de 
la Cambra General de Catalunya 
1. Les Cambres i la Cambra General de Catalunya, es dotaran del seu propi reglament 
de règim interior, que serà proposat pel Ple a l’òrgan tutelar, qui l’aprovarà i podrà 
també promoure la seva modificació. El procediment de modificació del reglament de 
règim interior haurà de seguir els mateixos tràmits previstos per a la seva aprovació. 
2. En el termini màxim de dos mesos des de la seva presentació, l’òrgan tutelar 
n’haurà de determinar la seva aprovació.  
3. En el supòsit que l’òrgan tutelar, d'ofici o com a conseqüència de la presentació d’un 
reglament de règim interior per a la seva aprovació promogui la seva modificació, 
assenyalarà el termini que no serà superior a dos mesos, per a l’enviament del 
reglament modificat o, en el seu cas, per a la formulació d’al·legacions. 
4. Transcorregut el termini de dos mesos sense que s’hagi rebut la nova proposta de 
reglament o quan aquesta no s’ajusti a la modificació requerida, quedarà sense efecte 
la petició d’aprovació sol·licitada. 
5. El Ple de cada corporació determinarà la forma de donar publicitat al contingut del 
reglament de règim interior aprovat. 
 
Article 26. Contingut del reglament de règim interior  
1. El reglament de règim interior ha de contenir tots els aspectes i les normes de 
funcionament intern de les Cambres, i entre altres els següents extrems: 
a) El nombre de vocals i l’estructura del Ple pel que fa a la seva distribució per grups, 
categories i, si escau, subcategories. 
b) La forma d’elecció del president o de la presidenta i el nombre i forma d’elecció dels 
altres membres del Comitè Executiu. 
c) Les funcions dels òrgans de govern i les seves normes de funcionament, en tot allò 
no previst a la present Llei. 
d) El procediment d’elecció dels vocals de major aportació. 



 

 

e) El procediment de creació, gestió i tancament de delegacions.  
f) La forma d’aprovar l’organigrama de la Cambra, amb la identificació dels llocs de 
treball amb categoria d’alts càrrecs i màxims responsables.  
g) El procediment d’aprovació i revisió de les activitats privades a desenvolupar per la 
Cambra. 
h) Els requisits per aprovar el procediment de contractació i el règim patrimonial que 
garanteixi les condicions de publicitat, transparència i no discriminació. 
i) Els mecanismes que assegurin el compliment de la normativa aplicable en matèria 
d’igualtat efectiva entre homes i dones, en els seus òrgans de govern, i entre el 
personal que presta serveis a la Cambra. 
j) Els mecanismes que assegurin el normal funcionament de la Cambra en allò que no 
estigui previst en aquesta Llei o en la seva normativa de desenvolupament. 
k) Les incompatibilitats del personal de la Cambra. 
l) El procediment de remoció dels membres del Ple i del Comitè Executiu, o dels seus 
representants, i de la resta de personal de la Cambra, en cas d’incompliment greu del 
Codi de Bones Pràctiques, prèvia audiència dels interessats. 
ll) Qualsevol altre extrem exigit en aquesta Llei o en la seva normativa de 
desenvolupament. 
2. En els procediments continguts en el reglament de règim Interior, les Cambres han 
de garantir els principis de publicitat, transparència i no discriminació, especialment en 
l’àmbit de la contractació.  
 
Capítol 7. Règim i procediment electoral de les Cambres i de la Cambra General de 
Catalunya  
 
Article 27. Règim electoral 
El sistema electoral d’aquestes corporacions es regirà per la seva normativa específica 
i supletòriament, en la mesura que procedeixi, s’aplicaran les previsions de la 
legislació electoral de règim general. 
 
Article 28. Drets i obligacions dels electors  
1. Són electores les persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats comercials, 
industrials, de serveis o de navegació compreses en el seu àmbit d’adscripció, sempre 
i quan no es trobin incurses en cap causa legal que impedeixi aquesta condició. 
2. Per a participar vàlidament en el procés electoral, les persones físiques, tant si 
actuen en nom propi o en representació d’una persona jurídica, hauran de ser majors 
de divuit anys i només podran representar una sola persona jurídica. 
3. Les persones físiques han de participar de manera personal en el procés electoral i 
no s’admet la designació de representant. 
4. Els electors tenen dret a elegir els òrgans de govern i a ésser-hi elegits, en els 
termes establerts per aquesta Llei i el seu desenvolupament reglamentari. 
5. Els electors, mitjançant un sistema de firma electrònica avançada basada en un 
certificat reconegut, han de poder emetre el seu vot per mitjans electrònics. 
Reglamentàriament es desenvoluparà el procediment per a l’emissió del vot electrònic 
que haurà de complir els requisits que es determinin per a la resta de mitjans de 
votació, i permetre la verificació de la personalitat de l’elector i el secret del seu vot.  
 
 



 

 

Article 29. Cens electoral  
1. El cens electoral de les Cambres i la Cambra General de Catalunya estarà constituït 
per les persones físiques i jurídiques definides a l’article 28.1 i hagin estat creades 
amb més de sis mesos d’antelació a l’aprovació del cens electoral, d’acord amb les 
dades remeses per l’Administració tributària. 
2. El cens electoral s’elaborarà i revisarà anualment pel seu Comitè Executiu, amb 
referència a 1 de gener. 
3. El cens electoral comprendrà la totalitat dels seus electors, classificats per grups i 
categories, i si s’escau subcategories, en atenció a la importància econòmica dels 
diversos sectors representats, en la forma que determini l’òrgan tutelar.  
4.L’estructura del cens electoral es revisarà cada quatre anys, prèviament a les 
eleccions per a la renovació dels òrgans de govern, tenint en compte les variables 
econòmiques sectorials, de manera que es garanteixi l’adequada representació de tots 
els sectors econòmics. 
 
