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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
8049 Reial decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desplega la Llei 4/2014, d’1 

d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.
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Capítol V. Extinció de les cambres.

Article 36. Extinció de les cambres.

Disposició addicional primera. Règim de protocol.
Disposició addicional segona. Tutela en matèria de comerç exterior.
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Disposició final primera. Títol competencial.
Disposició final segona. Adaptació al contingut de la norma.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El règim bàsic de funcionament de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació (d’ara endavant, «cambres») està recollit a la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de 
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.

Amb caràcter previ a l’aprovació de la Llei esmentada, les cambres les regulava la Llei 
3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, i 
amb un règim jurídic molt detallat, dins del qual destacava el Reglament general de les 
cambres de comerç, indústria i navegació aprovat pel Decret 1291/1974, de 2 de maig de 
1974, previ a la Constitució espanyola vigent, que ha estat parcialment derogat i modificat 
per successives disposicions normatives, com ara el Reial decret 753/1978, de 27 de 
març, pel qual es modifica el Reglament general de les cambres oficials de comerç, 
indústria i navegació d’Espanya, el Reial decret 816/1990, de 22 de juny, pel qual es 
modifica el capítol III del Reglament general de les cambres oficials de comerç, indústria i 
navegació d’Espanya, que regula el sistema electoral d’aquestes corporacions, i el Reial 
decret 1133/2007, de 31 d’agost, pel qual es modifica el capítol III del Reglament general 
de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, que regula el sistema electoral, a 
més de per la Llei esmentada, si bé la seva vigència es manté en l’actualitat, de conformitat 
amb l’apartat 2 de la disposició derogatòria de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, a què es fa 
referència. D’altra banda, en exercici de les seves competències en matèria de comerç 
interior i de cambres de comerç, les diferents comunitats autònomes han desenvolupat una 
activitat normativa important aplicable a cadascun dels territoris.

Amb aquest nou Reial decret es vol eliminar la dispersió normativa existent en l’àmbit 
reglamentari relatiu a les cambres prestant especial atenció a la regulació del règim 
electoral que preveu capítol III de la Llei 4/2014, d’1 d’abril. El contingut d’aquest Reial 
decret és aplicable directament a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació de les ciutats de Ceuta i de Melilla sobre les quals l’Administració General de 
l’Estat té les competències de tutela administrativa.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que preveu la disposició final 
segona de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

El Reial decret consta d’un total de 36 articles que s’estructuren en cinc capítols, dues 
disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres 
disposicions finals.

El capítol I recull les disposicions generals que regulen l’objecte i l’àmbit d’aplicació. 
D’altra banda, el capítol II es refereix a l’organització i el funcionament de les cambres. El 
capítol III en recull el règim jurídic i econòmic. El capítol IV regula tot el relatiu al 
procediment electoral. Finalment, el capítol V es refereix a l’extinció de les cambres.

Respecte a la part final de la norma, la disposició addicional primera preveu el règim 
de protocol del president de la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació 
d’Espanya, i la disposició addicional segona regula la tutela en matèria de comerç exterior. 
La disposició transitòria única estableix el règim que s’ha d’aplicar per a la designació de 
les empreses de més aportació voluntària. Mitjançant la disposició derogatòria única es 
deroga el Decret 1291/1974, de 2 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de les 
cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya.

La disposició final primera recull el títol competencial habilitador i estableix els articles 
que es consideren d’aplicació general. La disposició final segona estableix l’obligació 
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d’adaptar al contingut d’aquesta norma els reglaments de règim interior de les cambres 
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Ceuta i de Melilla. La disposició final 
tercera recull l’entrada en vigor.

Durant el procés de la tramitació, el Reial decret s’ha sotmès a consulta de les 
administracions públiques implicades i dels interlocutors econòmics i socials.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 de juliol de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte el desplegament de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, fonamentalment 
pel que fa als aspectes organitzatius, electorals, de règim jurídic i econòmic i de l’abast de 
la tutela.

2. El que disposa aquest Reial decret és aplicable a les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació de Ceuta i de Melilla, la tutela de les quals correspon a 
l’Administració General de l’Estat.

Sense perjudici de l’indicat al paràgraf anterior, són aplicables en general per part de 
totes les administracions públiques els articles 22.3 i 4, 28.3 i 29 i les disposicions 
addicionals primera i segona.

CAPÍTOL II

Organització i funcionament

Article 2. Òrgans de govern.

1. Són òrgans de govern de les cambres:

a) El ple.
b) El comitè executiu.
c) El president.

2. El Reglament de règim interior de cadascuna de les cambres determina, entre 
altres aspectes, l’estructura del ple, les seves funcions, el nombre i la forma d’elecció dels 
membres del comitè executiu i les normes de funcionament dels seus òrgans de govern, 
d’acord amb els criteris bàsics que estableixen la Llei 4/2014, d’1 d’abril, i aquest Reial 
decret.

Article 3. El ple.

1. El ple és l’òrgan suprem de govern i representació de les cambres.
2. El nombre total de vocals i la seva distribució per grups i categories s’estableix al 

Reglament de règim interior i està comprès entre 12 i 18:

a) D’acord amb el que estableixen els articles 10.2.a) i 10.5 de la Llei 4/2014, d’1 
d’abril, dos terços dels vocals del ple (entre 8 i 12 vocals) són els representants de totes 
les empreses pertanyents a les cambres.

b) D’acord amb el que disposa l’article 10.2.b) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, els 
representants de les empreses i persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins 
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de la circumscripció de cada cambra, a proposta de les organitzacions empresarials, estan 
compresos entre 1 i 5 vocals.

A aquests efectes, les organitzacions empresarials que siguin intersectorials i territorials 
al mateix temps i tinguin la condició legal de més representatives de conformitat amb la 
disposició addicional sisena del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, han de presentar la llista d’empreses i 
persones de reconegut prestigi per cobrir les vocalies esmentades en el nombre 
corresponent.

c) De conformitat amb l’article 10.2.c) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, els representants 
de les empreses de més aportació voluntària en la demarcació de cada cambra són, així 
mateix, entre 1 i 5 vocals.

3. Poden assistir a les reunions del ple, amb veu però sense vot, d’acord amb el que 
estableix l’article 10.3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, persones de reconegut prestigi el 
nombre de les quals es determina al Reglament de règim interior procedents d’una llista de 
candidats proposada pel president als vocals.

4. A falta de regulació pels reglaments de règim interior, el nombre total de vocals és 
de 13, determinats de la manera següent:

a) Els vocals elegits per sufragi, que preveu l’article 10.2.a) de la Llei 4/2014, d’1 
d’abril, són 9 distribuïts per grups i categories en funció de la representativitat dels diferents 
sectors econòmics que es determina tenint en consideració la seva aportació al producte 
interior brut (PIB), el nombre d’empreses i l’ocupació corresponents a la demarcació 
territorial de cada cambra.

b) Els representants de les empreses i persones de reconegut prestigi que preveu 
l’article 10.2.b) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, són 2.

c) Els representants de les empreses de més aportació voluntària que preveu l’article 
10.2.c) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, són 2.

d) Les persones de reconegut prestigi que poden assistir a les reunions del ple, amb 
veu però sense vot, sense tenir la condició de vocals, que preveu l’article 10.3 de la Llei 
4/2014, d’1 d’abril, són 3 procedents d’una llista de candidats proposada pel president als 
vocals.

5. El mandat dels vocals del ple és de quatre anys, poden ser reelegits, i la seva 
condició de membres del ple és indelegable.

6. Per a l’elecció dels membres del ple representants de les empreses de més 
aportació voluntària a la cambra, que preveu l’article 10.2.c) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
es té en compte l’aportació voluntària satisfeta en els termes que estableixi el Reglament 
de règim interior. A falta de Reglament de règim interior, el comitè executiu ha d’establir els 
termes per a la designació d’aquests membres del ple.

Aquesta aportació s’ha d’efectuar en cada exercici pressupostari i ha de ser objecte 
d’actualització amb caràcter anual, sense perjudici de l’existència d’altres tipus 
d’aportacions diferents que puguin efectuar altres empreses que no siguin membres del 
ple.

7. L’estructura i la composició del ple, quant al nombre de vocals i la seva distribució 
per sectors econòmics en grups i categories, s’ha de revisar i actualitzar cada quatre anys, 
tenint en compte les variacions produïdes en l’aportació al PIB, el nombre d’empreses i 
l’ocupació corresponents a la demarcació territorial de cada cambra, segons el que 
estableix l’article 10.2 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, cosa que ha de recollir el corresponent 
Reglament de règim interior, que ha de ser aprovat per l’administració tutelant. S’entén per 
grups les diferents modalitats d’activitat del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, 
i per categories la seva subdivisió en funció dels diferents àmbits de la seva activitat, 
d’acord amb la seva representativitat, tal com es determini als respectius reglaments de 
règim interior de cada cambra.
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Article 4. El comitè executiu.

1. El comitè executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la 
cambra i els seus membres són elegits pel ple entre els seus vocals.

