
 
 
 

Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, 

Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya 

Valoració de les aportacions al tràmit de participació ciutadana en el Projecte de Decret 

sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 

navegació de Catalunya, i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de 

les Cambres de Catalunya 

 

El Departament d’Empresa i Treball va obrir el tràmit de participació ciutadana, d’acord amb 

l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, sobre el Projecte de Decret per regular el règim electoral de les cambres 

oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i la constitució dels òrgans de 

govern del Consell General de les Cambres de Catalunya, amb l’objectiu de que les persones 

tinguin el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en 

aquesta iniciativa normativa. 

Els objectius de la iniciativa normativa són els següents:  

1. Disposar d’un règim electoral actualitzat que faciliti l’organització i celebració d’eleccions 

per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres, superant la dispersió normativa que 

actualment afecta la matèria, i regulant de manera completa el procediment electoral de les 

cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. 

2. Millorar la seguretat jurídica, d’una banda a les cambres de comerç i al Consell General de 

les Cambres i, d’altra, als electors i les electores, en tot el procés electoral cameral.  

3. Facilitar la mecànica del procés electoral a tots els que hi intervenen, ja siguin candidats, 

electors, juntes electorals, òrgan tutelar, de les pròpies cambres o inclús de l’auditor.  

Des del dia 30 de juny de 2022 fins al 15 de juliol de 2022 es va convidar a la ciutadania a fer 

aportacions i propostes a través del Portal Participa de la Generalitat de Catalunya amb 

l’objectiu de disposar de les seves opinions i de conèixer el posicionament respecte d’aquells 

punts que permetin una millor elaboració de la proposta de Decret. En el Portal Participa la 

ciutadania va poder accedir lliurement als documents següents: el text del Projecte de Decret, 

la Memòria general i la Memòria d’avaluació d’impacte. A més de la documentació esmentada 

anteriorment, la ciutadania disposava d’una explicació sobre els principals objectius de la 

iniciativa, així com del contingut de la proposta i els seus aspectes principals. També es va 

facilitar una bústia de suport al ciutadà (areacambres.empresa@gencat.cat) per qualsevol 

dubte o aclariment al respecte. 

 

Durant el període de presentació de propostes en aquest procés participatiu ciutadà no s’ha 

rebut cap proposta ni cap suggeriment.  

 

Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.  

Barcelona, 18 de juliol de 2022. 