Article 30. Drets electorals  
1. Tenen dret electoral passiu les persones físiques o jurídiques inscrites al cens 
electoral aprovat per la corporació respectiva, sempre que compleixin els requisits que 
preveu la legislació electoral vigent, així com els següents: 
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea, la d’un Estat 
part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o la d’un Estat a quins nacionals 
s’estengui, en virtut del corresponent Acord o Tractat Internacional el règim jurídic 
previst per als ciutadans abans referits. Les persones d’altres nacionalitats podran ser 
candidates d’acord amb el principi de reciprocitat. 
b) Tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys d'exercici de l'activitat empresarial 
en l’àmbit territorial de la corporació respectiva. 
c) Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
d) Formar part del cens de la corporació i ésser elector del grup, categoria i, si escau, 
subcategoria corresponents. 
e) Ésser major d'edat si es tracta d'una persona física o del representant d’una 
persona jurídica. 
f) No trobar-se inhabilitat d'acord amb la normativa vigent, ni estar sotmès a un procés 
concursal necessari o condemnat per sentència ferma per la comissió de qualsevol 
delicte. 
g) No ser treballador de la Cambra respectiva. 
2. Les persones físiques o jurídiques que tinguin sucursals o agències en 
circumscripcions corresponents a l’àmbit de diverses Cambres tenen dret electoral 
actiu i passiu en cadascuna d’aquestes. S'aplica la mateixa norma a les empreses que 
tenen el domicili social en l’àmbit d’una Cambra però desenvolupen l’activitat en un 
altre o en uns altres. 
3. Les persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats corresponents a diversos 
grups, diverses categories o, si escau, diverses subcategories d'un mateix grup del 
cens d'una Cambra tenen dret electoral actiu i passiu en cadascun d'aquests, però, en 
el cas que surtin elegides en més d'un grup, en diverses categories d'un mateix grup o, 
si escau, en diverses subcategories d'una mateixa categoria, no poden ocupar més 
d'un lloc de membre del Ple. 
 



 

 

Article 31. Obertura i convocatòria del procés electoral 
 
 1. Un cop declarada l'obertura del procés electoral, les corporacions han d'exposar els 
respectius censos electorals al públic de la manera i durant el temps que es determini 
reglamentàriament. Les reclamacions que es presentin contra els censos electorals 
han d'ésser acceptades o refusades pel Comitè Executiu, i seran susceptibles de 
recurs d’alçada davant l’òrgan tutelar.  
2. La convocatòria d'eleccions a les Cambres i la Cambra General de Catalunya 
correspon a l’òrgan tutelar i s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Les Cambres han de donar difusió pública a la convocatòria de la manera 
que s'estableixi reglamentàriament. 
3. A la convocatòria han de figurar: 
a) Els dies i l'horari en què cada grup, categoria i, si escau, subcategoria ha de votar 
els seus representants. 
b) El nombre de col·legis electorals i els llocs on s'instal·len. 
c) Les condicions i terminis per a l’emissió del vot electrònic d’acord amb la regulació 
que s’estableixi.  
d) Les seus i àmbits territorials de les juntes electorals. 
e) El termini dins del qual les Cambres han de trametre a la Junta Electoral 
corresponent la llista d'electors que han d'ésser designats presidents o vocals de les 
meses electorals. 
f) El termini de presentació de candidatures. 
4. Es constituiran Juntes Electorals per garantir l’objectivitat i la transparència de les 
eleccions. La composició i funcions de les Juntes Electorals s’establiran 
reglamentàriament, de manera que es garanteixi la seva actuació independent i eficaç. 
El desenvolupament del procediment electoral es regularà reglamentàriament i al 
reglament de règim interior. 
 
Article 32. Funcionament dels òrgans de govern durant el període electoral 
1. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la constitució dels òrgans de govern 
nous, els òrgans de govern sortints 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 les 
corporacions i per al compliment de llurs funcions. 
2. Per a l'adopció de qualsevol altre acord, en especial dels que poden comprometre 
l'actuació dels nous òrgans de govern, cal l'autorització prèvia de l'òrgan tutelar. 
 
Capítol 8. Òrgans de govern i organització de les Cambres 
 
Article 33. Òrgans de govern i organització de les Cambres  
1. Els òrgans de govern de les Cambres són el Ple, el Comitè Executiu i el/la 
president/a. 
2. Les Cambres també comptaran amb un secretari general, personal directiu i el 
personal laboral necessari pel desenvolupament de les seves funcions. 
3. L’exercici  del mateix càrrec de president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a 
segon/a, vicepresident/a tercer/a o tresorer/a dins els òrgans de govern no podrà ser 
superior a dos mandats consecutius.  



 

 

4. No podran formar part dels òrgans de govern, ésser nomenats secretari i secretària 
general ni ocupar càrrecs directius les persones que es trobin inhabilitades per ocupar 
llocs de treball o càrrecs públics.  
5. Les Cambres aplicaran la paritat de gènere efectiva en els seus òrgans de govern, 
en els termes de la normativa d’aplicació. 
 
Article 34. Composició i elecció del Ple 
1. El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la cambra en el qual tenen 
representació tots els electors. Està compost per un nombre d’entre 10 i 60 vocals, 
d’acord amb el reglament de règim interior respectiu, mitjançant els membres 
següents: 
a) Un mínim de 2/3 (dos terços) dels vocals són elegits mitjançant sufragi lliure, igual, 
directe i secret entre tots els electors de la cambra. Aquests vocals s’han de distribuir 
en grups, categories i, si escau, subcategories, de manera que hi estiguin representats 
els interessos econòmics generals i hi tinguin una presència adequada les diverses 
modalitats comercials, industrials, de serveis i, si escau, navilieres dels àmbits 
territorials respectius, d’acord amb la importància econòmica relativa dels diferents 
sectors econòmics. Els sectors econòmics estan representats al Ple en funció de la 
seva contribució al PIB, l’ocupació i el nombre d’empreses. Si per un grup, categoria o, 
si escau, subcategoria només hi hagués un candidat proclamat, s’entendrà elegit 
sense necessitat de votació. 
b) El 10% dels vocals són persones de reconegut prestigi en la vida econòmica de la 
circumscripció de la cambra, i els proposaran les organitzacions empresarials que, 
sent intersectorials i territorials alhora, tinguin reconeguda la condició de més 
representatives a Catalunya. Alternativament, les organitzacions empresarials 
intersectorials implantades a l’àmbit territorial de cada cambra que estiguin afiliades, 
federades o confederades a les organitzacions empresarials més representatives 
poden proposar vocals, amb el consentiment previ de les més representatives. 
c) La resta de vocals són representants de les empreses de major aportació voluntària 
a la cambra, d’acord amb el sistema d’elecció que estableixi el reglament de règim 
interior de la cambra. Aquestes empreses han de mantenir l’aportació durant tot el 
mandat, de manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de la 
condició de membre del Ple. 
2. La condició de membre del Ple és única i indelegable i el seu mandat és de quatre 
anys. Cap persona física no pot representar més d’un membre del Ple en l’exercici de 
la seva funció.  
3. El Ple es constitueix dins del mes següent a la data de les eleccions. L’òrgan tutelar, 
prèvia consulta a les Cambres, ha de fixar la data de la sessió constitutiva, que 
presidirà el titular de l’òrgan tutelar o la persona en qui delegui. Per a la constitució 
vàlida del Ple s’hi han d’incorporar tots els vocals que preveu l’apartat 1 d’aquest 
article  
4. El Ple queda constituït i pren acords vàlidament si concorre el quòrum d’assistència i 
de votació que estableix l’article 36. 
5. Si hi ha vocalies que no hagin estat cobertes, es declararan vacants i s’iniciarà el 
procediment reglamentari establert per cobrir-les. Respecte de les vocalies que hagin 
estat objecte d’impugnació, s’esperarà a la resolució administrativa o judicial ferma per 
tal de procedir, si escau, a la declaració i la provisió de la vacant corresponent. 



