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DICTAMEN 27/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de representativitat de 
les organitzacions professionals agràries. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 10 de novembre de 2014, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 17 d’octubre de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter 
preceptiu, previ a la seva tramitació, de l’Avantprojecte de llei de 
representativitat de les organitzacions professionals agràries. 
 
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar de la documentació que integra 
l’expedient. 
 
La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 7 de 
novembre i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, trenta-un articles englobats en 
tres capítols, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria, una 
disposició derogatòria i una disposició final. 
 
En el preàmbul es posa de manifest que les cambres agràries han anat 
perdent les seves funcions i que la seva existència es justifica per poder 
mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
través de les eleccions a cambres agràries. Aquest fet justifica l’extinció de 
les cambres agràries provincials i la creació d’un model per determinar la 
representativitat de les organitzacions professionals agràries.  
 
El capítol preliminar conté només l’article 1, on s’estableix l’objecte de la Llei 
i es realitzen unes definicions de certs conceptes que s’utilitzen en la norma. 
 
El capítol I s’anomena “Eleccions i representativitat” i engloba els articles del 
2 al 21. En aquest capítol s’estableix que la representativitat de les 
organitzacions agràries es determina mitjançant un procés electoral. Es 
determinen els criteris que han de regir les eleccions, qui pot ser elector, qui 
pot ser candidat i com s’ha d’elaborar el cens electoral. També es regula 
l’Administració electoral, la presentació de candidatures i la campanya i 
propaganda electoral. S’estableix què s’entén per organitzacions 
professionals més representatives, les seves funcions i les conseqüències 
de les seves escissions, fusions i extincions. 
 
El capítol 2, que conté l’article 22, regula el règim sancionador. 
 
El capítol 3 s’anomena “Despeses electorals i comptabilitat electoral” i 
engloba els articles del 23 al 30. Entre d’altres qüestions, es regula la figura 
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de l’administrador electoral com a responsable dels ingressos i despeses 
electorals de la candidatura i també es regula la presentació de la 
comptabilitat electoral davant la Sindicatura de Comptes i la seva 
intervenció. 
 
En la disposició addicional primera es regula l’extinció de les cambres 
agràries de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 
 
La disposició addicional segona estableix que el procés electoral establert 
en aquesta Llei es pot convocar de manera simultània al que convoqui 
l’Administració General de l’Estat en el seu àmbit. 
 
La disposició transitòria estableix que fins que no se celebrin les eleccions 
d’acord amb aquesta Llei, la representativitat ve determinada per les 
darreres eleccions realitzades a cambres agràries. 
 
La disposició derogatòria deroga la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de 
cambres agràries i tres decrets de desenvolupament d’aquesta Llei, el 
Decret 242/1994, el Decret 32/2007 i el Decret 280/1994. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la Llei l’endemà de la seva 
publicació al DOGC. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. En el preàmbul es fa referència a l’estructura de la norma i 
s’esmenten les dues disposicions addicionals; el CTESC considera que 
també  s’haurien d’esmentar la disposició transitòria, la derogatòria i la final.   
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. En l’article 1.1, el CTESC proposa substituir la frase “L’objecte 

d’aquesta Llei és la determinació de la representativitat...” per  “L’objecte 
d’aquesta Llei és determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries mitjançant un procés electoral...”. 
 

2. El CTESC recomana que la definició de les organitzacions professionals 
agràries, realitzada en l’article 1.3 a), no inclogui en la definició el mateix 
concepte que es defineix. 
 

3. El CTESC recomana que en l’article 1.3 b) se substitueixi “...presentar-
se a la consulta...” per “...presentar-se a les eleccions...”, per coherència 
amb l’establert a l’article 2. 
 

4. El CTESC recomana separar l’article 1 en dos articles. L’article 1 amb la 
denominació “d’objecte” que estigui integrat pels apartats 1 i 2 i un nou 
article 2, denominat “definicions”, que estigui integrat per l’apartat 3.  

 
5. El CTESC considera que en l’article 4.4 s’hauria de regular amb més 

precisió el vot per correu. 
 
6. En l’article 5.2, el CTESC recomana substituir “Per la seva elaboració es 

pot demanar la col·laboració...” per “Per a l’elaboració del cens es 
demanarà la col·laboració...”    

 
7. El CTESC recomana que l’establert en l’article 5.10 es reguli en un 

article més general i no només al que fa referència al cens electoral. 
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8. El CTESC recomana que s’expliciti, en la primera línia de l’article 6, qui 
forma l’Administració electoral. 

 
9. El CTESC recomana que, per facilitar la participació dels electors, en 

l’article 6.2 es redueixi el nombre mínim d’electors censats per poder 
constituir una mesa electoral en el municipi o nucli de població.   

 
10. El CTESC recomana suprimir la darrera frase de l’article 10.5 “...la 

durada de la qual no pot excedir de quinze dies naturals...”, atès que en 
l’article 12 es regula expressament la durada de la campanya electoral. 
 

11. El CTESC recomana revisar els terminis establerts en l’article 17.1, atès 
que podrien ser incompatibles. 

 
12. Pel que fa a l’article 22, el CTESC considera que ja que l’Avantprojecte 

de llei regula la campanya electoral, les prohibicions en campanya, els 
actes de campanya electoral, la propaganda electoral, així com les 
despeses electorals, la comptabilitat electoral i la supervisió per part de 
la Sindicatura de Comptes, també ha de recollir les conductes 
sancionables vinculades a:  
- Alterar sense autorització les dates, hores o llocs en què se celebren 
els actes electorals.  
- Faltar a la veritat en manifestacions verbals en els actes electorals.  
- Incomplir les obligacions relatives a les certificacions en matèria de 
subvencions.  
- Falsejar els comptes electorals.  
- Apropiar-se o distreure fons per a finalitats diferents a les electorals.  
- Suscitar, sense motiu racional, dubtes sobre la identitat d’una persona 
o l’entitat dels seus drets.  
- Suspendre, sense causa justificada, actes electorals.  
- Negar, dificultar o retardar indegudament l’admissió, el curs o la 
resolució de les protestes o reclamacions de les persones que estan 
legalment legitimades per fer-les, o no deixar d’elles la deguda 
constància documental.  
- Causar, en exercici de les seves competències, perjudicis a les 
candidatures.  
- Vulnerar els tràmits establerts per al vot per correu.  
- Els que per mitjà de recompensa, remuneracions o la seva 
prometença, sol·licitin directament o indirectament el vot d’algun elector, 
o l’indueixin a l’abstenció.  
- Els que amb violència o intimidació pressionin els electors per tal que 
no usin el seu dret, l’exerceixin contra la seva voluntat o descobreixin el 
secret de vot.  
- Pertorbar greument l’ordre en qualsevol acte electoral.  
- Realitzar actes de propaganda una vegada finalitzat el termini de la 
campanya electoral.  
- Infringir les normes en matèria de cartells electorals i els seus espais 
reservats, així com les normes relatives a les reunions i altres actes 
públics de propaganda electoral. 

 
13. El CTESC recomana una nova redacció per a l’article 30.1 a fi que sigui 

més clarificador. 
 
