
Llotja de Cereals de Barcelona 
 

Reglament 
 
Article 1 

Denominació i objecte. La Llotja de Cereals de Barcelona, que actua sota la tutela del 
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya i els auspicis de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, és una institució integrada pels 
comerciants, industrials i agents comercials, que, de manera regular i professional, es dediquen 
o es relacionen amb el tràfic de cereals, llegums, pinsos, fruits secs, farines, conserves, 
productes de sanitat animal i per a l’alimentació humana i agro-pecuària i d’altres productes 
comercialitzats o cotitzats usualment o que més endavant puguin cotitzar-se al Mercat de 
Cereals de la Casa Llotja del Mar de Barcelona, i concorrin amb aquesta finalitat a l’esmentat 
Centre de Contractació. 

Article 2 

El Mercat de Cereals és un servei públic obert a tots els comerciants, industrials, empreses de 
serveis i agents comercials que s’hi adscriguin i estiguin en el legal exercici de la professió i al 
corrent de pagament del recurs legal de les Cambres què pertanyen en el cas que en siguin 
electors. 

Article 3 

Les sessions del Mercat se celebren des de temps immemorial (segle XIV) al Saló de 
Contractacions de la Casa Llotja del Mar de Barcelona de dilluns a divendres de cada setmana 
de les 13 a les 17 hores. 

Article 4 

La Llotja de Cereals podrà formar part i participar en aquells organismes creats per 
l’administració Central o Autonòmica per al seguiment dels preus agro-pecuaris, fixar preus de 
referència i assessorament, i tindrà personalitat suficient per a dirigir-se a les Administracions 
Públiques en demanda de mesures en favor del comerç dels productes transaccionats a la 
Llotja. 

Article 5 

Adhesió i inscripció. Els comerciants, industrials, empreses de serveis i agents comercials, 
que vulguin dedicar-se, dins del recinte del Saló de Contractacions de la Casa Llotja del Mar, al 
comerç de cereals, pinsos, fruits secs, llegums i d’altres productes, ho demanaran al President 
de la Junta Rectora a través d’un full d’adhesió en el qual figuraran el nom o denominació 
social, activitats, adreça, fotocòpia de l’alta de Llicència Fiscal o NIF; i en el qual hauran de 
figurar com a proponents dos adherits al Mercat del mateix sector. 

Article 6 

La Junta Rectora del Mercat de Cereals decidirà sobre l’admissió o la no admissió del 
peticionari. En cas de denegació, que haurà d’ésser motivada, el sol·licitant podrà interposar 
recurs d’alçada al Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Article 7 

A l’empresari admès a la Llotja, se l’inscriurà en l’oportú Llibre Registre, dins del grup 
d’activitats a què pertany i des d’aquell moment gaudirà de tots els drets inherents a la seva 
condició d’adscrit, llevat el de participar en l’Assemblea General fins que no hagi passat un any 
des de la seva adhesió, i així mateix quedarà obligat a complir els Estatuts, Reglament de la 
Llotja i els acords legítims adoptats per l’Assemblea General i la Junta Rectora; així com a 
contribuir a la bona marxa de les activitats. 

Article 8 

Drets dels adherits al Mercat. Participar en les Assemblees Generals tant ordinàries com 
extraordinàries que es convoquin amb veu i vot. 



- Participar en l’elecció triennal dels Membres de la Junta Rectora en els sectors en què 
figuri i inscrit al Llibre de Registre. 

- Rebre els fulls de preus setmanals. 

- Ésser informat de les activitats del Mercat i de la Junta Rectora. 

- Participar en les Comissions o Ponències que es creïn, d’acord amb les seves formes 
de funcionament. 

Els adherits estaran particularment obligats a pagar les quotes de manteniment de la Llotja, 
facilitar les dades necessàries, no confidencials, per tal de donar transparència a les 
transaccions i facilitar la redacció del full de preus setmanal que elabora la Comissió de Preus i 
edita la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Article 9 

Òrgans de govern. Els òrgans de govern de la Llotja són l’Assemblea General i la Junta 
Rectora. 

