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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels
òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
El procés electoral per a la renovació dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació d'Espanya, es va declarar obert, a partir del dia 2 d'octubre de 2017, mitjançant l'Ordre
EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la qual es declara obert el procés electoral per a la renovació dels plens de
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d'Espanya (BOE núm. 180, de 29.7.2017), del
Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, modificada per l'Ordre ICT/990/2018, de 24 de setembre, per
la qual modifica l'Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la qual es declara obert el procés electoral per a la
renovació dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d'Espanya (BOE núm.
234, de 27.9.2018) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Atès el que estableixen el capítol III de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació (BOE núm. 80, de 2.4.2014); el capítol IV de 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 (DOGC
núm. 3671, de 5.7.2002); i el Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya (DOGC núm. 7677, de 2.8.2018) (en endavant, Decret
electoral);
Atès el que disposen els articles 8.1 i 41 del Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del
Departament d'Empresa i Coneixement (DOGC núm. 7244, de 10.11.2016), i amb la consulta prèvia a les
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, d'acord amb l'article 4.1 del Decret
electoral,

Resolc:

Convocar les eleccions per a la renovació de les persones membres dels plens de les cambres de comerç,
indústria, serveis i navegació de Catalunya, d'acord amb les indicacions següents:

-1 Juntes electorals
1.1 Juntes electorals territorials.
En el termini màxim de vuit dies a comptar des de la publicació d'aquesta convocatòria d'eleccions es
constituiran les juntes electorals territorials.
Als efectes del que disposa la secció 1a del capítol 3 del Decret electoral, les seus de les juntes electorals
territorials i les cambres adscrites a cadascun dels seus àmbits territorials són les que s'indiquen a l'annex 1
d'aquesta Resolució.
El sorteig al qual es refereix l'article 5 del Decret electoral, i que té com a objectiu elegir la representació dels
electors i les electores de les cambres a les juntes electorals territorials respectives, es realitzarà en acte
públic, per a tot l'àmbit de Catalunya, a les 11.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació
d'aquesta convocatòria. L'acte, que el presidirà la secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, o persona en qui delegui, tindrà lloc a la seu del Departament d'Empresa i
Coneixement, ubicada al passeig de Gràcia, núm. 105, 08008 Barcelona.
Les citacions a les sessions convocades per la presidència respectiva o, si s'escau, per la vicepresidència de
cadascuna de les juntes electorals territorials, es realitzaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància
de la seva recepció, preferentment per mitjans electrònics.
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L'assistència a les sessions de les juntes electorals territorials és obligatòria per als seus integrants, llevat de
causa justificada.
1.2 Junta Electoral Central.
Als efectes del que disposa la secció 2a del capítol 3 del Decret electoral, la Junta Electoral Central, amb àmbit
territorial a tota Catalunya, es constituirà en el termini de vuit dies a comptar des de la constitució de les
juntes electorals territorials.
La seu de la Junta Electoral Central tindrà la seva ubicació al passeig de Gràcia, núm. 105, 08008 Barcelona.

-2 Designació d'un/a auditor/a del procés electoral de vot electrònic
D'acord amb el que estableix l'article 24.2 del Decret electoral, es designarà un/a auditor/a del procés de vot
electrònic a les eleccions per sufragi dels electors i les electores.
L'auditoria ha de verificar el compliment de les garanties que preveu l'article 24.1 del Decret electoral.