14. En l’apartat segon de la disposició addicional primera es proposa la 

cessió de béns, drets i obligacions que corresponguin a les cambres 
agràries a la Fundació de la Pagesia de Catalunya. El CTESC proposa 
introduir en aquest apartat l’incís “a benefici d’inventari”. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions 
professionals agràries i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les 
recomanacions formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 10 de novembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formulen Foment del Treball Nacional i la 
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime), 
del Grup Segon del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, en relació amb el Dictamen 28/2014 sobre l’Avantprojecte 
de llei de representativitat de les organitzacions professionals 
agràries. 
 
 
Foment del Treball i Fepime constaten que l’Avantprojecte de llei determina 
el procediment per quantificar la representació de les organitzacions 
professionals agràries a Catalunya. Cal tenir en compte que la Llei 19/1977, 
reguladora del dret d’associació sindical, reconeix el dret dels empresaris i 
treballadors de constituir les associacions professionals que estimin 
convenients per a la defensa dels seus interessos respectius. En aquest 
sentit, Foment i Fepime consideren que la representativitat atorgada a les 
organitzacions professionals agràries mitjançant el procés electoral que 
regula l’Avantprojecte pot ser complementària, però en cap cas excloent 
dels interessos d’altres associacions que no participin en aquest procés 
electoral. 
 
D’altra banda, i amb la mateixa finalitat, consideren que seria convenient  
completar la definició que fa l’Avantprojecte de les organitzacions 
professionals agràries fent referència a la Llei 19/1977, tal i com es fa a la 
Llei 12/2014, de 9 de juliol, per la qual es regula el procediment per a la 
determinació de la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries i es crea el Consell Agrari, d’àmbit estatal. 
 
Barcelona,  10 de novembre de 2014 
 
 
Foment del Treball Nacional   Fepime 
Antonio Sáenz Andrés    Salvador Guillermo Viñeta 
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VOT PARTICULAR que formula Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC), integrant del Grup Tercer del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 28/2014 
sobre l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions 
professionals agràries. 
 

JARC dóna suport al Dictamen consensuat que ha emès el CTESC, si bé 
vol deixar constància del següent: 
 
DEL PROCÉS ELECTORAL 
 
JARC ha estat un ferm defensor de les eleccions com a sistema d’expressió 
del suport del sector productiu agrari respecte de les organitzacions 
professionals agràries. 
 
Igualment, JARC ha expressat en múltiples ocasions que calia modificar el 
model de cambres agràries mantenint, però, la participació dels interessants 
i la plena garantia del nou model que el substituís. 
 
L’organització va defensar aquests principis davant d’una Llei de 
representativitat de l’Estat espanyol, que eludeix el règim electoral i 
constitueix una mera consulta. L’Avantprojecte que es dictamina reprodueix 
un esquema similar, si bé les anomena eleccions. 
 
En conseqüència, no podem sinó expressar la necessitat que la Llei que 
finalment s’aprovi mantingui totes les garanties i previsions d’un procés 
electoral i conservi com a supletòria la Llei orgànica de règim electoral 
general a manca d’una Llei electoral catalana. 
 
A més, JARC vol expressar que el procés que l’Avantprojecte regula i el 
previst per l’Estat espanyol en cap cas poden ser simultanis, atès que molts 
dels aspectes no són equivalents, com el cens o, fins i tot, les meses que 
s’han de constituir. 
 
Finalment, es considera que el termini de quatre anys per a la celebració 
d’eleccions és més adient que el proposat per reflectir la variació del suport 
que té cada organització en l’exercici efectiu de la representativitat. 
 

Barcelona, 7 de novembre de 2014 

 
Josep Rosera i Simó 
 
 
 
 
 
En la sessió del Ple del dia d’avui, s’han adherit al vot particular dels Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)  els representants de PIMEC, 
petita i mitjana empresa de Catalunya. 
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VOT PARTICULAR que formula la Unió de Pagesos de Catalunya, 
integrant del Grup Tercer del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, en relació amb el Dictamen 28/2014 sobre 
l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions 
professionals agràries. 
 
 
La Unió de Pagesos de Catalunya comparteix en gran mesura el Dictamen 
adoptat pel CTESC, però un dels aspectes essencials de qualsevol procés 
electoral és determinar quines persones poden ser electors; al no recollir el 
Dictamen la recomanació d’establir un paràmetre de professionalitat per a 
les persones jurídiques equiparable a l’exigit a les persones físiques no 
podem recolzar-lo íntegrament. 
 
La Unió de Pagesos de Catalunya considera no proporcional i inequitatiu 
que l’única exigència a les persones jurídiques per ser electors [lletra d) de 
l’article 5.3] sigui que consti als seus estatuts com a un dels objectes 
l’explotació agrària, ramadera i forestal i que l’exerceixi efectivament; 
aquesta regulació suposa obrir la participació a qualsevol entitat jurídica 
amb activitat agrícola, ramadera i/o forestal, la qual amb independència de 
si l’activitat desenvolupada és professional o no i, per tant, no equiparable a 
la de les persones físiques que han de desenvolupar per compte propi 
tasques agràries o forestals habituals (dies treballats anualment relacionats 
amb la dimensió de l’explotació i/o guanys nets superiors al salari mínim 
interprofessional tal i com va determinar en la sentència sobre el recurs de 
cassació d’unificació de doctrina el Tribunal Suprem STS 406/1997 de 29 
d’octubre) per poder estar d’alta al RETA. 
 
En aquest sentit només cal recordar que, segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya i en base a les dades del Cens agrari del 2009, el nombre de 
persones físiques que aporten mà d’obra per compte propi a les 
explotacions agràries catalanes són 119.944, mentre que les persones 
físiques d’alta al RETA [lletres a), b) i c) de l’article 5.3 de l’Avantprojecte de 
llei] per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals no assoleix ni una 
quarta part d’aquestes. La diferència ve donada perquè només aquelles 
persones que realitzen les esmentades tasques per compte propi de forma 
habitual tenen l’obligació de cotitzar al RETA. 
 
Per tot això, no podem compartir i considerem arbitrari que una persona 
jurídica que tingui als estatuts l’objecte agropecuari i/o forestal i una petita 
parcel·la agrícola o forestal o uns pocs caps de bestiar tingui consideració 
de professional als efectes del procés electoral.  
 
Barcelona, 10 de noviembre de 2014 

 

Maria Rovira Duran 

 
 



Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals 
agràries. 
 
 
Preàmbul 
 
La Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries va significar la 
supressió de les  cambres agràries locals que existien a Catalunya, de manera 
que només varen subsistir les quatre cambres provincials, configurades com a 
corporacions de dret públic. 
 
Actualment les cambres agràries han esdevingut unes institucions obsoletes, ja 
que amb el temps s’ha anat buidant el contingut de les seves originaries funcions 
administratives i de consulta. La seva existència només es justifica per raó de 
poder mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
través de les eleccions a cambres agràries.   
 
Aquesta situació justifica l’extinció de les cambres agràries provincials, i la creació 
d’un model català de determinació de la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries.  
 
D’aquesta manera  es dóna compliment a la Resolució 739/X de 28 de juliol de 
2014 del Parlament de Catalunya, que en el seu punt 9 instava al Govern a 
presentar en el següent període de sessions, l’adaptació del model català 
d’eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries, establint les premisses en què s’ha de basar la adaptació. 
 