 

 

6. En cas que resulti impossible la constitució o el funcionament del Ple d’una Cambra, 
s’ha de procedir a una segona elecció dels membres del Ple.  
7. El Ple, a proposta del president o presidenta, pot nomenar vocals consultors, els 
quals poden assistir a les sessions amb veu però sense vot. El nombre i les funcions 
dels vocals consultors s’han d’establir en el reglament de règim interior de cada 
cambra. La vigència màxima del nomenament ha d’ésser la mateixa que la del Ple que 
els hagi nomenat. 
 
Article 35. Funcions del Ple 
1. Corresponen al Ple les funcions següents: 
a) L’adopció d’acords relatius a les seves finalitats de representació, promoció i 
defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. 
b) L’exercici de les funcions consultives i de proposta pròpies de les Cambres.  
c) L’elecció del president o presidenta i dels altres càrrecs del Comitè Executiu d’entre 
els membres del Ple. 
d) L’aprovació de la proposta del reglament de règim interior i de les seves 
modificacions, i de les propostes dels pressupostos ordinaris i extraordinaris. 
e) L’aprovació de les liquidacions dels pressupostos i dels comptes anuals. 
f) L’aprovació del Codi de Bones Pràctiques. 
g) L’aprovació del procediment que garanteixi les condicions de publicitat, 
transparència i no discriminació en la contractació i llurs modificacions. 
h) L’aprovació de l’informe anual sobre el govern corporatiu. 
i) El nomenament i el cessament dels representants de la Cambra a la Cambra 
General de Catalunya i en tota mena d’organismes i entitats públiques i privades. 
j) El nomenament i el cessament del secretari o secretària general, del director o 
directora gerent i altres càrrecs que determini el reglament de règim interior. 
k) El nomenament dels vocals consultors.  
l) El nomenament i el cessament dels responsables de les delegacions. 
ll) Aquelles altres que li atribueixi aquesta Llei, les seves normes de desplegament i el 
reglament de règim interior. 
2. El Ple de la Cambra pot delegar l’exercici de les seves funcions en el president o la 
presidenta o en el Comitè Executiu, de la manera que estableixi el Reglament de 
Règim Interior. En tot cas, la delegació de les funcions esdevé efectiva des de 
l’adopció de l’acord del Ple, és revocable en qualsevol moment i no ha d’excedir la 
durada del mandat del Ple. S’extingeix automàticament en el moment de renovar-se el 
Ple. 
 
Article 36. Adopció d’acords del Ple 
1. El Ple de la cambra s’ha de reunir, en sessió ordinària, com a mínim, una vegada 
cada trimestre i, en sessió extraordinària, sempre que ho acordi el Comitè Executiu o 
el president o presidenta, o quan ho sol·liciti el nombre de membres del Ple que es 
determini al reglament de règim interior respectiu. 
2. Per a la vàlida constitució del Ple, es requereix l’assistència d’almenys, de la meitat 
més un dels seus membres. 
3. Per a la vàlida adopció dels acords és necessari, com a regla general, el vot 
favorable de la majoria simple dels vots dels assistents llevat d’aquells supòsits en els 
que es requereixi expressament una majoria qualificada. 
4. L’assistència a les sessions del Ple és obligatòria pels seus membres. 



 

 

5. El secretari general, i el director gerent si n’hi ha, assisteixen a les reunions amb veu 
però sense vot. 
6. L’òrgan tutelar ha d’ésser informat dels acords presos. 
  
Article 37. Composició del Comitè Executiu 
1. El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la 
Cambra i està format pel president o presidenta, d’un a tres vicepresidents, el tresorer 
o tresorera i un màxim de set vocals, elegits pel Ple d’entre els seus membres, d’acord 
amb el reglament de règim interior de la Cambra respectiva. 
2. El secretari general i el director gerent, si n’hi ha, assisteixen a les reunions amb veu 
però sense vot.  
 
Article 38. Funcions del Comitè Executiu 
1. Corresponen al Comitè Executiu les funcions següents: 
a) Efectuar i dirigir les activitats de la Cambra necessàries per a exercir i desplegar les 
funcions que aquesta té atribuïdes legalment. 
b) La gestió i l’administració ordinàries de la Cambra; la inspecció de la comptabilitat, 
sens perjudici de les facultats del tresorer o tresorera, i els acords en matèria 
d’ordenació de cobraments i pagaments. 
c) Elaborar i proposar al Ple l’aprovació de les propostes de: el reglament de règim 
interior i les seves modificacions, els pressupostos ordinaris i extraordinaris i llurs 
liquidacions, i els comptes anuals. 
d) Proposar al Ple el nomenament de representants de la Cambra a la Cambra 
General de Catalunya i en tota mena d’organismes i d’entitats públiques i privades, a 
iniciativa del president o presidenta. 
e) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple, a proposta del president o de la 
presidenta. 
f) Proposar al Ple el nomenament o el cessament del secretari o secretària general i 
dels responsables de les delegacions.  
g) Prendre els acords en matèria de personal no reservats al Ple. 
h) En casos d’urgència, exercir funcions i prendre decisions sobre matèries atribuïdes 
al Ple. En tot cas, li n’ha de donar compte en la primera sessió que celebri. 
i) Acordar la interposició de tot tipus de recursos i accions davant l’Administració i en 
qualsevol jurisdicció, i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebrin. 
j) Aquelles altres que li atribueixi aquesta Llei, les seves normes de desplegament i el 
reglament de règim interior i les que no estiguin expressament encomanades a altres 
òrgans de govern. 
2. El Comitè Executiu s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada al 
mes, llevat del mes que es determini com a vacances i en sessió extraordinària 
sempre que ho acordi el president o presidenta, o quan ho sol·liciti almenys un terç 
dels seus membres. 
3. Per a la vàlida constitució del Comitè Executiu es requereix l’assistència, d’almenys, 
la meitat més un dels membres del Comitè Executiu i els acords s’han d’adoptar per 
majoria simple dels assistents. 
 
