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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
17275 Reial decret 1179/2020, de 29 de desembre, pel qual s’estableix el marc del 

reconeixement oficial de les cambres de comerç espanyoles a l’estranger.

Les cambres de comerç espanyoles a l’estranger oficialment reconegudes per l’Estat 
espanyol (d’ara endavant, «les cambres») porten a terme una labor específica en benefici 
dels interessos generals espanyols al país en què radiquen i, molt especialment, en el 
foment de les exportacions i de les inversions espanyoles.

Les cambres són associacions lliurement constituïdes a l’estranger per persones de 
nacionalitat espanyola i per persones estrangeres relacionades amb Espanya i estan 
sotmeses a la legislació pròpia de cada país, si bé hi ha una relació amb l’Estat espanyol 
quan són reconegudes oficialment. La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internacionalització, assenyala a l’article 52 que les cambres són 
instruments comercials especialitzats de suport a la internacionalització de l’economia i 
l’empresa espanyoles. L’estreta col·laboració dels seus membres amb l’Administració 
espanyola, particularment amb les oficines econòmiques i comercials d’Espanya a 
l’exterior, ha afavorit considerablement els intercanvis econòmics i comercials bilaterals i la 
presència de l’empresa espanyola en els mercats internacionals.

Així mateix, les cambres mantenen, segons el que preveu la Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, una vinculació 
permanent amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya 
(d’ara endavant, «la Cambra de Comerç d’Espanya»).

La missió d’interès general que exerceixen les cambres aconsella actualitzar la 
normativa fins ara vigent sobre el seu reconeixement oficial. En efecte, el simple transcurs 
del temps, les noves necessitats, tant de les empreses com de les institucions espanyoles 
en els seus processos d’internacionalització, i l’extensió de la xarxa d’oficines econòmiques 
i comercials a noves zones geogràfiques, aconsellen la posada al dia de les normes que 
regulen el reconeixement oficial de les cambres i els seus efectes, fonamentalment, el que 
disposa el Reial decret 786/1979, de 16 de març, pel qual s’estableixen les normes 
reguladores de l’Estatut general de les cambres de comerç espanyoles oficialment 
reconegudes a l’estranger.

En aquest Reial decret es mantenen, en tot cas, els principis rectors que van inspirar 
el Reial decret esmentat, en particular, la concepció de les cambres com a organismes 
consultius, col·laboradors i auxiliars de l’Administració pública espanyola, i s’hi incorporen 
com a aspectes innovadors la perspectiva de gènere i de paritat en les actuacions que 
duguin a terme les cambres, així com la definició dels seus drets, obligacions i funcions, 
així com determinats aspectes organitzatius de les cambres, com són la composició de la 
junta directiva i la figura de la persona que exerceix com a titular de la secretaria, direcció 
o gerència.

Així, l’objectiu d’aquest Reial decret és actualitzar el marc que regula els requisits que 
han de complir les cambres per ser reconegudes oficialment i els efectes d’aquest 
reconeixement, així com el marc de les relacions amb l’Estat espanyol una vegada 
reconegudes, amb respecte a la legislació del país en què radiquen. Es busca tractar 
d’aconseguir la màxima eficàcia en el compliment de les seves funcions i el 
desenvolupament més ampli de les relacions comercials i econòmiques entre els països 
respectius i Espanya i, específicament, el foment de les exportacions i les inversions 
espanyoles.

El reial decret és l’instrument adequat per a la finalitat que es persegueix i respon als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència que 
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prescriu l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Quant a la seva necessitat i eficàcia, aquesta norma està justificada en raons d’interès 
general, atès que té com a objecte establir el marc del reconeixement oficial de les 
cambres, que porten a terme una labor específica en benefici dels interessos generals 
espanyols allà on radiquen i, en particular, en el foment de les exportacions i inversions 
espanyoles.

Respecte al principi de proporcionalitat, la iniciativa normativa conté la regulació 
adequada per a la finalitat que persegueix, sense restringir cap dret ni imposar càrregues 
administratives o pressupostàries als seus destinataris.

D’altra banda, a fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa 
s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, en concret, amb la Llei 
4/2014, d’1 d’abril, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat i de certesa 
que en faciliti el millor coneixement i comprensió.

