
Llotja de Cereals de Barcelona 
 

Estatuts 
 
Denominació i objecte 

Article 1 

La Llotja de Cereals està integrada per comerciants, industrials i agents comercials en el legal 
exercici de la seva professió, que, de manera regular, es dediquen o es relacionen amb el tràfic 
de cereals i altres productes cotitzats usualment o que puguin cotitzar-se a la Llotja de Cereals 
de la Casa de la Llotja de Mar de Barcelona i que concorrin amb aquesta finalitat a l’esmentat 
centre de contractació. 

Les sessions se celebren a la Sala de Contractacions de la Casa de la Llotja de Mar. 

La Llotja de Cereals és un servei obert a tots aquells professionals que s’hi adhereixin i hi 
siguin admesos. 

Article 2 

La Llotja de Cereals actua sota els auspicis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona i es regeix pel que disposen el Codi de Comerç, la resta de 
disposicions vigents i pels presents Estatuts. 

Article 3 

Els comerciants, industrials i agents comercials adherits tenen dret a gaudir dels seus serveis i 
a participar activament en el seu govern i administració. En contrapartida, aquests estaran 
obligats a complir els preceptes dels presents Estatuts i altres normes reguladores, a complir 
els acords i les decisions fixades pels òrgans rectors, a facilitar les dades necessàries, i, en 
general, a contribuir a la bona marxa de les seves activitats. 

Article 4 

En qualsevol moment, les persones adherides a la Llotja poden deixar de pertànyer a aquesta 
mitjançant notificació escrita d’acord amb el reglament que ha de regir el funcionament intern 
de la Llotja. 

Es podran excloure de la Llotja de Cereals, amb les garanties reglamentàriament establertes, 
els comerciants, industrials o agents comercials que transgredeixin greument els Estatuts i que 
no satisfacin les aportacions econòmiques prefixades, o bé per qualsevol altra causa d’acord 
amb el que s’especifiqui en el Reglament de Règim Intern. 

Òrgans de govern 

L’Assemblea General de la Llotja de Cereals estarà integrada per tots aquells comerciants, 
industrials i agents comercials que s’hagin adherit a aquesta i estiguin al corrent del pagament 
de la seva quota i amb un any d’antiguitat. 

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l’any, per rebre i 
examinar la informació de les diverses activitats dutes a terme per la Llotja de Cereals, així com 
per donar el vist-i-plau als pressupostos i als comptes dels corresponents exercicis. 

Serà preceptiu convocar l’Assemblea en sessió extraordinària quan s’hagin de modificar els 
Estatuts, aprovar o modificar el Reglament de Règim Intern o bé dissoldre la Llotja de Cereals. 

Article 6 

La Junta Rectora respon davant l’Assemblea de la correcta consecució i execució dels fins de 
la Llotja de Cereals, així com de la bona marxa de les seves activitats. La Junta Rectora s’ha 
de renovar, per meitat, cada tres anys. 

La Junta Rectora estarà formada per 15 membres, que seran elegits d’entre els diversos 
sectors adherits a la Llotja per votació directa i d’entre el seu sector: 

4 comerciants. 



4 industrials. 

4 agents comercials. 

3 designats per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona d’entre els 
components dels diversos sectors adherits. 

Actuarà de Secretari el Secretari General de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. 

Dins la Junta Rectora podran formar-se, a més de la Comissió de Preus, les seccions 
corresponents als diversos sectors que integren la Llotja de la forma que el Reglament ho 
estableixi. 

Article 7 

Una vegada elegits i designats, si s’escau, els membres de la Junta Rectora, es procedirà en la 
seva reunió de constitució a designar un President, un vice-president, un tresorer i un 
comptador. 

El President, que ho serà també de l’Assemblea General, tindrà el seu càrrec la direcció del 
govern de la Llotja i ostentarà la representació corporativa atribuïda a la Junta Rectora. 

El tresorer exercirà la fiscalització dels ingressos i les despeses que es realitzin a la Llotja. 

