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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL MERCAT  
CARNI-RAMADER I AVÍCOLA DE BARCELONA 

Article 1 

Denominació i activitat 
El Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona, en endavant “el Mercat”, té el caràcter de 
servei especial regulat de conformitat amb allò que disposa l’article 49 del Reglament de Règim 
Interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
Operen en el Mercat els productors, industrials, comerciants, agents comercials i empreses de 
serveis que, de manera regular i professional, es dediquen o es relacionen amb el tràfic de la 
carn i de l’avicultura i d’altres productes comercialitzats o cotitzats usualment o que més 
endavant puguin cotitzar-se al Mercat i concorrin amb aquesta finalitat a l’esmentat centre de 
contractació. 

Article 2 

El Mercat és un servei obert a tots els productors, industrials, comerciants, agents comercials i 
empreses de serveis que s’hi adscriguin i estiguin en el legal exercici de la seva professió i al 
corrent de pagament del recurs cameral permanent de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació a que pertanyen, en el cas que en siguin electors. 

Article 3 

Les sessions del Mercat es venen celebrant des de novembre de l’any 1972 al Saló de 
Contractacions de la Casa Llotja del Mar de Barcelona, seu de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, els dimarts de cada setmana, de les 17 a les 20 hores, 
excepte la temporada d’estiu, durant la qual es perllongarà fins les 20 h. 30 min. 
La Junta Rectora del Mercat pot modificar l’horari de les sessions del mercat i declarar un dia 
com a inhàbil per a tenir sessió de mercat quan es tracti de festivitat coincident o quan sigui 
costum. En aquests casos, els acords de la Junta Rectora seran anunciats en el tauler del Saló 
de Contractacions de la Casa Llotja del Mar amb raonable anticipació. 

Article 4  
 
El Mercat podrà formar part i participar en aquells organismes creats per l’Administració Central 
o Autonòmica per el seguiment dels preus càrnics i d’avicultura, i fixar preus de referència. Té 
també facultat per a dirigir-se a les Administracions Públiques sobre qüestions que afectin al 
funcionament dels mercats. 

Article 5 

Adhesió i inscripció 
Els productors, industrials, comerciants, agents comercials i empreses de serveis que vulguin 
concórrer dins el recinte del Saló de Contractacions de la Casa Llotja del Mar de Barcelona, a 
les sessions del Mercat, sol·licitaran per escrit la seva admissió com Adherit al Mercat al 
President de la Junta Rectora, complimentant el model establert a l’efecte en el que faran 
constar el nom o denominació social, activitats i adreça, i s’acompanyarà fotocopia del 
document d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
Correspon a la Junta Rectora del Mercat resoldre sobre les sol·licituds d’admissió. En cas de 
denegació, que haurà d‘ésser motivada, el peticionari podrà reclamar al Ple de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
L’admissió, previ pagament de la quota anual establerta per la Junta Rectora del Mercat, dóna 
dret a rebre un passi, que faculta a l’adherit per participar en totes les sessions del Mercat, 
accedir a aquest efecte al Saló de Contractacions de la Casa Llotja del Mar de Barcelona, i a 



rebre un exemplar dels Estatuts i del Reglament de Règim Interior del Mercat. 
Els adherits al Mercat, seran inscrits en el Llibre Registre, dins el grup d’activitats a que 
pertanyen. Des del moment de la inscripció quedaran obligats a complir els Estatuts i 
Reglament de Règim Interior i a contribuir a la bona marxa de les activitats del Mercat.  
 
Article 6 

Drets dels Adherits al Mercat 
Els adherits tenen els següents drets: 

1- Operar en el mercat efectuant transaccions mercantils pròpies de les activitats càrniques, 
ramaderes i avícoles que compren. 
2- Rebre el full de preus setmanals, que edita i envia la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona. 
3- Ser informat de les activitats del Mercat i de la Junta Rectora. 
4- Participar en les comissions i ponències que es creïn d’acord amb les seves formes de 
funcionament.  
5- Exercir els drets electorals actius i passius per a la renovació estatutària dels membres que 
componen la Junta Rectora pertanyents al seu corresponent sector d’activitat. 

Article 7 

Obligacions dels adherits 
Són obligacions dels adherits:  
Respectar les regles de la competència lleial i els principis de bona fe contractual en les 
operacions i tractes que efectuin en les sessions del Mercat. 
Complir les normes estatutàries i reglamentàries del Mercat i pagar les quotes ordinàries i 
extraordinàries que estableixi la Junta Rectora pel manteniment i necessitats del Mercat. 
Facilitar les dades necessàries, no confidencials, per tal de donar transparència a les 
transaccions i facilitar i informar sobre els preus de les efectuades. 

