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DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - NUM. 2985 - 30.9.1999 
ESTATUTS DEL MERCAT CARNI-RAMADER I AVÍCOLA DE BARCELONA 

RESOLUCIÓ 
de 6 d’agost de 1999, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 27 de juliol 
de 1999, d’aprovació dels Estatuts del Mercat Carni-ramader i Avícola de Barcelona. 
Havent estat aprovats els Estatuts del Mercat Carni-ramader i Avícola de Barcelona 
pel Govern de la Generalitat,  

Resolc: 
Que es doni publicitat a l’Acord del Govern de 27 de juliol de 1999, pel qual s’autoritza 
la modificació dels Estatuts del Mercat Carni-ramader i Avícola de Barcelona, Acord 
que s’adjunta annex a aquesta Resolució. 

Barcelona, 6 d’agost de 1999 

Antoni Subirà i Claus 
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme 

Annex 
Acord del Govern de 27 de juliol de 1999, d’aprovació dels Estatuts del Mercat Carni-
ramader i Avícola de Barcelona. 

El Govern de la Generalitat, en virtut del que disposa el Decret 2/1983, de 14 de gener, 
sobre assumpció per la Generalitat de les competències referents a centres de 
contractació de mercaderies, en la sessió tinguda els dies 19 i 20 de febrer de 1987 va 
aprovar els Estatuts del Mercat Carni i Ramader, els quals es van fer públics 
mitjançant la Resolució de 12.5.1987 (DOGC núm. 845, de 29.5.1987). 

En data 23.7.1998, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona sol·licita 
davant la Direcció General de Comerç la modificació dels Estatuts del Mercat Carni-
ramader i Avícola de Barcelona, aprovats pel Ple de la corporació el 12.12.1996 i 
ratificats en la sessió de 5.2.1998. 

En data 17.3.1999 té entrada al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme l’informe 
preceptiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca on es feien una sèrie 
d’observacions que queden recollides en una nova versió dels Estatuts i Reglament de 
la Comissió de Preus de l’esmentat Mercat, que rep el vistiplau del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en data 21.6.1999. 
En conseqüència, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, el Govern, 
acorda: 

—1 Aprovar els Estatuts del Mercat Carni-ramader i Avícola de Barcelona, que 
inclouen el Reglament de la Comissió de Preus de l’esmentat Mercat, que figuren 
annex a aquest Acord. 

—2 Autoritzar el conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per adoptar les mesures 
oportunes per a la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 



Estatuts 
del Mercat Carni-ramader i Avícola de Barcelona i Reglament de la Comissió de Preus. 

Capítol 1 
Denominació i objecte 

Article 1  
En compliment de la funció pública i administrativa de crear i administrar llotges de 
contractació, que correspon a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació 
d’Espanya, segons disposa l’article 2.2.e) de la Llei 3/1993, de 22 de març, que les 
regula, el Mercat Carni-ramader i Avícola és el servei especial que la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona té establert per reunir, al menys un cop 
per setmana, a comerciants, industrials, agents comercials i altres possibles operadors 
relacionats amb els sectors carni, ramader i avícola per a la realització de les 
operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d’oferta i de 
demanda, referides als sectors esmentats. 

Article 2 
El Mercat Carni-ramader i Avícola tindrà el caràcter de servei especial regulat de 
conformitat amb el que disposen els articles 6.s) i 49 del Reglament de règim interior 
de la Cambra. 
Es regirà, en relació als drets i obligacions dels operadors adherits al Mercat, a 
l’estructura i funcionament dels seus òrgans de gestió, així com pel que fa al seu règim 
pressupostari, pels presents Estatuts i pels acords que per al seu desplegament o 
aplicació prenguin, d’acord amb les seves facultats, el Ple o el Comitè Executiu de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Junta Rectora del 
Mercat Carni-ramader i Avícola. 

Article 3 
El Mercat Carni-ramader i Avícola continuarà tenint les seves sessions tots el dimarts, 
feiners, en el Saló de Contractacions de la Casa Llotja del Mar, seu de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, de les 17 hores a les 20 hores, 
llevat de la temporada d’estiu, durant la qual es perllongarà fins a les 20 hores i 30 
minuts. 
Qualsevol variació de la freqüència de les sessions d’horaris o senyalament de 
festivitats serà disposada per la Junta Rectora o, en cas d’urgència, per la Comissió 
delegada, la qual donarà compte de la seva decisió a la Junta Rectora. La variació 
acordada serà anunciada als adherits al Mercat en la forma usual. 