Article 39. Elecció del president o de la presidenta 
El president o presidenta serà elegit pel Ple, d’acord amb el que determini el reglament 
de règim interior de la cambra respectiva i ostentarà la representació de la cambra i la 



 

 

presidència de tots els seus òrgans col·legiats, sent responsable de l’execució dels 
seus acords.  
 
Article 40. Funcions del president o de la presidenta 
1. Corresponen al president o presidenta les funcions següents: 
a) Convocar el Ple i el Comitè Executiu, fixant l’ordre del dia de les sessions del 
Comitè Executiu i proposant a aquest l’ordre del dia del Ple.  
b) Adquirir els béns i els drets o disposar-ne d’acord amb les previsions dels 
pressupostos o amb els acords del Ple o del Comitè Executiu. 
c) Interposar recursos i exercir accions en casos d’urgència, i donar-ne compte als 
altres òrgans de govern en la primera sessió que celebrin. 
d) Visar les actes i les certificacions dels acords. 
e) Vetllar pel correcte funcionament de la cambra i de llurs serveis. 
f) Proposar al Ple el nomenament i cessament del director o directora gerent, si n’hi ha 
2. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta en totes les 
seves funcions en els supòsits d’absència, suspensió o vacant. Quan per les mateixes 
causes faltin el president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta primer/a, 
aquests han d’ésser substituïts, si escau, pel vicepresident o vicepresidenta següent/s, 
d’acord amb el que determini el respectiu reglament de règim interior. 
 
Article 41. Secretari o secretària general  
1. Les Cambres han de tenir un secretari o una secretària general, el nomenament del 
qual correspon al Ple, prèvia convocatòria pública per cobrir el càrrec vacant. Tant 
l’acord de nomenament com el de cessament han d’ésser adoptats de forma motivada 
per la meitat més un dels membres del Ple. 
2. Sens perjudici de les funcions que es determinin reglamentàriament, correspon al 
secretari o a la secretària general: 
a) Assistir a les reunions del Ple i el Comitè Executiu amb veu però sense vot. 
b) Vetllar, amb independència de criteri, per la legalitat dels acords dels òrgans de 
govern; fer, quan escaigui, els advertiments pertinents i deixar-ne constància a les 
actes, els informes i els documents corresponents. 
c) Redactar i signar les actes de les sessions dels òrgans de govern i les altres que 
corresponguin a actuacions de caràcter corporatiu, i certificar, quan calgui, els acords. 
d) Exercir les funcions executives a què fa referència l’article 42.2 quan no hagin estat 
atribuïdes a un director o directora gerent o a un altre càrrec d’alta direcció. 
3. El secretari general ha de ser llicenciat o titulat graduat superior. 
4. En el supòsit que el secretari o secretària general no tingui la llicenciatura o grau en 
dret, i per a les funcions referides a les lletres b) i c) de l’apartat 2, les Cambres han de 
comptar de l’assessorament d’un advocat o advocada en exercici.  
 
Article 42. Director o directora gerent  
1. Les cambres poden tenir un director o una directora gerent amb funcions de 
caràcter executiu. El seu nomenament i cessament a proposta del president, 
correspon al Ple per acord motivat de la meitat més 1 dels seus membres. 
2. Sens perjudici de les funcions que es determinin reglamentàriament, al director o 
directora gerent se li poden atribuir totes o algunes de les funcions següents: 
a) La gestió de l’execució dels acords dels òrgans de govern de la cambra i l’exercici 
d’altres funcions executives que els siguin encomanades pels òrgans de govern. 



 

 

b) La representació del president o de la presidenta quan aquest o aquesta així ho 
determini i es tracti de funcions de caràcter merament executiu. 
c) La direcció del personal i dels serveis de la Cambra.  
3. El director o directora gerent ha de ser llicenciat o titulat graduat superior. 
 
Article 43. Personal  
1. Tot el personal al servei de les Cambres està subjecte al dret laboral. 
2. El reglament del règim interior de cada Cambra ha d’establir el procediment de 
contractació del personal i el corresponent règim d’incompatibilitats. 
3. El nomenament del personal d’alta direcció d’alts càrrecs i màxims responsables 
correspondrà al Ple.  
 
Article 44. Pèrdua de la condició de membre del Ple i del Comitè Executiu 
1. Les vacants al Ple poden produir-se per defunció, si el membre és persona física; 
per extinció de la personalitat, si és persona jurídica; per dimissió o per renúncia, o per 
qualsevol de les causes que incapaciten per a exercir el càrrec. El Ple ha de declarar 
la vacant en la primera sessió que celebri després que aquella s’hagi produït. 
2. El Ple ha d’acordar la pèrdua de la condició de membre d’aquest i la corresponent 
declaració de vacant, en els casos següents: 
a) Quan per circumstàncies sobrevingudes deixi de concórrer algun dels requisits 
necessaris per a ésser elegit. 
b) Per manca d’assistència reiterada a les sessions del Ple, de la manera que es 
determini reglamentàriament. 
c) Per no fer efectiva l’aportació voluntària en el cas del vocals elegits d’acord amb el 
que preveu l’article 34.1.c) de la manera que ho determini el reglament de règim 
interior. 
d) Per incompliment greu del Codi de Bones Pràctiques, prèvia audiència de 
l’interessat, i d’acord amb el procediment establert al Reglament de règim interior. 
3. Quan la vacant produïda en el Ple tingui com a conseqüència una vacant en el 
Comitè Executiu o en la presidència de la Cambra o bé de la Cambra General de 
Catalunya, s’haurà de cobrir primer la vacant del Ple. Una vegada coberta la vacant 
pel procediment que reglamentàriament s’estableixi, s’haurà d’elegir, si escau, el 
president o la presidenta o el càrrec del Comitè Executiu, en sessió del Ple convocada 
a l’efecte. 
4. Les persones jurídiques poden substituir el seu representant en el Ple, però, si la 
persona substituïda hagués estat elegida per a exercir un càrrec del Comitè Executiu, 
s’ha de declarar la vacant corresponent i s’ha de proveir de conformitat amb allò 
establert reglamentàriament. Les persones jurídiques hauran de substituir el seu 
representant quan així ho acordi el ple per incompliment greu per part d’aquest del 
Codi de Bones Pràctiques, prèvia audiència de l’interessat i d’acord amb el 
procediment establert al reglament de règim interior. 
5. El Ple també ha de declarar, si escau, les vacants corresponents en els supòsits 
dels articles 18 i 19. 
 
