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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3520 Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, 

serveis i navegació.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.
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PREÀMBUL

I

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació són corporacions de 
dret públic que duen a terme funcions de caràcter consultiu i de col·laboració amb les 
administracions públiques en tot el que tingui relació amb la representació, promoció i 
defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i els serveis.

Com a conseqüència de l’evolució econòmica i legislativa experimentada en els últims 
anys, és necessari aprovar una nova Llei de cambres oficials de comerç, indústria, serveis 
i navegació, fonamentalment, atesa la necessitat imperiosa de racionalitzar, en l’actual 
context econòmic i jurídic en el qual ens trobem, les estructures i el funcionament de les 
cambres que fins avui preveia la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres 
oficials de comerç, indústria i navegació.

Les cambres de comerç, indústria i navegació neixen a Espanya al final del segle XIX 
com a forma de representar els interessos generals de les empreses. La seva primera 
regulació jurídica data de l’any 1886, quan es va aprovar el reial decret que contenia el 
seu règim jurídic, i posteriorment es va instaurar, mitjançant el Reial decret de 21 de juny 
de 1911, un model cameral continental basat en l’adscripció obligada de les persones que 
exerceixin activitats empresarials i en l’obligatorietat en el pagament de quotes. Aquest 
sistema és el que s’ha mantingut fins als nostres dies, amb la fins avui vigent Llei 3/1993, 
de 22 de març, fruit de la seva adequació al nostre Estat autonòmic i pertinença a la Unió 
Europea.

No obstant això, la situació econòmica esdevinguda va obligar a introduir reformes 
normatives amb la finalitat principal i prioritària de posar en marxa mesures eficients de 
racionalització de la despesa i enfortiment i impuls de l’economia, en general i, en 
particular, de creixement de la competitivitat de les nostres empreses mitjançant polítiques 
de suport a l’activitat comercial i empresarial. Així, les últimes reformes i, més 
concretament, les introduïdes mitjançant el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, 
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d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació 
d’ocupació, van establir un sistema cameral de pertinença voluntària i eliminació del 
recurs cameral permanent.

Aquesta Llei introdueix una sèrie de reformes que pretenen impulsar les cambres com 
a entitats de prestació de serveis, i advoca a un model de cambres dirigit a resultats, tot 
això amb la finalitat de reforçar la seva eficiència en l’exercici de les funcions que se’ls 
atribueixen.

Conscients de la seva importància i necessitat com a institucions bàsiques per al 
desenvolupament econòmic i empresarial del nostre país, es manté la seva naturalesa 
com a corporacions de dret públic, i es garanteix l’exercici de les funcions 
publicoadministratives que, en el context econòmic actual, tenen una rellevància especial 
amb vista a la regeneració del teixit econòmic i la creació d’ocupació i es consagra la seva 
finalitat de representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a totes les empreses.

Les seves funcions, enumerades a l’article 5 de la Llei, tenen plena rellevància 
constitucional per tal com afecten el principi d’eficàcia de l’actuació administrativa, 
consagrat a l’article 103.1 de la Constitució espanyola (d’ara endavant, CE), la 
col·laboració de les organitzacions professionals (article 131.2 CE), la col·laboració en 
formació que els poders públics han de fomentar a través de polítiques que la garanteixin 
(article 40.2 CE), les activitats en l’àmbit del comerç exterior en el marc d’una economia 
de mercat (article 38 CE), així com l’arbitratge i la mediació com a contribució a la fluïdesa 
de la tutela dels jutges i tribunals (article 24 CE). I tot això sempre en la línia de la 
participació ciutadana que amb caràcter general reclama l’article 9.2 CE, i més 
específicament l’article 105.a) CE.

Les funcions públiques no es poden posar en risc i per aquesta raó aquesta Llei 
procedeix a establir un sistema d’adscripció a les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació, en la forma que assenyala l’article 7, que estableix el principi general 
de pertinença de totes les empreses a les cambres sense que se’n derivi cap obligació 
econòmica.

L’adscripció universal s’entén perquè les cambres representen els interessos generals 
de tota l’activitat econòmica i empresarial i no d’un determinat sector, associació o 
col·lectiu d’empreses en funció de la seva dimensió, localització o adscripció a la Cambra.

Aquest és un aspecte fonamental per garantir la representació de totes les empreses 
en els òrgans de govern de les cambres, en funció de la representativitat dels diferents 
sectors en l’economia, d’acord amb un sistema d’elecció universal i democràtic on totes 
les empreses són electores i elegibles.

En efecte, la mateixa jurisprudència assenyala que correspon a les cambres vetllar 
pels interessos generals, no associatius, de la indústria, el comerç i la navegació i no 
limitar-se a representar els interessos peculiars dels seus socis.

Aquesta nova Llei té com a objectiu una redefinició de les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació, i juntament amb la seva funció principal de prestació de 
serveis a les empreses, reforça el seu paper en l’àmbit de suport a les petites i mitjanes 
empreses en l’àmbit de la internacionalització i increment de la seva competitivitat.

Atès que les cambres són institucions fonamentals per a la vida econòmica del nostre 
país, s’ha de garantir la seva sostenibilitat econòmica en l’actual context econòmic, per 
això aquesta Llei estableix un sistema d’ingressos basat, fonamentalment, en els serveis 
que prestin les cambres i en aportacions voluntàries d’empreses o entitats, d’acord amb el 
que disposen els articles 19 i 31. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el 
marc general de la reforma tributària i, en particular, del règim fiscal de les entitats sense 
fins lucratius, ha d’analitzar els requisits que han de complir les cambres perquè a les 
aportacions que s’efectuïn a aquestes els sigui aplicable el nou règim fiscal.

Un dels aspectes rellevants del nou marc normatiu és l’àmbit de les competències de 
les comunitats autònomes, com a administracions tutelants, amb l’atribució de facultats 
més àmplies per poder definir l’organització territorial i dels òrgans de govern de les seves 
respectives cambres, de manera que aquestes responguin a la realitat econòmica dels 
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seus territoris i es promogui una representació directa més gran de les empreses en 
funció de la seva contribució a les cambres.

Una altra novetat que aporta la present Llei és la creació de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, que ha de representar el conjunt de 
les cambres davant les diverses instàncies estatals i internacionals i coordinar i impulsar 
les accions que afecten el conjunt de les cambres espanyoles. La Cambra d’Espanya, en 
col·laboració amb les cambres espanyoles, té, a més, la tasca d’elaborar i executar el Pla 
cameral d’internacionalització, a través d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, que és d’una rellevància fonamental en l’impuls a la 
internacionalització de les empreses espanyoles. Addicionalment, la Cambra d’Espanya i 
el Ministeri d’Economia i Competitivitat han de subscriure un Pla de competitivitat, cada 
dos anys, en què s’han de concretar tots els programes i les activitats que duguin a terme 
les cambres per al foment de la competitivitat empresarial. Aquesta Llei preveu així mateix 
la vinculació amb la Cambra d’Espanya de les cambres de comerç espanyoles, oficialment 
reconegudes a l’estranger, regides pel Reial decret 786/1979, de 16 de març, pel qual 
s’estableixen les normes reguladores de l’Estatut general d’aquestes cambres. Aquestes 
cambres, associacions lliurement constituïdes a l’estranger i sotmeses a la legislació 
pròpia del país on radiquen, poden ser reconegudes oficialment per l’Estat a través del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat. Aquesta Llei, d’acord amb el que disposen els 
articles 22 i 25, preveu que puguin signar convenis de col·laboració i representació de la 
Cambra d’Espanya en les seves jurisdiccions, participar en l’execució del Pla cameral 
d’internacionalització en les jurisdiccions esmentades i estar representades en el Ple de 
la Cambra d’Espanya a través de dos vocals.