Article 4 
Són operadors del Mercat Carni-ramader i Avícola tots els comerciants, majoristes o 
detallistes, industrials, agents comercials i d’altres diversos relacionats amb els sectors 
carni, ramader i avícola, que en legal exercici de la seva activitat, dediquin o relacionin 
el seu negoci al tràfic habitual dels productes i mercaderies que són objecte propi dels 
esmentats sectors, i hagin inscrit en el Llibre de Registre del Mercat, com a adherits, el 
seu nom o raó social, així com la seva denominació comercial , si resultés prou 
acreditada a judici de la Junta Rectora del Mercat Carni-ramader i Avícola. 
L’admissió al Mercat d’un operador com a adherit serà acordada per la Junta Rectora 
un cop verificat que aquell està legalment facultat per a exercir comerç o indústria 
relacionats amb els sectors carni, ramader o avícola.  

Article 5 
En qualsevol moment els operadors adherits al Mercat Carni-ramader i Avícola de 



Barcelona, poden renunciar a aquesta condició, mitjançant comunicació escrita al 
president de la Junta Rectora del Mercat. 

Article 6 
El Reglament del Mercat establirà el règim de sancions aplicable a les faltes comeses 
contra les normes estatutàries i reglamentàries, que podran arribar a la pèrdua de la 
condició d’adherit en el supòsit que la transgressió revesteixi gravetat. 
Les sancions seran imposades per la Junta Rectora del Mercat, després d’instruït un 
expedient amb audiència de l’interessat. L’acord de la Junta imposant una sanció pot 
ser objectat per escrit davant el Ple de la Cambra. 

Capítol 2 
Òrgans del Mercat 

Article 7 
L’organització, funcionament, gestió i administració del Mercat Carni-ramader i Avícola 
es confien a una Junta Rectora integrada per divuit membres, tots ells elegits d’entre 
els adherits al Mercat, d’acord amb la següent composició: 
Tres del sector del bestiar, dels quals: un del sector boví, un del porquí i un del 
d’aviram. 
Tres comerciants majoristes, dels quals: dos comerciants de magatzems frigorífics i un 
comerciant a l’engròs d’ous. 
Tres comerciants minoristes, dels quals: un cansalader, un carnisser i un comerciant 
d’ous a la menuda. 
Quatre industrials, dels quals: dos escorxadors i dos fabricants d’embotits. 
Un agent comercial. 
Quatre operadors adherits al Mercat designats per la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona d’entre els components dels grups anteriorment 
citats. 
Correspon també a la Junta Rectora del Mercat tenir cura de tot el que pugui contribuir 
a la millora i seguretat de les operacions comercials i pràctiques mercantils.  
El president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
exercirà en relació al Mercat les funcions que li corresponen com a òrgan de govern de 
la corporació. 

Article 8 
Són elegibles tots els operadors adherits al Mercat amb un any d’antiguitat, al menys, i 
inscrits amb aquesta condició en el Llibre de Registre del Mercat, que estiguin al 
corrent del pagament de la seva quota. 
L’elecció es farà per votació directa i secreta, i seran electors, per a l’elecció dels 
membres de cada grup dels que composen la Junta Rectora, els adherits al Mercat 
que exerceixin la corresponent activitat. 

Article 9 
La durada del càrrec de membre de la Junta Rectora serà de sis anys. Els cessants 
podran ser reelegits. 

Article 10 
Els membres de la Junta Rectora es renovaran per meitat cada tres anys. 
Les eleccions es faran el primer dimarts feiner del mes d’octubre de l’any que 
correspongui efectuar-les. 
La presentació de candidatures podrà realitzar-se des de la data de convocatòria de 
les eleccions fins el dia quinze de setembre anterior, havent de comptar-se entre 
aquesta data i la de convocatòria un mínim de deu dies. 



Les designacions a fer per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
hauran de ser comunicades a la Junta Rectora abans del 15 de setembre, per tal 
d’evitar qualsevol dualitat d’elecció. 
Les candidatures seran presentades en la Secretaria del Mercat i cadascuna haurà de 
tenir, al menys, el suport de vuit adherits al Mercat. 
La presa de possessió dels nous càrrecs es realitzarà el primer dimarts feiner del mes 
de novembre següent. 

Article 11 
Actuarà com a secretari, el secretari general de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona o la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella 
en la qual delegui. 

Article 12 
Una vegada elegits i, en el seu cas, designats, els membres de la Junta Rectora 
prendran possessió del seu càrrec en la primera reunió que en sigui convocada i 
procediran a elegir els càrrecs de la Junta Rectora. 