La representativitat de les organitzacions professionals agràries és una peça vital 
dins de l’Administració agrària relacional, ja que determina el grau de 
representativitat en la participació d’aquestes entitats en les polítiques agràries 
que desenvolupa la Generalitat, com preveu l’article 21  de la Llei 18/2001, de 31 
de desembre, d’orientació agrària. 
 
La Llei es divideix en quatre capítols té un caràcter exhaustiu en el sentit 
d’incloure en un sol text de tal manera que no calgui un desenvolupament ulterior 
de la llei 
 
El  capítol preliminar dedicat a l’Objecte de la llei i certes definicions que són 
important per conèixer tant que s’entén per organització professional agrària com 
que s’entén per “més representativa”. 
 
El capítol primer conté la regulació de les eleccions i la mesura de la 
representativitat, que inclou el cens electoral, l’administració electoral, vot per 
correu, campanyes electorals i el règim de recursos  
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El capítol segon conté el règim de les despeses electorals i la comptabilitat 
electoral 
 
El capítol tercer regula el règim sancionador electoral on s’hi inclouen tant les 
infraccions i sancions dels membres de l’Administració electoral i personal de 
l’Administració pública com particulars.  
 
La Llei conté igualment dos disposicions addicionals, on es precisa l’extinció de 
les cambres agràries provincials i la possibilitat de simultaniejar les eleccions per 
mesurar la representativitat a Catalunya amb les que pugui dur a terme 
l’Administració de l’Estat. 
 
Capítol preliminar 
Objecte 
 
Article 1 
Objecte 
1.1 L'objecte d'aquesta Llei és la determinació de la representativitat de les 
organitzacions professionals agràries davant l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic. 
1.2Lesorganitzacions professionals agràries més representatives ostenten la 
representativitat institucional en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic. 
1.3 Als efectes d'aquesta Llei s'entén per: 
a) Organitzacions professionals agràries: les organitzacions professionals agràries 
de caràcter general  legalment constituïdes, que tinguin entre les seves finalitats 
estatutàries la defensa dels interessos generals de l'agricultura, entenent per tal 
les activitats agrícoles, ramaderes i silvícoles, així com la defensa i promoció dels 
interessos professionals, econòmics i socials dels agricultors, ramaders i 
silvicultors. Igualment es consideren organitzacions agràries les coalicions 
d'organitzacions agràries i la integració d'organitzacions en un altre d'àmbit català 
fins i tot conservant cada una d'elles la seva denominació originària. 
b) Coalició d'organitzacions professionals agràries: Unió d'organitzacions de 
caràcter general per presentar-se a la consulta formant una sola candidatura. 
c) Agrupacions independents: aquelles agrupacions avalades, almenys pel deu 
per cent dels electors. 
 
Capítol I 
Eleccions i representativitat 
 
Article 2 
Determinació de la representativitat 
2.1 La representativitat de les organitzacions agràries es determina mitjançant un 
procés electoral entre els qui tinguin la condició d'electors d'acord amb el que 
disposa aquesta Llei. 
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2.2 El departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia ha de convocar 
cada cinc anys unes eleccions per determinar la representativitat de les 
organitzacions agràries d'acord amb el que preveu aquesta Llei. 
 
Article 3 
Eleccions 
Les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries es regeixen pels següents criteris: 
a) S'efectua a tot el territori de Catalunya simultàniament. 
b) Es comptabilitzen els vots obtinguts per cada organització professional agrària, 
coalicions d’organitzacions professionals agràries o agrupacions en tot el territori 
de Catalunya. 
 
Article 4 
Electors 
4.1 Tenen dret a participar en el procés electoral les persones físiques i jurídiques, 
que estiguin inscrites en el cens a què es refereix l'article 5. 
4.2 Els electors poden exercir el seu dret a participar en el procés de manera 
presencial, a les Meses electorals corresponents a la seva demarcació territorial, 
o per correu. Cap elector pot participar més d'una vegada en unes mateixes 
eleccions. 
4.3 Els electors que optin per exercir el vot per correu, l’hauran de sol·licitar 
personalment almenys vint-i-dos dies abans de la data fixada per a la celebració 
de les eleccions, acudint a qualsevol oficina del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia on s’ha de comprovar la seva identitat per mitjà 
de la presentació de qualsevol document oficial que acrediti la identitat del 
sol·licitant. Aquesta sol·licitud s’efectuarà per mitjà d’un imprès normalitzat 
elaborat del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, que ha 
de signar el sol·licitant. Pel cas de les persones jurídiques, s’ha de acompanyar 
de la sol·licitud del document acreditatiu del poder de representació del sol·licitant 
al sí de la persona jurídica amb dret a vot.   
4.4 Un cop comprovada la identitat del sol·licitant pel departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, i entregada per aquest la sol·licitud referida a 
l’apartat anterior, el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, 
lliurarà al sol·licitant la documentació necessària per a poder exercir el vot per 
correu. També, si així ho demana el sol·licitant amb dret a vot, es podrà remetre 
aquesta documentació al domicili que figuri al cens. El sol·licitant haurà de 
remetre per correu administratiu a la Junta Electoral la documentació relativa a 
l’emissió del seu vot, amb una antelació suficient perquè es rebi, com a màxim, el 
dia anterior a la data fixada per la celebració de les eleccions. 
 