II

La Llei consta d’un total de 37 articles que s’estructuren en sis capítols, tres 
disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres 
disposicions finals.

El capítol I regula la naturalesa i les funcions de les cambres. Es manté la seva 
naturalesa de corporacions de dret públic i les cambres han de continuar exercint funcions 
publicoadministratives que es mantenen amb caràcter general respecte a la normativa 
anterior, encara que s’incorporen altres funcions noves com són la prestació de serveis en 
matèria de comprovació del compliment dels requisits legals i verificació d’establiments 
mercantils i industrials, així com funcions en matèria d’innovació i simplificació 
administrativa en els procediments per a l’inici i acompliment d’activitats econòmiques i 
empresarials i de la implantació de l’economia digital a les empreses. Així mateix, les 
cambres també poden col·laborar amb les administracions públiques a través de la 
subscripció dels convenis de col·laboració corresponents com estaven fent fins ara, i 
també s’estableix la possibilitat que puguin subscriure convenis o altres instruments de 
col·laboració amb les organitzacions empresarials per a la coordinació de les seves 
actuacions. Igualment, les administracions públiques han de continuar en l’exercici de la 
tutela i el control de les actuacions camerals de contingut econòmic més importants. 
Finalment, s’estableix una reserva de denominació tant per a les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació com la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya.

El capítol II recull l’àmbit territorial d’actuació i organització, i s’hi estableix la 
possibilitat que hi pugui haver cambres d’àmbit autonòmic, provincial i local, així com 
consells de cambres o entitats similars, tot això, segons el que estableixi la legislació de 
desplegament de la normativa bàsica que pot adequar la demarcació territorial de les 
cambres a la realitat econòmica i empresarial de cada comunitat autònoma, i hi ha 
d’haver, almenys, una cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació per 
província. Al seu torn, s’estableix l’organització dels òrgans de govern de les cambres, 
que són el ple, el comitè executiu i el president. Quant al ple i, com a novetat, es modifica 
la seva composició amb la finalitat d’ajustar el nombre de vocals a una representativitat 
adequada dels diferents sectors econòmics, a través, com a mínim, de dos terços en el 
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nombre de vocalies per als membres elegits per sufragi lliure, igual, directe i secret. Així 
mateix, s’inclouen dins de la composició dels plens, una representació directa de les 
empreses amb més aportacions voluntàries a les cambres i de les organitzacions 
empresarials més representatives. Les administracions tutelants de les cambres queden 
habilitades per determinar, d’acord amb la realitat econòmica del seu territori, la 
participació dels diferents grups en els plens. Es regulen de manera independent les 
figures del secretari general i del director gerent i es recull l’exigència que no poden 
formar part dels òrgans de govern ni ocupar càrrecs directius els qui estiguin inhabilitats 
per a una ocupació o un càrrec públic.

Finalment, s’estableix que les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació han de confeccionar un cens públic d’empreses per a l’elaboració del qual han 
de comptar amb la col·laboració de l’administració tributària competent, i han de garantir, 
en tot cas, la confidencialitat en el tractament i l’ús exclusiu de la informació per als fins 
previstos legalment.

El capítol III regula el règim electoral per a l’elecció dels membres dels òrgans de 
govern, en concret, del ple, el comitè executiu i el president. En aquest sentit, la Llei 
estableix que correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat determinar l’obertura del 
procés electoral, previ acord amb les comunitats autònomes que tinguin atribuïda la 
competència en aquesta matèria, i ha de ser l’administració tutelant respectiva qui 
convoqui les eleccions, cada quatre anys.

El capítol IV regula el règim econòmic, en el qual es preveu un sistema que es basa 
en la llibertat d’actuació de les cambres, de manera que obtenen els seus ingressos de la 
prestació de serveis i de l’exercici de les seves activitats així com de les aportacions 
voluntàries de les empreses i dels productes, rendes i increments del seu patrimoni i 
llegats i donatius que puguin rebre així com qualssevol altres que puguin ser atribuïts per 
llei. Així mateix, l’autorització de l’administració tutelant és preceptiva per a la disposició 
de béns immobles i de la resta de supòsits que determini la Llei.

El capítol V recull la normativa aplicable a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya, que creada per aquesta Llei, assumeix les competències 
de l’extint Consell Superior de Cambres. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació d’Espanya és l’òrgan de representació i coordinació de totes les cambres 
territorials, i d’execució del nou Pla cameral d’internacionalització així com del nou Pla 
cameral de competitivitat, i tots dos desplegats a través del conveni de col·laboració 
corresponent amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat. Els òrgans de govern i 
administració de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya 
són el Ple, el Comitè Executiu i el president, els quals han de reflectir la realitat econòmica 
empresarial espanyola i han d’incloure entre els seus membres representants de les 
empreses i de les organitzacions empresarials i d’autònoms més representatives a l’àmbit 
nacional. A més, es preveu la creació d’una Assemblea General de Cambres, com a òrgan 
consultiu, per promoure la participació de totes les cambres en l’exercici de les seves 
funcions. De la mateixa manera que en les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació es regulen de manera independent les figures del secretari general i del 
director gerent i es recull l’exigència que no poden formar part dels òrgans de govern ni 
ocupar càrrecs directius els qui estiguin inhabilitats per a ocupació o càrrec públic.

Finalment, un capítol VI estableix el règim jurídic i pressupostari de les corporacions 
esmentades. Aquí es recullen les qüestions comunes a totes les cambres territorials i a la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, en allò que fa 
referència al seu règim jurídic i pressupostari, i entre les quals destaca el principi de tutela 
al qual estan subjectes en l’exercici de la seva activitat tant la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya com les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació.

La disposició addicional primera es refereix al fet que el personal que estigui a 
l’empara del Decret de 13 de juny de 1936, sobre drets i garanties dels empleats de les 
cambres oficials de comerç, indústria i navegació passa a regir-se per la legislació laboral 
vigent amb la finalitat d’homogeneïtzar el règim jurídic dels treballadors de les cambres i 
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adaptar-lo a l’actual legislació laboral aplicable a tots els treballadors. La disposició 
addicional segona fa referència al règim de representació i protocol del president de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya. La disposició 
addicional tercera estableix que s’han de tenir en compte, als efectes del que disposa 
aquesta Llei, els règims de concert i conveni econòmic del País Basc i de la Comunitat 
Foral de Navarra, respectivament.

Quant a les disposicions transitòries, la primera concedeix un termini per a l’adaptació 
de la normativa autonòmica fins a com a màxim el 31 de gener de 2015 i de tres mesos 
des de l’adequació autonòmica perquè s’adaptin els reglaments de règim interior de les 
cambres territorials. Així mateix, la disposició transitòria primera esmentada estableix que 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya s’ha de constituir, 
a partir del Consell Superior de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, abans 
del 31 de gener de 2015. Al seu torn, la Cambra Oficial d’Espanya disposa de tres mesos, 
des de la seva constitució, per a l’elaboració del seu Reglament de règim interior d’acord 
amb la nova regulació. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya s’ha de subrogar en tots els drets i obligacions del Consell Superior de 
Cambres de Comerç i ha de ser titular de tots els béns d’aquest. La disposició transitòria 
segona assenyala que els membres dels plens de les cambres i dels consells de cambres 
han de continuar en les seves funcions fins que es constitueixin els seus nous òrgans de 
govern de conformitat amb el que disposa aquesta Llei. Així mateix, la disposició 
transitòria esmentada preveu que, en el moment de la constitució inicial del ple de la 
cambra, s’ha d’entendre per contribució l’import de l’última quota cameral meritada i 
abonada, i s’ha de garantir que estiguin representats els diferents sectors de l’activitat 
econòmica i les grans empreses d’àmbit nacional amb més facturació, als efectes del que 
disposa l’article 25.2.b) d’aquesta Llei. Transcorregut un any des de la constitució del ple, 
s’ha de procedir a la renovació d’aquests representants d’acord amb les aportacions 
voluntàries que facin durant el període esmentat. La disposició transitòria tercera preveu 
el manteniment de l’obligació de pagament de les quotes camerals no prescrites.

