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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA

2308

Ordre 3/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual s’aproven els models normalitzats i la documentació complementària que s’ha d’aportar en
els processos electorals per a la renovació dels òrgans de les cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de les Illes Balears

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la comunitat autònoma, en l'article
31.9, competències de desplegament legislatiu i execució en matèria de corporacions de dret públic, representatives d'interessos econòmics i
professionals.
La Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears, en l'exposició de motius,
especifica que correspon a la comunitat autònoma el desenvolupament legislatiu de la regulació bàsica de l'Estat en matèria de cambres de
comerç.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

En l'article 2.6, aquesta Llei estableix que correspon al Govern de les Illes Balears, en els termes de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, exercir la tutela sobre les cambres de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències
i en el marc de la legislació bàsica. D'acord amb la disposició addicional primera, quan aquesta Llei atribueix competències a la conselleria
competent en matèria de cambres, o al Govern de les Illes Balears, sense especificar l'òrgan concret d'aquesta encarregat d'exercir-les, o
genèricament a l'Administració autonòmica, s'ha d'entendre que les mencions es refereixen a la direcció general que exerceix les
competències en matèria de comerç o a l'òrgan administratiu al qual les futures reestructuracions orgàniques atribueixin amb caràcter general
la tutela sobre les cambres.
Així mateix, la Llei 1/2017, de 12 de maig, en l'article 20 disposa que el règim electoral de les cambres s'ha de regir pel que preveuen la Llei
4/2014, d'1 d'abril; la mateixa Llei 1/2017, i la normativa reglamentària de desplegament. Amb caràcter supletori i en allò que hi resulti
aplicable, s'ha d'ajustar al que disposa el règim electoral general, en especial al que preveu el Reial decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual
es desplega la Llei 4/2014, d'1 de abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.
El Reial decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desplega la Llei 4/2014, d'1 d'abril —d'aplicació supletòria en el cas de la comunitat
autònoma de les Illes Balears—, en l'article 25.2 estableix les dades que s'han de fer constar en la convocatòria d'eleccions, entre les quals es
troben els models de documents normalitzats de presentació de candidatures, avals i els requisits exigits; els models de sol·licitud de vot per
correu, i de sobres i paperetes de votació aprovats per l'òrgan administratiu tutelar, i tots els aspectes que es considerin necessaris per a la
homogeneïtzació i normalització del procediment electoral.
Entre les funcions de tutela de l'Administració autonòmica, es troba la de vetlar per un adequat desenvolupament del procés electoral. Per
això, es considera necessari regular uns models de documents que serveixin per agilitar i facilitar aquest procés, així com per aclarir aspectes
relatius a la documentació complementària que s'ha d'aportar, especialment l'acreditativa de la representació de persones jurídiques, per a
l'exercici del dret electoral.
La regulació d'aquesta Ordre compleix els principis de bona regulació exigits per l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, i per l'article
129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. S'han respectat els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, atès que l'Ordre recull la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s'ha
de cobrir, en relació amb la regulació de les funcions respectives, i és coherent amb la resta de l'ordenament.
També s'ha seguit el procediment establert per a l'elaboració normativa de disposicions reglamentàries de caràcter organitzatiu previstes en la
Llei 1/2019, de 31 de gener. Finalment, s'han respectat els principis d'eficiència, qualitat i simplificació, atès que la regulació establerta no
suposa noves càrregues administratives a la ciutadania, ni implica assignar nous recursos públics per atendre-la.
Per tot això, en virtut de les facultats que tenc conferides, dict la següent
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ORDRE
Article 1
Objecte
L'objecte d'aquesta Ordre és aprovar els models normalitzats i definir la documentació complementària que s'ha d'aportar en els processos
electorals per a la renovació dels òrgans de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.
Article 2
Exercici del dret electoral de les persones físiques
Per a l'exercici del dret electoral actiu de les persones físiques es pot acreditar la personalitat per mitjà d'algun dels documents següents:
document nacional d'identitat, permís de conduir o passaport.
En el cas que les persones físiques no tenguin la nacionalitat espanyola, han d'acreditar la seva identitat mitjançant el document d'identitat
corresponent o, si no, el passaport. A més han de presentar la targeta d'identitat d'estranger o, en el cas de nacionals d'un estat membre de la
Unió Europea, d'un estat que formi part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o d'un estat als nacionals del qual s'estengui el règim
jurídic previst per a la ciutadania anteriorment esmentada, el certificat d'inscripció en el Registre central d'estrangers.
Article 3
Exercici del dret electoral de les persones jurídiques
Per a l'exercici del dret electoral de les persones jurídiques, se'n pot acreditar la representació mitjançant qualsevol dels documents següents:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