Article 5 
Cens electoral 
5.1 Amb la finalitat de determinar el nombre i la identitat dels electors amb dret de 
vot, el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb la 
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participació de les organitzacions professionals agràries, ha d'elaborar un cens en 
el qual han de figurar les persones amb dret a participar en el procés electoral. 
A aquests efectes aquest Departament ha d’atribuir a un òrgan administratiu que 
depengui de la Secretaria General la competència en l’elaboració del cens 
electoral i de resolució de les reclamacions en aquesta matèria. 
5.2 Per la seva elaboració es pot demanar la col·laboració de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social. 
5.3 En el cens s’hi han d’incloure els electors amb dret de sufragi actiu següents: 
a) Persones físiques, majors d’edat, que exerceixen activitats econòmiques 
agrícoles, ramaderes o forestals ja sigui com a propietari, arrendatari, parcer, 
cotitular o qualsevol altre concepte anàleg reconegut per la Llei, i que com a 
conseqüència d’aquestes activitats estigui  afiliats a la Seguretat Social i en alta 
com a treballadors agraris per compte propi en el Règim Especial de Treballadors 
per compte propi o autònoms, d’acord amb les dades de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social. 
b) Els familiars fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat a què fa referència 
la lletra anterior, majors d’edat i que treballin de manera directa i personal i 
preferentment en activitats agràries dins de l’explotació agrària familiar i estiguin 
afiliats a la Seguretat Social i en alta com a treballadors agraris per compte propi 
en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms, d’acord amb 
les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
c) Les persones físiques majors d’edat que tinguin la consideració legal de 
col·laboradors en una empresa familiar agrària, sempre que estiguin afiliats a la 
Seguretat Social i en alta com a treballadors agraris per compte propi en el Règim 
Especial de Treballadors per compte propi o autònoms, d’acord amb les dades de 
la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
d) Les persones jurídiques que d’acord amb els seus estatuts, tinguin com a 
objecte l’explotació agrària, ramadera i forestal i l’exerceixi efectivament. En 
aquest cas es considera elector el seu representant legal, que ha d’acreditar-ne la 
condició per mitjà d’escriptura pública d’apoderament o per qualsevol mitjà admès 
en dret.  
5.4 El cens, s’elabora d’ofici i s’ha de tancar un mes abans de la convocatòria de 
les eleccions i ha de ser objecte d’exposició pública en els taulers d’anuncis dels 
serveis territorials del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia 
i dels ajuntaments dels municipis on constin persones censades, als efectes de 
poder presentar reclamacions en el termini de vint dies hàbils, que han de ser 
resoltes en un termini màxim de deu dies hàbils. 
Igualment s’ha de publicar al web del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia. 
5.5 Als efectes previstos en l’apartat anterior, el cens es divideix en les seccions 
següents: 
a) Persones físiques. 
b) Persones jurídiques. 
5.6 Un cop resoltes les possibles reclamacions s’ha de publicar el cens definitiu, 
pels mateixos mitjans establerts en l’apartat anterior. 
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5.7 Les persones que no constin inscrites en el cens i es considerin amb dret a 
participar en les eleccions, podran reclamar davant de l’òrgan a què fa referència 
l’apartat primer d’aquest article, en el termini de deu dies des de la publicació del 
cens definitiu. El termini per resoldre i notificar les reclamacions serà de cinc dies i 
la resolució podrà ser recorreguda en tres dies davant del Secretari General del 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, la resolució del qual 
s’ha de resoldre en un termini de tres dies exhaureix la via administrativa. 
5.8 El cens, que és públic, conté les següents dades de les persones físiques: 
a) Nom i cognoms. 
b) Número d'identificació Fiscal (NIF). 
c) Data de naixement. 
d) Domicili d'empadronament. 
En el cas de persones jurídiques, el cens contindrà: 
a) La raó social. 
b) El número d'identificació fiscal. 
c) El domicili social. 
d) Les dades personals del representant legal que exercirà el dret al vot de la 
societat. 
5.9 S’ha de facilitar còpia del cens, en suport informàtic, a les organitzacions 
professionals agràries, coalicions o agrupacions independents admeses com 
candidatures en el procés. 
5.10 Els terminis previstos en aquesta Llei s’entenen referits a dies naturals i en 
tot allò que no estigui expressament regulat s’aplica supletòriament la normativa 
administrativa de caràcter general.  
 
Article 6 
Administració electoral 
El procés electoral és supervisat per l’Administració electoral format per: 
6.1 La Junta electoral que té la seva seu als serveis centrals a Barcelona del 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. 
Les funcions de la Junta Electoral són: 
a) Coordinar el procés electoral. 
b) Vetllar per l’aplicació i el compliment de la legalitat vigent. 
c) Supervisar i vigilar el desenvolupament del procés electoral. 
d) Resoldre els recursos presentats en el procés electoral. 
e) Proclamar els resultats definitius de les eleccions. 
f) Publicar el cens electoral. 
g) En general totes aquelles tasques conduents al desenvolupament correcte del 
sufragi. 
La Junta Electoral és integrada per nou membres, designats pel conseller del 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb la composició 
següent: 
Un director general del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia, que n’és el president. 
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Quatre membres que han de ser funcionaris del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, un dels quals actua com a secretari de la Junta. 
Quatre membres designats a proposta de les organitzacions professionals 
agràries més representatives a Catalunya. 
6.2 Les Meses electorals d’àmbit municipal tenen com a funció vetllar pel bon 
funcionament de les votacions, que s’han de determinar en l’Ordre de 
convocatòria de les eleccions. Es constitueixen en els municipis i nuclis de 
població  amb un mínim de 20 electors censats en el municipi o nucli de població. 
En cas de no arribar a aquest nombre mínim d’electors, aquests exerciran el seu 
dret a vot en el municipi que determini la Junta electoral d’acord amb criteris de 
proximitat i comunicació.  
Així mateix es poden agrupar els municipis limítrofs que sense arribar al mínim 
exigit, en el seu conjunt superin els 20 electors. La Junta electoral ha de 
determinar en quin municipi s’ubica la Mesa electoral en base als mateixos criteris 
de proximitat i comunicació. 
6.3 Les Meses electorals estan constituïdes per tres persones elegides per 
insaculació entre electors inclosos en el cens corresponent on està ubicada la 
mesa electoral. 
6.4 Són funcions de les Meses les següents: 
a) Presidir i ordenar la votació. 
b) Verificar la identitat dels votants. 
c) Realitzar l’escrutini i estendre l’acta corresponent. 
d) Resoldre les incidències que es puguin presentar durant les votacions. 
6.5 En la designació dels membres de l’Administració electoral cal preveure la 
designació de suplents. 
6.6 Les sessions de la Junta Electoral són ordinàriament presencials, excepte que 
s’acordin per cadascuna d’elles sessions no presencials. 
6.7 Les comunicacions i les consultes a l’Administració electoral es poden realitzar 
per mitjans telemàtics. 
6.8 La Junta Electoral pot crear, pel desenvolupament del procés electoral, 
Comissions Territorials que poden exercir les funcions assenyalades en l’apartat 
primer d’aquest article, excepte les funcions de la lletra d).  
6.9 Les Comissions Territorials han de tenir la composició següent:  
President: Director dels Serveis Territorials del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia. 
Vocals  Quatre membres que han de ser funcionaris del departament competent 
en matèria d’agricultura i ramaderia, un dels quals actua com a secretari de la 
Comissió. 
Quatre membres designats a proposta de les organitzacions professionals 
agràries més representatives a Catalunya. 
6.10 En la composició de l’Administració electoral ha de garantir la no 
discriminació per raó de sexe i la introducció de mesures d’acció positiva per 
fomentar la participació de les dones. 
En la composició de la Junta Electoral i de les Comissions Territorials s’ha de 
tendir a assolir una presència equilibrada d’homes i dones. 
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Article 7 
Organitzacions professionals agràries, coalicions i agrupacions independents 
candidates 
7.1 Les organitzacions agràries, coalicions o agrupacions independents que es 
presentin a les eleccions han de complir els requisits de l'article 1. 
7.2 Amb la candidatura han d’acreditar  la inscripció en el registre públic 
competent, els estatuts de l'organització, els acords d'integració de coalició en el 
seu cas, amb altres organitzacions agràries, el nom del responsable de la 
candidatura i l’adreça a efectes de notificacions, que es poden realitzar, mitjançant 
correu electrònic. 
7.3 Les organitzacions professionals agràries, coalicions o agrupacions 
independents que desitgin presentar-se a aquestes eleccions han de presentar les 
seves candidatures en el termini de deu dies des de la data d'anunci de la 
convocatòria davant de la Junta Electoral. En el termini de set dies la Junta 
Electoral ha de proclamar les candidatures admeses i  no admeses.  
7.4 Les candidatures presentades que hagin estat proclamades han de ser 
publicades al web del departament competent. 
 
Article 8 
Recurs contra la proclamació de candidatures 
Contra la proclamació de candidatures es poden interposar els recursos ordinaris 
establerts en la normativa administrativa. 
 