Article 10 

Assemblea General. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i està constituïda per 
tots els adherits amb més d’un any d’antiguitat que estiguin al corrent del pagament de la seva 
quota i no hagin estat sotmesos a expedient disciplinari que els inhabiliti per a participar-hi. 

Cada adherit tindrà un vot. En cas d’empat el President tindrà vot diriment. 

Article 11 

L’Assemblea General es reunirà una vegada l’any, durant el segon semestre. La convocatòria 
correspondrà a la Junta Rectora, que fixarà el dia i l’hora a través d’una convocatòria que serà 
tramesa als adherits amb 15 dies d’antelació, juntament amb l’ordre del dia de l’Assemblea. 

Article 12 

L’Assemblea es considerarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin 
presents o representats la meitat més un dels adherits amb dret a vot. 

En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de la primera, quedarà vàlidament 
constituïda qualsevol que sigui el nombre d’adherits presents. 

Els acords en ambdós supòsits es prendran per majoria simple. 

Article 13 

Els adherits es podran fer representar a l’Assemblea per mitjà de comunicació escrita dirigida al 
President i firmada, amb una antelació de cinc dies, a través d’un altre adherit del mateix grup. 

Els adherits que representin el 20% del nombre total podran demanar la convocatòria 
d’Assemblea extraordinària i fixar els temes a tractar o que aquests es tractin en l’Assemblea 
Ordinària. 

La Junta Rectora també podrà decidir la convocatòria d’Assemblea extraordinària. 

Article 14 

Corresponen a l’Assemblea les següents funcions: 

- Rebre i examinar la informació de les diverses activitats dutes a terme per la Llotja de 
Cereals a través de la Memòria que redactarà la Junta Rectora. 

- Donar el vist-i-plau als pressupostos i als comptes, i, en especial, a la liquidació dels 
corresponents exercicis. 

El projecte de pressupost per a l’any següent i un resum de la liquidació de l’exercici anterior 
quedaran a disposició dels adherits a la Secretaria de la Junta amb quinze dies d’antelació. 

Els acords de l’Assemblea podran ésser recorreguts en alçada davant del Ple de la Cambra de 
Comerç de Barcelona. 



Article 15 

Junta Rectora. La Junta Rectora és l’òrgan de gestió, administració i proposta de la Llotja de 
Cereals. 

Estarà composta per 15 membres en actiu de la seva professió que seran elegits entre els tres 
sectors adherits a la Llotja i per la Cambra de Comerç en la forma següent: 

- 4 comerciants elegits pels comerciants adherits a la Llotja entre ells; 4 industrials, 
inscrits a la Llotja com a tals, d’entre ells; 4 agents comercials, inscrits en el Llibre Registre com 
a tals, entre ells. 

- 3 designats per la Cambra de Comerç, un pel grup comerç, un pel grup indústria i un 
pel grup agents comercials. 

Tindran dret a vot tots els adherits en actiu que en tindrien en cas de reunir-se l’Assemblea 
General ordinària o extraordinària. 

El mandat del vocal de la Junta Rectora té una durada de sis anys. La renovació es farà per 
meitat cada tres anys. La primera renovació es farà per insaculació dels set primers que surtin. 

El càrrec de vocal és personal, indelegable i gratuït; però tindrà dret a ésser resquitat de les 
despeses legítimes fetes en nom o per compte de la Llotja. 

Article 16 

Eleccions. Les eleccions seran convocades per la Junta Rectora d’acord amb el següent 
calendari i procediment. 

- Dia de les eleccions. Se celebraran el primer dimarts hàbil del mes de novembre i es 
convocaran amb un mes d’antelació. 

- Les corresponents candidatures, separades per grups electorals, es presentaran a la 
Secretaria de la Junta dins dels 15 dies següents a la convocatòria, amb la firma del 8% de 
persones que componen cada grup electoral. 