-3 Candidatures
3.1 Terminis de presentació de candidatures.
Les candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores es presentaran en el període comprès entre
el dia 12 de febrer de 2019 i el dia 25 de febrer de 2019, ambdós inclosos.
Les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials es presentaran en el període comprès entre el
dia 12 de febrer de 2019 i el dia 25 de febrer de 2019, ambdós inclosos.
En el cas de les empreses de major aportació voluntària, les candidatures es presentaran en els terminis que
estableixen els reglaments de règim interior respectius de cada cambra.
3.2 Suports i canals acceptats per trametre la documentació acreditativa de la condició de la persona
candidata.
Les candidatures a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, a proposta de les organitzacions
empresarials, i a les empreses de major aportació voluntària, es presentaran en suport paper davant la
Secretaria de la cambra corresponent, en horari d'atenció al públic.
La persona candidata haurà de lliurar a la Secretaria, d'acord amb els articles 11, 15 i 18 del Decret electoral,
la documentació requerida als formularis que cada cambra ha d'elaborar segons els models que es publiquen a
l'annex 2 d'aquesta Resolució.
La signatura de la persona candidata, o en el cas de persona jurídica, de la seva representació, s'haurà
d'autenticar mitjançant diligència d'un dels documents següents: certificat del/de la secretari/ària de la cambra,
certificació notarial o reconeixement bancari.

-4 Col·legis electorals
Es constituiran els col·legis electorals que s'assenyalen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

-5 Meses electorals
La Secretaria de cada cambra ha de trametre a la junta electoral territorial corresponent, abans del dia 28 de
febrer de 2019, la llista d'electors i d'electores que han de participar al sorteig que preveu l'article 19 del
Decret electoral per designar els membres que han de formar part de les meses electorals.

-6 Eleccions per sufragi de les persones electores
En cas de contesa electoral, les persones electores emetran el seu vot per mitjans electrònics, bé de forma
remota, o bé de forma presencial en el col·legi electoral corresponent.
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La persona que emeti el vot per mitjans electrònics de forma remota no podrà votar posteriorment de forma
presencial al col·legi electoral en aquell mateix grup, categoria i, si s'escau, subcategoria.
6.1 Votació per mitjans electrònics de forma remota.
La votació per mitjans electrònics de forma remota per elegir, per sufragi dels electors i les electores, les
persones membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
d'acord amb l'article 25 del Decret electoral, començarà el dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà
el dia 7 de maig de 2019, a les 9:00 hores.
Aquest sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una adreça URL
habilitada a l'efecte a la pàgina web de cadascuna de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de Catalunya, i que són les següents:
Cambra de Barcelona: https://www.cambrabcn.org/
Cambra de Girona: http://www.cambragirona.cat/
Cambra de Lleida: http://www.cambralleida.org/
Cambra de Manresa: https://www.cambramanresa.cat/
Cambra de Palamós: http://www.cambrapalamos.org/
Cambra de Reus: https://cambrareus.org/
Cambra de Sabadell: http://www.cambrasabadell.org/
Cambra de Sant Feliu de Guíxols: http://www.cambrastfeliu.com/
Cambra de Tarragona: https://www.cambratgn.com/
Cambra de Tàrrega: http://cambratarrega.org
Cambra de Terrassa: http://www.cambraterrassa.org
Cambra de Tortosa: http://www.cambratortosa.com/
Cambra de Valls: http://www.cambravalls.com/
Els certificats digitals admesos per a l'exercici del vot per mitjans electrònics de forma remota en els quals
cada grup i categoria i, si s'escau, subcategoria, podrà votar als seus representats, són els que es publiquen a
l'annex 4 d'aquesta Resolució.
Les persones electores, en el transcurs del procés de votació per mitjans electrònics de forma remota,
comptaran amb un servei d'atenció a l'usuari de la plataforma habilitada a l'efecte, per tal que, si s'escau,
puguin resoldre qualsevol incidència tècnica que puguin tenir. La informació i les dades de contacte d'aquest
servei restaran a disposició de les persones electores a la pàgina web de cada una de les cambres.
6.2 Votació per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi electoral.
La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc, per a totes les cambres, el dia 8 de maig de
2019, de 10.00 hores a 18.00 hores, sense interrupció, al col·legi/s electoral/s de la demarcació de la cambra
corresponent, que disposaran del cens de tota la demarcació de la cambra, en format electrònic.
Els electors i les electores persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la Mesa
els identifiqui amb el seu DNI o passaport vigent, els registri i els doni accés mitjançant el lliurament d'una
clau de votació d'un sol ús.
Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, d'acord amb la normativa vigent, podran
emetre el seu vot de forma presencial al col·legi electoral, mitjançant el seu representant, després que la Mesa
electoral les identifiqui, les registri i els hi doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol ús.
Els representants de les persones jurídiques, a més a més del DNI o passaport vigent, hauran de presentar el
poder de representació corresponent.
En aquells supòsits en els quals els electors i les electores, en el moment d'adreçar-se davant la Mesa
electoral, tinguin algun tipus d'incidència per identificar-se, registrar-se o obtenir l'accés per emetre el seu vot
abans d'haver obtingut la clau d'accés a la votació, podran presentar una reclamació per escrit davant la
presidència de la Mesa, que la resoldrà a l'acte. Aquesta resolució es podrà apel·lar en el termini de dos dies
davant la junta electoral territorial corresponent.
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6.3 Reclamacions dels electors i electores en l'exercici del vot electrònic.
Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l'exercici del vot electrònic de
forma remota podran formular-se davant la Junta Electoral Central a partir del dia 2 de maig de 2019, a les
9.00 hores, i finalitzarà el dia de les votacions de forma presencial amb el tancament dels col·legis electorals.
Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l'exercici del vot electrònic de
forma presencial es podran formular durant aquest mateix dia de votacions i fins el tancament dels col·legis
electorals.
Aquestes reclamacions poden presentar-se, preferentment, per mitjans electrònics mitjançant el Canal Empresa
de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, o en suport paper a la seu de la Junta Electoral Central en
horari d'atenció al públic, o bé davant la Mesa electoral corresponent abans del tancament dels col·legis
electorals.