Article 9 
Organitzacions professionals agràries més representatives 
9.1 Es consideren com a més representatives, en l'àmbit de Catalunya, les 
organitzacions professionals agràries, coalicions o agrupacions independents que 
obtinguin el quinze per cent, com a mínim, del total dels vots vàlids emesos en les 
eleccions. 
S’entenen com a vots vàlids els vots obtinguts per cada candidatura i els vots en 
blanc. 
9.2 Les organitzacions professionals agràries, coalicions o agrupacions 
independents que tenen la consideració de més representatives en l'àmbit de 
Catalunya exerceixen la representació institucional davant les administracions 
públiques i davant altres entitats o organismes de caràcter públic que la tinguin 
prevista. 
9.3 A efectes de participació en els òrgans de l’Administració en el quals hi siguin 
membres, aquesta ha de ser proporcional el nombre de vots obtinguts per 
cadascuna de les considerades com a més representatives. 
 
Article 10 
Organització de les eleccions 
10.1 El Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia ha de 
convocar mitjançant ordre, i prèvia consulta a les organitzacions professionals 
agràries més representatives, les eleccions per a la determinació de la 
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representativitat de les organitzacions professionals agràries que s’han de 
celebrar d'acord amb el cronograma que s'ha d’ajuntar com annex  de l’Ordre de 
convocatòria. 
10.2 El representant de cada candidatura pot designar un interventor per cada 
mesa, amb veu i sense vot, entre els inscrits en el cens de la Taula cinc dies 
abans de la votació. 
Igualment les candidatures poden nomenar apoderats, que han de ser persones 
físiques, els quals poden accedir als locals electorals, examinar el 
desenvolupament de les operacions de vot i escrutini, i formular reclamacions i 
rebre certificacions. 
10.3 Cada Mesa disposa d'un cens d'electors amb dret de vot ordenat 
alfabèticament, en el qual hi ha de constar els electors que han fet ús del vot per 
correu. A cada Mesa hi ha un nombre de paperetes almenys igual al seu cens per 
cada organització, coalició a agrupació independent candidata. 
10.4 La Junta Electoral ha de confeccionar un model oficial de paperetes  i ha de 
verificar l’adequació a aquest model d’aquelles que puguin confeccionar les 
candidatures que es presentin a les eleccions. 
10.5 Després de la proclamació de les candidatures, la Junta Electoral ha de 
determinar les formes que han de reunir els actes promocionals que es 
despleguin al llarg de la campanya electoral, la durada de la qual no pot excedir 
de quinze dies naturals. 
10.6 Un cop realitzat la votació i l’escrutini, la Junta Electoral proclama els 
resultats, que han de ser publicat al web del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia. 
 
Article 11 
Campanya electoral 
11.1El departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia pot realitzar 
durant el període electoral una campanya de caràcter institucional destinada a 
informar a  les persones físiques i  jurídiques que tenen com activitat econòmica 
habitual l’agricultura i la ramaderia sobre la data de la votació, el procediment per 
votar i els requisits i tràmit del vot per correu, sense influir, en cap cas, en 
l’orientació del vot dels electors.  
Aquesta publicitat institucional s’ha de realitzar en espais gratuïts dels mitjans de 
comunicació social de titularitat pública de l’àmbit territorial corresponent, 
suficients per assolir els objectius d’aquesta campanya. 
11.2 Des de la convocatòria de les eleccions i fins la celebració d’aquestes resta 
prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directa o indirectament, pels poders 
públics que contengui al·lusions a les realitzacions o als assoliments obtinguts, o 
que utilitzin imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les 
seves pròpies campanyes per alguna de les organitzacions professionals agràries 
concurrents a les eleccions. 
11.3 S’entén per campanya electoral, a efectes d’aquesta Llei, el conjunt 
d’activitats lícites portades a terme per les organitzacions professionals agràries, 
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coalicions o agrupacions independents i els seus representants dirigides a la 
captació de sufragis. 
11.4 Llevat el que es disposa en l’apartat primer d’aquest article, cap persona 
jurídica diferent de les mencionades en l’apartat tercer pot realitzar campanya 
electoral a partir de la data de la convocatòria de les eleccions. 
 
Article 12 
Durada de la campanya electoral. 
La campanya electoral comença el dia quaranta-unè posterior a la convocatòria i 
té una durada de quinze dies naturals, acabant, en qualsevol cas a les zero hores 
del dia de la votació. 
 
Article 13  
Prohibicions en campanya 
13.1No es pot difondre propaganda electoral ni realitzar-se cap acte de campanya 
electoral una vegada que aquesta hagi acabat legalment. L’obtenció gratuïta de 
mitjans proporcionats per les Administracions Públiques queda limitada al període 
estricte de campanya electoral. 
13.2 Les limitacions anteriors s’estableixen sense perjudici de les activitats 
realitzades per les organitzacions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents en l’exercici de les seves funcions constitucionalment reconegudes 
No obstant l’anterior, des de la convocatòria de les eleccions fins l’inici de la 
campanya, queda prohibida la realització de publicitat o propaganda electoral 
mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, radio o altres 
mitjans digitals, que no puguin justificar-se per l’exercici de les activitats ordinàries 
de les organitzacions professionals agràries, coalicions o agrupacions 
reconegudes en l’apartat anterior. 
 
Article 14  
Celebració dels actes de campanya electoral 
14.1 La celebració d’actes públics de campanya electoral es regeix pel que 
disposa la legislació reguladora del dret de reunió. 
14.2Els ajuntaments han de reservar locals oficials i llocs públics d’us gratuït per 
la celebració d’actes de campanya electoral. 
 
Article 15  
Propaganda electoral  
15.1 Els ajuntaments tenen l’obligació de reservar llocs especials gratuïts per la 
col·locació de cartells i, en el seu cas, pancartes i cartells penjats a pals o fanals 
pel sistema anomenat de banderoles. La propaganda per mitjà de pancartes i 
banderoles només es pot col·locar en els llocs reservats com a gratuïts pels 
ajuntaments. 
15.2 Les organitzacions professionals agràries, les coalicions i les agrupacions 
independents només poden col·locar cartells i altres formes de propaganda, a 
més de les descrites en l’apartat anterior, en espais comercials autoritzats. 
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15.3 La despesa de les candidatures en aquest tipus de publicitat no pot excedir 
del 20% del límit de despeses de 0,37 euros per elector inscrit en el cens 
electoral. 
 
Article 16 
Distribució de llocs per la campanya electoral 
16.1 Els ajuntaments, dins dels set dies següents a la convocatòria, han de 
comunicar els emplaçaments disponibles per la col·locació gratuïta de cartells i, 
en el seu cas, pancartes i banderoles a la Junta Electoral. Aquesta distribució de  
llocs s’ha d’efectuar atenent el nombre total de vots obtinguts per cada 
organització professional agrària, federació o coalició en les anteriors eleccions 
equivalents i atribuint-los d’acord amb les preferències en funció d’aquest nombre 
obtingut. 
16.2 El segon dia posterior a la proclamació de les candidatures, la Junta 
Electoral ha de comunicar al representant de cada candidatura els llocs reservat 
per al seus cartells. 
 