L’aplicació del principi de transparència queda garantida mitjançant la definició clara 
dels objectius d’aquesta iniciativa, així com perquè s’ha possibilitat una participació activa 
dels destinataris potencials en la seva elaboració. En aquest sentit, cal destacar que en 
l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat la Federació de Cambres Oficials 
Espanyoles de Comerç a Amèrica (FECECA) i la Federació de Cambres Oficials 
Espanyoles de Comerç a Europa, Àfrica, Àsia i Oceania (FEDECOM), que representen les 
cambres. D’altra banda, després del tràmit d’audiència pública, s’han obtingut els informes 
dels departaments ministerials afectats.

Així mateix, i d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, el Reial 
decret està inclòs en el Pla anual normatiu de l’Administració General de l’Estat 2020.

L’habilitació legal específica per al dictat d’aquest Reial decret es fonamenta en la 
disposició final desena, apartat 1, de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internacionalització.

El Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat atribuïda per 
l’article 149.1.10a de la Constitució espanyola en matèria de comerç exterior, segons el 
que estableix la disposició final primera.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 
de desembre de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals. Reconeixement oficial: àmbit d’aplicació, requisits i efectes

Article 1. Objecte de la norma.

Aquesta norma té per objecte regular el reconeixement oficial de les cambres de 
comerç espanyoles a l’estranger (d’ara endavant, «les cambres»), així com els efectes 
d’aquest reconeixement.

Article 2. Delimitació de l’àmbit d’aplicació del reconeixement oficial.

1. Poden ser reconegudes oficialment per l’Estat espanyol a través del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme (d’ara endavant, «el Ministeri») les cambres de comerç que 
es constitueixin lliurement a l’estranger per persones de nacionalitat espanyola i persones 
estrangeres relacionades amb Espanya, d’acord amb les lleis dels països en què radiquen, 
amb la finalitat de fomentar la internacionalització de l’empresa espanyola i la defensa dels 
interessos de les seves persones associades, sempre que aquestes cambres compleixin 
els requisits que preveu l’article 3.
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2. El Ministeri pot concedir així mateix el reconeixement oficial a les estructures o 
formes d’organització associativa d’aquestes cambres que tinguin com a objectiu la millora 
dels seus serveis, el desenvolupament d’instruments per al seu millor funcionament, una 
coordinació més gran de les seves actuacions o l’establiment de canals de comunicació 
més fluids entre aquestes i amb les institucions públiques i privades espanyoles.

Aquestes formes d’organització, que poden tenir la forma de federacions de cambres, 
associacions de cambres o similars, han de ser, en tot cas, unitats funcionals que 
persegueixin, amb caràcter general, les finalitats que indica el paràgraf anterior.

3. El Ministeri pot concedir el reconeixement oficial, amb caràcter d’excepció, a certes 
cambres, encara que no satisfacin algunes de les disposicions d’aquest Reial decret, si 
així és convenient per al desenvolupament de les relacions econòmiques i comercials amb 
un país determinat.

Article 3. Requisits i procediment per atorgar el reconeixement oficial.

1. Per ser reconegudes oficialment, les cambres, així com les estructures o formes 
d’associació a què es refereix l’article 1.2, s’han d’ajustar en la seva organització i 
funcionament a les disposicions d’aquest Reial decret i a les normes establertes o que 
s’estableixin d’ara endavant pel Ministeri, i s’han de regular, si s’escau, pels seus propis 
estatuts, que han de ser prèviament aprovats pel Ministeri.

2. Per atorgar el reconeixement oficial a les cambres és necessari:

a) Que ho sol·liciti la cambra. Aquesta sol·licitud l’ha de presentar al Ministeri la junta 
directiva de la cambra o de la unitat funcional o, si s’escau, la persona titular d’aquesta 
unitat, a través de l’oficina econòmica i comercial competent al país respectiu. A la 
sol·licitud s’hi ha d’adjuntar un pla econòmic que n’asseguri la viabilitat i l’autosuficiència a 
mitjà i llarg termini.

b) Que la cambra compleixi en la seva organització i funcionament la normativa 
vigent i que els seus estatuts recullin la seva adequació a les finalitats, l’estructura i les 
funcions que defineix aquest Reial decret.

c) Que la cambra presenti una proposta dels seus estatuts davant la Secretaria 
d’Estat de Comerç.