2. El comitè executiu està compost pel president, que és el de la cambra, els 
vicepresidents o vicepresident, el tresorer i el nombre de vocals que determini el Reglament 
de règim interior que ha de ser com a màxim de 8 per a les cambres tutelades per 
l’Administració General de l’Estat.

3. El mandat dels càrrecs del comitè executiu és de quatre anys i ha de coincidir amb 
el dels vocals del ple, que poden ser reelegits, i la seva condició és indelegable.

4. L’administració tutelant pot designar un representant que ha de ser convocat 
necessàriament a les reunions del comitè executiu. En el cas de la cambra de la ciutat de 
Melilla, aquest representant ha de pertànyer a la Delegació d’Economia i Hisenda i, en el 
cas de la cambra de la ciutat de Ceuta, a la Direcció Provincial de Comerç.

Article 5. El president.

1. El president té la representació de la cambra, la presidència de tots els seus 
òrgans col·legiats, és el responsable de l’execució dels seus acords i respon de la seva 
gestió davant el ple. Les seves funcions les determina el Reglament de règim interior.

2. És elegit pel ple entre els seus membres per majoria tal com determini el 
Reglament de règim interior.

3. En les decisions que siguin sotmeses a votació al comitè executiu i al ple, el 
president té vot de qualitat.

4. El president, sense perjudici de la seva responsabilitat personal, pot delegar per 
escrit facultats concretes i determinades en els vicepresidents i, si no n’hi ha, en qualsevol 
de les persones que formen part del comitè executiu, i n’ha de donar compte al ple. Quan 
es tracti de facultats executives, pot efectuar aquesta delegació en el secretari general o 
en el director gerent, si n’hi ha, de la manera expressada.

Article 6. Els vicepresidents i el tresorer.

1. El vicepresident o vicepresidents, pel seu ordre, substitueixen el president en totes 
les seves funcions en els supòsits d’absència, malaltia o vacant.

2. El tresorer custodia els fons de la cambra tal com disposi el Reglament de règim 
interior, supervisa la comptabilitat i dirigeix la preparació dels comptes anuals.

Article 7. El director gerent.

1. Les cambres poden nomenar un director gerent que ha de ser llicenciat o titulat de 
grau superior, i el nomenament i cessament del qual corresponen al ple, a proposta del 
president i per acord motivat adoptat per la meitat més un dels seus membres.

2. Correspon al director gerent, independentment de les facultats executives que li 
hagin pogut delegar els òrgans de govern, la gestió dels acords adoptats pels òrgans de 
govern de la cambra i la direcció dels seus serveis, en els termes que estableixi el 
president.

Assisteix amb veu, però sense vot, a les sessions dels òrgans de govern de la cambra 
i manté informats de la seva gestió i del conjunt d’activitats de la cambra el ple, el comitè 
executiu i el president. Quan no hi hagi director gerent o no pugui dur a terme les seves 
funcions, aquestes les assumeix el secretari general.

Aquest lloc està sotmès al règim de contractació laboral.

Article 8. El secretari general.

1. Les cambres tenen un secretari general que ha de ser llicenciat o titulat de grau 
superior. El secretari general està sotmès al règim de contractació laboral.
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El seu nomenament i cessament correspon al ple de la cambra per acord motivat 
adoptat per la meitat més un dels seus membres. El nomenament té lloc amb convocatòria 
prèvia pública de la plaça realitzada pel comitè executiu per mitjà de la inserció del 
corresponent anunci a la pàgina web de les cambres i en un dels diaris de més tirada en 
la seva demarcació.

El secretari general ho és del ple i del comitè executiu.
El secretari general, amb veu però sense vot, ha d’assistir com a tal a les reunions dels 

òrgans de govern de la cambra i ha de vetllar per la legalitat dels seus acords. Així mateix, 
quan siguin procedent, ha d’efectuar les advertències pertinents sobre aquests per al bon 
funcionament de la cambra, i n’ha de deixar constància a les actes corresponents.

2. A més de les funcions que estableix l’apartat anterior, correspon al secretari 
general, independentment de les facultats que li hagin pogut delegar, redactar i signar amb 
el president les actes de les reunions dels òrgans de govern, així com la custòdia dels 
llibres de les actes, certificar, quan sigui necessari, els acords dels òrgans de govern i 
altres certificacions requerides a les cambres, prestar l’assistència i els assessoraments 
necessaris al ple, al comitè executiu, al president i al director gerent i, en general, les altres 
funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari. Quan per qualsevol motiu no 
hi hagi secretari general o no pugui exercir les seves funcions, aquestes les ha d’assumir 
la persona que designi el comitè executiu.

Article 9. Pèrdua de la condició de membre del ple i del comitè executiu.

El ple ha d’acordar la pèrdua de la condició de membre d’aquest en els casos següents:

a) Quan per circumstàncies sobrevingudes deixi de concórrer algun dels requisits 
necessaris per ser elegit.

b) En el supòsit d’empreses que formin part del ple per ser les de més aportació 
voluntària, les que deixin d’efectuar aquesta aportació de conformitat amb el que disposa 
el Reglament de règim interior.

c) Per no haver pres possessió dins del termini que fixa el Reglament de règim 
interior.

d) Per falta d’assistència injustificada a les sessions del ple durant dues vegades, o 
quatre a les del comitè executiu, en el curs d’un any natural.

e) Per renúncia o per qualsevol causa que l’incapaciti per exercir el càrrec.
f) Per ser inhabilitat per a un lloc de treball o càrrec públic.
g) Per incompliment greu del Codi de bones pràctiques amb l’audiència prèvia de 

l’interessat.
h) Per mort en el cas de persones físiques o extinció en el cas de persones jurídiques.

Article 10. Procediment per a la pèrdua de la condició de membre.

1. L’acord del ple s’ha d’adoptar amb l’audiència prèvia de l’interessat i, si s’escau, de 
l’empresa en representació de la qual actuï. Contra aquest acord es pot interposar un 
recurs administratiu davant l’òrgan competent de l’administració tutelant.

2. L’elecció per cobrir la vacant produïda s’ha de fer segons el que estableix l’article 
34 d’aquest Reial decret i no es pot produir fins que l’òrgan competent de l’Administració 
hagi resolt el recurs, si n’hi ha.

Article 11. Causes de cessament del president i dels càrrecs del comitè executiu.

1. Independentment de la terminació normal dels seus mandats, el president i els 
càrrecs del comitè executiu poden cessar:

a) Per les causes que preveu aquest Reial decret per a la pèrdua de la condició de 
membre del ple previstes a l’article 9.

b) Per acord del ple adoptat per les dues terceres parts dels seus membres.
c) Per renúncia que no impliqui la pèrdua de la seva condició de vocal del ple.
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2. La vacant es cobreix pel ple en sessió convocada a l’efecte dins dels quinze dies 
següents en què s’hagi produït aquella, de conformitat amb el que estableix l’article 33.

3. La persona elegida ocupa el càrrec pel temps que falti per complir el mandat 
d’aquell a qui succeeixi.

Article 12. Règim de reunions i convocatòries.

1. El Reglament de règim interior determina el quòrum mínim d’assistència i de 
votació per a les sessions dels òrgans de govern. Si no s’ha establert cap previsió, s’entén 
que el ple queda constituït i pren acords vàlidament si concorren els requisits següents:

a) En primera convocatòria, que assisteixin, almenys, dos terços dels seus membres 
i els acords s’adoptin per majoria simple dels assistents.

b) En segona convocatòria, que assisteixin, almenys, la meitat més un dels seus 
membres i adoptin els acords dues terceres parts dels assistents. Si després de la 
convocatòria del ple en segona convocatòria s’incorporen almenys dos terços dels seus 
membres, s’apliquen les normes de la primera convocatòria i, en conseqüència, els acords 
s’adopten per majoria simple.

2. Perquè el comitè executiu pugui celebrar vàlidament les sessions hi han d’assistir, 
almenys, la meitat més un dels seus membres i els seus acords s’han d’adoptar per 
majoria dels assistents.

3. El ple es reuneix dues vegades a l’any com a mínim, i el comitè executiu, com a 
mínim, sis vegades a l’any. En tot cas és necessària l’assistència del president i del 
secretari per a la vàlida constitució del ple o del comitè executiu, sense perjudici de les 
normes aplicables per a la seva substitució en els casos de vacant, absència o malaltia 
que prevegi el Reglament de règim interior.

4. Les reunions del ple i del comitè executiu són convocades pel president o quan ho 
sol·licitin més de la quarta part dels seus membres. En tot cas, la convocatòria ha d’anar 
acompanyada del seu corresponent ordre del dia.

5. El representant que si s’escau hagi designat l’Administració General de l’Estat de 
conformitat amb l’article 11 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, és convocat a les reunions del 
comitè executiu, al qual assisteix amb veu però sense vot.

Article 13. Funcions del ple.

