
 
 

 
 
 
Dictamen 01/2018 sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. 
 
 
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 16 d’abril del 2018. 

El Projecte de decret té per objecte adaptar el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, regulades 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, 
als canvis introduïts pel 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. 

El Projecte de decret adapta el procés electoral per fer possible la nova composició del ple i integra el 
vot electrònic. A més, incorpora altres canvis destacables en el procés electoral de les cambres, com 
són: la creació de dos tipus de juntes electorals, les juntes electorals territorials (hereves de les 
anteriors juntes electorals) i la junta electoral central; la simplificació de la documentació i dels circuits; 
l’existència d’un cens únic i en format electrònic en els col·legis de cada demarcació cameral. 

Particularment, i en relació amb la composició de les juntes electorals territorials, en funció de si el cens 
del conjunt de les cambres representades en la junta supera o no els 100.000 electors, s’estableixen en 
4 o 2, respectivament, el nombre d’electors i d’electores en representació de les cambres que en 
formen part.   Pel que fa a les seves funcions, les juntes electorals territorials declaren persones electes 
les persones candidates per sufragi, únicament en cas de ser les úniques pel lloc a cobrir, llevat que hi 
renunciïn. També declaren persones electes les persones candidates de reconegut prestigi en la vida 
econòmica a proposta de les organitzacions empresarials més representatives, així com, en general, les 
persones representants de les empreses de major aportació voluntària. 

En relació amb la Junta electoral central, es fa necessària la creació d’aquest nou òrgan, coordinador i 
gestor del vot electrònic, que vetlli pel compliment de les garanties que comporta l’exercici d’aquest 
tipus de votació. Com a canvi significatiu, s’atribueix a la Junta electoral central la funció de declarar als 
candidats i a les candidates electes en les eleccions per sufragi dels electors o electores, en cas de 
contesa electoral. 