El comptador tindrà al seu càrrec el control del pressupost a fi d’evitar les possibles desviacions 
que es puguin produir. 

El secretari serà el fedatari de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Rectora i 
vetllarà pel compliment dels seus acords, d’acord amb les instruccions que rebi per part de la 
Junta Rectora. 

Comissió de preus 

Article 8 

Es crea la Comissió de Preus de la Llotja de Cereals, la funció de la qual és determinar la 
mitjana ponderada de les cotitzacions que es produeixin, fer pública setmanalment la llista dels 
preus calculats i exposar-la en lloc ben visible al Saló de Contractacions de la Casa de la Llotja 
de Mar de Barcelona. No obstant això, a requeriment del Departament de Comerç, Consum i  
Turisme, facilitarà l’esmentada llista de preus. 

Per tal de calcular la mitjana ponderada de les cotitzacions, els agents comercials que 
concorrin a la Llotja de Cereals han d’informar, per escrit, a la Comissió de preu, una vegada 
finalitzada la sessió, de manera específica i detallada, els preus practicats a les operacions en 
les quals hagin intervingut. 

Article 9 

La comissió de Preus estarà integrada per un màxim de 12 vocals i un President designats per 
la Junta Rectora. Els vocals designats han de pertànyer als sectors representats a la Llotja 
d’acord amb l’article 1 dels presents Estatuts. El secretari, amb veu i sense vot, serà el 
Secretari General de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació o persona en qui delegui. 

Recursos, dissolució i reglament de règim interior 

Article 10 

Per a la realització dels seus fins, la Llotja disposarà dels recursos següents: 

a) Quotes que s’assignin per adherir-se a aquesta. 

b) Subvencions atorgades pels diferents organismes oficials. 

c) Aportacions d’altres persones o entitats sempre que no representin una càrrega o 
gravamen. 

Correspon a la Junta Rectora determinar quines aportacions s’acceptaran d’entre les 
aportacions establertes a l’apartat c), i també l’aprovació del sistema, quantia i mòduls de les 
quotes dels adherits, i informar-ne posteriorment a l’Assemblea General. 



Article 11 

La dissolució de la Llotja de Cereals podrà produir-se per acord de l’Assemblea General 
reunida amb caràcter extraordinari. Una vegada acordada i aprovada la dissolució, la Junta 
Rectora actuarà com a comissió liquidadora, informarà al Departament de Comerç, Consum i 
Turisme i prendrà les mesures necessàries per a l’extinció i el compliment de les obligacions 
pendents de les quals informarà a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. 

Article 12 

Una vegada aprovats els presents Estatuts, s’elegirà la Junta Rectora, la qual haurà d’elaborar 
el Reglament de Règim Interior en el termini màxim de 6 mesos i sotmetre’l a l’Assemblea 
General. El reglament desenvoluparà els preceptes dels presents Estatuts i tots aquells 
particulars referents a l’organització de la Llotja, tals com la creació d’altres comissions i 
mètodes operatius, funcions encomanades als seus òrgans col·lectius i procediment d’adopció 
d’acords, serveis establerts a la Llotja, funcions i responsabilitats atribuïdes als òrgans de 
govern, normes especials de règim econòmico-administratiu i qualsevol que sigui d’interès per 
aconseguir el funcionament adequat de la Llotja de Cereals de Barcelona. 

El Reglament podrà ser modificat en la forma que s’hi determini. 

Article 13 

Els Estatuts podran ser modificats a instància de l’Assemblea General, en virtut d’acord adoptat 
en sessió extraordinària convocada exclusivament amb aquesta finalitat, i l’elevarà, si s’escau, 
al Departament de Comerç, Consum i Turisme, que en disposarà la publicació. 

La Junta Rectora informarà a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona de les 
modificacions acordades. 

Aprovats per resolució de la Secretaria General del Departament de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya de 5 de novembre de 1987. (D.O.G.C. núm. 938, 
13.1.1988). 

 