a.Original o fotocòpia de poder, de caràcter general o específic per a la votació, formalitzat en una escriptura pública o document
privat de mandat atorgat per a aquesta finalitat, que faculti la representació de la persona jurídica. De conformitat amb l'article 20.3
de la Llei 1/2017, de 12 de maig, el representant ha de tenir una relació directa amb la persona jurídica representada. S'entén per
relació directa la condició d'administrador o administradora, soci o sòcia o bé empleat o empleada de la representada.
b.Certificat o nota simple emesa pel Registre Mercantil, acreditatiu de la representació de la persona jurídica.
Article 4
Exercici del dret de vot de les comunitats de béns
Les comunitats de béns poden exercir el dret de vot per mitjà de qualssevol dels seus comuners o comuneres, amb aportació del NIF i el
contracte de constitució de la comunitat de béns.
Article 5
Dret de vot en cas que més d'una persona tengui la representació
Quan la representació la tengui més d'una persona, només podrà exercir el dret de vot la primera que es presenti en el col·legi electoral.
Article 6
Acreditació de l'autenticitat de la signatura

L'autenticitat de la signatura s'ha d'acreditar mitjançant fedatari públic, reconeixement bancari, un certificat del secretari o secretària de la
corporació o a través de la signatura digital avançada basada en un certificat reconegut.
Article 7
Models normalitzats
S'aproven els models següents, que figuren en l'annex d'aquesta Ordre:
A) Presentació de candidatures per persones físiques.
B) Presentació de candidatures per persones jurídiques.
C) Document d'aval de candidatures.
D) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones físiques.
E) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones jurídiques.
F) Sobres i paperetes de votació.
G) Sobre per al vot per correu.
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Disposició derogatòria única
Normes derogades
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que contradiguin o s'oposin al que estableix aquesta Ordre i, especialment,
l'Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 15 de febrer de 2018 per la qual s'aproven els models normalitzats i la documentació
complementària que s'ha d'aportar en els processos electorals per a la renovació dels òrgans de les cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de les Illes Balears.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 de març de 2022

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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ANNEX
A) Presentació de candidatures per persones físiques
CANDIDATURA INDIVIDUAL
______________________________________________________________________________________,

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

[Nom i llinatges]

amb DNI _________________________________, telèfon de contacte núm. ______________ i
adreça de electrònica _________________________________________________, inscrit/a en
el Cens de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d
_____________________________________, en el grup _____________________, declar que
complesc els requisits exigits en l’article 20 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, en
relació amb l’article 26.2 d’aquesta Llei, i, en conseqüència,
PRESENT:
La meva candidatura a membre del Ple de la dita corporació.
I declar, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes i que
les fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents
originals.
_____________, ________ de __________________ de 20_____

[signatura]

Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 43
29 de març de 2022
Sec. I. - Pàg. 11668

Documents adjunts:
1. Acreditació documental de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE),
a l’efecte d’acreditar dos anys d’antiguitat en l’activitat empresarial.
2. Certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport de la persona que signa.
4. Avals de la candidatura.
5. En el cas de persones de nacionalitat diferent a les previstes en l’article 20.4 de
la Llei 1/2017, de 12 de maig: documentació acreditativa del requisit de
reciprocitat.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________

Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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B) Presentació de candidatures per persones jurídiques
CANDIDATURA DE PERSONA JURÍDICA
_______________________________________________________________________________,
[Nom i llinatges]

amb DNI __________________, telèfon de contacte número _______________ i adreça
electrònica _________________________________________________, en representació de
_____________________________________, amb CIF ___________________, que consta en el
Cens de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d __________
__________, en el grup ___________, declar que la representada compleix els
requisits exigits en l’article 20 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, en relació amb
l’article 26.2 d’aquesta Llei, i, en conseqüència,
PRESENT:
La seva candidatura a membre del Ple de la dita corporació.
Declar també, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes
i que les fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents
originals.
____________, ________ de __________________ de 20_____

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

[signatura]

Documents adjunts:
1. Acreditació documental de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE),
a l’efecte d’acreditar dos anys d’antiguitat en l’activitat empresarial.
2. Certificat d’estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
3. Fotocòpia del DNI o passaport del representant i del NIF de la persona jurídica.
4. Fotocòpia d’escriptura, document públic o registral acreditatiu de la
representació.
5. Document que acrediti la relació directa amb la persona jurídica representada
(condició d’administrador o administradora, soci o sòcia o bé empleat o empleada de la
representada).

6. Avals de la candidatura.
7. En el cas de persones de nacionalitat diferent a les previstes en l’article 20.4 de
la Llei 1/2017, de 12 de maig: documentació acreditativa del requisit de
reciprocitat.