Les funcions que corresponen al ple les regula el Reglament de règim interior de les 
cambres que, com a mínim, ha d’incloure les següents:

a) L’aprovació dels programes anuals d’actuació i gestió corporativa relacionats amb 
l’exercici de les funcions de caràcter publicoadministratiu.

b) L’adopció d’acords relatius a la interposició de tota classe de recursos i accions 
davant qualsevol jurisdicció.

c) L’adopció d’acords relatius a la participació de la cambra en tota classe 
d’associacions, fundacions, societats civils o mercantils, així com la realització de tot tipus 
de convenis de col·laboració.

d) L’adopció d’acords referents a l’adquisició i disposició de béns; pot delegar aquesta 
facultat en el comitè executiu, per a imports inferiors al 25 per cent de l’actiu fix de la 
cambra, sense perjudici del que indica l’article 18 d’aquest Reial decret.

e) La constitució de qualsevol classe de préstecs i avals, així com de garanties que 
afectin els béns de la cambra.

f) El nomenament i cessament del secretari general i, si s’escau, del director gerent.
g) La proposta d’aprovació i modificació del Reglament de règim interior i l’elaboració 

del Codi de bones pràctiques a què es refereix l’article 16 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.
h) L’aprovació del cens electoral.
i) L’elecció i el cessament del president i els membres del comitè executiu, i la 

declaració i provisió de vacants, tot això d’acord amb el que preveu aquest Reial decret.
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j) El nomenament i cessament de les persones de reconegut prestigi que preveu 
l’article 10.3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, en els termes que estableix el Reglament de 
règim interior.

k) L’aprovació de pressupostos, els comptes anuals i les seves liquidacions.
l) L’aprovació de l’informe anual de govern corporatiu a què es refereix l’article 35.1 

de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.
m) Les atribucions que no estiguin encomanades expressament a altres òrgans de la 

cambra.

Article 14. Funcions del comitè executiu.

Les funcions que corresponen al comitè executiu les regula el Reglament de règim 
interior de les cambres que, com a mínim, ha d’incloure les següents:

a) Dur a terme i dirigir les activitats de la cambra necessàries per a l’exercici i 
desenvolupament de les funcions publicoadministratives.

b) Proposar al ple els programes anuals d’actuació i gestió corporativa i dur a terme 
i dirigir els ja aprovats donant compte a aquell del seu compliment.

c) Proposar al ple l’exercici d’accions i la interposició de recursos davant qualsevol 
jurisdicció.

d) Proposar al ple l’adquisició i disposició de béns, llevat que disposi d’una delegació 
d’aquell a l’efecte.

e) Confeccionar i proposar al ple l’aprovació de tota classe de pressupostos, els 
comptes anuals i les seves liquidacions.

f) Elaborar l’informe anual de govern corporatiu a què es refereix l’article 35.1 de la 
Llei 4/2014, d’1 d’abril. Elaborar o ordenar l’elaboració d’informes i estudis relacionats amb 
els fins de la cambra.

g) Inspeccionar i vetllar pel funcionament normal dels serveis de la cambra.
h) Proposar al ple la modificació total o parcial del Reglament de règim interior i del 

Codi de bones pràctiques.
i) En casos d’urgència, adoptar decisions sobre competències que corresponen al 

ple, donant compte a aquest en la primera sessió que tingui lloc.

Article 15. Reglament de règim interior i Codi de bones pràctiques.

1. Les cambres es regeixen pel seu propi Reglament de règim interior, l’aprovació del 
qual, així com la de les seves modificacions, correspon a l’administració tutelant, a 
proposta del ple d’aquelles, i es considera aprovat si, un cop transcorregut el termini de 
tres mesos des de la presentació al registre de l’òrgan competent per emetre resolució, 
aquesta no ha formulat objeccions en contra seva. L’administració tutelant, de manera 
motivada i expressa, pot denegar l’aprovació definitiva del Reglament o proposar-ne la 
modificació parcial instant la cambra perquè presenti un nou projecte de reglament en el 
termini d’un mes des de l’endemà a la notificació.

2. L’administració tutelant ha de promoure la modificació del Reglament de règim 
interior a instància motivada del 25 per cent dels electors de la cambra elevant la iniciativa 
esmentada al ple de la cambra.

3. Al Reglament de règim interior hi han de constar, entre altres aspectes, l’estructura 
del ple, les seves funcions i les del comitè executiu, així com el nombre i la forma d’elecció 
dels membres del comitè executiu esmentat, els terminis de presa de possessió i en 
general les normes de funcionament dels seus òrgans de govern així com la concreció dels 
grups i, si s’escau, les categories que s’han d’establir dins del cens de conformitat amb els 
criteris que fixen la Llei 4/2014, d’1 d’abril, i l’administració tutelant, tot això d’acord amb el 
que preveuen la Llei esmentada i aquest Reial decret.

4. Així mateix, i d’acord amb el que estableix l’article 16.3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
les cambres han d’elaborar un codi de bones pràctiques que garanteixi la imparcialitat i 
transparència en l’exercici de les funcions publicoadministratives de les cambres oficials 
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de comerç, indústria, serveis i navegació, el qual és aplicable a tots els membres de la 
cambra, al seu personal, així com en les seves relacions amb tercers.

CAPÍTOL III

Règim jurídic i econòmic de les cambres

Article 16. Tutela.

1. L’administració tutelant exerceix les potestats administratives d’aprovació, 
fiscalització, resolució de recursos, suspensió i dissolució segons el que estableix l’article 
34 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

Les relacions laborals amb el personal de les cambres queden fora de la tutela per part 
de l’administració i estan subjectes a l’àmbit de la gestió de les cambres.

2. En el cas que preveu l’article 35.1 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, relatiu a l’aprovació 
dels pressupostos de la cambra i la fiscalització dels seus comptes anuals, la funció de 
tutela implica exclusivament les actuacions següents:

a) La comprovació que els pressupostos i comptes anuals han estat aprovats pels 
òrgans de les cambres d’acord amb les majories exigibles i en l’estricte compliment de les 
seves competències. Per a la seva acreditació, qui tingui la potestat certificant dels acords 
de les cambres ha d’aportar la certificació del corresponent acord i un informe justificatiu 
de les circumstàncies sotmeses a la tutela de l’administració.

b) La verificació que els pressupostos compleixen el principi d’equilibri pressupostari 
i contenció del dèficit, si s’escau.

c) La supervisió dels comptes anuals atenent el que disposa l’informe d’auditoria i la 
realització, si s’escau, de les observacions que siguin procedents.

3. En el cas que preveu l’article 37.3 i 4 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, corresponent a 
la dissolució dels òrgans de govern i, si s’escau, l’extinció de les cambres, la funció de 
tutela únicament comprèn l’aprovació de la liquidació efectuada per l’òrgan de gestió i la 
garantia de prestació de serveis propis de les cambres sense que l’administració tutelant 
quedi directament o indirectament vinculada pels saldos deutors derivats de la liquidació, 
dels quals ha de respondre exclusivament el patrimoni de la cambra extingida.

Quan, de conformitat amb l’article 37.3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, correspongui la 
realització de la liquidació a l’òrgan de gestió, aquest ha de fer la proposta corresponent, 
que ha d’anar acompanyada de l’inventari patrimonial i del balanç. L’òrgan de gestió ha de 
remetre la proposta de liquidació a l’administració tutelant, amb el vistiplau del seu 
president. Tant la proposta com l’inventari i el balanç han de ser objecte d’auditoria amb 
caràcter previ a la seva aprovació per part de l’òrgan de gestió.

4. En el supòsit que preveu l’article 5.4 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, de conformitat 
amb el qual és necessària l’autorització de l’administració tutelant perquè les cambres 
puguin promoure o participar en tota classe d’associacions, fundacions i societats civils o 
mercantils, així com subscriure els convenis de col·laboració oportuns:

a) L’administració tutelant ha de resoldre la sol·licitud de participació en entitats en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà a la seva recepció. Un cop transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi resolt, la sol·licitud s’entén estimada.

b) Quan es formuli una sol·licitud per subscriure convenis de col·laboració, el termini 
per emetre resolució és de deu dies hàbils a comptar de l’endemà a la seva recepció. Un 
cop transcorregut aquest termini, s’entén estimada la sol·licitud.

5. Les cambres han d’elaborar un informe semestral per al seguiment de les 
actuacions de participació en entitats i de subscripció de convenis.

6. En tots dos casos, la funció de tutela implica exclusivament apreciar que s’hagi 
adoptat el corresponent acord per part dels òrgans de la cambra de conformitat amb les 
majories exigides i en l’estricte compliment de les seves competències.
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Als efectes de l’acreditació dels aspectes anteriors davant l’administració de tutela, 
s’ha d’aportar la certificació del corresponent acord expedida per qui tingui la potestat 
certificant dels acords de les cambres i un informe justificatiu de les circumstàncies 
sotmeses a la tutela de l’administració.

Article 17. Règim econòmic.