Article 17 
Actes electorals gratuïts 
17.1 Els Ajuntaments, dins dels deu dies següents al de la convocatòria, han de 
comunicar a la Junta Electoral els locals oficials i llocs públics que es reserven per 
la realització gratuïta d’actes de campanya electoral, on ha de constar  
l’especificació dels dies i hores en que cadascun sigui utilitzable i ha de ser 
publicada en la web del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia dins dels cinc dies següents a la convocatòria, data a partir de la qual, 
els representants de les candidatures poden sol·licitar davant la Junta Electoral la 
utilització dels locals i llocs mencionats. 
17.2. El quart dia posterior a la proclamació de les candidatures, la Junta Electoral 
ha d’atribuir els locals i llocs disponibles, en funció de les sol·licituds i, quan més 
d’una siguin coincidents, s’han d'atendre les sol·licituds d’acord amb l’apartat 
anterior. 
La Junta Electoral ha de comunicar al representant de cada candidatura els locals 
i llocs assignats. 
 
Article 18 
Publicitat de les candidatures en premsa i radio 
18.1 Les candidatures tenen dret a realitzar publicitat en la premsa periòdica i en 
les emissores de radio de titularitat privada sense que les despeses realitzades en 
aquesta publicitat puguin superar el 20 per 100 del límit de despesa previst per a 
les organitzacions professionals agràries, coalicions o agrupacions independents. 
18.2 No es poden contractar espais de publicitat electoral als mitjans de 
comunicació de titularitat pública ni en les emissores de televisió privada. 
 
Article 19 
Recurs contra els actes d’escrutini i de proclamació de resultats 
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Contra els actes d’escrutini i la proclamació de resultats es poden interposar els 
recursos ordinaris establerts en la normativa administrativa. 
 
Article 20 
Dades de caràcter personal 
20.1Les dades personals que figuren al cens només poden ser utilitzades pels 
òrgans previstos en aquesta Llei i per a finalitats de les eleccions. La publicitat es 
limita als llocs establerts i en la forma i pel temps necessari que els electors 
puguin comprovar i rectificar les seves dades. 
20.2 S’ha de facilitar còpia del cens, en suport informàtic, a les organitzacions 
professionals agràries, coalicions i agrupacions independents admeses com 
candidates en el procés. Aquest cens només es pot utilitzar amb la finalitat de la 
propaganda electoral de les organitzacions professionals agràries, coalicions i 
agrupacions independents sense que se’n pugui fer cap altra ús. 
 
Article 21 
Escissió, fusió i extinció de les organitzacions i dissolució de coalicions i 
associacions electorals. 
21.1 En cas d'escissió de part d'una organització agrària, l'organització escindida 
perd  la representativitat derivada de les eleccions. 
21.2 En cas de fusió d'organitzacions, suma la representativitat de les 
preexistents. 
21.3 En cas d'extinció de l'organització o de l’associació electoral, les restants 
organitzacions acreixen de forma proporcional en la representativitat que tinguin 
assignada com a resultat de les eleccions. 
21.4 En cas de dissolució d'una coalició, les organitzacions preexistents 
conserven el grau de representativitat obtingut en les eleccions imputant a cada 
una d'elles el percentatge del mateix que van pactar en els seus acords 
d'associació i, en absència d'aquests, s'imputa la representació a parts iguals 
entre les organitzacions resultants. 
 
Capítol 2 
Règim sancionador 
 
Article 22 
Infraccions i sancions 
22.1 Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Llei els membres 
de l’Administració electoral, i els interventors, així com els seus suplents i les 
autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques i qualsevol altra 
persona que cometin aquestes infraccions. 
22.2 Són infraccions comeses per autoritats, personal al servei de les 
administracions públiques i membres de l’Administració electoral, quan 
dolosament:  
a)Incompleixin les normes de formació, conservació i exhibició al públic del cens 
electoral. 
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b) Incompleixin les normes de constitució de les meses i de les votacions, acords i 
escrutinis que les meses hagin de realitzar. 
c) No estenguin les actes, certificacions, notificacions i altres documents de les 
eleccions en la forma i moments previstos en la llei o en l’ordre de convocatòria. 
22.3 Les infraccions tipificades en l’apartat  anterior són sancionades amb sanció 
pecuniària de 600 a 3.000 euros. 
22.4 Són infraccions comeses per autoritats o personal al servei de les 
administracions públiques quan amb abús del seu càrrec dolosament:  
a)Ometin o anotin de manera que indueixi a error sobre l’autenticitat els noms dels 
votants. 
b) Canviïn, ocultin o alterin, el sobre o papereta de les eleccions que l’elector 
entregui. 
c) Consentin, podent-ho evitar, que algú participi dos o més vegades en unes 
mateixes eleccions o ho faci sense capacitat legal. 
d) Impedeixin o dificultin injustificadament l’entrada, sortida, o permanència dels 
electors, apoderats i  interventors en els llocs en els que es realitzin actes de les 
eleccions. 
22.5 Les infraccions tipificades en l’apartat anterior són sancionades amb sanció 
pecuniària de 300 a 3.000 euros. 
22.6 Els presidents i els vocals de les Meses, així com els seus respectius 
suplents, que deixin de concórrer al desenvolupament de les seves funcions, les 
abandonin sense causa legal o incompleixin sense causa justificada les 
obligacions d’excusa o avís previ són sancionades amb sanció pecuniària de de 
1.000 euros a 6.000 euros. 
22.7Són infraccions comeses per particulars  aquells: 
a) Que amb violència o intimidació pressioni sobre els electors per tal que no 
utilitzin el seu dret, l’exercitin contra la seva voluntat o descobreixin el secret de 
vot. 
b) Que impedeixin o dificultin injustificadament l’entrada, sortida o permanència 
dels electors, apoderats i interventors en els llocs en els que es realitzin actes de 
les eleccions. 
c) Que dipositin dos o més vegades papereta en les mateixes eleccions o que 
participi dolosament senes capacitat per fer-ho. 
22.8Les infraccions tipificades en l’apartat anterior són sancionades amb sanció 
pecuniària de 300 a 3.000 euros. 
22.9 Les sancions s’han d’imposar atenent als criteris de graduació següents:  
a) intensitat del dany o perjudici causat 
b) negligència i intencionalitat de l’infractor 
c) benefici econòmic obtingut per l’infractor 
22.10 És competent per imposar les sancions previstes en aquest article la Junta 
Electoral. 
22.11 La Junta Electoral ha de nomenar instructor del corresponent procediment 
sancionador un instructor, que ha de ser un vocal de la Junta Electoral, que 
representi a l’Administració. 
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22.12 Les infraccions regulades en aquesta Llei prescriuen a l’any a comptar des 
del dia de la seva comissió. 
22.13 El procediment sancionador s’ha de resoldre i notificar en el termini de tres 
mesos a comptar de la seva incoació. 
 
Capítol 3 
Despeses electorals i comptabilitat electoral 
 
Article 23 
Administrador electoral de la candidatura 
23.1 Totes les candidatures han de tenir un administrador electoral responsable 
dels seus ingressos i despeses electorals realitzats per l’organització professional 
agrària, federació o coalició i de la seva comptabilitat. 
23.2 La comptabilitat s’ajustarà en qualsevol cas als principis generals continguts 
al Pla General de Comptabilitat vigent. 
23.3 Pot ser designat administrador electoral qualsevol ciutadà, major d’edat, en 
ple ús dels seus drets civils i polítics. No poden ser designats administradors 
electorals les persones en les que concorrin les circumstàncies de condemnats 
per sentència ferma per delictes contra l’Administració Pública o contra les 
Instituciones públiques quan la mateixa hagi establert la pena d’inhabilitació per 
l’exercici del dret de sufragi passiu o la d’inhabilitació absoluta o especial o de 
suspensió per l’ocupació o càrrec públic. 
23.4 Els representants electorals de les candidatures i els representants generals 
de les organitzacions, coalicions i agrupacions independents poden ser 
acumulatius. 
 