3. La Secretaria d’Estat de Comerç ha de remetre la proposta d’estatuts que recull 
l’apartat anterior a l’ICEX Espanya Exportació i Inversions (d’ara endavant, «ICEX») per a 
informació, així com a la Cambra de Comerç d’Espanya, perquè n’emeti un informe 
preceptiu i no vinculant. La Secretaria d’Estat pot proposar a la cambra sol·licitant les 
modificacions als estatuts presentats que consideri convenients i ha d’aprovar els estatuts 
que siguin conformes al que estipula aquest Reial decret, a través de la diligència oportuna. 
Un exemplar signat ha de romandre a la Secretaria d’Estat de Comerç, un altre, a l’oficina 
econòmica i comercial, i un tercer ha de quedar en poder de la cambra. Així mateix, els 
estatuts aprovats per l’Estat espanyol els ha d’aprovar el ministeri o organisme 
corresponent al país en què estigui radicada la cambra.

4. El reconeixement oficial s’ha de dur a terme mitjançant una resolució de la persona 
que exerceixi la titularitat de la Secretaria d’Estat de Comerç i s’ha de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 4. Efectes del reconeixement oficial.

1. Les cambres, una vegada reconegudes oficialment per l’Estat, passen a ser 
òrgans consultius i col·laboradors de l’Administració pública espanyola, i li han de donar 
suport en totes les activitats que el Ministeri els confiï.

2. Les cambres han d’establir les seves relacions amb el Ministeri a través de la 
Secretaria d’Estat de Comerç, fonamentalment amb les oficines econòmiques i comercials 
d’Espanya.
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En totes les seves activitats, les cambres han d’actuar en estreta col·laboració amb 
l’oficina econòmica i comercial d’Espanya, integrada en la missió diplomàtica en la seva 
demarcació o, si s’escau, amb l’autoritat consular respectiva.

En la mesura que les formes d’organització o unitats funcionals que descriu l’article 1 
no es puguin atendre directament per una única oficina econòmica i comercial, 
fonamentalment per raons derivades del seu àmbit geogràfic, la relació entre aquestes 
formes d’organització i el Ministeri ha de ser directa, a través de la Secretaria d’Estat de 
Comerç, sense perjudici de les relacions que cadascuna de les cambres associades hagi 
de mantenir amb l’oficina econòmica i comercial corresponent.

3. Quan hagi estat reconeguda oficialment per l’Estat espanyol una cambra de 
comerç espanyola a l’estranger, no es pot reconèixer oficialment una altra a la mateixa 
localitat. La proposta de reconeixement oficial d’una altra cambra en una altra ciutat d’un 
mateix país s’ha de consultar amb la cambra ja reconeguda. Quan hi hagi diverses 
cambres amb reconeixement oficial en un mateix país, han d’actuar coordinadament en 
tots els afers d’interès general per a les relacions econòmiques i comercials amb Espanya 
a través de l’oficina econòmica i comercial.

4. Les persones titulars de les direccions de les missions diplomàtiques espanyoles 
exerceixen la presidència honorària de les cambres radicades en els seus països de 
demarcació respectius.

5. La persona titular de la direcció de l’oficina econòmica i comercial exerceix la 
vicepresidència honorària i actua com a assessor tècnic nat de les cambres que hi hagi a 
la seva demarcació, i té veu a les assemblees generals i a les reunions de tots els seus 
òrgans col·legiats, a les quals ha de ser convocat amb la mateixa antelació que els 
membres dels òrgans esmentats. En cas d’absència, vacant o malaltia, pot ser substituït 
pel personal funcionari o pel personal empleat adscrit a l’oficina econòmica i comercial que 
assumeixi la direcció interina de l’oficina o, si s’escau, per l’autoritat consular espanyola.

Article 5. Relacions amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya («Cambra de Comerç d’Espanya»).

1. Sense perjudici de les relacions bilaterals que s’estableixin entre cambres, segons 
el que preveu la Llei 4/2014, d’1 d’abril, la Cambra de Comerç d’Espanya ha de mantenir 
un vincle permanent amb les cambres, una vegada que hagin estat reconegudes 
oficialment per l’Estat.

2. Segons el que preveuen els articles 20, 22 i 25 de la Llei esmentada, les cambres 
poden subscriure convenis de col·laboració i representació de la Cambra de Comerç 
d’Espanya a les seves jurisdiccions, participar en l’elaboració i l’execució del Pla cameral 
d’internacionalització i estar representades en el Ple de la Cambra de Comerç d’Espanya 
per mitjà de les federacions de les cambres de comerç espanyoles oficials a l’estranger.

