
ORDRE de 2 de desembre de 1983, per la qual es fixen els requisits a complir per les diferents 
organitzacions de consumidors i usuaris per a la seva inscripció al Registre d'Organitzacions de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya. (DOGC 399 de 18.1.1984) (Correcció d'errada en el DOGC n. 
437, p. 1366, de 25.5.1984). 
 
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.  
  
 El Decret 429/1983, de 18 d'octubre, en el seu article primer, va establir la creació en el si del 
Departament de Comerç i Turisme, d'un Registre d'Organitzacions de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya.  
  
 En desplegament de l'esmentat Decret i d'acord amb la disposició final,  
  
 Ordeno:  
  
 Article primer.- El Registre d'Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya dependrà de 
la Direcció General de Comerç Interior i Consum i constarà de dues Seccions:  
 - La Secció General.  
 - La Secció Especial.  
  
 A) Inscripcions a la Secció General  
  
 Article segon.- S'hauran d'inscriure obligatòriament en la Secció General del Registre 
d'Organitzacions de Consumidors de Catalunya totes les organitzacions, associacions i entitats de 
qualsevol tipus, així com les respectives federacions, que reuneixin les condicions següents:  
 a) Que no tinguin fins lucratius.  
 b) Que tinguin com a finalitat exclusiva la defensa del consumidor o l'usuari.  
 c) Que la seva seu social radiqui a Catalunya i que tinguin el seu àmbit d'acció dins del territori 
català.  
  
 Article tercer.- Les organitzacions de consumidors que aspirin a ser reconegudes com a 
col·laboradors del Departament de Comerç i Turisme, hauran de reunir els següents requisits, a més 
dels que s'especifiquen a l'article segon:  
 1. Si es tracta d'associacions:  
 a) Tenir com a mínim dos-cents cinquanta socis si actua en el conjunt del territori de Catalunya, i 
cent socis si el seu àmbit d'acció és menor.  
 b) Tenir un pressupost mínim anual de despeses, respectivament, de set-centes cinquanta mil 
pessetes i dues-centes cinquanta mil pessetes, d'acord amb els casos contemplats en l'apartat 
anterior.  
 2. Pel que fa a les federacions:  
 a) Estar integrades per un mínim de tres organitzacions degudament inscrites en l'esmentat 
Registre.  
 b) Tenir un pressupost mínim anual de despeses de set-centes cinquanta mil pessetes.  
  
 Article quart.- Per ser inscrites en la Secció General de Registre d'Organitzacions de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya, les entitats ho sol·licitaran mitjançant instància adreçada a la Direcció 
General de Comerç Interior i Consum, que haurà d'anar acompanyada amb els següents documents:  
 a) Certificació del Departament Adjunt a la Presidència de la Generalitat on consti que l'entitat 
figura inscrita en el Registre d'Associacions, i còpia autentificada dels Estatuts Socials. Si es tracta 
d'una cooperativa de consum, tant la certificació d'inscripció al corresponent registre com la còpia 
autentificada dels Estatuts Socials, hauran de procedir de la Direcció General de Cooperació.  



 b) Certificació lliurada pels Secretari de l'organització on consti: nom, domicili i càrrec dels 
membres de l'òrgan de govern; el nombre efectiu de socis i la quota que estan obligats a pagar.  
 c) Memòria descriptiva de les activitats realitzades l'any anterior, si escau, per l'entitat sol·licitant i 
programa d'activitats corresponent a l'any en què es presenta la sol·licitud.  
 d) Pressupostos d'ingressos i despeses de l'entitat referits a l'any anterior i liquidació que se'n va 
practicar, si escau, i els pressupostos corresponents a l'any en què es presentà la sol·licitud.  
  
 Article cinquè.- Atesos els requisits i la documentació prevista als articles tercer i quart d'aquesta 
Ordre, la Direcció General de Comerç Interior i Consum procedirà a inscriure l'entitat a la Secció 
General del Registre d'Organitzacions de Consumidors de Catalunya, i li assignarà el número que li 
correspongui, la qual cosa serà comunicada per escrit a l'interessat.  
  