La disposició derogatòria identifica la normativa que queda derogada després de 
l’aprovació d’aquesta Llei.

Finalment, les disposicions finals primera, segona i tercera preveuen els títols 
competencials que faculten l’Estat per dictar aquesta norma, l’habilitació al Govern per 
executar aquesta Llei i la seva entrada en vigor, que té lloc l’endemà de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

CAPÍTOL I

Naturalesa i funcions

Article 1. Objecte.

Aquesta Llei té per objecte establir la regulació bàsica de les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i, si s’escau, navegació, així com el règim específic de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic.

1. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació són corporacions 
de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat d’actuar per al compliment dels 
seus fins, que es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les 
administracions públiques, sense detriment dels interessos privats que persegueixen. La 
seva estructura i funcionament han de ser democràtics.

2. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació s’han d’ajustar al 
que disposa aquesta Llei i a les normes de desplegament que es dictin per l’Administració 
General de l’Estat o per les comunitats autònomes amb competència en la matèria. Els és 
aplicable, amb caràcter supletori, la legislació referent a l’estructura i el funcionament de 
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les administracions públiques en la mesura que sigui conforme a la seva naturalesa i 
finalitats. La contractació i el règim patrimonial s’han de regir de conformitat amb el dret 
privat i s’ha d’habilitar un procediment que garanteixi les condicions de publicitat, 
transparència i no-discriminació.

Article 3. Finalitat.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació tenen com a finalitat la 
representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a les empreses que exerceixin les 
activitats indicades. Així mateix, han d’exercir les competències de caràcter públic que els 
atribueix aquesta Llei i les que els puguin ser assignades per les administracions 
públiques d’acord amb els instruments que estableix l’ordenament jurídic. Les activitats a 
exercir per les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació per a l’assoliment 
dels seus fins s’han de dur a terme sense perjudici de la llibertat sindical i d’associació 
empresarial, de les facultats de representació dels interessos dels empresaris que 
assumeixin aquest tipus d’associacions i de les actuacions d’altres organitzacions socials 
que legalment es constitueixin.

Article 4. Reserva de denominació.

Llevat de les entitats regulades en aquesta Llei, cap persona física o jurídica o entitat 
pot utilitzar els termes de Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya, cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació o cambra de comerç, 
ni cap altre que inclogui els anteriors com a part d’una denominació sota la qual una 
persona o entitat s’hagi constituït o exerceixi o dugui a terme funcions i operacions, o que 
contingui termes similars de ser susceptibles de confusió en els termes indicats, sense 
perjudici de les creades o promogudes per voluntat de les mateixes cambres o consells 
per al compliment dels seus fins i de les cambres oficials de països estrangers a Espanya.

Article 5. Funcions.

1. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació tenen les següents 
funcions de caràcter publicoadministratiu:

a) Expedir certificats d’origen i els altres certificats relacionats amb el tràfic mercantil, 
nacional i internacional, en els supòsits que prevegi la normativa vigent.

b) Recopilar els costums i usos mercantils, així com les pràctiques i els usos dels 
negocis i emetre certificats sobre la seva existència.

c) Ser un òrgan d’assessorament de les administracions públiques, en els termes 
que aquestes estableixin, per al desenvolupament del comerç, la indústria, els serveis i la 
navegació.

d) Dur a terme activitats de suport i estímul al comerç exterior.
e) Participar amb les administracions competents en l’organització de la formació 

pràctica als centres de treball inclosa en els ensenyaments de formació professional i en 
les accions i iniciatives formatives de la formació professional dual, en especial en la 
selecció i validació 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 es puguin atribuir a les organitzacions empresarials en aquest àmbit.

f) Tramitar, en els casos que així ho requereixi l’Administració General de l’Estat, els 
programes públics d’ajudes a les empreses en els termes en què s’estableixin en cada 
cas, així com gestionar els serveis públics relacionats amb aquestes quan la seva gestió 
correspongui a l’Administració de l’Estat.

g) Gestionar, en els termes de l’article 8 d’aquesta Llei, un cens públic de totes les 
empreses, així com dels seus establiments, delegacions i agències radicats en la seva 
demarcació.
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h) Actuar de finestretes úniques empresarials, quan siguin requerides per a això per 
les administracions públiques competents.

i) Col·laborar amb les administracions públiques en la simplificació administrativa 
dels procediments per a l’inici i exercici d’activitats econòmiques i empresarials, així com 
en la millora de la regulació economicoempresarial.

j) Impulsar actuacions dirigides a l’increment de la competitivitat de les petites i 
mitjanes empreses, i fomentar la innovació i transferència tecnològiques a les empreses.

k) Impulsar i col·laborar amb les administracions públiques en la implantació de 
l’economia digital de les empreses.

l) En cas que l’autoritat de gestió dels fons de la Unió Europea ho consideri 
procedent, les cambres poden participar en la gestió de fons de la Unió Europea dirigits a 
la millora de la competitivitat en les empreses.

2. També correspon a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació 
l’exercici de les funcions publicoadministratives que s’enumeren a continuació, en la 
forma i amb l’extensió que determinin, si s’escau, les comunitats autònomes:

a) Proposar a les administracions públiques totes les reformes o mesures que 
considerin necessàries o convenients per al foment del comerç, la indústria, els serveis i 
la navegació.

b) Col·laborar en l’elaboració, el desenvolupament, l’execució i el seguiment dels 
plans que es dissenyin per a l’increment de la competitivitat del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació.

c) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i 
assessorament per a la creació d’empreses.

d) Col·laborar amb les administracions públiques mitjançant la realització 
d’actuacions materials per a la comprovació del compliment dels requisits legals i 
verificació d’establiments mercantils i industrials en compliment del que estableix la 
normativa general i sectorial vigent.

e) Elaborar les estadístiques, les enquestes d’avaluació i els estudis que considerin 
necessaris per a l’exercici de les seves competències.

f) Promoure i cooperar en l’organització de fires i exposicions.
g) Col·laborar en els programes de formació establerts per centres docents públics 

o privats i, si s’escau, per les administracions públiques competents.
h) Informar dels projectes de normes emanats de les comunitats autònomes que 

afectin directament els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis o la 
navegació, en els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic determini.

i) Tramitar els programes públics d’ajudes a les empreses en els termes que 
s’estableixin en cada cas, així com gestionar serveis públics relacionats amb aquestes, 
quan la seva gestió correspongui a l’administració autonòmica.

j) Col·laborar amb l’administració competent informant dels estudis, treballs i accions 
que es duguin a terme per a la promoció del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

k) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la cooperació i col·laboració 
amb les administracions públiques competents.

l) Col·laborar amb les administracions 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 
esmentades ho estableixin.

m) Les cambres de comerç també poden exercir qualsevol altra funció que les 
comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències, considerin necessàries.

3. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació poden portar a 
terme altres activitats, que han de tenir caràcter privat i s’han de prestar en règim de lliure 
competència, que contribueixin a la defensa, suport o foment del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació, o que siguin d’utilitat per a l’acompliment de les finalitats indicades 
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i, en especial, establir serveis d’informació i assessorament empresarial. Així mateix, 
poden difondre i impartir formació en relació amb l’organització i gestió de l’empresa; 
prestar serveis de certificació i homologació de les empreses i crear, gestionar i administrar 
borses de franquícia, de subproductes, de subcontractació i de residus, així com llotges 
de contractació, en compliment dels requisits que exigeix la normativa sectorial vigent per 
a l’exercici d’aquestes activitats.

També poden exercir activitats de mediació, així com d’arbitratge mercantil, nacional i 
internacional, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

4. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, i amb l’autorització prèvia de 
l’administració tutelant, les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació 
poden promoure o participar en tota classe d’associacions, fundacions i societats civils o 
mercantils, així com subscriure els convenis de col·laboració oportuns. L’administració 
tutelant ha de determinar els mecanismes de seguiment corresponents.

5. L’autorització a què fa referència l’apartat anterior no implica, en cap cas, 
l’assumpció de cap responsabilitat, ni principal ni subsidiària, per part de l’administració 
tutelant en relació amb els drets i les obligacions derivats de les actuacions de les 
cambres de comerç en l’àmbit de les seves activitats privades.

6. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació així com la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d’Espanya i les administracions públiques, poden subscriure convenis dels 
que preveuen les lletres c) i d) de l’article 4.1 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quan es 
donin els supòsits per a això, i formalitzar contractes en els quals les administracions 
públiques s’han d’ajustar a les prescripcions del Text refós esmentat i s’han de servir dels 
restants instruments permesos per l’ordenament jurídic vigent. En l’exercici de les 
funcions publicoadministratives s’ha de garantir una coordinació adequada amb les 
administracions públiques mitjançant la signatura dels instruments de col·laboració 
oportuns, així com a través dels plans d’actuacions que, si s’escau, dictin les 
administracions competents per raó de la matèria. Així mateix, les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació, i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d’Espanya poden subscriure convenis o altres instruments de col·laboració 
per garantir una coordinació adequada de les seves actuacions amb les que duen a terme 
les organitzacions empresarials.

7. En l’exercici de les funcions publicoadministratives, les cambres han de garantir 
la seva imparcialitat i transparència.

8. En l’exercici de totes les activitats, les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació, així com la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya, han de respectar les condicions d’accessibilitat de les persones amb 
discapacitat en els termes que estableixi la normativa aplicable.

La informació que es faciliti, sota qualsevol format, i en general, els serveis d’atenció 
al destinatari i les seves instal·lacions han de ser accessibles a les persones amb 
discapacitat, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les necessitats dels diferents 
tipus de discapacitat, i s’han de posar a disposició els mitjans i els suports i efectuar els 
ajustos raonables que siguin necessaris.

CAPÍTOL II

Àmbit territorial i organització

Article 6. Àmbit territorial.

1. Hi pot haver cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d’àmbit 
autonòmic, provincial i local i, si s’escau, consells de cambres de conformitat amb el que 
estableixi la legislació autonòmica de desplegament, que pot adequar la demarcació 
territorial de les cambres a la realitat econòmica i empresarial de cada comunitat 
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autònoma, i poden coexistir cambres de diferent àmbit territorial. En tot cas, i com a 
mínim, hi ha d’haver una cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació per 
província, sense perjudici que determinades funcions i serveis es puguin exercir per una 
altra cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de l’àmbit territorial de la 
comunitat autònoma de què es tracti.

2. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i els consells de 
cambres poden exercir les funcions que estableixi la normativa autonòmica de 
desplegament, tenint en compte el contingut d’aquesta Llei.

3. L’administració tutelant ha de regular els supòsits i el procediment per a la creació, 
integració, fusió, dissolució, liquidació i destinació del patrimoni de les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació i dels consells de cambres, de conformitat amb el 
que estableix l’article 37.3 d’aquesta Llei.

Article 7. Adscripció a les cambres.

1. Les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que duguin a terme 
activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres en el territori nacional han de 
formar part de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació dins de la 
circumscripció de les quals tinguin establiments, delegacions o agències, sense que 
d’això es desprengui cap obligació econòmica ni cap tipus de càrrega administrativa, i 
s’ha de procedir a l’adscripció d’ofici d’aquestes.

2. S’entén que una persona física o jurídica exerceix una activitat comercial, 
industrial, de serveis o de navegació quan per aquesta raó quedi subjecta a l’impost 
d’activitats econòmiques o tribut que el substitueixi en el territori corresponent de l’àmbit 
de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació.

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 aquesta Llei 
o per la legislació sectorial específica.

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 es 
prestin per persones físiques així com els corresponents a professions liberals.

Article 8. Cens públic.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació han d’elaborar un cens 
públic d’empreses del qual han de formar part les persones físiques o jurídiques, nacionals 
o estrangeres, que exerceixin les activitats comercials, industrials, de serveis i navilieres 
en el territori nacional, i per a la seva elaboració han de comptar amb la col·laboració de 
l’administració tributària competent així com d’altres administracions que aportin la 
informació necessària, i han de garantir, en tot cas, la confidencialitat en el tractament i 
l’ús exclusiu d’aquesta informació.

Per a l’elaboració del cens públic d’empreses les administracions tributàries han de 
facilitar a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya i a les 
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació les dades de l’impost sobre 
activitats econòmiques i les censals de les empreses que siguin necessàries. Únicament 
tenen accés a la informació facilitada per l’administració tributària els empleats de cada 
cambra que determini el ple.

Aquesta informació s’ha d’utilitzar per a l’elaboració del cens públic d’empreses, per al 
compliment de les funcions publicoadministratives que la present Llei atribueix a les 
cambres així com per a l’elaboració del cens electoral a què fa referència l’article 17 
d’aquesta Llei.

El personal esmentat té, amb referència a les dades indicades, el mateix deure de 
sigil que els funcionaris de l’administració tributària. L’incompliment d’aquest deure 
constitueix, en tot cas, una infracció molt greu de conformitat amb el seu règim disciplinari.
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Article 9. Organització.

1. Els òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació són el ple, el comitè executiu i el president.

2. A més les cambres han de disposar d’un secretari general, personal directiu i el 
personal laboral necessari per a l’exercici correcte de les seves funcions.

3. No poden formar part dels òrgans de govern, ser nomenats secretari general ni 
ocupar els llocs directius que assenyala aquest article els qui estiguin inhabilitats per a 
ocupació o càrrec públic.

Article 10. Ple.

1. El ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la cambra, que està 
compost per un nombre no inferior a 10 ni superior a 60 vocals, el mandat del qual dura 
quatre anys.

2. Els vocals que componen el ple han d’estar classificats en els grups següents:

a) Com a mínim, dos terços dels vocals del ple han de ser els representants de totes 
les empreses pertanyents a les cambres en atenció a la representativitat dels diferents 
sectors econòmics que s’ha de determinar de conformitat amb els criteris que s’estableixin 
per l’administració tutelant tenint en consideració la seva aportació al PIB, el nombre 
d’empreses i l’ocupació. Aquests vocals s’han d’elegir mitjançant sufragi lliure, igual, 
directe i secret, entre totes les persones físiques i jurídiques que exerceixin una activitat 
comercial, industrial, de serveis i de navegació en la demarcació.

b) Representants d’empreses i persones de reconegut prestigi en la vida econòmica 
dins de la circumscripció de cada cambra, en la forma que determini l’administració 
tutelant, a proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i territorials més 
representatives. Amb aquest fi, les organitzacions empresarials esmentades han de 
presentar la llista de candidats proposats en el nombre que correspongui a les vocalies a 
cobrir.

c) Representants de les empreses de més aportació voluntària en cada demarcació, 
elegits en la forma que determini l’administració tutelant.