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________
Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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C) Document d’aval de candidatures
DOCUMENT D’AVAL DE CANDIDATURA
_______________________________________________________________________________,
[Nom i llinatges]

amb DNI ___________________, telèfon de contacte número _______ i adreça
electrònica _________________________________________________, en representació
de______________________________________, amb NIF_________________________________,
inclosa en l’epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques _________, que pertany
al grup ______________, de la distribució de la representació sectorial que configura
el Cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
d ________________________, declar que es compleixen els requisits exigits en l’article
20 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, en relació amb l’article 26.3 d’aquesta Llei, i,
en conseqüència,
AVAL:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

La presentació de ___________________________________________ com a candidat/a a
membre del Ple de la dita corporació, pel grup indicat.
Declar també, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes
i que les fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents
originals.
____________, ________ de __________________ de 20__

[signatura i segell de l’empresa o del representant avalador]

[Reconeixement de la signatura]

Documents adjunts:
1. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport de l’avalador/a.
2. En cas de persona jurídica, fotocòpia d’escriptura, document públic o registral
acreditatiu de la representació.

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________
Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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D) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones físiques
SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU DE PERSONES FÍSIQUES
______________________________________________________________________________,
[Nom i llinatges]

amb DNI _______________, la fotocòpia del qual s’adjunta, i amb domicili a
_________________________, carrer ____________________________________________________,
núm.______, escala______, pis______, porta_________, telèfon de contacte núm. ______ i
adreça electrònica ______________________________________ inscrit/a en el Cens
electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
d ________________________, en l’epígraf o epígrafs____________________________________,
corresponents al grup o grups_________________________________ d’aquesta Cambra,
EXPÒS:
Que vull exercir el meu dret a emetre el vot per correu, de conformitat amb
la convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

SOL·LICIT:
Que m’expediu un certificat d’inscripció en el Cens electoral, en el grup o grups
assenyalats, i que em trameteu tota la documentació necessària per a l’exercici
del vot per correu, que s’ha de lliurar exclusivament i personalment al
destinatari/ària (sol·licitant), a l’adreça següent:
Nom
_________________________________________________________________________________,
carrer________________________________________________________________________________,
núm.___________, escala ___________, pis __________, porta ________, CP ________________
_____________, ___________ de ____________ de 20__
[signatura]

Documents adjunts:
Fotocòpia del DNI o, si s’escau, del passaport, permís de conduir o targeta de resident,
que s’ha de compulsar en cas que la sol·licitud es trameti per correu o no es presenti
personalment davant la Secretaria de la Cambra.

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________

Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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E) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones jurídiques
SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU DE PERSONES JURÍDIQUES
______________________________________________________________, amb DNI________________,
[Nom i llinatges]

en representació de __________________________________, amb CIF_________________________,
i domicili social a __________________________, carrer ______________________________________,
núm.___, escala____, pis___, porta__, CP______, telèfon de contacte núm. _______ i adreça
electrònica _________________________________________________, inscrita en el Cens
electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
d ________________________, en l’epígraf o epígrafs _______________________________________ ,
del grup o grups __________________________________________________ d’aquesta Cambra,
EXPÒS:
Que vull exercir el dret a emetre el vot per correu, de conformitat amb la
convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.
I declar, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes i que les
fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents originals.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

SOL·LICIT:
Que expediu un certificat d’inscripció de la persona jurídica en el Cens electoral, en el
grup o grups assenyalats, i que em trameteu tota la documentació necessària per a
l’exercici del vot per correu, que s’ha de lliurar exclusivament i personalment a la
persona física identificada com a destinatari/ària, a l’adreça següent:
Nom ____________________________________________________________________________________,
carrer____________________________________________________________________________________,
núm.___________, escala ___________, pis __________, porta ________, CP ____________________
_____________, ___________ de ____________ de 20__
[signatura]

Documents adjunts:
1. Fotocòpia del DNI del representant de l’entitat.
2. Fotocòpia d’escriptura, document públic o registral acreditatiu de la representació.
SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________
Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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F) Sobres i paperetes de votació

SOBRE PER AL VOT / SOBRE PARA EL VOTO



ELECCIONS A LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D _________________________________________________________________
ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE _________________________________________________________________

ELECCIONS 2022
ELECCIONES 2022
Grup/Grupo: ____________________________________________________________________

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

Categoria/Categoría: __________________________________________________________









Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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PAPERETA DE VOT / PAPELETA DE VOTO

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ D
__________________________________________________________________________________________
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
__________________________________________________________________________________________

ELECCIONS 2022
ELECCIONES 2022

Grup/Grupo

Categoria/Categoría

VOT A FAVOR DE / VOTO A FAVOR DE:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

(Un candidat/a o més, segons el nombre de vocalies assignades a la categoria) /
(Un candidato/a o más, según el número de vocalías asignadas a la categoría)

—
—
—
—

Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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G) Sobre per al vot per correu

SOBRE PER AL VOT PER CORREU / SOBRE PARA EL VOTO POR CORREO

ELECCIONS A LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D _________________________________________________________________
ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE_________________________________________________________________

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/43/1108095

Secretari/Secretària
de la Junta Electoral
Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma

Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 89 00 Fax 971 17 68 26
comerc.caib.es
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