
DECRET 23/1998, de 4 de febrer, pel qual s'estableixen el règim de subvencions de les 
organitzacions de consumidors i usuaris així com els requisits de les organitzacions més 
representatives. (DOGC 2575 de 10.2.1998) 
 
L'article 17.2 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del consumidor, va establir que les 
condicions per a la declaració de les organitzacions de consumidors més representatives havien de 
ser fixades per reglament, d'acord amb criteris d'implantació social. 
         
 D'altra banda, l'article 16.1.b) de la mateixa norma determina que no es poden beneficiar dels ajuts 
que la Generalitat atorga a les organitzacions de consumidors aquelles que rebin ajuts de qualsevol 
classe d'empreses subministradores de béns, productes o serveis destinats als consumidors, de les 
agrupacions que les representen o d'entitats relacionades amb les empreses esmentades. 
         
 Aquest Decret desenvolupa aquests dos articles, fixant les condicions per poder ser declarada 
organització de consumidors més representativa i concretant els límits del terme "ajuts" recollit a la 
Llei. 
         
 Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a 
proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,     
         
 Decreto:        
         
 Capítol 1        
         
 Article 1        
 Organitzacions més representatives     
 1.1 Les organitzacions de consumidors més representatives són totes aquelles inscrites en el 
Registre d'associacions de consumidors i usuaris de Catalunya que compleixin els requisits 
següents:       
 a) Que tinguin un mínim de dos mil associats. 
 b) Que tinguin una implantació territorial, com a mínim, de deu comarques. 
 1.2 En el supòsit de federacions, els requisits esmentats al punt anterior es referiran al conjunt de 
les associacions que les componen. 
         
 Article 2        
 Resolució d'organització més representativa    
 2.1 D'acord amb els criteris establerts en l'article anterior, el conseller d'Indústria, Comerç i 
Turisme dictarà, a proposta del director general de Consum i Seguretat Industrial, resolució atorgant 
la condició d'organització més representativa, en el termini màxim de dos mesos a comptar de la 
presentació de la sol·licitud corresponent. Transcorregut el termini esmentat, s'entendrà desestimada 
la sol·licitud. 
 2.2 Si la sol·licitud no va acompanyada de la documentació justificativa dels requisits que 
s'estableixen en l'article anterior, el termini resta interromput des de la data del requeriment de 
l'Administració perquè la dita documentació sigui completada i continua el còmput un cop finalitzat 
el termini atorgat en el requeriment. 
 2.3 L'acreditació d'organització més representativa podrà ser revocada a petició de la mateixa 
entitat o d'ofici, sempre que variïn els requisits sobre la base dels quals va ser atorgada aquesta 
condició, prèvia tramitació del corresponent expedient administratiu. 
         
 Capítol 2        
         



 Article 3        
 Subvencions        
 D'acord amb el que disposa l'article 16.1.b) de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del 
consumidor, no es poden beneficiar dels ajuts que la Generalitat atorga a les organitzacions de 
consumidors aquelles que rebin ajuts de qualsevol classe d'empreses subministradores de béns, 
productes o serveis destinats als consumidors, de les agrupacions que les representen o d'entitats 
relacionades amb les empreses esmentades. A aquests efectes, no es consideren ajuts les següents 
actuacions:    
 a) Les aportacions esporàdiques per portar a terme actuacions d'interès general per als 
consumidors, conjuntament amb les organitzacions de consumidors i usuaris. 
 b) Les retribucions o pagaments que facin les empreses a les organitzacions de consumidors pels 
treballs, estudis o altres tasques que, en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, duguin a 
terme aquestes, sens perjudici del que estableix l'article 16.1.c) de la Llei 3/1993, de 5 de març.  
         
 Disposicions finals       
         
 -1 Es faculta el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme per al desplegament i l'execució d'aquest 
Decret. 
         
 -2 Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
         
 Barcelona, 4 de febrer de 1998     
         
 Jordi Pujol        
 President de la Generalitat de Catalunya    
         
 Antoni Subirà i Claus      
 Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme    
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