3. Així mateix, la Cambra de Comerç d’Espanya ha de coordinar i impulsar la 
col·laboració entre les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d’Espanya 
i les cambres de comerç espanyoles a l’estranger, per tal d’aconseguir el màxim grau 
possible de coordinació entre tots dos tipus d’entitats, sense perjudici de la signatura per 
la Cambra de Comerç d’Espanya de convenis o altres instruments amb aquestes 
institucions per fer efectiva la col·laboració esmentada. Els convenis que subscrigui la 
Cambra de Comerç d’Espanya amb les cambres de comerç espanyoles oficials a 
l’estranger els ha d’autoritzar el Ministeri.
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CAPÍTOL II

Drets i obligacions

Article 6. Drets de les cambres.

A les cambres, en la seva condició d’òrgans consultius, els correspon:

a) Col·laborar estretament amb el Ministeri, particularment amb les oficines 
econòmiques comercials d’Espanya, per incrementar les relacions econòmiques i 
comercials entre Espanya i el país en què radiquen les cambres.

b) Proposar a les autoritats espanyoles competents totes les reformes o mesures que 
considerin convenients per a l’exercici de les activitats econòmiques o comercials amb el 
país de radicació respectiu.

Així mateix, poden ser escoltades en els afers que afectin els interessos econòmics i 
comercials espanyols al país de radicació, i especialment en la preparació de tractats i 
acords comercials entre Espanya i el país de radicació.

c) Participar en l’elaboració del Pla cameral d’internacionalització, en els termes que 
recull l’article 22 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

d) Utilitzar els símbols oficials de l’Estat espanyol en les activitats de representació 
de la cambra. En tot cas, la utilització concreta dels logotips i altres símbols oficials en, 
entre d’altres, publicacions, fullets, mitjans electrònics i xarxes socials, s’ha d’acordar amb 
l’oficina econòmica i comercial.

e) Rebre subvencions amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat quan hi hagi 
la dotació pressupostària corresponent.

f) Signar convenis de col·laboració amb les administracions públiques que 
afavoreixin l’impuls de les relacions econòmiques i comercials bilaterals.

Article 7. Obligacions de les cambres.

Dins de l’àmbit funcional que assenyala l’article anterior, les cambres estan obligades a:

a) Emetre els informes que els diferents departaments ministerials sol·licitin a través 
de l’oficina econòmica i comercial, sempre que recaiguin en l’àmbit i les finalitats de la 
cambra i s’ajustin als recursos de les cambres.

b) Exercir totes les funcions, d’acord amb les seves finalitats, que els sol·liciti 
l’Administració pública espanyola, a través del Ministeri, sempre que recaiguin en l’àmbit i 
les finalitats de la cambra i s’ajustin als recursos de les cambres.

c) Portar a terme les actuacions de promoció dels productes espanyols que els confiï 
l’Administració pública espanyola, en coordinació i col·laboració amb l’oficina econòmica i 
comercial corresponent.

d) Promoure la responsabilitat social i mediambiental dels seus associats i el 
compliment per la seva part dels estàndards establerts per les Nacions Unides en matèria 
laboral, de drets humans, de gènere, mediambientals i de governança.

e) En particular, les cambres han de col·laborar amb ICEX en les actuacions incloses 
en els projectes per als quals es requereixi la seva col·laboració, sota la supervisió de les 
oficines econòmiques i comercials.

f) Enviar a l’oficina econòmica i comercial, abans del 31 d’octubre de l’any actual, el 
pla d’activitats de l’any següent, juntament amb el projecte de pressupost de despeses i 
ingressos corresponent.

g) Així mateix, han de remetre a l’oficina econòmica i comercial, dins del primer 
quadrimestre de cada any, una memòria resum de l’activitat duta a terme durant l’any 
anterior i qualsevol altra informació i documentació que els requereixi l’oficina econòmica i 
comercial.
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CAPÍTOL III

Persones sòcies i organització

Article 8. Persones sòcies de les cambres.

1. Poden pertànyer a les cambres les persones naturals i jurídiques, espanyoles i 
estrangeres, interessades en les relacions econòmiques i comercials entre Espanya i el 
país en què la cambra estigui constituïda i que compleixin els requisits que sobre això 
estableixin els respectius estatuts de cada cambra i la normativa específica de cada país.

2. La sol·licitud d’admissió com a persona sòcia de la cambra s’ha de sotmetre a 
l’aprovació de la junta directiva.

3. Les persones sòcies han de col·laborar, dins de les seves possibilitats, al millor 
compliment de les funcions de la cambra.

4. Cap persona que treballi com a personal de la cambra no pot ser-ne persona 
sòcia.

5. Tenen dret electoral actiu i passiu en les cambres respectives totes les persones 
sòcies, d’acord amb el que estableixin els seus estatuts. L’exercici del dret de vot únicament 
es pot delegar, per escrit, en una altra persona sòcia de la cambra, fins a un màxim de cinc 
vots delegats en una sola persona sòcia.