-7 Votació dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials
Les votacions dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials, en el cas
d'aquelles cambres en les quals es proclami més d'una llista i en el supòsit d'existència de contesa electoral a
les eleccions per sufragi dels electors i les electores, d'acord amb els articles 31.1 i 31.2 del Decret electoral,
tindran lloc el dia 5 de juny de 2019.
No obstant, en els supòsits en els quals es proclami més d'una llista però no hagi existit contesa electoral -a
cap grup, categoria, i si s'escau, subcategoria- a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, les
votacions dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials tindran lloc en el
termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acta de la junta electoral territorial a la que
es refereix l'article 13.6 del Decret electoral, i on es reflectirà la declaració de les persones electes. Donat
aquest supòsit, l'òrgan tutelar assenyalarà el dia per dur a terme la votació.
En ambdós casos, la votació es durà a terme a la seu de cada cambra en horari de 10.00 hores a 14.00 hores,
on estaran disponibles les paperetes normalitzades per a l'exercici del vot.

-8 Votacions dels candidats i de les candidates de les empreses de major aportació voluntària
El sistema d'elecció dels candidats i de les candidates de major aportació voluntària es regula d'acord amb el
Reglament de règim interior de cada cambra.

Disposició addicional
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya han d'informar i donar publicitat
d'aquesta convocatòria, dels formularis, de totes les candidatures presentades i dels tràmits del procés
electoral en les seves seus socials i delegacions corresponents durant l'horari d'atenció al públic, a les pàgines
web de cadascuna de les cambres (enunciades a l'apartat 6.1 d'aquesta Resolució) i pels mitjans de
comunicació que tinguin al seu abast, d'acord amb els articles 4.3 i 4.4 j) del Decret electoral.
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya hauran d'incorporar a la seva
pàgina web respectiva el Reglament de règim interior corresponent actualitzat i, si s'escau, la informació
necessària sobre el procediment d'elecció de les persones membres dels plens de les empreses de major
aportació voluntària.

Disposició final
Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

Barcelona, 18 de desembre de 2018
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Marta Felip i Torres
Secretària general

Annex 1. Juntes electorals territorials

Junta Electoral 1
Seu: Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement.
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona.
Cambres adscrites: Barcelona.

Junta Electoral 2
Seu: Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement.
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona.
Cambres adscrites: Sabadell i Terrassa.

Junta Electoral 3
Seu: Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a Girona.
Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002, Girona.
Cambres adscrites: Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.