Article 8 

Òrgans de Govern 
Són òrgans de govern del Mercat la Junta Rectora i la Comissió Delegada. 
Article 9 
Junta Rectora 
Estan confiades a la Junta Rectora l’organització, funcionament, gestió i administració del 
Mercat. 
La Junta Rectora es compon de 18 membres en actiu de la seva professió, dels quals seran 
elegits d’entre els tres sectors al Mercat i quatre designats per la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, en la forma següent: 
 
Membres electes: 

TRES DEL SECTOR DEL BESTIAR, DELS QUALS: 
Un del sector boví, un del porcí i un del d’aviram 
TRES COMERCIANTS MAJORISTES, DELS QUALS: 
Dos 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 MEMBRES DESIGNATS PER LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I 
NAVEGACIÓ DE BARCELONA. 
Un adherit per cadascun dels grups anteriorment citats. 
El mandat de membre de la Junta Rectora té una durada de sis anys. La renovació es farà per 
meitat cada tres anys.  



El càrrec de membre és personal, indelegable i gratuït, però el seu titular tindrà dret a ésser-li 
restituïdes les despeses legítimes fetes en nom o per compte del Mercat. 

Article 10 
Eleccions 
La Junta Rectora convocarà les eleccions per a la renovació estatutària dels membres que la 
composen, d’acord amb el següent calendari i procediment: 
- Les eleccions es celebraran el primer dimarts feiner del mes d’octubre i es convocaran amb 
un mes d’antelació. 
- Poden ser candidats tots els adherits que estiguin al corrent de les obligacions econòmiques 
establertes en els estatuts del Mercat i en el pagament del recurs cameral permanent de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació i no estiguin sotmesos a expedient 
disciplinari. 
- Les candidatures, separades per grups electorals, es presentaran a la Secretaria del Mercat 
dins dels 15 dies següents a la convocatòria, amb la signatura de nou adherits dels que 
componen cada grup. 
- La Junta Rectora es reunirà dins dels tres dies següents al termini del període de presentació 
de candidatures a l’objecte de proclamar-les si reuneixen els requisits estatutaris. En la mateixa 
sessió determinarà la data en la que tindrà lloc la sessió constitutiva de la Junta Rectora 
renovada i aprovarà la corresponent ordre del dia. En cas afirmatiu, ho comunicarà 
immediatament als candidats proclamats. 
- En cas de que no es presenti cap candidatura o que aquesta sigui declarada nul·la, es 
considerarà que són elegibles els adherits de cada grup que reuneixin els requisits necessaris 
per a ser candidat. 
- L’acord de la Junta Rectora contrària a l’acceptació d’una candidatura podrà ser objecte de 
reclamació davant el Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Article 11 
La votació 
1. De presentar-se més d’un candidat en un o més grups per cada lloc a cobrir, les votacions 
per l’elecció tindran lloc al Saló de Contractacions de la Casa Llotja del Mar de Barcelona, des 
de 17 a les 20 hores. 
2. La taula electoral estarà presidida per un Membre del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona i dos membres de la Junta Rectora del Mercat designats 
per la mateixa i que no siguin candidats. Actuarà de Secretari el del Mercat. L’escrutini serà 
públic i es considerarà elegit el candidat que tingui el major nombre de vots. En cas d’empat, es 
considerar electe l’adherit més antic i, si continués l’empat, es desfarà a la sort.  
3. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona en la seva sessió plenària 
del mes de juliol de l’any, haurà de procedir al nomenament dels quatre adherits al Mercat que 
li pertoca designar, un per cada grup electoral, i comunicarà els nomenaments acordats al 
President del Mercat, a fi d’evitar qualsevol dualitat d’elecció. En la mateixa sessió plenària, 
caldrà designar el membre del Ple que si s’escau, haurà d’exercir la presidència de la taula 
electoral conformement al que estableix el paràgraf anterior. Als efectes d’aquestes 
designacions, el President de la Cambra i el President de la Junta Rectora del Mercat poden 
establir el règim de consultes que estimin oportú. 
Verificada l’elecció, el Secretari del Mercat comunicarà a la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona la composició de la Junta Rectora que hagi resultat de les 
eleccions. 