Les cambres disposen dels ingressos a què fa referència l’article 19 de la Llei 4/2014, 
d’1 d’abril. A aquests efectes, s’entenen per aportacions voluntàries les contribucions 
dineràries lliurades a les cambres per al compliment dels seus fins sense contraprestació. 
També s’entén per aportació el lliurament sense contraprestació de béns o drets 
susceptibles de valoració econòmica que necessàriament ha de ser acceptada prèviament 
per la cambra en consideració a la seva utilitat a l’objecte de l’activitat d’aquestes.

Article 18. Disposició i administració de béns patrimonials.

1. Les cambres han de disposar de l’autorització de l’administració tutelant per a la 
disposició de béns immobles, i l’han d’obtenir amb caràcter previ a l’inici del procediment 
d’alienació que es basa en els principis de publicitat, transparència i no-discriminació. En 
sol·licitar l’autorització s’ha de definir la motivació i la finalitat a la qual han d’anar destinats 
els fons que s’obtinguin.

2. En el cas de l’adquisició de béns immobles també és necessària l’autorització 
prèvia de l’administració tutelant a la qual s’ha d’informar de la forma i el termini en què 
s’hagi de finançar l’adquisició esmentada per garantir la disponibilitat de recursos que 
permeti fer-hi front.

3. També estan sotmesos a autorització prèvia els actes d’administració del patrimoni 
immobiliari que tinguin un import igual o superior al 25 per cent del valor de l’immoble 
afectat. En sol·licitar l’autorització, s’ha de definir la motivació i la finalitat de l’actuació que 
es vulgui portar a terme amb vista a la correcta administració patrimonial.

4. En el cas de la resta de béns, no immobles, també és necessària l’autorització 
esmentada amb caràcter previ quan el valor del bé o l’operació de crèdit per a qualsevol fi 
que es vulgui dur a terme excedeixi el 25 cent del pressupost ordinari.

5. L’administració tutelant ha de resoldre la sol·licitud en el termini d’un mes. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que hagi resolt la sol·licitud, aquesta s’entén estimada.

Article 19. Resolucions i acords recurribles.

1. Les resolucions i els acords dels òrgans de govern en l’exercici de les funcions 
publicoadministratives de les cambres són impugnables mitjançant recurs administratiu, en 
el termini d’un mes des de la seva adopció, davant l’administració tutelant, la resolució de 
la qual, als efectes del recurs contenciós administratiu, posa fi a la via administrativa.

Els recursos indicats es regulen pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Les resolucions en matèria electoral són impugnables davant l’administració 
tutelant de conformitat amb el que disposen els articles 24.3, 26.7 i 31.13.

Article 20. Règim pressupostari i comptes anuals.

1. Les cambres han d’elaborar, anualment, pressupostos ordinaris d’ingressos i 
despeses i, si escau, extraordinaris.

2. Així mateix, les cambres han de sotmetre els pressupostos ordinaris i extraordinaris 
a l’aprovació de l’administració tutelant, que també ha de fiscalitzar els seus comptes 
anuals i liquidacions, d’acord amb el que preveuen l’article 35.1 de la Llei 4/2014, d’1 
d’abril, i 16 d’aquest Reglament. Els comptes anuals s’han d’elaborar aplicant els principis 
i les normes de comptabilitat que recullen el Codi de comerç i el Pla de comptabilitat de les 
entitats sense fins lucratius. Els comptes anuals i les liquidacions esmentats han de ser 
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presentats per part del comitè executiu per a la seva aprovació pel ple acompanyats pel 
corresponent informe d’auditoria externa.

3. Els plens de les cambres, sobre la base de la proposta elaborada pel comitè 
executiu, han d’aprovar el projecte de pressupost ordinari per a l’any següent abans de l’1 
de novembre, i la liquidació dels comptes de l’exercici precedent abans de l’1 d’abril, i els 
han d’elevar dins del termini màxim de tres dies posteriors a la seva aprovació pel ple de 
les cambres a l’administració tutelant per a la seva aprovació, la qual l’ha de negar quan 
vulnerin els preceptes de la Llei 4/2014, d’1 d’abril. L’aprovació dels pressupostos s’entén 
feta, si abans del 30 de desembre, i la dels comptes, si abans del 30 de juny, l’administració 
tutelant no ha fet cap observació.

Per a la realització d’obres i serveis no previstos al pressupost ordinari, s’han de 
formalitzar pressupostos extraordinaris. Els seus projectes, una vegada aprovats pel ple, 
se sotmeten a l’aprovació de l’administració tutelant, i s’entenen aprovats si no hi ha 
oposició per part d’aquesta en el termini d’un mes des de la seva presentació.

Les obres imprevistes i de caràcter urgent que no admetin demora en la seva execució 
es poden emprendre sense necessitat de pressupostos extraordinaris donant trasllat 
immediat del seu cost i de la justificació motivada de la necessitat de la seva realització 
urgent a l’administració tutelant. En aquest cas, és necessària l’adopció immediata d’un 
acord per part del comitè executiu en què es justifiqui de manera suficient i raonable la 
necessitat urgent de l’actuació i s’ordeni l’inici de la formalització del pressupost i de 
l’expedient de contractació corresponent, donant compte al ple en la primera sessió que 
tingui lloc.

4. Els comptes anuals de les cambres, juntament amb l’informe d’auditoria i l’informe 
anual sobre el govern corporatiu, s’han de dipositar al registre mercantil corresponent a les 
localitats d’aquests i són objecte de publicitat a la pàgina web de la cambra corresponent.

5. D’acord amb el que estableix l’article 35.3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, les cambres 
han de fer públiques a la seva pàgina web les subvencions que rebin, així com qualsevol 
altre tipus de recursos públics que puguin rebre per a l’exercici de les seves funcions. Als 
efectes de fer públiques les retribucions anuals, es considera que són alts càrrecs i màxims 
responsables de les cambres el president, el secretari general i el director gerent, si n’hi 
ha.

6. Les cambres han d’adequar la seva comptabilitat al que estableix l’article 35.4 de 
la Llei 4/2014, d’1 d’abril, i diferenciar entre les activitats públiques i privades.

CAPÍTOL IV

Règim electoral

Article 21. Electors.

1. Tenen la condició d’electors a les respectives cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que duguin 
a terme activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres en territori nacional i que 
figurin inscrites a l’últim cens electoral aprovat per la cambra, d’acord amb el que estableix 
l’article 17.1 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, i amb el seu respectiu Reglament de règim 
interior, sempre que no estiguin inhabilitades d’acord amb el que preveu l’article 9.3 de la 
Llei 4/2014, d’1 d’abril.

Els electors estrangers han d’estar en situació de residència de conformitat amb el que 
preveuen la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social, i la seva normativa de desplegament.

2. Es consideren activitats incloses les que defineix l’article 7.3 de la Llei 4/2014, d’1 
d’abril.

3. S’entén que una persona física o jurídica exerceix una activitat comercial, 
industrial, de serveis o naviliera quan per aquesta raó quedi subjecta a l’impost sobre 
activitats econòmiques o tribut que el substitueixi en el territori corresponent de l’àmbit de 
la cambra.
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4. Les persones físiques exerceixen el seu dret electoral actiu personalment. Les 
persones jurídiques exerceixen el seu dret electoral actiu mitjançant un representant amb 
poder suficient, de caràcter general o específic per a la votació.

5. Les persones físiques o jurídiques que tinguin establiments, delegacions o 
agències en circumscripcions corresponents a la demarcació de diverses cambres tenen 
la condició d’electors a cadascuna d’aquestes. La mateixa regla s’aplica a les empreses 
que tinguin el domicili social a la demarcació d’una cambra i exerceixin les seves activitats 
a la d’una altra o d’altres.

6. Per ser elector en nom propi o en representació de persones jurídiques, es 
requereix la majoria d’edat i no estar incurs en cap causa legal que impedeixi la condició 
esmentada.

Article 22. Cens electoral.

1. El cens electoral de les cambres comprèn la totalitat dels seus electors, classificats 
per grups i categories, en consideració a la importància econòmica relativa dels diversos 
sectors representats, tal com determini la respectiva administració tutelant. Aquesta 
classificació la revisa cada quatre anys el comitè executiu.

2. El cens el forma i el revisa anualment el comitè executiu, amb referència a l’1 de 
gener.

3. L’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com les altres administracions 
territorials competents en matèria tributària, han de col·laborar amb els òrgans de govern 
de les cambres per proporcionar-los la informació necessària per a l’elaboració i constitució 
dels censos, i han de garantir que només tenen accés a la informació esmentada els 
empleats de cada cambra que determini el ple amb l’obligatori deure de sigil respecte de 
les dades esmentades. A aquest efecte, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de 
subministrar la informació que es desprengui del cens de l’impost sobre activitats 
econòmiques juntament amb les dades de les empreses que siguin necessàries i que 
estiguin en altres censos que aquesta elabora i gestiona, en particular el cens d’empresaris, 
professionals i retenidors.

4. A efectes electorals i amb les garanties derivades del règim legal de protecció de 
dades de caràcter personal que preveuen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i 
altres normatives aplicables, l’administració tutelant pot sol·licitar als òrgans de govern de 
les cambres la informació continguda en el cens electoral que sigui necessària per al 
correcte exercici de les competències que, en matèria electoral, té atribuïdes l’administració 
tutelant esmentada.