Article 45. Provisió de les vacants del Ple i del Comitè Executiu 
1. La declaració de la vacant pel Ple és l’inici del procediment per a cobrir-la, el qual es 
durà a terme de la manera que es determini reglamentàriament i la seva finalització no 
pot excedir de 6 mesos des de la declaració de la vacant.  



 

 

2.En el supòsit de vacants de vocals de l’article 34.1.a), es proveirà per substitució 
amb el següent candidat més votat, si n’hi ha, dins el corresponent grup o categoria. A 
tal efecte, de cada procés electoral en resultarà una llista de candidats més votats per 
a cada sector, grup o categoria que es mantindrà fins a la convocatòria del següent 
procés electoral. 
3. En el supòsit de vacant de vocals de l’article 34.1.b), les organitzacions 
empresarials presentaran al Ple un nou candidat.  
4. En el supòsit de vacant de vocals de l’article 34.1.c) representants de les empreses 
de major aportació voluntària, el reglament de règim interior regularà el procediment de 
provisió.  
5. La persona física o jurídica elegida ha d’ocupar el càrrec durant el temps que 
manqui fins al compliment del mandat de la persona a qui succeeixi. 
 
Article 46. Cessament del president o de la presidenta i d’altres càrrecs del Comitè 
Executiu 
Amb independència de l’acabament normal dels mandats i sens perjudici del que 
estableix l’article 44, el president o presidenta i els càrrecs del Comitè Executiu poden 
cessar per les causes següents: 
a) Per acord del Ple adoptat per les dues terceres parts dels membres assistents a la 
sessió convocada a l’efecte. 
b) Per renúncia que no impliqui la pèrdua de la condició de vocal del Ple. 
c) Per manca d’assistència reiterada a les sessions del Comitè Executiu, de la manera 
que reglamentàriament es determini. 
d) Per cessament del president o de la presidenta o per dissolució del Comitè Executiu 
acordats per l’òrgan tutelar d’acord amb allò que disposen els articles 18 i 19. 
 
Títol 2. Cambra General de Catalunya 
 
Capítol I. Naturalesa i funcions 
 
Article 47. Naturalesa, finalitats i règim jurídic 
1. Es crea la Cambra General de Catalunya com una corporació de dret públic amb 
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats i 
per al desenvolupament de les seves funcions i activitats. 
2. La Cambra General de Catalunya té com a finalitats: 
a) La representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació en l’àmbit territorial de Catalunya. 
b) Col·laborar i cooperar amb la Generalitat i amb la resta d’institucions.  
c) La coordinació de les Cambres catalanes. 
3. La Cambra General de Catalunya es regeix pel que disposen aquesta Llei, les seves 
normes de desplegament i el seu reglament de règim interior, proposat pel seu Ple i 
aprovat per l’òrgan tutelar, que en pot promoure la modificació. 
En aquells aspectes no regulats en aquesta Llei i/o en el seu reglament seran 
d’aplicació amb caràcter subsidiari les disposicions relatives a les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en allò que li resulti d’aplicació 
d’acord amb la seva naturalesa, finalitats i règim jurídic. 



 

 

És aplicable supletòriament la legislació sobre procediment i règim jurídic de les 
administracions públiques en els supòsits de realització de funcions públiques 
atribuïdes per la llei o delegades o assignades per les administracions públiques. 
 
Article 48. Funcions 
Les funcions de la Cambra General de Catalunya són: 
a) Defensar i promoure els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la 
navegació en l’àmbit de Catalunya. 
b) Representar el conjunt de les Cambres catalanes davant les institucions d’àmbit 
nacional i internacional. 
c) Coordinar al conjunt de les Cambres davant les diverses administracions públiques 
i/o organismes públics i/o privats. 
d) Impulsar, aprovar i coordinar els Plans Generals i altres instruments de planificació 
que afectin al conjunt de Cambres, en l’àmbit de tot Catalunya, sobre les següents 
matèries: 
- Internacionalització de les empreses. 
- Formació professional, en especial les modalitats d’alternança i altres, que millorin 
l’encaix entre les necessitats de l’empresa i la formació dels treballadors. 
- Emprenedoria i foment de la creació d’empreses. 
e) Emetre els informes preceptius establerts per la normativa sectorial així com sobre 
projectes de normes promogudes per l’Administració quan afectin directament al 
conjunt del comerç, la indústria, els serveis i la navegació de Catalunya, amb l’abast i 
contingut que determini la normativa aplicable.  
f) Proposar al Govern i a altres administracions públiques les mesures que consideri 
adients o convenients pel foment i la defensa dels interessos econòmics generals que 
les Cambres representen. 
g) Cooperar amb la Generalitat de Catalunya en l’exercici de les competències que 
s’acordin d’acord amb l’article 50.  
h) Subscriure acords i convenis i desenvolupar altres formes de col·laboració amb les 
administracions públiques i corporacions de dret públic nacionals i internacionals.  
i) Assessorar, previ requeriment, a la Generalitat i a altres administracions públiques 
catalanes, en els temes referents a l’activitat econòmica de Catalunya. 
j) Interlocució i representació de les cambres davant les autoritats de gestió dels fons 
de la Unió Europea destinats a la millora de la competitivitat en les empreses, de forma 
coordinada amb la Generalitat de Catalunya.  
k) Desenvolupar les funcions público-administratives que se li atribueixin, quan afectin 
al conjunt del territori català. 
l) Les altres que li atorgui l’ordenament jurídic vigent. 
 