3. Poden assistir a les reunions del ple, amb veu però sense vot, les persones de 
reconegut prestigi de la vida econòmica de l’àmbit territorial de demarcació de la cambra. 
Amb aquesta finalitat, el president ha de proposar als vocals de les lletres a), b), i c) una 
llista de candidats que superi en un terç el nombre de vocalies a elegir.

4. Els membres del ple enumerats en les lletres a), b), i c) han d’escollir el president 
de la cambra així com les persones de reconegut prestigi que preveu l’apartat 3.

5. El nombre de les vocalies de cadascun dels grups determinats en els apartats 
anteriors ha de ser establert per les administracions tutelants, i s’ha de garantir en tot cas 
que, com a mínim, dos terços d’aquestes corresponguin als representants de totes les 
empreses pertanyents a les cambres elegits per sufragi lliure, igual, directe i secret.

6. El secretari general i el director gerent, si n’hi ha, han d’assistir, amb veu però 
sense vot, a les reunions del ple.

Article 11. Comitè executiu.

El comitè executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la 
cambra i està format pel president, els vicepresidents, el tresorer i els membres del ple 
que es determinin. L’administració tutelant ha de regular el nombre de membres integrants 
del comitè, i pot designar un representant que ha de ser convocat necessàriament a les 
reunions de l’òrgan de govern indicat. Així mateix, el secretari general i el director gerent, 
si n’hi ha, han d’assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del comitè executiu.
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Article 12. President.

El president, que ha de ser elegit pel ple en la forma que determini el reglament de 
règim interior, té la representació de la cambra i la presidència de tots els seus òrgans 
col·legiats, i és el responsable de l’execució dels seus acords.

Article 13. Secretari general.

1. Les cambres han de tenir un secretari general que ha de ser llicenciat o titulat de 
grau superior. Aquest lloc està sotmès al règim de contractació laboral.

2. El ple ha de nomenar i fer cessar el secretari general mitjançant un acord motivat 
adoptat per la meitat més un dels seus membres. El nomenament ha de tenir lloc prèvia 
convocatòria pública de la vacant.

3. Entre les funcions del secretari general hi ha la d’assistir a les reunions del ple i el 
comitè executiu amb veu però sense vot i vetllar per la legalitat dels acords adoptats pels 
òrgans de govern.

Article 14. Director gerent.

1. Les cambres poden nomenar un director gerent, amb les funcions executives i 
directives que se li atribueixin, que ha de ser llicenciat o titulat de grau superior. Aquest 
lloc està sotmès al règim de contractació laboral.

2. Correspon al ple el nomenament i cessament del director gerent, a proposta del 
president i per acord motivat per la meitat més un dels seus membres, amb la finalitat de 
garantir la idoneïtat per al bon exercici de les seves funcions.

3. Quan no hi hagi director gerent, les seves funcions les ha d’assumir el secretari 
general.

Article 15. Personal.

El personal al servei de les cambres queda subjecte a la normativa laboral vigent.

Article 16. Reglament de règim interior i codi de bones pràctiques.

1. Cada cambra ha de tenir el seu propi reglament de règim interior, que ha de ser 
proposat pel ple i aprovat per l’administració tutelant, la qual també en pot promoure la 
modificació.

2. En el reglament han de constar, 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.

3. Així mateix, les cambres han d’elaborar un codi de bones pràctiques que 
garanteixi la imparcialitat i la transparència en l’exercici de les seves funcions 
publicoadministratives.

CAPÍTOL III

Règim electoral

Article 17. Cens electoral.

1. El cens electoral de les cambres ha d’estar constituït per la totalitat de les 
persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin les activitats 
comercials, industrials, de serveis o navilieres no excloses de conformitat amb l’article 7 
d’aquesta Llei. Aquest cens s’ha d’elaborar i revisar anualment pel comitè executiu, amb 
referència a l’1 de gener.

2. El cens electoral de les cambres, constituït d’acord amb el que estableix l’apartat 1 
d’aquest article, ha de comprendre la totalitat dels seus electors, classificats per grups i 
categories, en atenció a la importància econòmica dels diversos sectors representats, en 
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la forma que determini la respectiva administració tutelant, classificació que s’ha de 
revisar cada quatre anys pel comitè executiu.

Els integrants del cens electoral tenen dret de vot per a l’elecció dels òrgans de govern 
de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació dins de la circumscripció 
de les quals tinguin establiments, delegacions o agències.

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

3. Els candidats a formar part dels òrgans de govern de les cambres han de tenir, a 
més, 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, o 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, portar com a mínim dos anys d’exercici en 
l’activitat empresarial en els territoris esmentats i estar al corrent en el pagament de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Les persones d’una altra nacionalitat poden ser candidates d’acord amb el principi de 
reciprocitat, sempre que compleixin els altres requisits que exigeix el paràgraf anterior.

Article 18. Procés electoral.

1. El Ministeri d’Economia i Competitivitat ha de determinar l’obertura del procés 
electoral, previ acord amb les comunitats autònomes que tinguin atribuïda la competència 
en aquesta matèria, i correspon a l’administració tutelant respectiva la convocatòria 
d’eleccions, cada quatre anys.

2. Per garantir l’objectivitat i la transparència de les eleccions, s’han de constituir 
juntes electorals, amb la composició i les funcions que determini l’administració tutelant, 
de manera que es garanteixi la seva actuació independent i eficaç.

3. Contra els acords de les cambres sobre reclamacions al cens electoral i els de les 
juntes electorals es pot interposar recurs davant l’administració tutelant.

CAPÍTOL IV

Règim econòmic

Article 19. Règim econòmic.

1. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació han de disposar 
dels ingressos següents:

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que prestin i, en 
general, per l’exercici de les seves activitats.

b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni.
c) Les aportacions voluntàries d’empreses o entitats comercials.
d) Els llegats i donatius que puguin rebre.
e) Els procedents de les operacions de crèdit que es facin.
f) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en virtut de conveni o per 

qualsevol altre procediment de conformitat amb l’ordenament jurídic.

2. La disposició de béns patrimonials ha de tenir l’autorització de l’administració 
tutelant quan es tracti de béns immobles. En cas d’un altre tipus de béns, l’administració 
tutelant ha de determinar els supòsits en els quals sigui necessària la seva autorització en 
funció del seu abast econòmic.
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CAPÍTOL V

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya

Article 20. Naturalesa i finalitat.

1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya és una 
corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per al 
compliment dels seus fins, que es configura com a òrgan consultiu i de col·laboració amb 
l’Administració General de l’Estat, sense detriment dels interessos privats que pugui 
perseguir. La seva estructura i funcionament han de respondre i s’han de regir per 
principis democràtics.

2. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya té com a 
finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a les empreses que 
exerceixin les activitats indicades. Així mateix, ha d’exercir les seves competències en 
l’àmbit estatal que li atribueix aquesta Llei i les que li puguin ser assignades per 
l’Administració General de l’Estat d’acord amb els instruments que estableix l’ordenament 
jurídic. Les activitats que ha d’exercir la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d’Espanya per a l’assoliment dels seus fins s’han de dur a terme sense 
perjudici de la llibertat sindical i d’associació empresarial, de les facultats de representació 
dels interessos dels empresaris que assumeixin aquest tipus d’associacions i de les 
actuacions d’altres organitzacions socials que es constitueixin legalment.

3. Ha d’estar integrada per representants de les cambres de comerç de les 
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, les grans empreses de més 
contribució, les organitzacions empresarials i d’autònoms, els ministeris per raó de la 
competència i les federacions de les cambres oficials espanyoles a l’estranger, i és 
l’organisme de representació, relació i coordinació d’aquestes.