Junta Electoral 4
Seu: Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a Lleida.
Avinguda del Segre, 7, Edifici Terraferma, 25007, Lleida.
Cambres adscrites: Lleida i Tàrrega.

Junta Electoral 5
Seu: Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a Tarragona.
Carrer de Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona.
Cambres adscrites: Tarragona, Reus i Valls.

Junta Electoral 6
Seu: Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a les Terres de l'Ebre.
Plaça de Gerard Vergés, 1 (carrer de Montcada, cantonada carrer de Benasquer).
Cambra adscrita: Tortosa.
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Junta Electoral 7
Seu: Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central.
Carrer d'Alfons XII, 13, 08210 Manresa.
Cambra adscrita: Manresa.

Annex 2

Annex 2.1. Presentació candidatura elegible per sufragi dels electors i les electores

(Vegeu la imatge al final del document)
annex21.pdf

Annex 2.2. Presentació candidatura a proposta de les organitzacions empresarials

(Vegeu la imatge al final del document)
annex22.pdf

Annex 2.3. Presentació candidatura de les empreses de major aportació voluntària

(Vegeu la imatge al final del document)
annex23.pdf

Annex 3. Col·legis electorals

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Col·legi electoral número 1
Emplaçament: seu de la Cambra (avinguda Diagonal, 452, Barcelona).

Col·legi electoral número 2
Emplaçament: Delegació Barcelonès Nord (Polígon les Guixeres, s/n, Edifici BCIN, Badalona).

Col·legi electoral número 3
Emplaçament: Delegació Berguedà (carrer de Rafael Casanova, 6, Berga).
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Col·legi electoral número 4
Emplaçament: Delegació Vallès Oriental (Camí del Mig, 22, Granollers).

Col·legi electoral número 5
Emplaçament: Delegació l'Hospitalet de Llobregat (Can Tries, 20, l'Hospitalet de Llobregat).

Col·legi electoral número 6
Emplaçament: Delegació Anoia (carrer del Born, 5, Igualada).

Col·legi electoral número 7
Emplaçament: Delegació Maresme (avinguda d'Ernest Lluch, 32, Mataró).

Col·legi electoral número 8
Emplaçament: Delegació Baix Llobregat (carrer de Laureà Miró, 350, Sant Feliu de Llobregat).

Col·legi electoral número 9
Emplaçament: Delegació Osona (carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5, Vic).

Col·legi electoral número 10
Emplaçament: Delegació Alt Penedès (plaça de l'Estació, 2, Vilafranca del Penedès).

Col·legi electoral número 11
Emplaçament: Delegació Garraf (plaça de la Vila, 11, Vilanova i la Geltrú).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (Gran Via Jaume I, 46, Girona).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (carrer d'Anselm Clavé, 2, Lleida).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (Muralla del Carme, 17-23, Manresa).
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Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (carrer de Dídac Garrell, 10, Palamós).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (carrer de Boule, 2, Reus).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (avinguda de Francesc Macià, 35, Sabadell).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (passeig del Mar, 40, Sant Feliu de Guíxols).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (carrer de Pau Casals, 17, Tarragona).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (plaça Major, 4, Tàrrega).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (carrer de Blasco de Garay, 29-49, Terrassa).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tortosa
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (carrer de Cervantes, 7, Tortosa).

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Valls
Col·legi electoral únic.
Emplaçament: seu de la Cambra (carrer de Jacint Verdaguer, 1, Valls).
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Annex 4. Proveïdors de serveis de certificació digitals admesos per a l'exercici del vot per mitjans electrònics de
forma remota

(Vegeu la imatge al final del document)
annex4.pdf

(19.003.027)
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OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’incorporar la corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

Annex 2
Annex 2.1. Presentació candidatura elegible per sufragi dels electors i les electores
Dades de la persona candidata


PERSONA FÍSICA

Cognoms i nom:
DNI o passaport:
Domicili, localitat i codi postal:
Número de telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Vull comunicar-me per mitjans electrònics1:
En cas afirmatiu, indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres
notificacions i un telèfon mòbil per, addicionalment, rebre un avís SMS.
Adreça electrònica:

Telèfon mòbil:

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció.


