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La Cambra de Barcelona fomenta la participació a les 

eleccions del proper mes de maig 
 

 La corporació habilitarà 11 col·legis electorals, un a les oficines centrals de la Cambra 

i la resta repartits a cadascuna de les 10 delegacions territorials. 

 

 A partir de la setmana que ve, la Cambra activarà un sistema al seu web amb la finalitat 

de facilitar informació prèvia als electors/-es. Aquest sistema permetrà consultar 

prèviament la pertinença o no al cens de la corporació i consultar tots els grups i 

categories on pot votar cada elector/-a.  

 

 Les eleccions del maig serviran per escollir 40 dels 60 membres del Ple de la Cambra 

de Comerç de Barcelona.  

 

Barcelona, 15 de març de 2019.- Un cop proclamades les candidatures per part de la Junta 

Electoral, la Cambra de Comerç de Barcelona ha començat a activar els mecanismes que té a l’abast 

per tal de fomentar la participació a les eleccions del proper mes de maig.  

D’una banda, el dia de la votació presencial (8 de maig) la corporació habilitarà 11 col·legis electorals 

que s’ubicaran respectivament a les oficines centrals de la Cambra (Av. Diagonal, 452 Barcelona) i 

a cadascuna de les 10 delegacions territorials.  

I de l’altra, i ja partir de la setmana que ve, la corporació posarà a disposició de les empreses una 

eina de consulta dins del web de la Cambra, a través de la qual es podrà consultar prèviament la 

pertinença o no al cens de la corporació. Aquesta consulta es podrà fer a l’espai del web que inclou 

tota la informació sobre el procés electoral. En aquest mateix apartat del web s’habilitarà, a més, un 

altre apartat on també es podran consultar, introduint el NIF, tots els grups i categories on pot votar 

cada elector/-a.  

Per la seva banda, l’auditor designat per la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de comprovar 

que tot el procés de votació és correcte, vetllarà per la legalitat del vot abans, durant i després de 

les eleccions. 

Aquestes eleccions serviran per escollir 40 dels 60 membres del Ple de la corporació.  

En aquests moments, el Ple de la Cambra està format per un total de 69 membres: 60 elegits per 

sufragi lliure i nou més que representen les organitzacions empresarials. El Ple que sortirà de les 

properes eleccions, estarà format per 60 membres en total d’acord amb l’estructura següent: 

 40 membres, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegits mitjançant sufragi lliure, igual, 

directe i secret, entre tots els electors de la Cambra, classificats per grups i categories  

 14 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens. 

S’estableix una aportació mínima –actualment, de 75.000€- per any natural de mandat, de 

manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de la condició de membre 

del Ple. 
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 6 membres elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials 

més representatives. 

 

Un cop constituït el Ple, seran els seus membres els que escolliran el President i el Comitè Executiu. 

 

El procés electoral  

A les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona poden votar totes aquelles persones, físiques 

o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o 

navilieres dins la demarcació cameral i que estiguin al cens electoral de la Cambra. 

La demarcació de la Cambra de Barcelona comprèn tota la província de Barcelona tret dels territoris 

que formen part de les demarcacions de les cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa.  

El requisits per votar de forma remota entre el 2 i el 7 de maig són: formar part del cens electoral i 

disposar d’un certificat digital dels que s’han inclòs a la convocatòria. 

En el transcurs del procés de votació remota hi haurà un servei d'atenció a l'usuari de la plataforma 

habilitada per resoldre qualsevol incidència tècnica. De totes maneres, en els propers dies, la pàgina 

web de la Cambra de Barcelona disposarà d’informació respecte de les característiques tècniques 

de la votació. 

Per votar de forma presencial el dia 8 de maig, els requisits varien en funció de si és una persona 

física o si és jurídica la que emet el vot:  

Les persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la Mesa els hagi 

identificat amb el seu DNI o passaport vigent, els hagi registrat i donat accés per votar. Les persones 

jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica podran emetre el seu vot de forma presencial, 

mitjançant el seu representant, després que la Mesa electoral les identifiqui, les registri i els hi doni 

accés per votar. Els representants de les persones jurídiques, a més del DNI o passaport vigent, 

hauran de presentar el poder de representació corresponent.  

 

Particularitats del procés electoral cameral 

 

Es pot donar el cas que una empresa voti i es presenti a la vegada a més d’una Cambra. És a dir, 

les persones físiques i jurídiques que tinguin sucursals o agències en circumscripcions 

corresponents a l'àmbit territorial de diverses cambres tenen dret electoral en cadascuna d'aquestes. 

S'aplica la mateixa norma a les empreses que tenen el domicili social en l'àmbit territorial d'una 

cambra però desenvolupen la seva activitat en un altre. 

 

De la mateixa manera que, si una empresa no té seu a l’àrea de Barcelona hi pot votar sempre que 

desenvolupi una activitat econòmica dins l’àrea de Barcelona. Per exemple, pot tenir la seu social 

fora de la demarcació però un establiment a Barcelona. 
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