Article 49. Plans Generals  
1. Els Plans Generals són els instruments de planificació de la Cambra General de 
Catalunya per al conjunt de les Cambres catalanes, mitjançant els quals es defineixen 
els objectius estratègics i les actuacions a desenvolupar en els àmbits d’actuació 
preferent: la internacionalització de les empreses; la formació professional, en especial 
les modalitats d’alternança i altres, que millorin l’encaix entre les necessitats de 
l’empresa i la formació dels treballadors; i l’emprenedoria i foment de la creació 
d’empreses. 



 

 

2. Per l’elaboració dels Plans Generals, les Cambres remetran a la Cambra General de 
Catalunya els seus criteris i prioritats. 
3. Els Plans Generals seran aprovats, previ informe favorable de l’òrgan tutelar, pel Ple 
de la Cambra General de Catalunya i tindran una vigència màxima de 4 anys. Els 
Plans Generals seran objecte de publicitat. 
4. Les Cambres assumiran funcions executives i de gestió en el desplegament dels 
Plans Generals.  
 
Article 50. Marc de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i la Cambra General 
de Catalunya 
1. El contingut dels àmbits de cooperació es podrà concretar amb un conveni de 
col·laboració que ha d’incloure el marc temporal de la cooperació, les línies 
estratègiques, la priorització sectorial, l’equilibri territorial i els recursos econòmics que 
la Generalitat de Catalunya hi destinarà. Aquest conveni serà aprovat pel Govern.  
2. La Cambra General de Catalunya vetllarà per la coordinació de les actuacions entre 
les Cambres i la seva distribució equilibrada en el territori. 
 
Article 51. Finançament  
La Cambra General de Catalunya disposa dels recursos següents: 
a) Les aportacions voluntàries d’empreses o entitats mercantils, previstes en l’article 
53.1.c) 
b) Els ingressos provinents dels acords bilaterals amb les diferents Cambres de 
Catalunya, d’acord amb el previst a l’article 23. 
c) Els ingressos que deriven de la coordinació i gestió del Conveni amb la Generalitat 
de Catalunya, previst a l’article 50. 
d) Els recursos que puguin estar consignats en el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya.  
e) Els provinents de mecenatge i/o patrocini d’activitats. 
f) Els recursos econòmics procedents de qualsevol entitat de l’Administració pública i 
corporacions de dret públic per acords d’encàrrec de gestió i per la delegació de 
funcions, així com les subvencions que es puguin rebre.  
g) Els productes, les rendes i els increments de llur patrimoni. 
h) Les donacions i les adquisicions per causa de mort degudament acceptades. 
i) Els rendiments procedents de les operacions de crèdit que realitzin. 
j) Els procedents de la participació en programes europeus o per la seva actuació com 
a organisme intermedi, d’acord amb la seva regulació. 
k) Qualsevol altre que els sigui atribuït per llei, conveni o altre instrument reconegut per 
l’ordenament jurídic. 
 
Capítol 2. Òrgans de govern i organització 
 
Article 52. Òrgans de govern i organització  
1. Els òrgans de govern de la Cambra General de Catalunya són el Ple, el Comitè 
Executiu i el president o presidenta. El seu mandat serà de 4 anys. 
2. A més podrà comptar amb un secretari general, personal directiu i el personal 
laboral necessari pel correcte desenvolupament de les seves funcions. 
3. L’exercici d’un mateix càrrec dins dels òrgans de govern no podrà ser superior a dos 
mandats consecutius.  



 

 

4. No podran formar part dels òrgans de govern, ésser nomenats secretari i secretària 
general ni ocupar càrrecs directius les persones que es trobin inhabilitades per ocupar 
llocs de treball o càrrecs públics. 
5. En els seus òrgans de govern, la Cambra General de Catalunya donarà compliment 
al que disposa la normativa d’aplicació sobre la igualtat efectiva entre homes i dones.  
 
Article 53. Composició i elecció del Ple 
1. El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació general de la Cambra General de 
Catalunya i ha de reflectir la realitat econòmica i empresarial de Catalunya.  
Està compost per 60 vocals amb vot, designats de la següent forma: 
a) En representació de les Cambres, un representant per cada una de les Cambres 
catalanes. 
b) En representació dels diferents sectors econòmics, 40 vocals elegits mitjançant 
sufragi, d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 2 d’aquest article. 
c) En representació de les empreses de major aportació econòmica, la resta de vocals 
2. El reglament de règim interior preveurà el procediment d’elecció dels representants 
sectorials previstos en l’apartat 1.b) d’aquest article, garantint la presència de pimes 
representades, i respectant els següents criteris:  
a) La representació sectorial s’organitza a partir de l’agrupació de sectors econòmics, 
constituïts com a Agrupacions Sectorials, i se’n determinarà el nombre de membres de 
cada una d’elles en el Ple. 
b) En cada Agrupació Sectorial, són electors i elegibles els vocals electes de 
cadascuna de les Cambres, proclamats segons el que disposa l’article 34.1 a), que 
representin els sectors econòmics que hagin estat inclosos en la corresponent 
Agrupació Sectorial.  
c) En cada agrupació sectorial, s’haurà de reservar, com a mínim, el 50% de vocalies a 
representants de les pimes. Per ser considerada pime a efectes de la reserva prevista, 
l’empresa haurà de complir els llindars establerts per la Unió Europea calculats segons 
els criteris de la recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003 sobre la 
definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (2003/361/CE) o les que amb 
posterioritat la puguin substituir. 
3. Tindran representació en el Ple les empreses que realitzin majors aportacions 
voluntàries a la Cambra General de Catalunya, i que en tot cas hauran de ser 
superiors a 200.000 euros pel conjunt del mandat, d’acord amb el seu reglament de 
règim interior. Aquesta aportació es podrà realitzar de forma individual o conjunta per 
un col·lectiu d’empreses i, en aquest segons cas, la vocalia del ple recaurà sobre 
aquella empresa que el col·lectiu designi per al conjunt del mandat. Tant les empreses 
a títol individual com a títol col·lectiu han de mantenir l’aportació durant tot el mandat, 
de manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de la condició de 
membre del Ple. 
4. Cas que es produeixi la fusió o integració d’algunes de les Cambres es mantindrà el 
representant de la/es cambra/es extingida/es o fusionades durant tot el mandat. 
 