Article 21. Funcions.

1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya ha 
d’exercir les funcions següents:

a) Promoure els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la 
navegació, en l’àmbit estatal.

b) Representar el conjunt de les cambres davant les diverses instàncies estatals i 
internacionals.

c) Coordinar i impulsar les accions que afectin el conjunt de les cambres espanyoles.
d) Exercir en l’àmbit estatal i, en coordinació amb les cambres de comerç, indústria, 

serveis i navegació, les funcions a què fa referència l’apartat 1 de l’article 5 d’aquesta Llei.
e) Informar, amb el caràcter i l’abast que preveu la legislació vigent, dels 

avantprojectes de lleis o disposicions estatals de qualsevol rang que afectin directament 
el comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

f) Assessorar l’Administració General de l’Estat, en els termes que estableixi 
aquesta, en temes referents al comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

g) Exercir les funcions publicoadministratives que se li atribueixin, quan afectin el 
conjunt de l’Estat.

h) Gestionar en els termes que preveuen els acords amb el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat les actuacions que preveu el Pla cameral d’internacionalització i el Pla 
cameral de competitivitat.

i) Exercir funcions de mediació i arbitratge mercantil, nacional i internacional, de 
conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
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2. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, i amb l’autorització prèvia de 
l’administració tutelant, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya pot promoure o participar en tota classe d’associacions, fundacions i societats 
civils o mercantils, així com subscriure els convenis de col·laboració oportuns.

Article 22. Pla cameral d’internacionalització.

1. El Pla cameral d’internacionalització comprèn la descripció de les actuacions 
d’interès general en les àrees de formació i informació, dirigides prioritàriament a 
promoure l’adquisició a l’exterior de béns i serveis produïts a Espanya i qualsevol altra 
relativa a l’operativa de comerç internacional.

2. El Ministeri d’Economia i Competitivitat, prèvia consulta amb les comunitats 
autònomes, ha d’aprovar anualment el Pla cameral d’internacionalització que li elevi la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, la qual l’ha 
d’executar a través del conveni corresponent amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat, 
i en col·laboració amb les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.

3. Es poden establir mecanismes de cooperació entre les actuacions del Pla cameral 
d’internacionalització i les que estableixi cada comunitat autònoma en funció de les seves 
competències, especialment pel que fa a les actuacions d’interès específic.

4. Les cambres oficials de comerç d’Espanya a l’estranger han de participar en el 
Pla cameral d’internacionalització, amb l’aprovació de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, per a cada país o jurisdicció. Les cambres a 
l’estranger han de tenir un vincle permanent amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya i poden signar convenis de col·laboració i representació 
amb aquesta. Les cambres a l’estranger han de representar la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, en les seves jurisdiccions, quan així s’estableixi 
en els convenis de col·laboració i representació esmentats.

5. El Pla cameral d’internacionalització es pot finançar amb els recursos dotats per 
les administracions públiques corresponents mitjançant la signatura dels convenis de 
col·laboració oportuns d’acord amb el que preveuen l’article 5.6 d’aquesta Llei i la 
normativa vigent.

Article 23. Pla cameral de competitivitat.

1. El Ministeri d’Economia i Competitivitat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya han de subscriure cada dos anys, prèvia consulta amb les 
comunitats autònomes, un pla en el qual s’han de concretar els programes per a la millora 
de la competitivitat de les empreses espanyoles, que han de dur a terme conjuntament 
amb les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.

2. El Pla cameral de competitivitat de l’empresa espanyola ha de comprendre un 
conjunt d’activitats i funcions públiques que han de dur a terme les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació en suport de les empreses espanyoles, amb 
especial consideració a les petites i mitjanes a l’empara de l’acord subscrit amb el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.

3. La seva finalitat és ordenar i executar, d’acord amb les prioritats de la política 
econòmica, les actuacions que incideixin de manera efectiva en la millora de la 
competitivitat de les empreses.

4. Aquest Pla ha d’incloure els programes i les activitats que ha d’impulsar la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya i ha de ser elaborat amb ple 
respecte a les competències de cada comunitat autònoma.

5. El Pla cameral de competitivitat es pot finançar amb els recursos dotats per les 
administracions públiques corresponents mitjançant la signatura dels convenis de 
col·laboració oportuns d’acord amb el que preveuen l’article 5.6 d’aquesta Llei i la 
normativa vigent.
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Article 24. Òrgans de govern.

1. Els òrgans de govern i administració de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya són: el Ple, el Comitè Executiu i el president.

2. No poden formar part dels òrgans de govern i administració ni ser nomenats ni 
ocupar els llocs de secretari general ni director gerent els qui estiguin inhabilitats per a 
ocupació o càrrec públic.

3. Els òrgans de govern i administració han de reflectir la realitat econòmica 
empresarial espanyola i han d’incloure entre els seus membres, de la manera que es 
regula en aquest capítol i es desplegui en el seu reglament de règim interior, representants 
de les empreses i de les organitzacions empresarials i d’autònoms més representatives a 
l’àmbit nacional.

4. El mandat dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya és de quatre anys.

Article 25. El Ple.

1. El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació general de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya.

2. El Ple està compost per:

a) Un president de les cambres per cadascuna de les comunitats autònomes i de les 
ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla designats per les administracions tutelants i fins 
a 8 representants més de les cambres pertanyents a les comunitats autònomes amb un 
nombre més gran d’empreses, designats per les administracions tutelants de conformitat 
amb els criteris que estableixi el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

b) Vint-i-vuit vocals a proposta del Ministeri d’Economia i Competitivitat entre les grans 
empreses de més contribució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya en el territori nacional. La proposta del Ministeri d’Economia i Competitivitat s’ha 
d’efectuar de manera que s’asseguri el reflex adequat de la representació econòmica 
espanyola tenint en compte la contribució de les grans empreses ponderada per la 
participació dels diferents sectors i subsectors econòmics en el valor afegit brut.

c) Nou vocals elegits a proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i 
territorials més representatives en l’àmbit nacional, entre representants d’empreses i 
persones de reconegut prestigi en la vida econòmica. Amb aquest fi, les organitzacions 
empresarials esmentades han de presentar la llista de candidats proposats en un nombre 
que correspongui a les vocalies a cobrir.

d) Deu vocals en representació del Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, el Ministeri de Justícia, el Ministeri de Foment i el Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, a proposta d’aquests.

e) Dos vocals en representació de les federacions de les cambres espanyoles 
oficials de comerç a l’estranger designats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

f) Dos vocals en representació de les organitzacions d’autònoms representatives en 
l’àmbit nacional a proposta del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

g) El secretari general i el director gerent, si n’hi ha, han d’assistir, amb veu però 
sense vot, a les reunions del Ple.

3. El Ple ha d’elegir entre els seus membres, per majoria dels presents, un president, 
tres vicepresidents i un tresorer, que ho han de ser també del Comitè Executiu, així com 
els altres membres d’aquest Comitè Executiu.

4. Són funcions del Ple:

a) L’aprovació dels pressupostos i les liquidacions.
b) L’aprovació d’informes i propostes.
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c) La designació dels representants de la Cambra d’Espanya en els diferents 
organismes.

d) El nomenament de comissions de treball.
e) En el marc de les actuacions que descriuen els articles 22 i 23 d’aquesta Llei, 

l’adopció d’acords vinculants per a totes les cambres, sempre que s’aprovin, amb aquest 
caràcter, per una majoria de dos terços dels vots presents.

f) Les altres que prevegi el seu Reglament de règim interior.

Article 26. Comitè Executiu.

1. El Comitè Executiu és l’òrgan de gestió, administració i proposta de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya.

