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El Govern aprova el decret llei de mesures en matèria 
d’horaris comercials per preservar el model comercial 
català 
 

• El text clarifica la normativa aplicable a Catalunya davant del Reial 
decret llei espanyol d’ordenació dels equipaments comercials, que  
envaeix competències de la Generalitat i avança en l’actualització 
de la regulació comercial  
 

• Es manté un màxim de 72 hores setmanals d’obertura de dilluns a 
dissabte, 8 dies festius anuals d’obertura autoritzada i l’exclusió 
de l’horari comercial general dels establiments d’alimentació amb 
una superfície de fins a 150 m2 

 
• També defineix els períodes estacionals de rebaixes, així com el 

perfil dels establiments outlets 
 

El Govern ha aprovat avui el decret de mesures en matèria d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció que té com a objectiu 
preservar el model comercial català davant del Reial decret llei espanyol 
20/2012, d’ordenació dels equipaments comercials que envaeix competències 
de la Generalitat, d’acord amb el dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries. El Govern dóna resposta immediata així a la necessitat de 
clarificar la normativa aplicable a Catalunya, a l’espera de resoldre els 
conflictes competencials amb l’Estat espanyol.  
 
El decret, que estableix modificacions de la Llei 8/2004, d’horaris comercials, 
avança cap a la configuració del futur text normatiu de l’ordenació comercial a 
Catalunya.  
 
 
Mesures en matèria d’horaris comercials 
 
Pel que fa a l’horari comercial general, manté en 8 el nombre anual de 
diumenges i festius, i en 12 hores el màxim diari que els establiments poden 
romandre oberts. També es manté que els establiments no podran realitzar 
cap activitat entre les 22 h i les 7 h, així com l’obligatorietat d’avançar l’horari 
de tancament a les 20 h els dies 24 i 31 de desembre.  
 
D’altra banda, el nou text detalla l’ampliació dels dies festius durant els quals 
no s’autoritza l’obertura dels comerços en general: diumenge i dilluns de 
Pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i 25 i 26 de desembre. També 
s’incorpora l’obligatorietat de tancar el dia 23 de juny si coincideix en 
diumenge. Els ajuntaments podran sol·licitar modificacions a l’horari general 
en un màxim de 4 ocasions l’any.   
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El decret manté l’exclusió de l’horari general dels establiments comercials, de 
venda personalitzada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals són 
petites o mitjanes empreses que no pertanyin a grups o cadenes de distribució 
ni operin sota el mateix nom comercial d’una superfície màxima de 150 m2, 
amb una oferta orientada a productes de compra quotidiana d’alimentació. 
També continuen exclosos de l’horari general els establiments comercials 
situats en municipis de menys de 5.000 habitants si la superfície de venda no 
supera els 150 m2, amb autorització prèvia de l’ajuntament i la comunicació 
corresponent a la Direcció General de Comerç. 
 
Com a novetats en els supòsits d’exclusió de l’horari general, el decret llei 
millora el redactat previst a la Llei d’horaris comercials i incorpora com a 
novetat una nova excepció per als establiments dedicats essencialment a la 
venda de productes culturals o de lleure de fins a 300 m2, dels quals siguin 
titulars petites i mitjanes empreses, que no pertanyin a grups o cadenes de 
distribució ni operin sota el mateix nom comercial. 
  
Quant al calendari de diumenges i festius d’obertura comercial autoritzada, el 
Govern manté en 8 els festius que es podrà obrir i incorpora com a novetat 
l’obligatorietat d’establir un dia festiu d’obertura autoritzada quan coincideixin 
dos o més festius consecutius.  
 
 
Mesures en matèria d’activitats de promoció 
 
El nou marc normatiu defineix el concepte d’outlet i la venda en rebaixes.  
 
Establiments especialitzats en la venda d’excedents o outlets. El decret llei 
delimita aquesta denominació als establiments especialitzats en la venda 
d’excedents de producció o de temporada. Assenyala que aquest tipus de 
venda només es podrà dur a terme en establiments dedicats exclusivament a 
aquesta activitat o a les parades dels mercats de marxants. També estableix 
els preus dels productes d’acord amb els criteris establerts.  
 
Períodes per realitzar vendes en rebaixes. D’acord amb el marc legal establert 
al Reial decret llei 20/2012, el text aprovat avui també estableix que la venda 
en rebaixes es podrà dur a terme a criteri de cada comerciant, durant el 
termini que es consideri oportú, dins dels següents períodes estacionals:  
 

a) Període estacional d’hivern: des del dia 7 de gener fins al dia 6 de 
març, ambdós inclosos.  
 