Article 12  
Elecció dels càrrecs 
Una vegada elegits i designats els nous membres de la Junta Rectora, el President en actiu 
convocarà, dins dels vint dies següents, la sessió constitutiva de la nova Junta Rectora, en la 
qual sessió es procedirà a l’elecció dels càrrecs de President, Vice-president 1er., Vice-
president 2 on., Tresorer i Comptador. 
Presidirà la sessió constitutiva el vocal de més edat si amb motiu de la renovació parcial 
correspon elegir el càrrec de President.  
La proposta de candidats per a l’elecció dels càrrecs serà verbal. En primer lloc es procedirà a 
l’elecció del President i, tot seguit, a la dels altres càrrecs, separadament. En tots els casos, 
l’elecció serà secreta mitjançant papereta. 



Seran elegits aquells que obtinguin el major nombre de vots. 
Els elegits faran acceptació expressa del seu respectiu càrrec. 

Article 13  
President 
Corresponen al President les següents funcions: 
a) Representar la Junta Rectora del Mercat. 
b) Convocar i presidir les reunions de la Junta Rectora del Mercat i de la Comissió Delegada, i 
dirigir els debats. 
c) Executar els acords dels òrgans de govern del Mercat. 
d) Presidir les Comissions de treball que s’hagin establert. 
e) Visar les actes i les certificacions dels acords que calgui lliurar. 
f ) Sense perjudici de les funcions atribuïdes als òrgans de govern, adoptar les resolucions que 
cregui necessàries per a bona marxa del Mercat i supervisar el funcionament dels seus serveis. 
g) Aplicar les sancions disciplinàries acordades per la Junta Rectora segons allò que disposen 
els articles 24 i 25 d’aquest Reglament. 
En el supòsit de vacant, absència o malaltia del President, el substituirà el Vice-president 1er. i, 
en cas d’impossibilitat d’aquest, el Vice-president 2on. 

Article 14 
Tresorer i Comptador 
Correspon al Tresorer exercir el control dels ingressos i despeses que es realitzin al Mercat, 
signant els corresponents documents.  
Correspon al Comptador tenir al seu càrrec el control pressupostari i supervisar la comptabilitat. 
La Junta Rectora podrà nomenar Tresorer i Comptador suplents, pels casos de vacant , 
absència o malaltia dels titulars. 

Article 15 
El Secretari 
El Secretari tindrà les següents funcions: 
a) Assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans de govern del Mercat; redactar i 
signar les actes de les sessions que celebrin i certificar, quan calgui, els acords. 
b) Vetllar, amb independència de criteri, pel compliment de les disposicions legals respecte dels 
acords dels òrgans de govern i prestar-los, així com a la Presidència, l’assessorament i 
assistència a l’efecte. 
c) Expedir certificacions i redactar la memòria anual. 
d) Les altres que li puguin encarregar la Secretaria o confiar la Presidència.  
En cas de vacant, absència o malaltia del Secretari, el substituirà la persona que 
reglamentàriament el substitueixi o aquella en la que delegui.  

Article 16 
Membres de la Junta Rectora 
Els membres de la Junta Rectora tenen el dret i l’obligació d’assistir a les Juntes que es 
convoquin. 
El càrrec de membre de la Junta Rectora del Mercat es perd per: 
- Renúncia adreçada al President de la Junta Rectora del Mercat. 
- Deixar de pertànyer com adherit al Mercat. 
- Canviar de grup electoral. 
- Causar baixa en l’exercici de la professió. 
- Per inassistència a tres reunions de la Junta Rectora del Mercat, en el transcurs d’un any 
natural. 
- Separació del càrrec acordada per la Junta Rectora del Mercat per majoria de les dues 
terceres parts dels membres que la componen. En aquest cas, caldrà que s’hagi tramitat 
prèviament el corresponent expedient, amb audiència de l’interessat. 
 
Si en la data de l’acord de separació, faltés menys d’un any per la renovació de la Junta 
Rectora del Mercat, aquesta designarà per majoria absoluta i votació secreta un adherit del 
mateix grup electoral per cobrir la vacant causada. Si el període de temps fos, superior caldrà 
convocar eleccions del grup electoral corresponent al mateix efecte. 
 