 Article sisè.- No es procedirà al registre de l'entitat quan es comprovi que la seva finalitat principal 
no és la defensa del consumidor o usuari o no compleixi les normes establertes en aquesta Ordre, o 
quan incorri en els següents motius d'incompatibilitat:  
 a) Incloure entre els seus membres, persones jurídiques amb ànim de lucre.  
 b) Percebre ajuts o subvencions d'empreses o grups d'empreses que subministren béns o serveis als 
consumidors o usuaris.  
  
 Article setè.- La denegació d'inscripció en el Registre serà comunicada per escrit motivat del 
Director General de Comerç Interior i Consum, contra la qual es podran interposar els recursos 
previstos en la vigent Llei de Procediment Administratiu, davant el Conseller de Comerç i Turisme.  
  
 Article vuitè.- La inclusió en el Registre comportarà, al seu torn, les següents obligacions per a les 
entitats censades:  
 a) Presentar en el curs del primer trimestre de cada any, degudament certificats pel Secretari, amb 
vist-i-plau del President, la Memòria descriptiva de les activitats realitzades en el curs de l'any 
anterior i la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses establertes per a l'esmentat període.  
 b) Presentar abans del 31 de gener de cada any, degudament certificats, la Memòria de les activitats 
programades per al nou any i els corresponents pressupostos d'ingressos i despeses.  
 c) Comunicar, quan es produeixin, els canvis en la composició de l'òrgan de govern, amb 
especificació del nom, domicili i càrrec dels nous membres, així com les modificacions introduïdes 
en els Estatuts Socials, en escrit certificat del Secretari amb el vist-i-plau del President.  
 d) Posar a disposició de les persones que la Direcció General de Comerç Interior i Consum nomeni 
a tal fi, qualsevol informació i documentació que exigeixin per tal de comprovar la veracitat de les 
dades facilitades per l'entitat, en compliment de les normes contingudes en la present Ordre.  
  
 Article novè.- Les entitats inscrites en la Secció General del Registre d'Organitzacions de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya hauran de fer constar en llurs comunicacions oficials el 
número de Registre a què es refereix l'article cinquè d'aquesta Ordre.  
  
 B) Secció Especial del Registre  
  
 Article desè.- Les entitats sense fins lucratius, que actuïn a Catalunya i que tinguin, entre altres 
finalitats, la defensa d'interessos específics dels consumidors i usuaris, hauran de sol·licitar la seva 
inscripció en la Secció Especial del Registre d'Organitzacions de 
 Consumidors i Usuaris de Catalunya a la Direcció General de Comerç Interior i Consum, 
mitjançant instància que haurà d'anar acompanyada amb els documents següents:  
 a) Certificació del Departament Adjunt a la Presidència de la Generalitat on consti que l'entitat 
figura inscrita en el Registre d'Associacions, i còpia autenticada dels estatuts socials. Si es tracta 
d'una cooperativa de consum tant la certificació d'inscripció al corresponent registre com la còpia 
autenticada dels Estatuts Socials, hauran de procedir de la Direcció General de Cooperació.  



 b) Certificació lliurada pel Secretari de l'organització on consti: nom, domicili i càrrec dels 
membres de l'òrgan de govern; el nombre efectiu dels socis i la quota que estan obligats a pagar.  
  
 Article onzè.- Les entitats inscrites en la Secció Especial del Registre d'Organitzacions de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya tenen l'obligació de comunicar a la Direcció General de 
Comerç Interior i Consum, mitjançant escrit certificat pel Secretari, amb el vist-i-plau del President, 
qualsevol modificació que s'introdueixi en els seus estatuts socials, així com els canvis en la 
composició de l'òrgan de govern, amb especificació del nom, domicili i càrrec dels nous membres.  
  
 C) Baixa en el Registre  
  
 Article dotzè.- En cas que alguna entitat no compleixi el que s'exigeix en la present Ordre, la 
Direcció General de Comerç Interior i Consum podrà donar-la de baixa en el Registre, prèvia 
incoació d'expedient d'acord amb el que estableix la Llei de Procediment Administratiu.  
  
 Disposició única  
 Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.  
  
 Barcelona, 2 de desembre de 1983.  
  
 Francesc Sanuy i Gistau  
 Conseller de Comerç i Turisme 