Període estacional d’estiu: des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, ambdós 
inclosos 
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El Govern regula noves condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges 
 

• El Consell Executiu aprova un decret que pretén flexibilitzar les 
exigències de disseny dels habitatges, potenciar la rehabilitació, 
lluitar contra l’infrahabitatge i la sobreocupació i adaptar-se a la 
nova realitat socioeconòmica 

 
El Govern ha aprovat avui un decret que regula les condicions mínimes que han 
de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, amb 
l’objectiu de flexibilitzar les exigències de disseny i adequar-se a la nova realitat 
socioeconòmica. La norma modifica el decret de 2009, que establia importants 
exigències de sostenibilitat i d’ecoeficiència en la construcció, que es 
desenvoluparan en una regulació posterior complementària. 
 
 
Flexibilitzar, rehabilitar i lluitar contra la sobreocupació 
 
El nou decret, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, vol flexibilitzar les exigències de 
disseny dels habitatges. La normativa anterior regulava diferents superfícies 
mínimes segons el nombre d’habitacions, mentre que a partir d’ara s’aplicarà 
el criteri de superfície mínima per sala d’estar-menjador-cuina (SEMC). Serà 
d’un mínim de 20 m2, amb independència del nombre de dormitoris. 
 
Una altra novetat és la voluntat de potenciar la rehabilitació establint una 
regulació específica i un marc més flexible que la faci viable des del punt de 
vista tècnic i econòmic. El criteri de flexibilitat es deixarà en mans de 
l’ajuntament en el moment d’atorgar la llicència d’obres. 
 
El decret també vol evitar els supòsits de sobreocupació que preveu la Llei del 
dret a l’habitatge i dotar els ens locals de mecanismes més efectius per lluitar 
contra l’infrahabitatge. Així, s’abandona el criteri del nombre de persones en 
funció de la superfície total de l’habitatge (vigent fins ara), i es determina el 
llindar màxim d’ocupació segons el nombre i les dimensions dels dormitoris: 
 
 

• 1 persona per habitació: mínim 5 m2 
• 2 persones per habitació: mínim 8 m2 
• 3 persones per habitació: mínim 12 m2 
• 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espais 

d’ús comú. 
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Tràmit telemàtic de la cèdula d’habitabilitat 
 
El text també introdueix canvis pel que fa a l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat. Es potencia la tramitació de les sol·licituds per la via telemàtica i 
se suprimeixen documents relatius a les llicències d’ocupació o als certificats 
de compliment de control de qualitat. L’únic document que caldrà presentar 
amb la sol·licitud de cèdula d’habitatges de nova construcció és el certificat de 
final d’obra i d’habitabilitat. Aquest certificat ja no requereix el visat dels 
col·legis professionals, llevat dels casos en què sigui preceptiu. La 
comunicació prèvia de primera ocupació que presenta el promotor davant 
l’Ajuntament només s’exigirà a efectes de coneixement d’aquest fet i de la 
data de presentació. 
 
Així mateix, el decret amplia la vigència de la cèdula de primera ocupació de 
15 a 25 anys per als habitatges de nova construcció. Es manté la vigència de 
15 anys per a les cèdules de segones ocupacions. També són per a 15 anys 
les que es concedeixen als pisos rehabilitats, que s’anomenaran cèdules de 
primera ocupació de rehabilitació. Igualment, gràcies a les modificacions que 
introdueix la Llei de promoció de l’activitat econòmica, s’estableix que la 
cèdula no pot denegar-se per raons de requeriments urbanístics. 
 
A partir del proper 12 de novembre les Oficines d’Habitatge Locals de 
l’Ajuntament de Barcelona estaran habilitades per tramitar cèdules 
d’habitabilitat. 
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El Govern aprova un nou decret que reforça els òrgans 
de consulta, coordinació i col·laboració de la política 
de cooperació 

 
• L’objectiu és millorar-ne l’eficàcia i la representativitat i adaptar-

los a les estructures de l’Administració responsables de l’acció 
exterior i la cooperació al desenvolupament 

 
El Govern ha aprovat avui un nou decret que regula els òrgans de coordinació 
i col·laboració i els òrgans consultius previstos a la Llei de cooperació al 
desenvolupament, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia i la representativitat i 
d’adaptar-los a l’estructura administrativa de l’Executiu. Es tracta de la 
Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió 
de Coordinació amb els Ens Locals i el Consell de Cooperació al 
Desenvolupament. El text aprovat avui, que substitueix el decret de 2003, 
regula el funcionament, la composició i les funcions d’aquests òrgans. 
 