Article 54. Constitució, delegació i pèrdua de la condició de membre del Ple 
1. En l’acte de constitució del Ple de la Cambra General de Catalunya elegeix, per 
votació nominal i secreta, el president o presidenta. La persona elegida com a 
president o presidenta ho és del Ple i del Comitè Executiu. 



 

 

2. En cas d’absència justificada, els membres del Ple poden, mitjançant delegació per 
escrit, ser representats per altres membres del Ple. 
3. El Ple ha d’acordar la pèrdua de la condició de membre d’aquest i la corresponent 
declaració de vacant, en els casos següents: 
a) quan es cessi com a membre electe de la Cambra respectiva en el cas dels vocals a 
que es refereix l’article 53.1.a) i b) 
b) per incompliment de l'aportació compromesa d'acord amb el reglament de règim 
interior, en el cas dels vocals del 53.1.c) 
c) quan se substitueixi el membre per la Cambra corresponent, pel grup sectorial o 
l’empresa. 
d) quan concorrin i siguin d’aplicació les causes previstes a l’article 44. 
 
Article 55. Funcions del Ple 
1. Corresponen al Ple les següents funcions: 
a) L’aprovació de la proposta del reglament de règim interior i de les seves 
modificacions, de les propostes dels pressupostos ordinaris i extraordinaris. 
b) L’aprovació de les liquidacions dels pressupostos i dels comptes anuals. 
c) Aprovar el conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya, previst a l’article 
50 d’aquesta Llei, els plans generals previstos a l’article 49 i la resta de convenis i 
acords de cooperació amb la resta d’administracions públiques. Aprovar les polítiques 
d’orientació econòmica així com els informes i propostes. 
d) Aprovar els programes anuals d’actuació. 
e) Nomenar les comissions de treball. 
f) Designar els representants de la Cambra General de Catalunya en els organismes o 
entitats públiques i/o privades els objectius de les quals siguin compatibles amb les 
competències, i funcions i finalitats reconegudes a la Cambra General de Catalunya. 
g) Elegir el president o la presidenta d’entre els seus membres.  
h) Aprovar l’assumpció de les funcions i serveis propis de les Cambres quan aquestes 
els ho deleguin. 
i) Nomenar el personal d’alta direcció i els màxims responsables de la Cambra General 
de Catalunya.  
j) El nomenament i el cessament del secretari o de la secretària general, del director o 
directora gerent i altres càrrecs que determini el reglament de règim interior. 
k) Les altres que li atribueixi la Llei, les normes de desenvolupament i el reglament de 
règim interior. 
2. El Ple de la cambra pot delegar l’exercici de funcions en el president o la presidenta 
o en el Comitè Executiu, de la manera que de la manera que estableixi el Reglament 
de Règim Interior. En tot cas, la delegació de funcions esdevé efectiva des de la seva 
aprovació, és revocable en qualsevol moment i no ha d’excedir la durada del mandat 
del Ple. S’extingeix automàticament en el moment de renovar-se el Ple. 
 
 
Article 56. Funcionament i adopció d’acords del Ple 
1. El Ple de la Cambra General de Catalunya s’ha de reunir, en sessió ordinària, com a 
mínim una vegada cada trimestre i, en sessió extraordinària, sempre que ho acordi el 
Comitè Executiu, el president o presidenta, o quan ho sol·liciti el nombre de membres 
del Ple que determini el reglament de règim interior. 



 

 

2. Per a que el Ple quedi vàlidament constituït, es requereix l’assistència d’almenys la 
meitat més un dels seus membres. 
3. Per a la vàlida adopció dels acords és necessari, com a regla general, el vot 
favorable de la majoria simple dels vots dels assistents llevat dels supòsits en que es 
requereixi expressament una majoria qualificada. 
4. Cal sempre el vot favorable d’almenys dues terceres parts dels assistents al Ple per: 
4.1 Aprovar els Plans Generals.  
4.2 Aprovar les propostes de pressupost ordinari i extraordinari d’ingressos i despeses, 
les liquidacions corresponents i els comptes anuals. 
4.3 Aprovar la proposta del reglament de règim interior i les seves modificacions. 
4.4 Exercir les funcions i els serveis propis de les Cambres que aquestes li deleguin. 
4.5 Gestionar infraestructures i serveis públics, així com exercir altres funcions 
administratives que les administracions li encomanin o deleguin, sempre que siguin 
compatibles amb la seva naturalesa i les finalitats. 
4.6 Elegir el president o la presidenta i els membres del Comitè Executiu. 
Perquè el Ple de la Cambra General de Catalunya pugui acordar l’exercici de funcions 
reconegudes individualment a les Cambres en l’article 5 d’aquesta Llei en l’àmbit de tot 
el territori de Catalunya, haurà de comptar amb el vot favorable de tots els Plens de les 
Cambres. 
5. L’assistència a les sessions del Ple és obligatòria pels seus membres. 
6. En els acords del Ple que no es prenguin per unanimitat i en els relatius a 
propostes, consultes o informes adreçats a les administracions o a l’opinió pública 
s’han d’assenyalar els vots discrepants i, si escau, llur sentit i contingut. 
 
Article 57. Composició del Comitè Executiu 
1. El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la 
Cambra i estarà format pel president o per la presidenta, d’un a tres vicepresidents o 
vicepresidentes, el tresorer o la tresorera i un màxim de set vocals, tots ells membres 
del Ple. 
2. Els membres del Comitè Executiu seran proposats pel president al Ple qui aprovarà 
la seva composició. Es vetllarà per una representació territorial i sectorial equilibrada. 
3. El Comitè Executiu s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada al 
mes, i en sessió extraordinària sempre que ho acordi el president o la presidenta, o 
quan ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. 
4. Per a poder celebrar vàlidament les sessions, ha d’estar constituït, almenys, per la 
meitat més un dels seus membres. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels 
assistents. 
 
Article 58. Funcions del Comitè Executiu 
Les funcions del Comitè Executiu són les següents: 
a) Elaborar la proposta de reglament de règim interior i les seves modificacions. 
b) Confegir les propostes de pressuposts ordinari i, si procedeix, extraordinari, les 
seves liquidacions i els comptes anuals. 
c) Proposar els temes que s’han de dur al Ple per la seva aprovació. 
d) Acordar la interposició de tot tipus de recursos i accions davant l’Administració i/o 
qualsevol jurisdicció en els assumptes de la seva competència, i donar-ne compte al 
Ple als altres òrgans de govern en la primera sessió que celebrin.  