Article 23. Candidats elegibles.

1. Per ser elegible com a membre del ple per sufragi s’han de reunir els requisits 
següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’un Estat membre de la Unió Europea, la d’un 
Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, la d’un Estat als nacionals del qual 
s’estengui, en virtut del corresponent acord o tractat internacional, el règim jurídic previst 
per als ciutadans esmentats anteriorment, o bé en cas de tenir una nacionalitat diferent de 
les anteriors es pot ser candidat d’acord amb el principi de reciprocitat.

b) Formar part del cens de la cambra.
c) Ser elector del grup o categoria corresponent.
d) Ser major d’edat si es tracta d’una persona física.
e) Tenir, com a mínim, dos anys d’exercici en l’activitat empresarial en els territoris 

esmentats a l’apartat a). Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant l’alta al cens 
d’empresaris, professionals o retenidors o, si s’escau, acreditació equivalent per a l’exercici 
de l’activitat en els altres supòsits.

f) Estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.
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g) No ser empleat de la cambra ni estar participant en obres o concursos que aquesta 
hagi convocat, en el moment en què es presenti la candidatura o tinguin lloc les eleccions.

h) No estar inhabilitat per incapacitat, inelegibilitat o incompatibilitat per la normativa 
vigent, ni estar incurs en un procés concursal qualificat de culpable, ni estar complint una 
pena privativa de llibertat. Tampoc pot estar inhabilitat per a exercir un lloc de treball o 
càrrec públic.

2. La durada del mandat dels membres del ple de les cambres és de quatre anys, i 
poden ser reelegits.

3. Les persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats corresponents a 
diversos grups del cens d’una cambra tenen dret electoral actiu i passiu a cadascun 
d’aquests. No obstant això, si surten elegides en més d’un grup o categoria, han de 
renunciar dins del termini de tres dies, des de la seva elecció, als llocs de membres del ple 
que n’excedeixin un. En cas que no presentin la renúncia en el termini indicat, es té per 
efectuada en el grup o grups o categories en què hagin acreditat menys antiguitat i, si 
aquesta és igual, el dret electoral s’exerceix on hi hagi un nombre inferior de representants 
i es considera automàticament electe el següent candidat més votat.

Article 24. Obertura del procés electoral.

1. Tal com estableix l’article 18 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat determina l’obertura del procés electoral, amb l’acord previ amb les 
comunitats autònomes que tinguin atribuïda la competència en aquesta matèria, i 
correspon a la respectiva administració tutelant la convocatòria d’eleccions.

2. Deu dies després que s’hagi obert el procés electoral, les cambres han d’exposar 
els seus censos al públic, actualitzats almenys a data de l’1 de gener anterior, al seu 
domicili social, a les seves delegacions, a la pàgina principal d’Internet de cada cambra i 
als altres llocs que considerin oportuns per a més publicitat, durant el termini de vint dies 
naturals. Les reclamacions sobre la inclusió o exclusió de les empreses en els grups i les 
categories corresponents es poden presentar des del moment en què s’iniciï l’exposició 
dels censos al públic fins a deu dies després del venciment dels vint dies naturals 
assenyalats anteriorment. La secretaria de la cambra ha de donar un justificant de la 
presentació de les reclamacions.

3. El comitè executiu de la cambra ha de resoldre les reclamacions formulades en un 
termini de deu dies, comptats a partir de la data de venciment del període obert per a la 
presentació de les reclamacions esmentades. Si el comitè executiu no emet resolució en 
aquest termini, s’entenen desestimades. Contra els acords del comitè executiu es pot 
interposar, en el termini de deu dies, un recurs administratiu davant l’administració tutelant, 
que s’ha de resoldre una vegada vist l’informe del comitè executiu. El termini màxim per 
dictar i notificar la resolució és d’un mes. La resolució del recurs esmentat exhaureix la via 
administrativa.

4. La presentació d’aquest recurs i la de l’eventual recurs contenciós administratiu no 
impliquen la suspensió del procés electoral a menys que l’administració tutelant o, en el 
cas del recurs contenciós, el jutge, consideri, vistes les circumstàncies del cas, que la 
no-suspensió d’aquest pot representar un risc greu per al procés.

5. La cambra ha de tenir disponibles a la seva pàgina web de manera destacada tots 
els models de documents normalitzats, als quals es refereix l’article 25.2.e), de manera 
que els electors i candidats els puguin descarregar fàcilment.

Article 25. Convocatòria d’eleccions.

1. Un cop transcorreguts els terminis que estableixen els apartats 2 i, si s’escau, 3 de 
l’article 24, l’òrgan competent de l’administració tutelant, amb la consulta prèvia a les 
cambres del seu àmbit territorial, procedeix a convocar les eleccions.

La convocatòria s’ha de publicar, com a mínim, amb trenta dies naturals d’anticipació 
a la data de l’elecció al «Butlletí Oficial» de la província o al «Diari Oficial de la Comunitat 
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Autònoma» segons que correspongui, i almenys en un dels diaris de més circulació dins 
de la circumscripció de la cambra.

Les cambres han de fer pública la convocatòria a les seves seus socials i a les seves 
delegacions i pels mitjans de comunicació que considerin més oportuns, així com a la seva 
pàgina d’Internet.

2. A la convocatòria s’hi ha de fer constar:

a) El dia i les hores en què cada grup o categoria ha d’emetre el vot per a l’elecció 
dels seus representants.

b) El nombre de col·legis electorals i els llocs on s’hagin d’instal·lar.
c) Els terminis per a l’exercici del vot per correu.
d) Les seus de les juntes electorals.
e) La pàgina web o, si s’escau, l’altre mitjà on estiguin disponibles els models 

normalitzats de presentació de candidatures, avals i els requisits exigits, models de 
sol·licitud de vot per correu i de sobres i paperetes de votació aprovats per l’òrgan 
administratiu tutelar i tots els aspectes que es considerin necessaris per a l’homogeneïtzació 
i normalització del procediment electoral.

3. Les eleccions de cada grup i categoria han de tenir lloc en un sol dia i, quan 
s’estableixin diversos col·legis, simultàniament en tots aquests.

Article 26. Juntes electorals.

1. En el termini dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, es 
constitueixen les juntes electorals integrades per tres representants dels electors de les 
cambres i dues persones designades per l’administració tutelant, una de les quals ha 
d’exercir les funcions de president.

2. El president nomena un secretari de la junta electoral amb veu i sense vot 
necessàriament entre funcionaris de l’administració tutelant. En tot cas, la junta electoral 
ha de sol·licitar l’assessorament en dret d’un secretari de les cambres de la demarcació.

3. L’àmbit territorial de les juntes electorals ha de ser, almenys, coincident amb el de 
la demarcació territorial de la cambra afectada pel procés electoral, i pot ser superior a 
aquest, segons determini l’administració tutelant.

4. Els representants dels electors de les cambres a la junta electoral són elegits 
mitjançant sorteig, entre una relació d’electors proposada pel comitè executiu de cada 
cambra tal com determini el Reglament de règim interior. El sorteig es du a terme en acte 
públic presidit per un representant de l’administració tutelant el primer dia hàbil següent a 
la publicació de la convocatòria, i en el mateix acte s’elegeixen dos suplents per cada 
membre. En cas de presentar candidatura per ser membre del ple, han de renunciar a 
formar part de la junta.

5. El mandat de les juntes electorals es prolonga fins als quinze dies següents al de 
la celebració de les eleccions, moment en què queden dissoltes.

6. Corresponen a la junta electoral les funcions següents:

a) Dirigir i supervisar el procés electoral i garantir-ne l’objectivitat i la transparència.
b) Resoldre les queixes i reclamacions que s’hi dirigeixin, en matèria de procediment 

electoral.
c) Aprovar els models d’actes de constitució de les meses electorals, d’escrutini i de 

proclamació d’electes.
d) Cursar les instruccions que consideri pertinents a les meses electorals per al millor 

desenvolupament del procés electoral.
e) Unificar els criteris interpretatius que puguin sorgir sobre matèria electoral durant 

el procés a cadascuna de les meses.
f) Cursar les instruccions necessàries amb vista a la presa de possessió dels 

membres electes i a la constitució del nou ple.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 171  Dissabte 18 de juliol de 2015  Secc. I. Pàg. 15

g) Supervisar l’actuació dels òrgans de govern de la cambra en funcions en matèria 
electoral; pot adoptar els acords que consideri oportuns per garantir l’objectivitat i la 
transparència de les decisions dels òrgans esmentats en el procés electoral.

h) Facilitar el cens electoral del seu grup i categoria als candidats proclamats, així 
com a les organitzacions empresarials constituïdes legalment, en els grups i les categories 
en què acreditin la proclamació de candidats pertanyents a l’organització; sempre amb 
plena submissió al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal.

i) Verificar el resultat final de les votacions i procedir a la proclamació final dels 
candidats electes.

j) Exercir qualssevol altres funcions no atribuïdes a l’administració de tutela o als 
òrgans de cada cambra als efectes de vetllar pel bon desenvolupament del procés 
electoral.