PERSONA JURÍDICA

Denominació social:
NIF:
Domicili, localitat i codi postal:
Cognoms i nom de la persona física que signa en representació:
DNI o passaport de la persona física que signa en representació:
Càrrec o poder en virtut del qual té facultats de representació davant tercers:
Número telèfon mòbil de la persona física que signa en representació:
Adreça electrònica de la persona física que signa en representació:

Vull comunicar-me per mitjans electrònics1:
En cas afirmatiu, indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres
notificacions i un telèfon mòbil per, addicionalment, rebre un avís SMS.
Adreça electrònica:

Telèfon mòbil:

1

Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius estaran a disposició a la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya, a l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques (http://web.gencat.cat/ca/tramits), o
al
Canal
Empresa,
a
l’espai
Tràmits
i
Formularis
>
Notificacions
electròniques
(http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/).
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que estableix la Seu Electrònica.
Consulteu la llista de certificats admesos a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.htm.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’incorporar la corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció.

Declara sota la seva responsabilitat:
1. Que, en el cas de ser candidat/a persona física, compleix amb el requisit de la majoria
d’edat.
2. Que el candidat/a presenta candidatura al càrrec de membre del Ple de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis ................................... pel següent:
Grup _________ Categoria _________ Subcategoria (si s’escau) _________
3. Que el candidat/a compleix amb el requisit de no incórrer en causa legal que impedeixi la
condició d’elector/a, d’acord amb la normativa vigent.
4. Que la persona candidata (persona física) o bé el representant de la persona jurídica, no
consta en les llistes proposades per les organitzacions empresarials, d’acord amb els articles
11.5 i 15 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya (DOGC núm. 7677, de 2.8.2018).

Acredita:
1. Que la persona candidata forma part del cens d’aquesta Cambra.
2. Que la persona candidata té la condició d’elector/a del grup, categoria i, si escau,
subcategoria corresponent.
3. Que la persona candidata es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. Que la persona candidata té, com a mínim, una antiguitat de dos (2) anys d’exercici de
l’activitat empresarial.

Adjunta:
a) En cas de persona física, fotocòpia del DNI/passaport vigent de la persona candidata.
b) En cas de persona jurídica, fotocòpia del DNI o el passaport vigent de la persona física que
signa en representació i, almenys, un dels documents següents acreditatius de la representació
legal o poder en virtut del qual ostenta facultats de representació:
1.Còpia notarial autoritzada (o autèntica) de l’escriptura pública del nomenament com
a representant.
2.Certificat del Registre mercantil del nomenament com a representant.
3.Còpia notarial autoritzada (o autèntica) de l’escriptura de poder especial.
No s’admetrà la fotocòpia de cap d’aquests documents.
4.Fotocòpia dels documents esmentats (1 , 2 , 3
o pel secretari/ària general de la Cambra.

) conformada per fedatari públic

c) Certificat del secretari/a general de la Cambra assegurant que la persona candidata forma
part del cens d’aquesta Cambra.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’incorporar la corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

d) Certificat del secretari/ària general de la Cambra assegurant que la persona candidata té la
condició d’elector/a del grup, categoria i, si escau, subcategoria corresponent.
e) Acreditació de l’antiguitat de dos (2) anys d’exercici de l’activitat empresarial, mitjançant un
dels documents següents:


Si es tracta d’un candidat/a subjecte i no exempt/a de l’IAE:
Rebuts de l’IAE.
Certificació de l’Administració tributària.
Certificació de la Secretaria de la Cambra.