 

 

e) Les altres que li atribueixin la llei, les normes de desenvolupament i el reglament de 
règim interior i les que no estiguin expressament encomanades als altres òrgans de 
govern. 
 
Article 59. Funcions del president o de la presidenta 
1. El president o la presidenta ostentarà la representació de la Cambra General de 
Catalunya i la presidència de tots els seus òrgans col·legiats, sent responsable de 
l’execució dels seus acords. 
2. El president o presidenta tindrà també les funcions que li assigni la Llei, les normes 
de desenvolupament i el reglament de règim interior.  
3. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o la presidenta en totes les 
seves funcions en els supòsits d’absència, suspensió o vacant. Quan per les mateixes 
causes faltin el president o presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta primer/a, 
aquests han d’ésser substituïts, si escau, pel vicepresident o la vicepresidenta 
següent/s, d’acord amb el que determini el respectiu reglament de règim interior. 
 
Article 60. Secretari o secretària general 
1. La Cambra General de Catalunya ha de tenir un secretari o una secretària general 
el nomenament del qual correspon al Ple, prèvia convocatòria pública per cobrir el 
càrrec vacant. Tant l’acord de nomenament com el de cessament han d’ésser adoptats 
de forma motivada per la meitat més un dels membres de Ple. 
2. Correspondrà al secretari o a la secretària general, i sens perjudici de les funcions 
que es determinin reglamentàriament, les següents:  
a) Assistir a les reunions del Ple i el Comitè Executiu amb veu però sense vot. 
b) Vetllar, amb independència de criteri, per la legalitat dels acords dels òrgans de 
govern; fer, quan escaigui, els advertiments pertinents i deixar-ne constància a les 
actes, els informes i els documents corresponents.  
c) Redactar i signar les actes de les sessions dels òrgans de govern i les altres que 
corresponguin a actuacions de caràcter corporatiu, i certificar, quan calgui, els acords. 
d) Exercir les funcions executives a què fa referència l’ article 61.2 quan no hagin estat 
atribuïdes a un director o a una directora gerent o a un altre càrrec d’alta direcció. 
3. El secretari general o secretària general ha de ser llicenciat o titulat de grau 
superior. 
4. En el supòsit que el Secretari o la Secretària General no tingui la llicenciatura o grau 
en dret, i per a les funcions referides a les lletres b) i c) de l’apartat 2, les Cambres han 
de comptar de l’assessorament d’un advocat o advocada en exercici. 
 
Article 61. Director o directora gerent 
1. La Cambra General de Catalunya pot tenir un director o una directora gerent amb 
funcions de caràcter executiu. El seu nomenament i cessament a proposta del 
president, correspon al Ple per acord motivat de la meitat més 1 dels seus membres. 
2. Sens perjudici de les funcions que es determinin reglamentàriament, al director o la 
directora gerent se li poden atribuir les funcions següents: 
a) La gestió de l’execució dels acords dels òrgans de govern de la Cambra General de 
Catalunya i l’exercici d’altres funcions executives que li siguin encomanades pels 
òrgans de govern. 
b) La representació del president o de la presidenta quan aquest o aquesta així ho 
determini i es tracti de funcions de caràcter merament executiu. 



 

 

c) La direcció del personal i dels serveis de la Cambra. 
 
Article 62. Personal 
1. La Cambra General de Catalunya ha de tenir el personal necessari per al seu 
funcionament, el qual estarà subjecte al règim laboral. 
2. El reglament del règim interior ha d’establir el procediment de contractació del 
personal i el corresponent règim d’incompatibilitats.  
 
 
Disposició addicional única 
 
Primeres eleccions de la Cambra General de Catalunya i corresponent sessió 
constitutiva 
1. En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’òrgan tutelar 
convocarà les eleccions a la Cambra General de Catalunya i dictarà les instruccions 
per a la seva realització.  
2. El departament competent en matèria de cambres de comerç, prèvia consulta a les 
cambres, determinarà les Agrupacions Sectorials i el nombre de membres de cada una 
d’elles, i el nombre de vocalies reservades a les pimes d’acord amb el que disposa 
l’article 53.2  a les lletres a) i c), així com també el procediment d’elecció dels 
representants sectorials previstos en l’apartat 1.b) de l’article 53. 
3. A partir de l’obertura del procés electoral per a constituir el Ple de la Cambra de 
Catalunya, les empreses disposaran de 3 mesos per manifestar la seva voluntat de 
contribució econòmica a la Cambra General de Catalunya. Aquests efectes, l’òrgan 
tutelar prendrà coneixement de la identificació de les empreses i la quantitat de la seva 
aportació. En cas d’aportacions col·lectives, l’òrgan tutelar prendrà coneixement de la 
identificació de les empreses que integren el col·lectiu, la quantitat de la seva aportació 
conjunta i el representant designat com a titular del col·lectiu per ocupar la vocalia del 
ple.  
4. Un cop elegits els membres del Ple de la Cambra General de Catalunya, l’òrgan 
tutelar ha de determinar la data de la sessió constitutiva i l’ha de presidir. 
 
 
Disposició transitòria única 
 
Extinció de l’actual Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Catalunya. Règim de liquidació i extinció: 
1. El Consell General de les Cambres de Catalunya, creat per la Llei 14/2002, de 27 de 
juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del 
Consell General de les Cambres, mantindrà la seva composició i funcions fins a la 
sessió constitutiva de la Cambra General de Catalunya, a partir de la qual s’iniciarà el 
procés de dissolució i conseqüent extinció.  
2. La Cambra General de Catalunya es subrogarà el personal i en tots els drets i 
obligacions, de qualsevol naturalesa, del Consell General de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, creat per la Llei 14/2002, de 27 de juny, 
de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell 
General de les Cambres, i serà titular de tots els béns que en la data d'entrada en 
vigor d'aquesta Llei tingui adscrits o pertanyin al Consell General de les Cambres. 



 

 

 
 
Disposicions derogatòries 
 
Disposició derogatòria primera. Es deroga la Llei 14/2002, de 27 de juny, de Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. DOGC núm.3671, de 
5.7.2002. 
 
Disposició derogatòria segona. Es deroga el Decret llei 3/2017, de 27 de juny, de 
mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern. 
DOGC núm.7401, de 29.6.2017. 
 
 
Disposició final única 
 
Entrada en vigor 
Aquesta llei entrarà en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 