Article 13 
Si es produeixen vacants durant l’exercici del càrrec, aquestes seran cobertes, fins a 
l’acabament del mandat del qui causà la vacant, per la Junta Rectora en el termini 
màxim de trenta dies. 
Correspondrà a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
proveir les vacants produïdes entre els membres de la Junta de la seva designació.  

Article 14 
Són càrrecs de la Junta Rectora del Mercat el president, dos vicepresidents, primer i 
segon, el tresorer i el comptador. L’elecció dels càrrecs de president i dels dos 
vicepresidents no podrà coincidir en ocasió duna mateixa renovació parcial de la 
Junta. 

Article 15 
El president exercirà la representació de la Junta Rectora del Mercat, en nom de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Convocarà i presidirà 
les sessions de la Junta Rectora, en dirigirà els debats, decidint amb el seu vot els 
empats que es puguin produir, i en serà l’executor dels acords.  
Podrà ser convocat, amb veu i sense vot, a les sessions ordinàries del Ple de la 
Cambra. 
En el supòsit de vacant, absència o malaltia del president, el substituiran els 
vicepresidents pel seu ordre. 
El tresorer custodiarà els fons assignats al Mercat i signarà els documents de 
cobrament i pagament. 
El comptador tindrà al seu càrrec el control de l’execució del pressupost a fi d’evitar 
desviacions i supervisarà la comptabilitat, signant conjuntament amb el tresorer la 
liquidació del pressupost. 
Podrà nomenar-se tresorer i comptador suplents per als casos de vacant, absència o 
malaltia. 
El secretari serà el fedatari dels acords adoptats en les reunions de la Junta Rectora i 
vetllarà per l’observància de les normes legals i reglamentàries aplicables. 

Article 16 
El personal necessari per al funcionament del Mercat hi serà adscrit per la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la qual hi assignarà també els 



mitjans d’estructura general, tot de conformitat amb les previsions pressupostàries de 
la pròpia corporació. 

Article 17 
La Junta Rectora es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos i sempre que 
ho sol·licitin quatre dels seus membres, mitjançant escrit que esmenti els assumptes a 
tractar. 
La Junta Rectora quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la seva reunió la 
meitat més un dels membres que, de fet, la composin. Els acords es prendran per 
majoria de vots dels assistents. 
L’assistència a les reunions de la Junta Rectora serà obligatòria i personal, llevat 
d’excusa per causa justificada, que s’haurà de comunicar prèviament a la presidència. 
Es considerarà vàlida la delegació escrita de vot entre els membres de la Junta.  
El càrrec de membre es podrà perdre per la no assistència a tres reunions de la Junta 
Rectora en el transcurs d’un any natural. 
El director gerent de la Cambra podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de 
la Junta Rectora i de la Comissió delegada del Mercat.  
L’exercici de tots els càrrecs de la Junta Rectora serà gratuït, però els seus titulars 
podran rescabalar-se de les despeses justificades fetes en nom o per compte del 
Mercat. 

Article 18 
A l’objecte de decidir els afers urgents i preparar les reunions de la Junta Rectora del 
Mercat, existirà una Comissió Delegada, que composaran els càrrecs indicats a 
l’article 14 i que donarà compte dels seus acords a la Junta Rectora en ocasió de la 
primera reunió que aquesta tingui. 
El secretari de la Junta Rectora trametrà regularment les convocatòries, ordres del dia 
i actes de les reunions als òrgans de Presidència i Direcció de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.  

Capítol 3 
Comissió de preus 

Article 19 
Les funcions de xifrar les cotitzacions registrades en el mercat, d’establir el mètode per 
a determinar-les i de fer-les públiques, exposant-les en tot cas en lloc ben visible del 
Saló de Contractacions de la Casa Llotja de Mar, corresponen a la Comissió de Preus. 

Article 20  
En el sí de la Comissió de Preus del Mercat Carni-ramader i Avícola de Barcelona es 
formarà una taula per cadascun dels sectors porquí, boví i del comerç d’ous. La 
composició de cadascuna de les taules i el nomenament dels operadors adherits al 
Mercat que han d’integrar-les són de la competència de la Junta Rectora. La 
composició de les taules serà equilibrada entre els sectors d’oferta i els de demanda. 
Els vocals designats han de ser necessàriament operadors adherits al Mercat que 
pertanyen als sectors senyalats en el paràgraf anterior. 
Correspon també a la Junta Rectora la designació del president de la Comissió de 
Preus, que ho serà també de cada taula. Els requisits per a la designació i la forma 
d’efectuar-se es determinaran en el Reglament de la Comissió de Preus. 
Tots els operadors adherits al Mercat estan obligats a facilitar les dades i informacions 
que els demani la Comissió de Preus per al compliment de la seva funció, en la forma 
que reglamentàriament s’estableixi.  