Si es tracta d’un candidat/a subjecte i exempt/a de l’IAE:
Certificació de l’ajuntament del domicili social o de l’activitat.
Certificació de l’Administració tributària.
Certificació de la Secretaria de la Cambra.

f) Document emès per l’Agència Tributària on s’acrediti que la persona candidata es troba al
corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions tributàries.
g) Document emès per la Tresoreria de la Seguretat Social on s’acrediti que la persona
candidata es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
h) Autenticació de la signatura del document de presentació de candidatura mitjançant
diligència d’un dels documents següents:
Certificat del secretari/ària de la Cambra.
Certificació notarial.
Reconeixement bancari.

Signatura de la persona candidata o, en cas de persona jurídica, de la seva representació.

______________________, ___ de ________________ de 2019

SR./SRA. SECRETARI/ÀRIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA,
SERVEIS .................................................................................................................
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’incorporar la corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

Annex 2
Annex 2.2. Presentació candidatura a proposta de les organitzacions empresarials
Denominació, sigles i símbol/s de l’organització empresarial proposant (individual o
conjunta)

__________________________________________________________________

MANIFESTA/EN:

Que, d’acord amb la normativa vigent, aquesta/es organització/ns compleix/en els requisits que exigeix la
presentació de la llista de candidats/tes per formar part del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis ............................................. i, a aquest efecte, proposen les persones següents candidates per
1
cobrir les .................... vocalies , que compleixen el requisit de paritat de gènere segons l’article 2.i) de la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015), que
defineix com a representació paritària la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la
qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir
el 50% de persones de cada sexe.

Sra./Sr. ____________________________________________________________________________
Sra./Sr. ____________________________________________________________________________
Sra./Sr. ____________________________________________________________________________
Sra./Sr. ____________________________________________________________________________
Sra./Sr. ____________________________________________________________________________
Sra./Sr. ____________________________________________________________________________
I perquè així consti ho certifica la persona titular de la Secretaria corresponent de les organitzacions
empresarials (cal adjuntar l’acord de nomenament com a persona titular de la secretaria i adjuntar
fotocòpia del DNI).

Signatura (autenticada mitjançant certificació notarial, certificat del secretari/ària de la cambra
corresponent o reconeixement bancari).
Nom i cognoms
(Lloc i data)

Amb el vistiplau de la presidència de l’organització empresarial corresponent (caldrà adjuntar l’acord de
l’elecció com a titular/s de la presidència i adjuntar fotocòpia del DNI o passaport vigent).

Signatura (ha de ser autenticada mitjançant certificació notarial, certificat del secretari/ària de la cambra o
reconeixement bancari)

Nom i cognoms
(Lloc i data)

1

Només es pot omplir la llista de persones candidates en funció del nombre de vocalies a cobrir al ple de la Cambra
corresponent.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’incorporar la corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

DADES DE CONTACTE DE L’ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL

Persona de contacte____________________________________________________________________
Domicili______________________________________________________________________________
Localitat________________________________________________________ Codi postal____________
Telèfon/s________________________ Adreça electrònica __________________________________

Vull comunicar-me per mitjans electrònics

2

En cas afirmatiu, indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil
per, addicionalment, rebre un avís SMS.
Adreça electrònica:

Telèfon mòbil:

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció.

2

Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius restaran a la vostra disposició a la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques
(http://web.gencat.cat/ca/tramits); o al Canal Empresa, a l’espai Tràmits i Formularis > Notificacionselectròniques
(http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/).
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que estableix la Seu Electrònica.
Consulteu la llista de certificats admesos a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’incorporar la corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

NOTA: Aquesta informació s’haurà de fer constar per cadascuna de les persones candidates
proposades a la llista
Dades de la persona candidata
Nom i cognoms _______________________________________________________________________
DNI o passaport _______________________________________________________________________
Domicili______________________________________________________________________________
Localitat________________________________________________________ Codi postal____________
Telèfon/s________________________ Adreça electrònica __________________________________

Vull comunicar-me per mitjans electrònics

3

En cas afirmatiu, indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil
per, addicionalment, rebre un avís SMS.
Adreça electrònica:

Telèfon mòbil:

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció.