2. Està compost pels membres del Ple elegits per aquest de la manera com 
determina l’article 25 de la present Llei i es desplegui en el Reglament de règim interior de 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya. El Comitè 
Executiu està integrat pel president, tres vicepresidents, el tresorer, vuit representants de 
les cambres de comerç de les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i 
Melilla, dels quals necessàriament quatre representants han de ser de les cambres de 
comerç de les comunitats autònomes amb més empreses en els seus censos i els 
restants s’han d’elegir mitjançant un sistema rotatori de representació; catorze 
representants de les empreses de més contribució en el territori nacional; dos 
representants de les organitzacions empresarials representades en el Ple, un representant 
de les organitzacions d’autònoms representades en el Ple, un representant del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat i un representant del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
Així mateix, el secretari general i el director gerent, si n’hi ha, han d’assistir, amb veu però 
sense vot, a les reunions del Comitè Executiu.

3. Les competències del Comitè Executiu s’han de determinar en el seu Reglament 
de règim interior.

Article 27. President.

El president té la representació de la Cambra, la presidència de tots els seus òrgans 
col·legiats i és responsable de l’execució dels seus acords.

Article 28. Secretari general.

1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya té un 
secretari general que ha de ser llicenciat o titulat de grau superior. El secretari general 
està sotmès al règim de contractació laboral.

2. El seu nomenament i cessament corresponen al Ple de la Cambra, per acord 
motivat adoptat per la meitat més un dels seus membres. El nomenament ha de tenir lloc 
prèvia convocatòria pública.

3. Entre les funcions del secretari general consten assistir a les reunions del Ple i del 
Comitè Executiu amb veu però sense vot i vetllar per la legalitat dels acords adoptats pels 
òrgans de govern.

Article 29. Director gerent.

1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya pot 
nomenar un director gerent amb les funcions executives i directives que se li atribueixin, 
el qual ha de ser llicenciat o titulat de grau superior. Aquest lloc està sotmès al règim de 
contractació laboral.

2. Corresponen al Ple el nomenament i el cessament del director gerent, a proposta 
del president i per acord motivat adoptat per la meitat més un dels seus membres.

3. Quan no hi hagi director gerent, les seves funcions les ha d’assumir el secretari 
general.
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Article 30. Personal.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya pot disposar 
del personal necessari per al seu bon funcionament, al qual és aplicable la legislació 
laboral.

Article 31. Règim econòmic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d’Espanya.

1. Per al finançament de totes les seves activitats, la Cambra de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya disposa dels ingressos següents:

a) Ingressos ordinaris i extraordinaris per la prestació dels serveis que preveu 
l’article 21 d’aquesta Llei.

b) Els productes, les rendes i els increments del seu patrimoni.
c) Les aportacions voluntàries d’empreses o entitats. Aquestes aportacions 

voluntàries s’han de destinar preferentment al finançament del Pla cameral 
d’internacionalització. El 30 per cent de les aportacions s’ha de distribuir a la cambra 
oficial de comerç, indústria, serveis i navegació on les empreses o entitats esmentades 
tinguin el domicili social.

d) Els llegats i donatius que pugui rebre.
e) Els procedents de les operacions de crèdit que es facin.
f) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en virtut de conveni o per 

qualsevol altre procediment de conformitat amb l’ordenament jurídic.

2. La disposició de béns patrimonials ha de tenir l’autorització del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat quan es tracti de béns immobles i, en el cas d’un altre tipus de 
béns, el Ministeri esmentat ha de determinar els supòsits en els quals sigui necessària 
l’autorització en funció del seu abast econòmic.

Article 32. Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya.

1. En el Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya han de constar, entre altres aspectes, les funcions i 
normes de funcionament dels seus òrgans de govern.

2. El Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació d’Espanya ha de preveure la creació d’una assemblea general de cambres 
per dur a terme actuacions i iniciatives que promoguin la participació, amb veu però sense 
vot, de totes les cambres en l’exercici de les seves funcions.

3. El Reglament de règim interior s’ha de sotmetre a l’aprovació pel ministre 
d’Economia i Competitivitat a proposta del Ple per majoria absoluta, que també pot 
promoure la seva modificació.

Article 33. Tutela de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya.

La funció de tutela sobre aquesta corporació correspon a l’Administració General de 
l’Estat, a través del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

CAPÍTOL VI

Règim jurídic i pressupostari

Article 34. Tutela.

1. En l’exercici de la seva activitat les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació estan subjectes a la tutela de l’Administració General de l’Estat o de les 
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comunitats autònomes respectives, en cas que aquestes hagin assumit estatutàriament 
les competències corresponents.

La funció de tutela comprèn l’exercici de les potestats administratives d’aprovació, 
fiscalització, resolució de recursos, suspensió i dissolució als quals fan referència els 
articles 35, 36 i 37 d’aquesta Llei.

2. En tot cas, l’Administració General de l’Estat ha d’exercir la tutela sobre les 
activitats de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d’interès 
general relatives al comerç exterior, sense perjudici de les competències que 
corresponguin a cada comunitat autònoma en tasques promocionals del comerç exterior.

En els termes assenyalats al paràgraf anterior, aquesta funció de tutela de 
l’Administració General de l’Estat comprèn l’exercici de les potestats administratives 
d’aprovació, control, coordinació, resolució de recursos i suspensió d’activitats d’interès 
general de les cambres relatives al comerç exterior.

Article 35. Pressupostos i transparència.

1. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya han d’elaborar i sotmetre els seus 
pressupostos ordinaris i extraordinaris de despeses i ingressos a l’aprovació de 
l’administració tutelant, que ha de fiscalitzar els seus comptes anuals i liquidacions i pot 
establir les instruccions necessàries per a l’elaboració dels pressupostos i de les 
liquidacions tipus.

En tot cas, els comptes anuals i les liquidacions dels pressupostos s’han de presentar 
acompanyats d’un informe d’auditoria de comptes.

Correspon al Tribunal de Comptes la fiscalització de la destinació dels fons públics 
que percebin la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya i les 
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, sense perjudici de la 
competència dels organismes fiscalitzadors que, si s’escau, hi hagi en les comunitats 
autònomes.

Els comptes anuals, juntament amb l’informe d’auditoria, i l’informe anual sobre el 
govern corporatiu, s’han de dipositar en el registre mercantil corresponent a la localitat en 
la qual la cambra tingui la seva seu i han de ser objecte de publicitat per les cambres.

2. Les persones que gestionin béns i drets de les cambres queden subjectes a 
indemnitzar els danys i perjudicis que els puguin causar per accions o omissions 
efectuades per dol, culpa o negligència greu amb infracció de la normativa vigent, 
independentment de la responsabilitat penal o altre ordre que els pugui correspondre.

3. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya han de fer públiques les subvencions 
que rebin així com altres tipus de recursos públics que puguin percebre per l’exercici de 
les seves funcions. Igualment han de fer públiques les retribucions percebudes anualment 
pels alts càrrecs i màxims responsables respectius, així com les indemnitzacions 
percebudes, si s’escau, en ocasió del cessament en el seu càrrec per qualsevol causa.

4. Per a la diferenciació adequada entre les activitats públiques i privades que poden 
exercir en els termes de l’article 5 d’aquesta Llei, les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya han de mantenir una comptabilitat diferenciada en relació amb les seves 
activitats públiques i privades, sense perjudici de la unicitat dels comptes anuals.

Article 36. Recursos.

1. Les resolucions de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya dictades en 
exercici de les seves funcions publicoadministratives, així com les que afectin el seu règim 
electoral, es poden recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa, previ recurs 
administratiu formulat davant l’administració tutelant.
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2. Les actuacions de les cambres en altres àmbits i, especialment, les de caràcter 
mercantil, civil i laboral s’han de dilucidar davant els jutjats i tribunals competents.