Article 21 
La Junta Rectora del Mercat té la facultat d’elaborar i aprovar el Reglament de la 
Comissió de Preus, el qual text figurarà sempre com annex en aquests Estatuts. 

Capítol 4 
Recursos i règim pressupostari 

Article 22 
El règim econòmic del Mercat serà pressupostari, havent de ser els pressupostos 
objecte de liquidació en finalitzar cada exercici.  

Article 23 
Per la realització dels seus fins, el Mercat disposarà dels recursos següents: 
a) Les quotes ordinàries i extraordinàries dels adherits. 
b) Els drets d’entrada a les sessions del Mercat. 
c) Les tarifes per prestació de serveis. 
d) Les subvencions que li siguin atorgades per ens o organismes de dret públic. 
e) Les aportacions d’altres persones o entitats que no representin una càrrega o 
gravament i siguin acceptades per la Junta Rectora, amb autorització de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Article 24 
La Junta Rectora del Mercat formarà amb periodicitat anual el projecte de pressupost 
ordinari de despeses i ingressos per a la realització de l’activitat prevista, descrita en 
una memòria que s’acompanyarà a l’efecte. El pressupost anual inclourà tots els 
ingressos i despeses previsibles i serà equilibrat. 
L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural. 
Per a la realització d’activitats o prestació de serveis no previstos en el pressupost 
ordinari hauran de formar-se pressupostos extraordinaris. 
Els projectes de pressupostos i de les seves liquidacions, amb el corresponent informe 
d’auditoria, seran elevats tot seguit al Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona per a la seva aprovació. La Cambra podrà donar les 
instruccions necessàries per a l’elaboració dels pressupostos i de llurs liquidacions, 
així com fixar terminis per a la seva presentació. 

Capítol 5 
Modificació dels Estatuts 

Article 25 
La modificació dels presents Estatuts correspon a la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona que podrà acordar-la per iniciativa pròpia, previ 
informe favorable de la Junta Rectora del Mercat, o a proposta motivada d’aquesta. 
Disposicions transitòries 
Primera 
Els membres que, en aprovar-se aquests Estatuts, composen la Junta Rectora del 
Mercat Carni-ramader de Barcelona continuaran en l’exercici de les seves funcions fins 
la terminació del respectiu mandat.  
Segona 
La durada del mandat dels cinc nous membres, amb els quals s’amplia a divuit la 
composició de la Junta Rectora, segons resulta del que ve disposat en l’article 7 dels 
presents Estatuts, s’estendrà per a tres d’ells, elegits per sorteig, fins el moment de la 
propera renovació parcial de la Junta. 
Tercera 
El Reglament del Mercat serà elaborat per la Junta Rectora en el termini de sis mesos, 



comptats a partir de la definitiva aprovació dels presents Estatuts, i elevat tot seguit a 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a la seva 
aprovació. 
 

Reglament de la Comissió de Preus del Mercat Carni-ramader i Avícola de 
Barcelona. 

Article 1 
Són funcions de la Comissió de Preus: 
a) Determinar les cotitzacions més representatives de les operacions realitzades en 
cadascuna de les sessions del Mercat. 
b) Fer-les públiques en la forma acordada per la Junta Rectora. 
c) Proposar a la Junta Rectora la forma mitjançant la qual farà públiques les 
cotitzacions registrades en cadascuna de les taules. 
d) Elevar propostes a la Junta Rectora sobre normes de comercialització, 
normalització i tipificació dels productes que són objecte de cotització i d’aquells que, 
previ acord de la Junta Rectora, ho puguin ser més endavant. 
e) Ser òrgan consultiu de la Junta Rectora. Les opinions de la Comissió de Preus no 
són vinculants per la Junta Rectora. 

Article 2  
2.1 Per fixar les cotitzacions més representatives es formarà una taula de preus per 
cadascun dels sectors de productes admesos a cotització. 
2.2 En l’actualitat estan formades i actuen taules pels sectors boví, porquí i d’ous. 
Article 3 
El president de la Comissió de Preus serà nomenat per la Junta Rectora del Mercat, i 
haurà de ser una persona no vinculada a l’activitat comercial del sector. En cas de 
delegació, la persona en qui delegui per a presidir una Taula de preus haurà de 
complir el mateix requisit de no estar vinculada a l’activitat comercial del sector. 