Article 17 
Règim de reunions 
Les reunions de la Junta Rectora del Mercat es convocaran amb una setmana d’antelació, 
indicant lloc, dia i hora de la reunió, annexant l’ordre del dia amb els temes a tractar i altres 
antecedents que es considerin útils. Per a la vàlida adopció d’acords serà necessària 
l’assistència de la meitat més un del nombre de membres que componen la Junta Rectora.  
Es procurarà fixar a l’inici de l’any un calendari de reunions de la Junta Rectora del Mercat. 

Article 18 
Comissió Delegada  
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 en l’article 14 dels 
Estatuts del Mercat i que donarà compte dels seus acords a aquella en la primera reunió que 
aquesta tingui. 

Article 19 
Comissió de Preus 
La Comissió de Preus del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona es regula pels 
preceptes estatutaris i pel seu propi Reglament.  

Article 20  
Comissions 
La Junta Rectora del Mercat podrà crear comissions o grups de treball per estudiar o preparar 
informes sobre aspectes del funcionament del Mercat, dels productes admesos a cotització i de 
les funcions de la Comissió de Preus. 
 
Les esmentades Comissions tindran caràcter consultiu i les seves propostes no vincularan a la 
Junta Rectora del Mercat. 

Article 21 
Llibre d’actes 
Les actes de la Junta Rectora i de la Comissió Delegada del Mercat es transcriuran per mitjans 
mecànics en els oportuns llibres d’actes i seran signades pel President i el Secretari. 

Article 22  
Serveis del Mercat 
Per tal de facilitar la millor organització i funcionament de les sessions setmanals del Mercat, la 
Junta Rectora vetllarà per la neteja, il·luminació, megafonia, telèfons, telefax, reproducció de 
documents, informació sobre cotitzacions i altres elements que facilitin la bona marxa del 
Mercat. 
Per la utilització dels serveis prestats pel Mercat, la Junta Rectora podrà establir una tarifa de 
preus, que s’aprovarà cada any juntament amb el pressupost. 

Article 23 
Recursos econòmics i règim pressupostari 
Per la realització dels seus fins i activitats el Mercat disposarà dels recursos establerts en 
l’article 23 dels Estatuts. 
L’exercici pressupostari es correspondrà amb l’any natural. 
En el pressupost de cada anualitat la Junta Rectora del Mercat fixarà l’import de la quota 
ordinària a satisfer pels adherits, així com els drets d’entrada al Saló de Contractacions de la 
Casa Llotja de Mar. 

Article 24 
Règim disciplinari 
La Junta Rectora podrà posar sancions als adherits i concurrents desprès de instruir l’oportú 
expedient amb audiència de l’interessat. 
Es considera que les següents conductes conculquen les regles estatutàries: 



a) Els actes d’incompliment dels preceptes dels Estatuts, del present Reglament de Règim 
Interior i del Reglament de la Comissió de Preus. 
b) L’incompliment dels acords adoptats per la Junta Rectora del Mercat. 
c) L’alteració de l’ordre, les amenaces, agressions de paraula o d’obra dins de l’espai en que el 
Mercat tingui sessió. 
d) Els insults o faltes greus de respecte als Vocals de la Junta Rectora del Mercat en l’exercici 
de les seves funcions. 
e) Introduir armes o objectes contundents en l’espai en el que el Mercat tingui sessió. 
f) Impedir la normal realització de les sessions del Mercat i dels actes electorals. 
 
Article 25 
Les sancions que es podran imposar, previ expedient amb audiència de l’inculpat, podran ser: 
- Amonestació. 
- Suspensió de l’entrada al Saló de Contractacions de l’adherit o concurrent al Mercat, entre un 
i sis mesos naturals. 
- Expulsió i baixa forçosa del adherit o concurrent al Mercat. 
Contra les resolucions sancionadores de la Junta Rectora del Mercat, el sancionat podrà 
interposar reclamació davant del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, en el termini de quinze dies feiners a contar des de la data de la seva 
notificació.Article 26 
En cas de dubte, l’ interpretació del Reglament de Règim Interior del Mercat Carni-Ramader i 
Avícola de Barcelona correspon a la Junta Rectora del Mercat.  
Disposicions addicionals  
L’adherit que hagi deixat d’exercir la seva activitat professional, complert l’edat de 70 anys, en 
faci més de 10 anys que estigui inscrit en el llibre registre del Mercat i presenti la baixa de 
l’Impost d’Activitat Econòmica, la Junta Rectora del Mercat, previ acord, podrà atorgar un passi 
intransferible al seu favor que l’autoritzarà a concórrer a les sessions del Mercat en el Saló de 
Contractacions de la Casa Llotja de Mar de Barcelona. 