7. Contra els acords de les juntes electorals es pot interposar un recurs administratiu 
davant l’administració tutelant dins del termini del dia hàbil següent a la notificació de 
l’acord. La junta electoral que hagi dictat l’acord ha de remetre l’expedient amb el seu 
informe en un termini d’un dia hàbil a l’òrgan competent per emetre resolució, que ho ha 
de fer en el termini improrrogable de cinc dies hàbils a comptar de la interposició del 
recurs. El recurs no suspèn el procés a menys que l’administració tutelant consideri que la 
seva resolució és fonamental per al desenvolupament del procés, per evitar danys de difícil 
o impossible reparació que han de ser invocats pel recurrent.

Article 27. Candidatures i proclamació.

1. Les candidatures s’han de presentar a la secretaria de la cambra respectiva durant 
els deu dies següents a la data de publicació al «Butlletí Oficial» de la província o al «Diari 
Oficial de la Comunitat Autònoma», segons que correspongui, de la convocatòria de 
l’elecció. Les candidatures són avalades per la signatura, com a mínim, del 5 per cent dels 
electors del grup o, si s’escau, de la categoria corresponent. Si el nombre d’electors del 
grup o la categoria és superior a dos-cents, és suficient amb la signatura de deu electors 
per a la presentació del candidat. L’autenticitat de la signatura s’ha d’acreditar mitjançant 
fedatari públic o davant el secretari de la cambra. La presentació de cada aval es pot fer 
efectiva per qualsevol mitjà admès en dret que en garanteixi l’adequada constitució i 
vigència. Els defectes en els avals i en les candidatures són esmenables en un termini 
improrrogable de 5 dies des de la notificació del defecte. La secretaria de la cambra ha 
d’estendre una diligència en què faci constar el dia i l’hora de la presentació de cada 
candidatura.

2. Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i si s’escau d’esmena 
de defectes, la junta electoral corresponent, després de comprovar el compliment dels 
requisits exigits per a la presentació de les candidatures, procedeix a la proclamació dels 
candidats en el termini de cinc dies, a comptar de la data en què va finalitzar el termini de 
presentació o si s’escau d’esmena.

3. Quan el nombre de candidats que hagin estat proclamats per un grup o categoria 
sigui igual al dels membres que s’han d’elegir, la seva proclamació equival a l’elecció i 
aquesta, per tant, no s’ha d’efectuar.

Si no s’arriba a cobrir un nombre de vocalies com a mínim de la meitat més un dels 
elegibles del ple de conformitat amb el procediment electoral que preveu aquest Reial 
decret, es procedeix a l’extinció de la cambra. En aquest cas, d’acord amb el que preveu 
l’article 37.4 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, i per a les cambres la tutela de les quals correspon 
a l’Administració General de l’Estat, la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i 
navegació d’Espanya representa i presta servei a les persones físiques o jurídiques que 
preveu l’article 7.1 de la Llei esmentada que estiguin al territori de la cambra extingida, 
sense que aquesta cambra quedi directament o indirectament vinculada pels saldos 
deutors derivats, dels quals respon exclusivament el patrimoni de les cambres extingides.
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4. La junta electoral ha de reflectir en una acta la proclamació de candidats i les 
incidències que s’hagin produït. Se n’ha d’enviar una còpia certificada a l’administració 
tutelant abans que hagin transcorregut tres dies des de la proclamació de candidats i, a 
més, se n’ha de fer públic el contingut mitjançant un anunci fixat al domicili de la cambra i 
publicat almenys en un dels diaris de més circulació de la seva circumscripció i a la seva 
pàgina web.

Article 28. Vot per correu.

1. Els electors que prevegin que en la data de la votació no poden exercir el seu dret 
personant-se al col·legi electoral corresponent, poden emetre el vot per correu, amb 
sol·licitud prèvia personal a la cambra, d’acord amb els requisits següents:

a) Enviament de la sol·licitud. La sol·licitud, en models normalitzats autoritzats per 
l’administració tutelant i facilitats per la cambra respectiva, s’ha de fer per escrit dins dels 
deu dies següents al de la publicació de la convocatòria d’eleccions i s’ha de presentar a 
la secretaria de la cambra o s’ha de remetre per correu certificat i urgent. A la sol·licitud s’hi 
ha de fer constar:

1r En el cas de persones físiques, la identificació de l’elector adjuntant una fotocòpia 
del document nacional d’identitat del signant o, si s’escau, del passaport, permís de conduir 
o targeta de resident, que han d’estar compulsats de conformitat amb el que estableix 
l’article 31 del Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en 
desplegament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal 
i de liberalització dels serveis postals, aprovat pel Reial decret 1829/1999, de 3 de 
desembre.

En cas que les persones físiques no tinguin la nacionalitat espanyola, han d’acreditar 
la seva identitat a través del document d’identitat corresponent o, si no n’hi ha, del 
passaport, i a més han de presentar la seva targeta d’identitat d’estranger o, en el cas de 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea, d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu o d’un Estat als nacionals del qual s’estengui el règim comunitari 
d’estrangeria, el seu certificat d’inscripció al Registre central d’estrangers.

2n En el cas de persones jurídiques, el domicili social, les dades personals del 
representant en els termes de l’apartat anterior i el càrrec que tingui a la societat o la 
relació que el vinculi amb aquesta, el número d’identificació fiscal de l’entitat i els 
documents que acreditin la representació suficient en els termes que preveu l’article 21.

3r El grup i, si s’escau, les categories en què es vol votar. Si no consta, s’entén 
sol·licitat l’exercici del vot per correu per a tots els grups o categories en què figuri inscrit 
l’empresari.

b) Comprovació d’anotació en el cens electoral del sol·licitant. La secretaria de la 
cambra corresponent ha de comprovar la inscripció en el cens electoral, ha de lliurar una 
certificació acreditativa d’aquest aspecte i anotació prèvia en el cens perquè no li sigui 
admès el vot personal, i ha de remetre al peticionari per correu certificat i urgent la 
documentació oportuna abans de deu dies de la data de l’elecció.

La documentació s’ha d’adreçar a nom del peticionari a l’adreça indicada a aquest 
efecte o, si no n’hi ha, a la que figuri al cens.

Si no ha de tenir lloc cap elecció en el grup corresponent, s’ha d’informar el sol·licitant 
d’aquesta circumstància.

La secretaria de la cambra ha de comunicar a la junta electoral la relació dels certificats 
sol·licitats i expedits per al vot per correu.

c) Documentació que s’ha d’enviar al sol·licitant. La documentació, que ha de 
respondre a models normalitzats autoritzats per l’administració tutelant, que s’ha d’enviar 
al sol·licitant per cada grup o categoria al qual pertanyi és la següent:

1r Sobre dirigit al secretari de la junta electoral en què s’indiqui el president de la 
mesa electoral del col·legi corresponent a qui s’hagi de lliurar.
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2n Papereta o paperetes de votació per cada grup en què tingui dret a vot.
3r Sobre per introduir cadascuna de les paperetes, a l’anvers del qual ha de constar 

el grup i, si s’escau, la categoria.
4t Certificació acreditativa de la inscripció al cens.
5è Candidats proclamats en el grup o la categoria corresponent.
6è Full d’instruccions.

d) Votació. L’elector ha de posar la papereta de vot corresponent dins del sobre a 
l’anvers del qual figura el grup i, si s’escau, la categoria. Una vegada tancat, ha d’introduir 
aquest primer sobre, juntament amb la certificació d’inscripció al cens, en el segon sobre i 
l’ha de remetre per correu certificat i urgent a la secretaria de la junta electoral respectiva, 
perquè es rebi abans de les 20.00 hores del dia anterior al dia en què tinguin lloc les 
eleccions.

No s’admeten els vots per correu rebuts després del termini a què es fa referència.
No obstant el que preveu l’apartat b), l’elector que hagi obtingut certificat i documentació 

de vot per correu i que vulgui votar personalment, ho pot fer tornant a la mesa electoral els 
documents esmentats. Si no ho fa així, no se’n rebrà el vot.

2. El secretari de la junta electoral ha de lliurar els vots rebuts per correu als 
presidents de les meses corresponents abans que finalitzin les votacions.

Un cop acabada la votació, el president de la mesa procedeix a introduir a les urnes els 
sobres que continguin les paperetes de vot remeses per correu; abans, ha de verificar 
l’existència de la certificació que ha d’acompanyar cada papereta i que l’elector està inscrit 
al cens. Seguidament, s’anota el nom d’aquests electors a la llista de votants.

3. La Societat Estatal Correus i Telègrafs ha d’exercir les funcions que li corresponen 
com a prestadora del servei postal universal.

Es poden establir altres mecanismes de col·laboració amb la Societat Estatal Correus 
i Telègrafs en el procés, en el marc d’un conveni de col·laboració que a aquest efecte se 
subscrigui amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat i al qual es poden adherir les 
cambres i les administracions tutelants.