- La Junta Rectora es reunirà dins dels tres dies següents al termini de la presentació de 
les candidatures a l’objecte de proclamar-les si reuneixen els requisits reglamentaris. En cas 
afirmatiu, ho comunicarà immediatament als adherits. 

- En cas que no es presenti cap candidatura o que aquesta sigui declarada invàlida, es 
considerarà que són elegibles cadascun dels adherits del grup que poguessin ésser candidats. 

- La denegació  proclamar candidats podrà ser impugnada en alçada davant de la 
Cambra de Comerç. 

- Per a ésser candidat bastarà estar en disposició de participar en l’Assemblea General i 
al corrent de pagament de la quota d’adherit. 

Article 17 

Les votacions tindran lloc al Saló de Contractacions de la Llotja del Mar, des de les 13 a les 15 
hores. 

La taula electoral estarà presidida per un Membre del Ple de la Cambra i dos vocals designats 
per la Junta Rectora que no siguin candidats. Actuarà de Secretari el de la Llotja. L’escrutini 
serà públic i es considerarà elegit el que tingui el major nombre de vots. En cas d’empat es 
considerarà electe l’adherit més antic. En cas de ser-ho igual, el de major edat. Si continués 
l’empat, es desfarà a la sort. 

La Cambra en el seu Comitè i Ple d’Octubre de l’any corresponent procedirà al nomenament 
dels tres representants, un per cada grup electoral i ho comunicarà al President de la Junta 
Rectora. 

Verificada l’elecció, el Secretari de la Llotja ho comunicarà a la Cambra Oficial de Comerç a 
efectes de notificació. 

Article 18 

Una vegada elegits i designats els membres de la Junta Rectora, es procedirà, dins dels vuit 
dies següents a la seva constitució, a l’elecció dels càrrecs. 



Presidirà la sessió constitutiva el vocal de més edat i es procedirà a l’elecció de President, 
Vice-president, Tresorer i Comptador. 

La proposta de candidats serà verbal i seguidament es procedirà a l’elecció secreta mitjançant 
papereta. Seran nomenats aquells que obtinguin el major nombre de vots. 

Article 19 

President. Corresponen al President les següents funcions: 

- Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Rectora i dirigir 
les discussions. 

- Presidir les Comissions de treball que s’hagin establert. 

- Dirigir el govern de la Llotja i supervisar els serveis que s’organitzin. 

- Ostentar la representació corporativa atribuïda a la Junta Rectora. 

- Signar la correspondència oficial de la Llotja. 

- Visar les actes i les certificacions dels acords que calgui lliurar. 

- Vetllar per l’execució dels acords de l’Assemblea i la Junta Rectora i pel bon 
funcionament dels serveis. 

- Aplicar les mesures disciplinàries adients previstes en l’apartat de sancions. 

- Delegar la seva representació quan ho estimi convenient. 

En el supòsit de vacant, absència o malaltia del President, el substituirà el Vice-president. En 
cas d’impossibilitat d’aquest, la substitució es farà pel Tresorer o pel Comptador, per aquest 
ordre. 

El Tresorer exercirà la fiscalització dels ingressos i les despeses que es realitzin a la Llotja, 
signant els corresponents documents. 

El Comptador tindrà al seu càrrec el control del pressupost i serà responsable de la 
comptabilitat. 

Podran nomenar-se Tresorer i Comptador Suplements, per als casos de vacant, absència o 
malaltia. 

Els vocals tenen el dret i l’obligació d’assistir a les Juntes Rectores. 

Article 20 

Secretari. El Secretari tindrà les següents funcions: 

- Ésser fedatari de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Rectora. 

- Vetllar pel compliment dels acords dels esmentats òrgans de govern, d’acord amb llurs 
instruccions. 

- Vetllar pel compliment de les disposicions legals i fer els advertiments corresponents. 

- Dirigir els serveis i el personal adscrits a la Llotja. 