Article 9. Assemblea general de persones sòcies.

1. L’assemblea general de persones sòcies és l’òrgan suprem de decisió de les 
cambres.

2. Totes les persones sòcies de la cambra tenen veu i vot a les reunions de 
l’assemblea general.

3. L’assemblea general de persones sòcies s’ha de convocar almenys un cop l’any 
per aprovar els comptes de l’exercici anterior, que s’han d’auditar degudament, i dels quals 
s’ha de dipositar una còpia a l’oficina econòmica i comercial. També es pot convocar totes 
les vegades que sigui necessari en la forma que prevegi l’estatut de cada cambra.

Article 10. Junta directiva.

1. La junta directiva és l’òrgan de govern i representació de la cambra i està composta 
per la persona titular de la presidència i un nombre de vocals segons el que determinin els 
estatuts de cada cambra i amb els càrrecs orgànics que els estatuts determinin.

2. La condició de membre de la junta directiva és única i indelegable.
3. Per ser elegit membre de la junta directiva s’han de complir els requisits següents:

a) Ser persona sòcia de la cambra.
b) Ser major d’edat.
c) Estar al corrent en el pagament de la quota de la cambra.
d) Ser persona resident al país on radiqui la cambra.

4. L’elecció dels membres de la junta directiva de la cambra s’ha de fer per sufragi 
universal entre les persones sòcies de la cambra, segons les modalitats que prevegin els 
seus estatuts.

5. Els estatuts de cada cambra han de determinar la durada del mandat dels 
membres, els quals poden ser reelegits.

6. Els càrrecs de la junta directiva no són retribuïts.
7. Les persones jurídiques han de designar un representant per a l’exercici directe de 

les funcions corporatives.
8. Almenys la meitat dels membres de la junta directiva han de ser representants 

d’empreses espanyoles o filials d’empreses espanyoles al país en què radica la cambra.
9. En la composició de la junta directiva s’ha de complir el principi de paritat i igualtat 

de gènere.
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10. La junta directiva pot mantenir reunions no presencials quan sigui necessari pels 
mitjans que aprovi la majoria dels seus membres.

11. La junta directiva ha d’elaborar cada any un projecte de pressupost d’ingressos i 
despeses, que s’ha de remetre a l’oficina econòmica i comercial d’Espanya corresponent.

Article 11. Les persones que exerceixen la titularitat de la secretaria, la direcció o la 
gerència.

1. Les cambres han de tenir una persona que exerceixi la funció de titular de la 
secretaria, la direcció o la gerència retribuïda, amb la preparació tècnica necessària per 
exercir les funcions pròpies del seu càrrec. Aquest càrrec és incompatible amb l’exercici de 
qualsevol activitat retribuïda, llevat de les que autoritzi expressament la junta directiva.

2. El seu nomenament l’ha d’efectuar la junta directiva, escoltada la persona titular de 
l’oficina econòmica i comercial.

3. Són funcions pròpies de la persona que exerceix com a titular de la secretaria, la 
direcció o la gerència:

a) Assistir a les sessions de l’assemblea general i la junta directiva de la cambra, en 
les quals té veu però no vot.

b) Gestionar l’execució de tots els acords adoptats per l’assemblea general i la junta 
directiva, de conformitat amb les instruccions que rebi.

c) Exercir la direcció de tots els serveis de la cambra, del funcionament dels quals ha 
de respondre davant la persona titular de la presidència i la junta directiva.

CAPÍTOL IV

Funcions i règim econòmic

Article 12. Funcions de les cambres.

1. Sense perjudici del dret de pròpia iniciativa, així com de les activitats que les 
cambres han d’efectuar dins del servei que han de prestar als socis, les cambres poden 
exercir les funcions següents, coordinades per la persona que exerceixi la direcció de 
l’oficina econòmica i comercial:

a) Proposar actuacions encaminades a millorar les relacions comercials i la resolució 
de conflictes entre Espanya i el país de residència de la cambra, en col·laboració amb els 
centres i organismes econòmics, socials i comercials tant espanyols com dels països de la 
seva demarcació.

b) Assistir i assessorar les empreses i les institucions públiques i privades espanyoles 
interessades en el mercat local per exportar o invertir, i oferir-los el suport i la informació 
que els faciliti l’accés al mercat, així com, si s’escau, en projectes de cooperació per al 
desenvolupament en el país. En particular, les cambres han d’ajudar a difondre les 
estratègies i els instruments de foment de la internacionalització del Govern d’Espanya.