Entre les novetats destaca una nova regulació de la constitució i convocatòria 
dels òrgans, així com del règim de mandats, suplències i vacants. Es regula 
també una nova representació dels òrgans, que podran constituir grups de 
treball amb caràcter permanent o per a qüestions específiques. Podran 
participar en aquests grups representants de països i territoris en 
desenvolupament o dels seus interessos, així com persones expertes en els 
camps tècnics o professionals vinculats al grup de treball. 
 
Destaquen també les modificacions per la incorporació de la Direcció General 
de Cooperació al Desenvolupament en cadascun dels òrgans: es garanteix la 
participació d’unitats del govern rellevants a la Comissió Interdepartamental de 
Cooperació al Desenvolupament. Passen de 8 a 10 els representants de la 
Generalitat i dels ens locals a la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals 
per garantir un espai àgil i interactiu que millori la representativitat directa dels 
ens que tenen més incidència i capacitat en polítiques de cooperació al 
desenvolupament;  
 
Pel que fa al Consell de Cooperació al Desenvolupament s’incrementen de 4 a 
6 les vocalies de les ONG amb l’objectiu que hi hagi una representació 
adequada de les diferents federacions i coordinadores sectorials i territorials 
de Catalunya. S’afegeixen també noves vocalies en representació del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), el Consell Nacional de 
Dones, les associacions d’immigrants de Catalunya i els ens locals. I s’amplia 
de 3 a 4 els experts en l’àmbit de la cooperació, un de les quals haurà de ser 
especialista en gènere i desenvolupament, amb un límit de dos mandats 
consecutius. 
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El Pla Integral del Poble Gitano millora la 
representativitat dels col·lectius de joves i dones  
 

• El Govern aprova augmentar amb 6 vocalies la composició del 
Consell Assessor del poble gitano per reforçar la presència de 
dones i joves 

 
El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret de creació de la Comissió 
Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del 
poble gitano, amb l’objectiu d’augmentar la representativitat del col·lectiu de 
joves i dones en aquests òrgans de representació i assessorament del pla.  
 
En concret, s’augmenta de 15 a 21 el nombre de vocalies del Consell 
Assessor per aconseguir una imatge més fidel de la composició del poble 
gitano de Catalunya. Les noves vocalies seran ocupades per representants 
d’associacions i fundacions que garanteixin la presència i representativitat dels 
col·lectius de joves i dones de Catalunya. El Consell Assessor del Poble 
Gitano és l’òrgan consultiu i de participació de les persones gitanes i les 
entitats que treballen amb el poble gitano en totes les qüestions que siguin del 
seu interès i, específicament, en el seguiment dels acords presos pel Govern 
de la Generalitat que els afectin directament.  
 
L’objectiu del Pla integral del poble gitano és combatre, des d’una perspectiva 
global, la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya. La 
iniciativa pretén avançar en l’equiparació sociocultural i econòmica del 
col·lectiu amb la societat i, alhora, promoure i reconèixer els seus trets propis i 
culturals. A través del pla s’impulsen un total de 106 actuacions incloses en 16 
àmbits de treball: acció social i ciutadania, comerç, cultura, dones i polítiques 
de gènere, educació, esport, habitatge, política lingüística, justícia, 
participació, joventut, rehabilitació de nuclis antics, salut, seguretat pública, 
sostenibilitat, i treball. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova el decret de creació del Consell Social de la Llengua de 
Signes Catalana   
 
El Govern ha aprovat avui el decret de creació del Consell Social de la 
Llengua de Signes Catalana, l’òrgan d’assessorament, consulta i participació 
social en la política lingüística del Govern en relació amb la llengua de signes 
catalana. L’aprovació del decret, que suposa el desplegament de la Llei 
17/2012, de la Llengua de Signes Catalana, dóna un nou impuls al 
reconeixement de la llengua per estendre’n la seva codificació.  
 
El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, que s’adscriu a la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, té les 
funcions següents: estudiar i analitzar les qüestions relacionades amb el 
foment i la difusió de la llengua de signes catalana; assessorar el Govern 
sobre els mitjans per complir els objectius que marca la Llei de la Llengua de 
Signes Catalana, i avaluar els objectius i els resultats de les actuacions 
relatives a aquesta llengua impulsades per la Generalitat. 
 