- Portar a terme l’execució dels acords i representacions que li encomani la Junta 
Rectora o el seu President. 

- Expedir els certificats i redactar la Memòria anual. 

En cas de vacant, absència o malaltia del Secretari, el substituirà el funcionari de la Cambra 
que nomeni el President de la Cambra d’acord amb el de la Junta Rectora. 

Article 21 

El càrrec de vocal de la Junta es perd per: 

- Dimissió adreçada al President de la Junta, 

- Deixar de pertànyer com a adherit a la Llotja, 

- Canviar de grup electoral, 



- Causar baixa en l’exercici de la professió, 

- Destitució per part de la Junta Rectora. En aquest cas, caldrà que s’iniciï el 
corresponent expedient per acord de la majoria absoluta dels vocals amb dret a vot, en el qual 
es rebrà la informació que demani l’expedientat. 

L’acord de destitució es prendrà per la majoria absoluta dels vocals amb dret a vot, per votació 
secreta. 

Si al destituït o a la vacant els faltés menys d’un any per a la renovació, la Junta Rectora 
designarà per majoria absoluta i votació secreta un adherit del mateix grup electoral. Si el 
període és superior es convocaran eleccions del grup electoral corresponent per a cobrir el 
període que manca. 

Article 22 

Les convocatòries de la Junta Rectora es faran amb una setmana d’antelació indicant el lloc, 
dia i hora de la reunió, annexant l’ordre del dia amb els temes a tractar i altres antecedents que 
es considerin útils. 

Es procurarà fixar a l’inici de l’any un calendari de reunions per a la Junta Rectora. 

Article 23 

Comissió delegada. A l’objecte de decidir els afers urgents i preparar adequadament les 
sessions dels òrgans de govern de la Llotja, existirà una Comissió Delegada de la Junta 
Rectora, proposada pel President entre els seus vocals. 

Els acords de la Comissió Delegada hauran d’ésser notificats a la Junta Rectora. 

Article 24 

Comptes. La Llotja portarà la comptabilitat a través d’un Llibre Diari, d’Inventari i Balanços, 
diligenciat pel Secretari General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. 

A petició de la cinquena part dels components de la Junta Rectora o del 25% de l’Assemblea, 
es farà la corresponent auditoria interna. 

Article 25 

Llibre d’actes. Les actes de l’Assemblea, de la Junta Rectora i de la Comissió Delegada es 
transcriuran per mitjans mecànics en l’oportú Llibre d’Actes i seran signades pel President i el 
Secretari. 

Article 26 

Comissions. La Junta Rectora podrà crear Comissions especials que estudiïn i informin sobre 
aspectes de la producció, comercialització, tràfic dels productes objecte de contractació o 
similars o que recullin la problemàtica d’algun dels grups electorals de la Llotja. 

Les esmentades Comissions tindran caràcter consultiu i les seves propostes no vincularan la 
Junta Rectora. 

Article 27 

Serveis de la Llotja. El servei principal de la Llotja és facilitar la lliure reunió dels adherits i 
concurrents per a portar a terme llurs transaccions. 

Amb aquest objecte la Junta Rectora s’encarregarà de la neteja, il·luminació, megafonia, 
cartells electrònics, telèfons, telefax i altres elements que facilitin la tasca dels assistents. 

Per a cada servei podrà establir-se una taxa que figurarà en el pressupost. 

Article 28 

Recursos econòmics. Per a la realització dels seus fins i activitats la Llotja disposarà dels 
recursos següents: 

- Les quotes que els adherits hagin de pagar per la concurrència a la Llotja i la utilització 
dels diferents serveis. 

- L’import de les entrades que els concurrents no adherits paguin per l’entrada a la Llotja. 



- Subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya. 

- Subvencions atorgades per les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació. 

- Aportacions d’altres institucions, persones o entitats, sempre que no representin una 
càrrega o gravamen. 