Article 29. Vot electrònic.

1. Els electors poden emetre igualment el seu vot per mitjans electrònics utilitzant a 
aquest efecte la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut.

2. En tot cas, els procediments per a l’emissió del vot han de permetre la constància 
dels aspectes que s’hagin d’acreditar per a les altres modalitats de votació.

3. Mitjançant una ordre del ministre d’Economia i Competitivitat es concreten les 
condicions per a l’exercici del vot electrònic sense que es puguin regular qüestions relatives 
al procediment electoral.

Article 30. Publicitat institucional.

Les cambres i l’administració tutelant poden fer publicitat institucional per incentivar la 
presentació de candidatures i la participació dels electors durant tot el període electoral i 
fins a vint-i-quatre hores abans del dia fixat per a l’elecció.

Article 31. Garanties del procés.

1. Cada mesa electoral està formada per un president i dos vocals, que tinguin el 
domicili a la localitat on s’estableixi el col·legi electoral. En els termes fixats per 
l’administració tutelant, les cambres han de procurar la constitució d’un nombre de meses 
i col·legis suficients i un repartiment territorial adequat d’aquest amb la finalitat de facilitar 
l’exercici del dret al vot per part dels electors. Els presidents i vocals són designats per la 
junta electoral d’entre els electors domiciliats a la localitat del col·legi, que no siguin 
candidats, mitjançant sorteig. La junta electoral designa de la mateixa manera presidents i 
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vocals suplents. Així mateix, el president de la mesa pot sol·licitar l’assistència tècnica d’un 
empleat de la cambra.

2. Tots els electors tenen dret a accedir lliurement als locals electorals, a examinar el 
desenvolupament de les operacions de vot i escrutini i a formular reclamacions. Cada 
candidat pot designar fins a dos interventors que fiscalitzin la votació i l’escrutini.

3. Un cop constituïda la mesa d’un col·legi el dia de l’elecció, no es pot començar la 
votació sense que s’hagi estès prèviament l’oportuna acta de constitució de la qual s’ha de 
lliurar una còpia certificada signada pel president i els vocals per a cada candidat que la 
demani. L’horari electoral és ininterromput el dia de la votació i en cap cas es pot obrir la 
mesa per a votacions després de les 9.00 hores ni es pot tancar abans de les 21.00 hores.

4. En cas que els membres designats de la mesa no estiguin presents a l’acte de la 
constitució, assumeixen les seves funcions un representant de l’administració tutelant, que 
actua com a president, i un empleat de la cambra, que actua com a vocal.

5. Una vegada començada la votació no es pot suspendre, si no és per causa de 
força major, i sempre sota la responsabilitat de la mesa del col·legi respectiu.

6. En cas de suspensió, s’estén l’acta per part de la mesa del col·legi, que s’ha de 
lliurar al president de la junta electoral, qui ho ha de comunicar immediatament a l’òrgan 
competent de l’administració tutelant, a fi que assenyali la data en què s’ha de dur a terme 
novament la votació en aquesta mesa.

7. La votació és secreta. Els electors dipositen el seu vot a l’urna mitjançant una 
papereta doblegada i introduïda en un sobre. Si a les paperetes figura un nombre de noms 
superior al de les vacants que s’han de cobrir en cada grup o categoria, el vot es considera 
nul. Els vocals han d’anotar els electors que votin, amb indicació del número amb què 
figurin al cens de la cambra.

8. En el moment d’exercir el seu dret al vot, l’elector ha de presentar els documents 
que acreditin la seva personalitat i, si s’escau, la representació amb què s’ha d’exercir 
aquest dret.

9. El president de la mesa té dins del local electoral autoritat per conservar l’ordre, 
assegurar la llibertat dels electors i mantenir l’observança de la llei.

Les forces de policia destinades, si s’escau, a protegir els col·legis electorals han de 
prestar al president de la mesa, dins i fora dels locals, l’auxili que aquest requereixi.

10. Només tenen entrada als col·legis els electors, els candidats i els seus apoderats 
o interventors, els notaris que siguin requerits per donar fe de qualsevol acte de l’elecció 
en allò que no s’oposi al secret d’aquesta i els agents de l’autoritat que el president 
requereixi.

11. Un cop transcorregut el període assenyalat per a la votació, la mesa procedeix a 
efectuar l’escrutini, que és públic. Si només existeix un col·legi electoral, l’escrutini és 
definitiu. S’estén l’acta oportuna subscrita pels components de la mesa, en què ha de 
figurar el nombre dels vots emesos, personalment i per correu, el dels declarats nuls i en 
blanc i els candidats elegits amb el nombre de vots corresponents, així com els candidats 
no elegits amb els vots obtinguts i les reclamacions que s’hagin presentat. Es consideren 
elegits, pel seu ordre, el candidat o candidats que hagin obtingut el nombre més gran de 
vots i, en cas d’empat, el de més antiguitat en el cens de la cambra; si aquesta és igual, el 
que satisfaci una aportació superior.

12. Si existeixen diversos col·legis electorals, cada mesa, un cop finalitzat l’escrutini, 
estén l’acta amb el resultat de l’elecció en què fa constar els vots emesos, personalment i 
per correu, els anul·lats, en blanc i el nombre de vots obtinguts per cada candidat i les 
reclamacions que s’hagin presentat.

13. Les reclamacions s’han de formular a l’acte i per escrit davant les meses 
electorals i aquestes les han de resoldre també a l’acte. Contra aquesta resolució es pot 
reclamar davant la junta electoral en el termini de dos dies, que ha d’emetre resolució en 
24 hores i contra la resolució de la qual els interessats poden interposar un recurs 
administratiu, en el termini de dos dies, davant l’òrgan competent de l’administració 
tutelant, que ha d’emetre resolució en el termini de 24 hores.
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14. En tots dos casos, les actes es remeten a la secretaria de la cambra, on queden 
dipositades. De les actes s’estenen còpies certificades per als candidats que les sol·licitin.

15. Al tercer dia des de la finalització de les eleccions, la respectiva junta electoral 
procedeix en acte públic a verificar el resultat final de les votacions, segons les actes 
corresponents als diferents col·legis electorals. S’ha d’estendre una nova acta signada 
pels membres de la junta, en què s’ha de fer constar el nombre total de vots emesos, els 
anul·lats, en blanc, els vots obtinguts per cada candidat i els candidats declarats elegits, 
així com les reclamacions que s’hagin presentat en l’acte esmentat.

16. La secretaria de la cambra ha de lliurar a cadascun dels elegits la credencial que 
justifiqui la seva qualitat de membre electe.

17. L’expedient electoral s’arxiva a la cambra i se n’ha de remetre una còpia 
certificada a l’òrgan competent de l’administració tutelant, dins dels deu dies següents a la 
terminació de les eleccions.

Article 32. Òrgans en funcions.

1. Els òrgans de govern de les cambres continuen en l’exercici de les seves funcions, 
des de la data de convocatòria que preveu l’article 25.1, fins a la constitució dels nous 
plens o, si s’escau, fins a la designació de l’òrgan de gestió que preveu l’article 37.2 de la 
Llei 4/2014, d’1 d’abril.

2. L’exercici en funcions abraça únicament les activitats de gestió, administració i 
representació indispensables per al funcionament ordinari de la cambra, de manera que no 
es comprometi l’actuació dels nous òrgans de govern electes.

3. En cas que no es pugui constituir vàlidament el nou ple, l’administració tutelant ha 
de designar un òrgan de gestió per al funcionament de la cambra. Si en el termini de tres 
mesos aquest òrgan no aconsegueix la constitució del nou ple pels procediments que 
estableix aquest capítol, ha de sol·licitar a l’administració tutelant la convocatòria de noves 
eleccions, sense perjudici de l’aplicació, si s’escau, de l’article 37.3 de la Llei 4/2014, d’1 
d’abril.

Article 33. Constitució dels òrgans.

1. Els membres electes del ple prenen possessió dels seus càrrecs a l’inici de la 
sessió constitutiva, que ha de tenir lloc en el termini màxim de trenta dies des de la 
celebració de les eleccions, del qual s’ha de donar compte immediatament a l’òrgan 
competent de l’administració tutelant. Les persones físiques ho han de fer personalment i 
les persones jurídiques, per mitjà d’un representant designat a aquest efecte amb poder 
suficient. Per a la vàlida constitució del ple, s’incorporen els vocals representants 
d’empreses i persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins de la circumscripció 
de cada cambra, designats per les organitzacions empresarials intersectorials i territorials 
més representatives de conformitat amb la disposició addicional sisena del text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, 
i els representants de les empreses de més aportació voluntària en cada demarcació, 
elegits tots tal com determini l’administració tutelant, segons el que estableixen els apartats 
b) i c) de l’article 10.2 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril; que també prenen possessió dels seus 
càrrecs a l’inici de la sessió, del qual s’ha de donar compte immediatament a l’òrgan 
competent de l’administració tutelant.