Article 4 
El nombre de vocals de cada taula no serà inferior a vuit ni superior a setze. La durada 
dels càrrecs de president de la Comissió de Preus i de vocal de les taules de preus 
serà de sis anys i la seva renovació coincidirà amb aquella de la Junta Rectora del 
Mercat en la qual s’elegeixi el seu president. 
Les eleccions per a la renovació periòdica de les vocalies de les taules de preus seran 
convocades juntament amb les de la corresponent renovació de la Junta Rectora del 
Mercat. 

Article 5 
Les taules de preus tindran la següent composició: 

Taula de preus del sector porquí: 
Estarà constituïda per 5 vocals, d’entre els escorxadors i sales de desfer, 4 vocals pels 
magatzems frigorífics, 5 vocals d’entre fabricants d’embotits i 1 comerciant minorista. 
Els vocals seran elegits per majoria simple i votació secreta. Podran ser electors i 
elegibles per cadascun dels grups venedors i compradors tots aquells que reuneixin la 
condició d’adherit al Mercat, definint-se com a venedors els escorxadors i sales de 
desfer i com a compradors els magatzems frigorífics i fabricants d’embotits, que 
manipulin o transformin els productes, així com un comprador minorista del porcí, 
titular de més d’un punt de venda al detall, i que, per tal de proveir-los, faci compres de 
peces a l’engròs dedicades exclusivament a aquesta finalitat. 



Taula de preus del sector boví: 
Estarà constituïda per 6 escorxadors i sales de desfer i 6 distribuïdors, magatzemistes 
i minoristes. 
Els vocals seran elegits per majoria simple i votació secreta. Podran ser electors i 
elegibles per cadascun dels grups venedors i compradors tots aquells que reuneixin la 
condició d’adherit al Mercat, definint-se com a venedors els escorxadors i sales de 
desfer i com a comprador els distribuïdors, els magatzemistes i minoristes. 

Taula de preus del sector d’ous: 
Estarà constituïda per 6 centres de classificació i 6 majoristes i minoristes. 
Els vocals seran elegits per majoria simple i votació secreta. Podran ser electors i 
elegibles per cadascun dels grups venedors i compradors tots aquells que reuneixin la 
condició d’adherit al Mercat, definint-se com a venedors els centres de classificació i 
com a compradors els majoristes i minoristes. 
El president presidirà les reunions i actuarà com a moderador en les deliberacions, 
vetllarà pel compliment del Reglament de la taula de preus i impedirà que entre els 
components es puguin proposar o formalitzar operacions de compra-venda en el 
transcurs de la reunió, amb facultat per disposar l’expulsió d’aquell o aquells que 
infringeixin aquesta regla. 

Article 6 
La Junta Rectora del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona fixarà les normes 
de comercialització, normalització i tipificació dels productes objecte de contractació i 
les que recullin la problemàtica d’algun dels sectors, així com els dies i hores de les 
reunions de les taules de preus. 

Article 7 
Per fixar el preu orientatiu, les taules de preus procediran de la manera següent: 
a) S’iniciarà amb un canvi general d’impressions durant el qual els vocals de la taula 
exposaran ordenadament les dades que obrin en el seu poder respecte a la mitjana 
del preu orientatiu per a cadascun dels productes, classes, i categories. 
b) S’intentarà determinar el preu més orientatiu mitjançant acords per unanimitat. Si no 
fos possible, es procedirà a la votació per obtenir el preu entre els vocals de cadascun 
dels sectors assistents a la reunió. 
c) Si per qualsevol causa fos impossible acordar un preu, el president tindrà plena 
autoritat per fixar-lo, sense dissoldre la reunió. 
d) En cap cas podrà determinar-se dos o més preus diferents per a un mateix 
producte. 

Article 8 
Les reunions de les taules de preus tindran lloc un dia a la setmana com a mínim. De 
no haver-hi un quòrum mínim d’assistència de la meitat més un dels vocals que 
composen les taules, la Taula es reunirà en segona convocatòria mitja hora més tard i 
serà vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre de vocals assistents. 
En qualsevol cas, serà necessària l’assistència d’un vocal, almenys, de cadascun dels 
sectors respectivament especificats en la composició de les taules, segons es disposa 
en l’article 5 d’aquest Reglament. 

Article 9 
En finalitzar la reunió, s’aixecarà l’acte que signaran el president i un vocal de 
cadascun dels sectors. 
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