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Que, d’acord amb l’article 15.5.d) del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya (DOGC núm. 7677, de 2.8.2018),
la persona candidata ha acceptat aquesta candidatura i no n’ha acceptat cap altra; i que, així mateix, no
incorre en cap causa d’inhabilitació que preveu la legislació vigent en matèria de cambres.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Fotocòpia del DNI o passaport.
Memòria explicativa del prestigi en la vida econòmica:
-

Currículum vitae de la persona candidata

-

Breu descripció de la trajectòria professional (que s’hagi fet constar en el currículum
vitae) i del prestigi adquirit a la vida econòmica de la demarcació territorial.

En el cas que la persona candidata estigui inscrita al cens, s’ha d’ajuntar també la documentació següent:
Certificat del secretari/ària general de la Cambra assegurant que la persona candidata forma
part del cens d’aquesta Cambra.
Acreditació de l’antiguitat de dos (2) anys d’exercici de l’activitat empresarial, mitjançant un
dels documents següents:
3

Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius restaran a la vostra disposició a la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques
(http://web.gencat.cat/ca/tramits); o al Canal Empresa, a l’espai Tràmits i Formularis > Notificacionselectròniques
(http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/).
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que estableix la Seu Electrònica.
Consulteu la llista de certificats admesos a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’incorporar la corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.


Si es tracta d’un candidat/a subjecte i no exempt/a de l’IAE:
Rebuts de l’IAE.
Certificació de l’Administració tributària.



Si es tracta d’un candidat/a subjecte i exempt/a de l’IAE:
Certificació de l’ajuntament del domicili social o de l’activitat.
Certificació de l’Administració tributària.

Document emès per l’Agència Tributària on s’acrediti que la persona candidata es troba al
corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions tributàries.
Document emès per la Tresoreria de la Seguretat Social on s’acrediti que la persona candidata
es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

Signatura de la persona candidata

______________________, ___ de ________________ de 2019

SR./SRA. SECRETARI/ÀRIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA,
SERVEIS ..................................................................................................................................
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’ajustar aquest document d’acord amb el seu Reglament de règim interior, per tal de complir amb els
requisits exigits per la presentació de candidatures. A més, cada cambra haurà d’incorporar la
corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

Annex 2
Annex 2.3. Presentació candidatura de les empreses de major aportació voluntària
Dades de la persona candidata


PERSONA FÍSICA

Cognoms i nom:
DNI o passaport:
Domicili, localitat i codi postal:
Número telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Vull comunicar-me per mitjans electrònics1:
En cas afirmatiu indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un
telèfon mòbil per, addicionalment, rebre un avís SMS:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir constància
de la recepció.



PERSONA JURÍDICA

Denominació social:
NIF:
Domicili, localitat i codi postal:
Cognoms i nom de la persona física que signa en representació:
DNI o passaport de la persona física que signa en representació:
Càrrec o poder en virtut del qual té facultats de representació davant de tercers:
Número telèfon mòbil de la persona física que signa en representació:
Adreça electrònica de la persona física que signa en representació :

Vull comunicar-me per mitjans electrònics1:
En cas afirmatiu indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un
telèfon mòbil per a, addicionalment, rebre un avís SMS:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir constància
de la recepció.

1

Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius restaran a disposició a la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya, a l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques (http://web.gencat.cat/ca/tramits), o
al
Canal
Empresa,
a
l’espai
Tràmits
i
Formularis
>
Notificacions
electròniques
(http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/).
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que estableix la Seu Electrònica.
Consulteu la llista de certificats admesos a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.
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CVE-DOGC-A-19003027-2019

OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’ajustar aquest document d’acord amb el seu Reglament de règim interior, per tal de complir amb els
requisits exigits per la presentació de candidatures. A més, cada cambra haurà d’incorporar la
corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

Declara sota la seva responsabilitat
1.
2.

3.
4.
5.