En aquest cas, el procediment per a la designació dels vocals dels apartats b) i c) de 
l’article 10.2 de la Llei esmentada es determina mitjançant una ordre del ministre 
d’Economia i Competitivitat.

2. Un cop constituït el ple, es procedeix per votació nominal i secreta a l’elecció entre 
els seus membres del president i altres membres del comitè executiu. A aquest efecte es 
forma la mesa electoral, que està composta pels dos membres de més i menys edat, 
respectivament, del ple de la cambra i pel representant de l’administració tutelant, que 
regula l’article 4.4 d’aquest Reial decret, que actua de president. Fa les funcions de 
secretari qui ho sigui de la cambra.
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3. Un cop oberta la sessió, s’inicia el torn de proposta de candidats sobre els quals 
ha de recaure la votació. Els candidats són electes per majoria simple. El candidat a 
president ha de presentar una única candidatura en què s’incloguin la totalitat dels càrrecs 
i vocals del comitè executiu. Les candidatures s’han de presentar i s’han de fer públiques 
almenys amb 24 hores d’antelació a la realització de votacions.

4. La mesa electoral fa l’escrutini, informa del resultat al ple i adverteix de la 
possibilitat de manifestar qualsevol disconformitat amb l’acte electoral. Immediatament, 
s’estén l’acta corresponent, en què es fan constar les incidències de l’acte electoral, el 
resultat de la votació i les reclamacions que es formulin, i es remet seguidament una còpia 
certificada mitjançant el president a l’òrgan competent de l’administració tutelant, que ha 
de resoldre, amb audiència dels interessats, sobre les incidències plantejades en el termini 
de 30 dies naturals des de la seva recepció.

5. Un cop resoltes les incidències, si n’hi ha, l’òrgan competent de l’administració 
tutelant ha de disposar la publicació al «Butlletí Oficial» de la província o al «Diari Oficial 
de la Comunitat Autònoma» dels nomenaments del president, dels càrrecs del comitè 
executiu i dels membres del ple.

6. El president proposa al ple les persones de reconegut prestigi de la vida econòmica 
de l’àmbit territorial de la demarcació cameral que poden assistir a les reunions d’aquest, 
amb veu però sense vot, d’acord amb l’article 10.3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

Article 34. Provisió en cas de vacants sobrevingudes al ple.

1. Les vacants produïdes per la pèrdua de condició de membre del ple per qualsevol 
de les causes que recull l’article 9 s’han de proveir, en el supòsit que preveu l’article 10.2.a) 
de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, mitjançant la seva substitució pel següent candidat més votat 
dins del seu grup o categoria. Si no hi ha cap altre candidat, les vacants s’han de proveir 
mitjançant elecció en el grup o la categoria de què es tracti.

Amb aquest fi, la secretaria de la cambra, en el termini dels deu dies següents a la 
declaració de la vacant, ha de comunicar per escrit aquesta circumstància als electors que 
correspongui, o si el seu nombre excedeix de cent, mitjançant un anunci al «Butlletí Oficial» 
de la província o al «Diari Oficial de la Comunitat Autònoma», segons que correspongui, i 
almenys en un dels diaris de més circulació en la demarcació de la cambra, a fi que els qui 
ho vulguin puguin presentar la candidatura de conformitat amb el que estableix aquest 
capítol, i donar-ne compte a l’administració tutelant.

Les competències pròpies de la junta electoral en aquests casos les assumeix el 
comitè executiu.

La persona elegida ocupa el càrrec pel temps que falti per complir el mandat d’aquell 
a qui substitueixi.

2. En el cas dels vocals dels grups b) i c) de l’article 10.2 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
la secretaria de la cambra ha de comunicar aquesta circumstància a les organitzacions 
empresarials intersectorials i territorials més representatives, així com a les empreses de 
més aportació voluntària en cada demarcació, perquè procedeixin a la designació de nous 
vocals.

La persona designada ocupa el càrrec pel temps que falti per complir el mandat 
d’aquell a qui substitueixi.

Article 35. Elecció en cas de vacants al comitè executiu.

1. Quan la vacant produïda al ple tingui com a conseqüència una vacant al comitè 
executiu, o la de la mateixa presidència de la cambra, es procedeix a cobrir primer la 
vacant del ple, pel procediment que estableix l’article 34.

2. Un cop que hagi tingut lloc aquesta elecció, es proveeix la vacant del càrrec de 
president o de la resta del comitè executiu en sessió del ple convocada a l’efecte, pel 
procediment que estableix l’article 33.
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CAPÍTOL V

Extinció de les cambres

Article 36. Extinció de les cambres.

1. En cas que es donin els supòsits que preveu l’article 37 de la Llei 4/2014, d’1 
d’abril, es procedeix a l’extinció de la cambra.

2. Es considera que es donen els supòsits determinants de l’extinció quan es 
produeixin qualsevol dels supòsits següents i, a més, no hagi estat possible la celebració 
d’eleccions i la constitució dels òrgans de govern de la cambra:

a) Infraccions de l’ordenament jurídic vigent que, per la seva gravetat o reiteració, 
facin aconsellable aquesta mesura i no s’hagin pogut reparar durant el període de 
suspensió a què es refereix l’article 37.2 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

b) Impossibilitat de funcionament normal dels òrgans de govern.

3. En els supòsits de l’article 37.2 i 3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, l’òrgan de gestió 
està compost per un representant de la Delegació del Govern, un representant del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, un representant de la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació 
d’Espanya i un representant de la cambra afectada.

Disposició addicional primera. Règim de protocol.

El president de la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació d’Espanya, 
només als efectes de definició de la seva precedència, és equiparat protocol·làriament a 
les autoritats assenyalades a l’apartat 22 de l’article 10 i a l’apartat 25 de l’article 12 del 
Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual s’aprova l’Ordenament general de 
precedències a l’Estat.

Disposició addicional segona. Tutela en matèria de comerç exterior.

1. La tutela que preveuen els articles 33 i 34.2 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de 
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, i de la Cambra oficial de 
comerç, indústria, serveis i navegació d’Espanya pel que fa a les activitats relatives al 
comerç exterior, correspon a la Secretaria d’Estat de Comerç, que l’ha d’exercir a través 
de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions en coordinació amb ICEX 
Espanya Exportació i Inversions.

2. Per a l’exercici efectiu d’aquesta tutela, les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació i la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació d’Espanya 
han de comunicar a l’administració de tutela les activitats d’interès general relatives al 
comerç exterior que hagin acordat els seus òrgans de govern. Mitjançant una ordre del 
ministre d’Economia i Competitivitat es regulen el procediment i els terminis per a l’exercici 
de la tutela que preveuen els articles 33 i 34.2 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

En tot cas, la funció de tutela en activitats que requereixin l’autorització de 
l’administració tutelant implica apreciar que s’hagi adoptat el corresponent acord per part 
dels òrgans de la cambra de conformitat amb les majories exigides, en l’estricte compliment 
de les seves competències i la seva incidència en l’interès general del comerç exterior.

3. El Pla cameral d’internacionalització és aprovat per la Secretaria d’Estat de 
Comerç, a proposta de la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació 
d’Espanya i amb consulta prèvia amb les comunitats autònomes. L’execució del pla 
esmentat s’ha de dur a terme mitjançant un conveni subscrit entre el Ministeri d’Economia 
i Competitivitat i la Cambra oficial de comerç, indústria i navegació d’Espanya, i en 
col·laboració amb les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació. Mitjançant 
una ordre del ministre d’Economia i Competitivitat es fixen els termes per a la subscripció 
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del conveni. També es regulen el procediment, els terminis i el contingut mínim de la resta 
de mecanismes de cooperació que preveu l’article 22 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

Disposició transitòria única. Designació de vocals del ple.

Per a la designació de les empreses de més aportació voluntària es tenen en compte 
les aportacions efectuades des de l’entrada en vigor de la Llei 4/2014, d’1 d’abril. En cas 
que no s’hagin produït aportacions voluntàries i per al primer ple que es constitueixi des de 
l’entrada en vigor de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, es prenen en consideració les aportacions 
obtingudes de l’últim recurs cameral permanent meritat i abonat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Decret 1291/1974, de 2 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya.

Disposició final primera. Títol competencial.

1. Els articles 22.3 i 4 i 29.1 i 2 i la disposició addicional primera tenen el caràcter de 
legislació bàsica sobre bases del règim jurídic de les administracions públiques de 
conformitat amb l’article 149.1.18a de la Constitució.

2. Els articles 28.3 i 29.3 es dicten a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat 
per regular la matèria de correus i telecomunicacions que preveu l’article 149.1.21a de la 
Constitució.

3. La disposició addicional segona es dicta a l’empara de l’article 149.1.10a de la 
Constitució sobre competències exclusives de l’Estat en matèria de comerç exterior.

Disposició final segona. Adaptació al contingut de la norma.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Ceuta i Melilla han 
d’adaptar al contingut d’aquest Reial decret els seus actuals reglaments de règim interior 
en el termini de tres mesos des de la seva entrada en vigor.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 17 de juliol de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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