En preparar el pressupost de cada anualitat la Junta Rectora aprovarà les quotes d’adherits, el 
preu de les entrades a Llotja d’acord amb els mòduls que es determinin. 

Article 29 

Règim disciplinari. La Junta Rectora podrà imposar sancions als adherits i concurrents 
després de substanciar l’oportú expedient amb audiència de l’interessat. 

Es considera falta: 

- Els actes d’incompliment dels preceptes del present Reglament. 

- L’incompliment dels legítims acords adoptats per l’Assemblea General o la Junta 
Rectora. 

- L’alteració de l’ordre, les amenaces, agressions de paraula o d’obra en el Saló de 
Contractacions. 

- Els insults i faltes greus de respecte als Vocals de la Junta Rectora en l’exercici de les 
seves funcions. 

- La introducció d’armes de foc o blanques, o d’objectes contundents al Saló de 
Contractacions. 

- Impedir la normal realització de les sessions de la Llotja i dels actes electorals. 

Article 30 

Les sancions que es podran imposar, oït l’inculpat, podran ésser: 

a) Comminació privada. 

b) Multa fins a 50.000 pessetes. 

c) Suspensió de l’entrada al Saló de Contractacions fins a un mes natural. 

d) Expulsió i baixa forçosa del concurrent o de l’adherit. 

Contra les resolucions imposant sancions es podrà recórrer en alçada davant del Ple de la 
Cambra. 

Article 31 

En cas de dubte, la interpretació del present Reglament correspon a la Junta Rectora, sense 
perjudici de les accions jurisdiccionals que corresponguin als adherits. 

Disposició addicional. Es podran concedir passis de favor als adherits que hagin complert 70 
anys i en faci més de deu que siguin adherits al Mercat, amb el pagament del 50% de la quota 
d’entrada. 

Als adherits de més de 70 anys que hagin estat Vocals de la Junta Rectora durant un període 
mínim de tres anys, se’ls podrà concedir el passi gratuït. 

En ambdós supòsits caldrà que estiguin de baixa en la professió. 

Arbitratge. La condició d’adherit  o concurrent de la Llotja de Cereals de Barcelona comporta 
l’obligació de sotmetre a l’arbitratge d’equitat del Consolat de Mar totes les qüestions o 
diferències que sorgeixin amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, efectes, 
compliment, nul·litat i resolució dels contractes, les seves clàusules, així com les diferències 
que puguin sorgir entre els adherits, concurrents o tercers, àdhuc dels contractes futurs, 
obligant-se els adherits i concurrents a acceptar i complimentar l’oportú laude arbitral. 

Aprovat per l’Assemblea General de la Llotja de Cereals de Barcelona en sessió extraordinària 
celebrada el dia 21 de febrer de 1989; i protocol·litzat pel Notari de Barcelona Sr. Elías Campo i 
Villegas amb data 18 d’abril de 1989. 



Modificació de l’article 21 del Reglament de la Llotja de Cereals. Aprovat per Assemblea 
General del 25 de febrer de 1992. 

S’inclou com a causa de pèrdua del càrrec de Vocal: 

L’haver estat declarat en fallida o estat de suspensió de pagaments. 

Modificació de l’epígraf sobre arbitratge del Reglament de la Llotja de Cereals. Aprovat 
per Assemblea General del 25 de febrer de 1992 

S’ha d’afegir al final de la clàusula el següent paràgraf: 

“Es perdrà automàticament la condició d’adherit en el cas d’incompliment del laude arbitral, 
llevat que s’hagi produït la corresponent apel·lació d’acord amb la Llei d’Arbitratge i per deixar 
de concórrer a més d’una Audiència Consolar quan hagi estat degudament convocat.” 

Modificació de la Disposició Addicional del Reglament de la Llotja de Cereals. Aprovat 
per Assemblea General del 8 de març de 1994 

“Es faculta a la Junta Rectora del mercat a que discrecionalment concedeixi els passis de favor 
en els casos excepcionals que considerin adients.” 