Article 24 
Comptes oberts 
24.1 Els administradors electorals, han de comunicar a la Junta Electoral els 
comptes oberts per la recaptació de fons. 
24.2L’obertura dels comptes oberts pot realitzar-se, a partir de la data de 
nomenament dels administradors electorals, a qualsevol entitat bancària o caixa 
d’estalvis. La comunicació a que fa referència el paràgraf anterior s’ha de realitzar 
dins de les vint-i-quatre hores següents a l’obertura dels comptes. 
24.3 Si les candidatures presentades no fossin proclamades o renunciïn a 
concórrer a l’elecció les imposicions realitzades per tercers en aquests comptes 
han de ser restituïdes per les organitzacions professionals agràries, coalicions o 
agrupacions independents que les van promoure. 
 
Article 25 
Ingressos i despeses de comptes oberts 
25.1 Tots els fons destinats a sufragar les despeses electorals, qualsevol que 
sigui la seva procedència, s’han d’ingressar als esmentats comptes i totes les 
despeses s’han de pagar amb càrrec a les mateixes. 
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25.2 Els administradors electorals i les persones per ells autoritzades per a 
disposar dels fons dels comptes són responsables de les quantitats ingressades i 
de la seva aplicació a les finalitats assenyalades. 
25.3 Acabada la campanya electoral, només es pot disposar dels ròssecs 
d’aquests comptes per pagar, als noranta dies següents al de la votació, 
despeses electorals prèviament contretes. 
25.4 Tota reclamació per despeses electorals que no sigui notificada als 
corresponents administradors als seixanta dies següents al de la votació es 
considerarà nul·la i no pagable. 
Quan existeixi causa justificada, la Junta Electoral, pot admetre excepcions a 
aquesta regla. 
 
Article 26 
Aportació de fons a comptes oberts 
26.1 Els que aporten fons als comptes esmentats als articles anteriors han de fer 
constar en l’acte de la imposició el seu nom, domicili i el número del seu 
Documento Nacional d’Identitat o passaport, que ha ser exhibit al corresponent 
empleat de l’entitat dipositària. 
26.2 Quan s’aporten quantitats per compte i en representació d’una altre persona 
física o jurídica, es farà constar el nom d’aquesta. 
26.3 Quan les imposicions s’efectuen per organitzacions professionals agràries, 
coalicions i agrupacions independents s’ha de fer  constar la procedència dels 
fons que es dipositen. 
26.4 Cap persona, física o jurídica, pot aportar més de 1.000 euros als comptes 
oberts per una mateixa organització professional agrària, federació, coalició o 
agrupació per recaptar fons en les eleccions convocades. 
 
Article 27 
Subvencions electorals 
27.1 El departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia ha de 
subvencionar les despeses ocasionades a les organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents per la seva concurrència a les 
eleccions. En cap cas la subvenció corresponent a cada organització,federació, 
coalició o agrupació pot sobrepassar la xifra de despeses electorals declarades i 
justificades per la Sindicatura de Comptes en l’exercici de la seva funció 
fiscalitzadora. 
27.2 En l’ordre de convocatòria de les eleccions s’ha de determinar el límit màxim 
de les subvencions a atorgar i els criteris d’atorgament. 
 
Article 28 
Despeses electorals 
28.1Es consideren despeses electorals les que realitzen les organitzacions 
professionals agràries, coalicions i agrupacions independents participants en les 
eleccions des del dia de la convocatòria fins el de la proclamació dels resultats 
pels següents conceptes: 
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a) Confecció de sobres i paperetes electorals. 
b) Propaganda i publicitat directa o indirectament dirigida a promoure el vot a la 
seva candidatura, sigui quina sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi. 
c) Lloguer de locals per la celebració d’actes de campanya electoral. 
d) Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta el seus 
serveis a les candidatures. 
e) Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels dirigents de les 
organitzacions professionals agràries, coalicions i agrupacions independents, i del 
personal al servei de la candidatura. 
f) Correspondència i franqueig. 
g) Interessos dels crèdits rebuts per la campanya electoral, meritats fins la data de 
percepció de la subvenció corresponent. 
h) Les que siguin necessaris per l’organització i funcionament de les oficines i 
serveis precisos per las eleccions. 
28.2 Cap organització professional agrària, coalició o agrupació independent pot 
realitzar despeses electorals que superen els límits establerts a l’ordre de 
convocatòria de les eleccions. 
28.3 Des de la data de la convocatòria fins el dia cent posterior a la celebració de 
les eleccions, la Junta Electoral ha de vetllar pel compliment de les normes 
establertes als articles anteriors.  
28.4La Junta Electoral pot demanar la col·laboració de les entitats financeres 
sobre l’estat dels comptes electorals, números i identitat dels impositors i sobre 
qualsevol extrem que estimin precisos per al compliment de la seva funció 
fiscalitzadora. 
28.5 Així mateix podran demanar als administradors electorals les informacions 
comptables que considerin necessàries i han de resoldre per escrit les consultes 
que aquests els plantegin. 
Si de les seves investigacions resultessin indicis de conductes constitutives 
d’infraccions electorals, ho han de comunicar al departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia,per l’exercici de les accions que corresponguin. 
28.6 Així mateix la Junta Electoral ha d’informar a la Sindicatura de Comptes dels 
resultats de la seva activitat fiscalitzadora. 
 
Article 29 
Presentació de la comptabilitat electoral 
29.1. Entre els cent i els cent vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions, les 
organitzacions professionals agràries,  coalicions o agrupacions independents que 
haguessin assolit els requisits exigits per rebre subvencions electorals o que 
haguessin sol·licitat avançaments amb càrrec de les mateixes, han de  presentar, 
davant la Sindicatura de Comptes els estats comptables establerts en el Pla 
General de Comptabilitat i incloure-hi com a mínim, el balanç de situació i el 
compte de resultats. Així mateix, han de trametre l’extracte dels moviments 
registrats en els comptes de comptabilitat (llibre major) i un balanç de sumes i 
saldos previ al tancament de comptabilitat. 
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29.2 La presentació es realitza pels administradors electorals d’aquelles 
organitzacions professionals agràries, coalicions i agrupacions independents que 
hagin concorregut a les eleccions. 
29.3 Les entitats financeres de qualsevol tipus que hagin concedit crèdit a 
aquelles organitzacions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents mencionades a l’apartat primer han de trametre la informació 
detallada dels mateixos a la Sindicatura de Comptes, dins del termini esmentat en 
l’apartat primer. 
 