c) Dur a terme accions de promoció comercial –fires, missions comercials directes i 
inverses, entre d’altres– dels productes i els serveis espanyols que els siguin confiades o 
que siguin incloses dins dels seus plans d’actuació per millorar la presència dels productes 
espanyols en els mercats respectius, en estreta coordinació amb l’oficina econòmica i 
comercial.

d) Donar suport a l’oficina econòmica i comercial dins de les finalitats, les funcions i 
els serveis propis de la cambra, atenent els seus recursos.

e) Dur a terme actuacions dirigides a generar recursos que garanteixin el 
manteniment de la cambra.

2. En totes les seves actuacions, les cambres han d’incorporar la perspectiva de 
gènere i han d’observar el compliment del principi de paritat de dones i homes. Igualment, 
les cambres han de tenir sempre present com a objectiu preeminent de totes les seves 
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actuacions el suport als interessos econòmics i comercials d’Espanya i les empreses 
espanyoles al país en què està radicada la cambra.

Article 13. Règim econòmic.

1. Per a la consecució de les seves finalitats, els recursos de les cambres són els 
següents:

a) Les quotes de les seves persones associades.
b) Les retribucions que els corresponguin per prestació de serveis, organització 

d’esdeveniments, emissió de documents i altres activitats de pagament.
c) Les rendes dels seus béns patrimonials.
d) Les subvencions i donacions de totes classes que rebin.

2. Les cambres, si així ho estableixen els seus estatuts, poden constituir un fons de 
reserva materialitzat en actius líquids a curt termini per fer front a despeses urgents o 
imprevistes.

3. En els seus procediments de contractació, les cambres han de seguir procediments 
transparents i competitius.

CAPÍTOL V

Modificació d’estatuts

Article 14. Modificació d’estatuts.

1. La proposta de modificació dels estatuts de les cambres, una vegada aprovada per 
l’assemblea general, s’ha de remetre a la Secretaria d’Estat de Comerç mitjançant l’oficina 
econòmica i comercial respectiva, que ha d’informar sobre la modificació que es proposa.

2. La Secretaria d’Estat de Comerç ha de procedir a aprovar la proposta formulada, 
o bé n’ha de fer les observacions que consideri procedents a les cambres.

CAPÍTOL VI

Dissolució de les cambres

Article 15. Dissolució de la cambra.

1. La dissolució d’una cambra s’ha d’acordar en assemblea general extraordinària 
convocada amb aquest únic objecte, a proposta de la junta directiva i amb la consulta 
prèvia a la Secretaria d’Estat de Comerç, i és necessari que no s’hi oposi, almenys, una 
tercera part dels socis.

2. En cas de dissolució, l’assemblea general ha d’acordar la forma de liquidació, i 
s’han de dipositar els arxius, els actes, els llibres de comptabilitat i la resta de documents 
a l’oficina econòmica i comercial d’Espanya. A part d’això, el procés de liquidació dels seus 
béns i drets es regeix per la legislació del país en què radiqui la cambra.

CAPÍTOL VII

Revocació del reconeixement oficial

Article 16. Revocació del reconeixement oficial.

El Ministeri pot revocar el reconeixement oficial atorgat a una cambra si aquesta 
infringeix el que estableix aquest Reial decret o altra legislació vigent aplicable, o la seva 
activitat i funcionament són contraris als interessos generals d’Espanya o perjudiquen les 
relacions econòmiques, comercials i institucionals d’Espanya amb el país de residència de 
la cambra.
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Disposició transitòria única. Adequació d’estatuts de les cambres.

En el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les 
cambres han d’adequar els seus estatuts al que estableix aquest Reial decret, si és 
necessari, i a aquest efecte han de remetre a la Secretaria d’Estat de Comerç, a través de 
l’oficina econòmica i comercial, la proposta corresponent a les modificacions necessàries, 
per a la seva aprovació definitiva, si escau.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 786/1979, de 16 de març, pel qual s’estableixen les 
normes reguladores de l’Estatut general de les cambres de comerç espanyoles oficialment 
reconegudes a l’estranger, i totes les disposicions que s’oposin al compliment del present 
Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les competències exclusives de l’Estat 
atribuïdes per l’article 149.1.10a de la Constitució espanyola en matèria de comerç exterior.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 29 de desembre de 2020.

FELIPE R.

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA
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