Que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de règim electoral de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, manifesta la seva voluntat de ser
membre del Ple en el grup d’empreses de major aportació voluntària.
Que, d’acord amb el que estableix l’article 18.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol,
sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de Catalunya (DOGC núm. 7677, de 2.8.2018), presenta candidatura al
càrrec de membre del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis
.......................................................... com a vocal de major aportació voluntària.
Que figura inscrit com elector o electora al cens electoral de la corporació.
Que la persona candidata compleix amb el requisit de no incórrer en causa legal que
impedeixi la condició d’elector/a, i que no es troba inhabilitat/ada d’acord amb la
normativa vigent.
D’acord amb l’article ............. del Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Servei .............................., el seu compromís de mantenir una
*
aportació voluntària per un import de:
_____________ euros, IVA no inclòs, i amb una periodicitat ..........................
*En cas de ser persona jurídica, la representació de la persona candidata que signa aquest
document ha de tenir facultats per adquirir aquest compromís econòmic.

ADJUNTA:
a) En cas de ser persona física, fotocòpia del DNI/passaport vigent del candidat/a.
b) En cas de ser persona jurídica, cal adjuntar, el DNI o el passaport vigent de la persona
física que signa en representació i, almenys, un dels documents següents acreditatius
de la representació legal o poder en virtut del qual té facultats de representació:
1.Còpia notarial autoritzada (o autèntica) de l’escriptura pública del nomenament
com a representant.
2.Certificat del Registre mercantil assegurant que té facultats per a aquest acte.
3.Còpia notarial autoritzada (o autèntica) de l’escriptura de poder especial
assegurant que té facultats per a aquest acte.
No s’admetrà la fotocòpia de cap d’aquests documents.

4.Fotocòpia dels documents esmentats (1
públic o pel secretari/ària de Cambra.

,2

,3

) concordada per fedatari

c) Certificat del secretari/ària general de la Cambra assegurant que la persona candidata
forma part del cens d’aquesta Cambra.
d) Acreditació de l’antiguitat de dos (2) anys d’exercici de l’activitat empresarial, mitjançant
un dels documents següents:


Si es tracta d’un candidat/a subjecte i no exempt/a de l’IAE:
Rebuts de l’IAE.
Certificació de l’Administració tributària.
Certificació de la Secretaria de la cambra.



Si es tracta d’un candidat/a subjecte i exempt/a de l’IAE:
Certificació de l’ajuntament del domicili social o de l’activitat.
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OBSERVACIÓ: cada cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya haurà
d’ajustar aquest document d’acord amb el seu Reglament de règim interior, per tal de complir amb els
requisits exigits per la presentació de candidatures. A més, cada cambra haurà d’incorporar la
corresponent clàusula de protecció de dades, d’acord amb la normativa vigent.

Certificació de l’Administració tributària.
Certificació de la Secretaria de la cambra.
e) Document emès per l’Agència Tributària on s’acrediti que la persona candidata es troba
al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions tributàries.
f)

Document emès per la Tresoreria de la Seguretat Social on s’acrediti que la persona
candidata es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social.

g) Autenticació de la signatura del document de presentació de candidatura mitjançant
diligència d’un dels documents següents:
Certificat del secretari/ària de la cambra.
Certificació notarial.
Reconeixement bancari.

Signatura de la persona candidata o, en cas de persona jurídica, de la seva representació

_____________________, ___ de ________________ de 2019

SR./SRA. SECRETARI/ÀRIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA,
SERVEIS ..................................................................................................
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Annex 4. Proveïdors de serveis de certificació digitals admesos per a l’exercici del vot
per mitjans electrònics de forma remota

Tipus 0 a @firma

Tipus 11 a @firma

Tipus 12 a @firma

Proveidors de serveis de certifiació

Certificats de persona
Certificats de persona
física representant davant
Certificats de persona física física representant davant
AAPP d’entitat sense
per a electors persones
AAPP de persona
personalitat jurídica per a
físiques
jurídica per a electors
electors sense
persona jurídica
personalitat jurídica
Entitat certificadora
ACA
ACCV
aNcert
ANF
Banco de España
Banco Santander
Camerfirma
CATCERT
CGCOM
CNP
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