Article 30 
Intervenció de la Sindicatura de Comptes 
30.1 La Sindicatura de Comptes pot, en el termini de trenta dies, a partir de 
l’assenyalat a l’apartat 1 de l’article anterior, demanar a tots els que estan obligats 
a presentar comptabilitats i informes,  els aclariments i documents suplementaris 
que estimi necessaris. 
30.2 Dins dels dos-cents dies posteriors a les eleccions, la Sindicatura de 
Comptes s’ha de pronunciar, en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, sobre la 
regularitat de les comptabilitats electorals, i en el cas de que s’hagin apreciat 
irregularitats en l’esmentada comptabilitat o violacions de les restriccions 
establertes en matèria d’ingressos i despeses electorals, pot proposar la no 
adjudicació o reducció de la subvenció a l’organització professional agrària, 
federació, coalició o agrupació que ha actuat irregularment. 
30.3 La Sindicatura de Comptes pot proposar la no atorgament o, si s’escau, la 
reducció de la subvenció electoral que han de percebre les organitzacions 
professionals agràries, o les coalicions o agrupacions independents de què es 
tracti. Quan no es faci cap proposta, se n’ha de deixar constància expressa en els 
resultats de la fiscalització. 
30.4 La proposta de no atorgament s’ha de formular, per a les organitzacions 
professionals agràries, coalicions o agrupacions independents que no compleixin 
l’obligació de presentar a la Sindicatura de Comptes la comptabilitat tal com 
estableix l’article 29.1. 
30.5La proposta de reducció de la subvenció a percebre s’ha de fonamentar en la 
superació dels límits establerts pel que fa a les aportacions privades de persones 
físiques o jurídiques; en la manca de justificació fefaent de la procedència dels 
fons utilitzats en la campanya electoral; o en la superació de qualsevol dels límits 
fixats en relació amb l’import màxim de despeses establert en l’Ordre de 
convocatòria o la seva aplicació específica a les despeses de publicitat exterior o 
publicitat en premsa periòdica i en emissores de ràdio privades. 
30.6 En cas que les deficiències detectades afectin fonamentalment a aspectes 
de naturalesa formal, s’ha de valorar la seva incidència en la justificació i, en 
conseqüència , la Sindicatura de Comptes ha d’estimar la proposta de reducció de 
la subvenció electoral a percebre. Amb independència de l’import de les 
reduccions proposades, aquestes han de tenir com a límit de les subvencions que 
corresponguin a les organitzacions professionals agràries pels resultats obtinguts; 
subvencions que, d’altra banda, d’acord amb el que preveu l’article 27.1, en cap 
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cas poden sobrepassar la xifra de despeses declarades justificades per la 
Sindicatura de Comptes en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora. 
30.7 Els criteris generals establerts per a la quantificació, si s’escau, de les 
reduccions proposades en la fiscalització de les comptabilitats de les 
organitzacions professionals agràries són:  
a) En cas que les aportacions privades superin el límit legal màxim de 1.000 
euros, s’ha de proposar una reducció del doble de la quantitat excedida. 
b) En cas que, en la campanya electoral, l’organització professional agrària, 
coalició o agrupació independent hagi utilitzat recursos la procedència dels quals 
no hagi quedat fefaentment acreditada i que per la seva quantia vulnerin les 
restriccions en matèria d’ingressos electorals, s’ha de proposar una reducció del 
10% de l’import. 
c) En el cas de despeses no autoritzades per la normativa vigent, s’ha de 
proposar la reducció de la subvenció electoral en el 10% de les despeses 
declarades irregulars. 
d) En el cas de les organitzacions professionals agràries, coalicions, o 
agrupacions independents que superin un o diversos dels límits establerts per a 
les despeses electorals, la reducció proposada és el resultat d’aplicar la segona 
taula progressiva de coeficients de reducció de la subvenció en funció del 
percentatge que representi l’excés sobre cadascun dels límits de despeses 
autoritzades en cada cas, sempre que la superació sigui com a mínim, l’u per cent 
del límit establert, d’acord amb la taula que es detalla a continuació: 
 
 

Excés sobre el límit de 
les despeses (%) 

Tipus de reducció 
(%) 

Fins a l’1% 0 
De l’1% al 3% 0,15 
Del 3% al 5% 0,50 
Del 5% al 7% 1,10 
Del 7% al 10% 2,00 
Del 10% al 20% 3,50 
Del 29% al 50% 6,00 
>50% 10,00 

 
Un cop s’hagi establert el tipus de reducció resultant, aquest s’ha d’aplicar sobre 
el límit màxim de despeses que correspon a cada organització, i s’obté la quantia 
en termes absoluts de la reducció de la subvenció electoral que s’ha de proposar. 
30.8 La Sindicatura de Comptes, dins del termini indicat a l’apartat segon d’aquest 
article, remet el resultat de la seva fiscalització mitjançant un informe raonat, 
comprensiu de la declaració de l’import de les despeses regulars justificades per 
cada organització professional agrària, federació, coalició, o agrupació d’electors  
al departament competent en matèria d’agricultura, i ramaderia. 
 
Article 31 
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Dietes i gratificacions  
31.1 Els membres de la Junta Electoral i en el seu cas de les Comissions 
Territorials  no  tenen per l’exercici del seu càrrec dret a dietes o gratificacions. 
31.2 Els membres de les Meses electorals o qualsevol altra persona externa a 
l’Administració electoral tenen dret a percebre les dietes o gratificacions que es 
determinin a l’Ordre de convocatòria de les eleccions. 
 
Disposicions addicionals 
 
Disposició addicional primera 
Extinció de cambres agràries     
1. Es declaren extingides les cambres agràries de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona.  
2. En relació amb els béns, els drets i les obligacions de  qualsevol naturalesa que 
corresponguin a cambres agràries que resultin extingides com a conseqüència  de  
l'aplicació d'aquesta Llei,  l'Administració  de  la  Generalitat ha de traspassar els 
béns, els drets i obligacions i el patrimoni afecte a l’interès general agrari a la 
Fundació de la Pagesia de Catalunya. 
3. S’ha de mantenir la funció de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 
garantir que totes les atribucions patrimonials i les adscripcions de mitjans de les 
extingides cambres agràries efectuades d’acord amb la Llei 17/1993, de 28 de 
desembre, de cambres agràries, i les que s’extingeixin amb aquesta Llei, 
s’apliquin a finalitats i serveis d’interès agrari. 
4. El procés de determinació de noves atribucions dels patrimonis i mitjans a que 
es refereix l’apartat anterior ha de garantir la participació de les organitzacions 
professionals agràries més representatives a Catalunya. 
 
Disposició addicional segona 
Simultaneïtat de la consulta amb altres processos electorals 
Les consultes per a la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries es poden convocar de manera simultània amb les que convoqui 
l’Administració General de l’Estat en el seu àmbit, sempre tenint en compte el que 
es determina en aquesta Llei. 
 
 
Disposició transitòria 
Mentre no se celebrin les primeres eleccions d’acord amb aquesta Llei, la 
representativitat de les organitzacions professionals agràries és la determinada en 
les darreres eleccions a cambres agràries realitzades abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. 
 
Disposició derogatòria única 
Derogació normativa 
Es deroga la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries. 
Es deroguen: 
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a) Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es regula el règim electoral 
general de les cambres agràries. 
b) Decret 32/2007, pel qual es regulen les subvencions i les despeses en les 
eleccions a cambres agràries de 2007. 
c) Decret 280/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les despeses 
electorals en les eleccions a cambres agràries, i la seva modificació feta a través 
del Decret 289/1998, de 3 de novembre. 
 
Disposició final 
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya. 
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