Article 37. Suspensió i dissolució.

1. L’administració tutelant pot suspendre l’activitat dels òrgans de govern de les 
cambres, i ha de quedar garantit el dret d’audiència d’aquests òrgans en la tramitació del 
procediment, en cas que es produeixin transgressions de l’ordenament jurídic vigent que, 
per la seva gravetat o reiteració, facin aconsellable aquesta mesura, així com en els 
supòsits d’impossibilitat de funcionament normal d’aquells.

2. L’acord de suspensió ha de determinar el seu termini de durada, que no pot 
excedir els tres mesos, així com l’òrgan que ha de tenir a càrrec seu la gestió dels 
interessos de la cambra.

3. Si, transcorregut el termini de suspensió, subsisteixen les raons que van donar 
lloc a aquesta suspensió, s’ha de procedir, dins del termini d’un mes, a la dissolució dels 
òrgans de govern de les cambres així com a la convocatòria de noves eleccions.

En cas que no sigui possible la celebració de noves eleccions i la constitució dels 
òrgans de govern de la cambra, l’administració de tutela en pot acordar l’extinció i el seu 
patrimoni s’ha d’adscriure, prèvia liquidació per l’òrgan de gestió a què fa referència 
l’apartat 2, a l’administració tutelant.

4. En el cas d’extinció, l’administració de tutela ha d’adoptar les mesures necessàries 
per garantir que les persones físiques i jurídiques adscrites que defineix l’article 7.1 
d’aquesta Llei rebin els serveis propis de les cambres.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya ha de 
representar i prestar servei a les persones físiques o jurídiques que preveu l’article 7.1 que 
estiguin en un territori que no tingui la seva cambra oficial de comerç, indústria, serveis i 
navegació corresponent com a conseqüència de la seva extinció, sempre que la seva tutela 
correspongui a l’Administració General de l’Estat. Per a això, la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya pot tenir delegacions en els territoris corresponents, 
a les quals, a més, els correspon exercir els drets i la representació que corresponien a les 
cambres extingides, de conformitat amb els articles 25 i 26 d’aquesta Llei.

Disposició addicional primera. Personal.

El personal que, a l’entrada en vigor de la present Llei, estigui al servei d’una cambra, 
consell o del Consell Superior a l’empara del Decret de 13 de juny de 1936, es regeix, 
sense distinció, per la legislació laboral vigent aplicable a la resta del personal al servei 
d’aquestes.

Disposició addicional segona. Règim de protocol.

El règim de representació i protocol del president de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya s’ha d’establir per reglament.

Disposició addicional tercera. Règims de concert i conveni econòmic.

El que estableix aquesta Llei s’ha d’entendre sense perjudici dels règims de concert 
econòmic i conveni en vigor en els territoris històrics del País Basc i en la Comunitat Foral 
de Navarra, respectivament. Així mateix, pel que fa a la implementació dels plans 
d’internacionalització i competitivitat s’han de tenir en compte els règims esmentats.

Disposició transitòria primera. Adaptació al contingut de la norma.

1. Les comunitats autònomes han d’adaptar el contingut de la seva normativa en 
aquesta matèria al que disposa aquesta Llei, i tenen, com a termini màxim per fer-ho, 
el 31 de gener de 2015.
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2. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació han d’adaptar al 
contingut d’aquesta Llei els seus reglaments de règim interior actuals en el termini de tres 
mesos des de l’entrada en vigor de les lleis autonòmiques d’adaptació, que han de ser 
aprovats per l’administració tutelant.

3. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, a partir 
de l’actual Consell Superior de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, s’ha 
de constituir abans del 31 de gener de 2015. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya s’ha de subrogar en tots els drets i les obligacions, de 
qualsevol naturalesa, del Consell Superior de Cambres de Comerç i ha de ser titular de 
tots els béns que en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei tingui adscrits o pertanyin al 
Consell Superior de Cambres de Comerç. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d’Espanya ha d’elaborar el seu Reglament de règim interior d’acord amb la nova 
regulació, en el termini de tres mesos des de la seva constitució. Aquest Reglament l’ha 
d’aprovar el Ministeri d’Economia i Competitivitat, com a administració tutelant.

Disposició transitòria segona. Òrgans de govern.

1. Els presidents, els membres dels comitès executius i dels plens de les cambres i 
dels consells de cambres han de continuar exercint les seves funcions fins que es 
constitueixin els nous òrgans de govern després de la finalització del procés electoral 
corresponent, d’acord amb el que preveuen aquesta Llei i la normativa de les diferents 
comunitats autònomes.

2. Així mateix, fins que es constitueixin els nous òrgans de govern després del 
procés electoral corresponent celebrat d’acord amb aquesta Llei, els òrgans de govern 
han de seguir funcionant vàlidament amb els quòrum d’assistència i amb les majories de 
votació necessàries establertes legalment en aquell moment, per a la constitució de 
l’òrgan de què es tracti i per a l’adopció d’acords en cada cas.

3. En el cas del Ple i el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya, en el moment de la seva constitució inicial s’ha d’entendre 
per contribució l’import de l’última quota cameral meritada i abonada, i s’ha de garantir, en 
tot cas, que estiguin representats els diferents sectors de l’activitat econòmica d’acord 
amb la seva aportació al valor afegit brut i les grans empreses d’àmbit nacional amb més 
facturació als efectes del que disposa l’article 25.2.b) d’aquesta Llei. Transcorregut un any 
des de la constitució del Ple, s’ha de procedir, en la forma que determini el Reglament de 
règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, 
a la renovació d’aquests representants d’acord amb les aportacions econòmiques que 
efectuïn durant el període esmentat. El mandat dels nous representants s’ha de 
determinar de conformitat amb el que estableixi el Reglament de règim interior.

4. S’habilita el Ministeri d’Economia i Competitivitat per dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, les disposicions necessàries per a la constitució de la Cambra d’Espanya i 
dels seus òrgans de govern.

Disposició transitòria tercera. Meritació del recurs cameral no prescrit.

Sense perjudici de la supressió del recurs cameral permanent, això no altera 
l’exigibilitat de les quotes del recurs cameral permanent no prescrites, meritades d’acord 
amb la norma que es deroga.

Disposició derogatòria.

1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin 
al que estableixen aquesta Llei i, en particular, la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de 
cambres oficials de comerç, indústria i navegació, i les seves modificacions successives.

2. El Reglament general de cambres aprovat pel Decret 1291/1974, de 2 de maig, 
es manté en vigor, llevat pel que fa al recurs cameral permanent, en la mesura que no 
s’oposi a aquesta Llei i fins que es dictin les normes reglamentàries substitutòries.
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Disposició final primera. Títol competencial.

1. El capítol V d’aquesta Llei es dicta a l’empara de les competències atribuïdes a 
l’Estat per l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola en matèria de bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica.

2. Els apartats 1 i 2 de l’article 36 es dicten a l’empara de les competències 
atribuïdes a l’Estat per l’article 149.1.6a de la Constitució en matèria de legislació 
processal.

3. La resta d’articles d’aquesta Llei constitueixen legislació bàsica del règim jurídic 
de les administracions públiques dictada a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució, 
per la qual cosa són d’aplicació general per totes les administracions públiques, a 
excepció del que estableix l’article 5.2 relatiu a les funcions que poden dur a terme les 
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d’acord amb la legislació 
autonòmica, que no té caràcter bàsic.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern a dictar, en l’àmbit de les seves competències, les normes de 
desplegament d’aquesta Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 1 d’abril de 2014.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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