El decret atribueix a la Direcció General de Política Lingüística la direcció, 
planificació, coordinació interdepartamental i execució de la política lingüística 
en relació amb la llengua de signes catalana. El Consell Social estarà format 
per 14 membres, 7 dels quals són representants de l’Administració de la 
Generalitat, i els altres 7 de persones usuàries i professionals de la llengua de 
signes catalana. 
 
L’article 50.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix la llengua de 
signes catalana i disposa que els poders públics n’han de garantir l’ús i les 
condicions que permetin assolir la igualtat de les persones amb sordesa que 
optin per aquesta llengua. 
 
 
El Govern simplifica els consells assessors dels plans directors 
d’oncologia, de malalties de l’aparell circulatori, de salut mental i 
addiccions, i sociosanitari 
 
El Govern ha aprovat el decret que modifica els decrets de creació dels plans 
directors d’oncologia, de malalties de l’aparell circulatori, de salut mental i 
addiccions, i sociosanitari i dels seus respectius consells assessors 
 
El Pla de Govern 2011-2014 inclou en l’eix Salut un àmbit de millora de 
l’eficiència i l’agilitat de l’Administració sanitària, amb accions orientades a la 
simplificació de l’estructura administrativa i del sector públic, com el 
redimensionament dels òrgans assessors i col·legiats. Amb aquest objectiu de 
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simplificar l’estructura administrativa, el decret aprovat avui redueix a un terç 
el nombre màxim de vocals dels consells assessors dels plans directors. 
 
El text deroga el Decret 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es creen el Pla 
director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor. La 
mesura respon a la decisió d’integrar les polítiques de recerca i innovació en 
una unitat de l’estructura orgànica del Departament de Salut, que ha de 
treballar en estreta col·laboració amb els departaments competents en matèria 
de recerca i d’innovació. 
 
 
El Govern delega competències en matèria de consum al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental  
 
El Govern ha autoritzat avui l’Agència Catalana del Consum (ACC) a signar un 
conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental perquè aquest organisme 
pugui assumir competències en matèria de consum. En concret, podrà 
realitzar actuacions inspectores i sessions d’informació, formació i educació, a 
més d’informar i formar els consumidors i oferir els serveis de mediació. El 
Vallès Oriental se suma així a les 29 comarques catalanes que ja exerceixen 
funcions en aquest àmbit. 
 
Realitzar les actuacions de consum des del territori incrementa l’efectivitat, ja 
que es té un millor coneixement de la realitat. També permet un seguiment 
molt proper de la situació de mercat; una acció més efectiva de formació i 
conscienciació del sector empresarial local, i una adaptació de les actuacions 
d’informació i formació a les necessitats de la població de la comarca 
 
El Codi de Consum de Catalunya estableix, a l’article 126.10, que els 
consumidors han de gaudir, com a mínim, d’accés a un servei públic de 
consum a la seva comarca i que la Generalitat ha de potenciar el 
desenvolupament d’aquest tipus de serveis de consum d’àmbit local seguint 
criteris d’eficàcia, d’eficiència i de major proximitat de les persones 
consumidores i els ha d’assessorar per millorar l’exercici de les seves 
funcions. 
 
Actualment, la Generalitat té acords en matèria de consum amb els consells 
comarcals següents: Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alta Ribagorça, Alt 
Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, 
Berguedà, Conca de Barberà, Garrotxa, Montsià, Osona, Pla de l’Estany, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, 
Selva, Solsonès, Terra Alta i Conselh Generau d’Aran, Maresme i Gironès.  
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El Govern autoritza la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de l’Alguer 
 
El Consell Executiu ha aprovat aquest matí la signatura d’un nou conveni de 
col·laboració entre el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de l’Alguer, a 
través del Departament de la Presidència, per enfortir la cooperació entre les 
dues institucions. El conveni, que estarà vigent els propers 8 anys, pretén 
dotar d’un marc estable les relacions ja existents entre les dues institucions i 
concretar els termes de la seva col·laboració.  
 
Entre els objectius de l’acord hi ha la necessitat d’enfortir la col·laboració en la 
promoció i la difusió de la cultura catalana, de l’ús social de la llengua i el seu 
ensenyament; així com impulsar l’activitat econòmica, turística, esportiva, 
comercial i d’ocupació entre els dos territoris.  
 
L’acord recull la transcendència dels lligams lingüístics i culturals existents 
entre els dos territoris. L’enfortiment de la catalanitat de l’Alguer és un factor 
de desenvolupament i promoció de la ciutat.  
�


