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 1773 LLEI 17/2005, de 27 de desembre, de modifica-
ció de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’ho-
raris comercials. («BOE» 30, de 4-2-2006.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el 
que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent Llei

PREÀMBUL

La Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comer-
cials, establí la regulació d’aquesta matèria a Catalunya. 
Amb motiu d’unes discrepàncies competencials en relació 
amb la Llei de l’Estat 1/2004, del 21 de desembre, d’horaris 
comercials, que regulava els horaris comercials a l’Estat 
espanyol, la Comissió Bilateral de Cooperació Administra-
ció de l’Estat. Generalitat de Catalunya, en la reunió cele-
brada el 9 de març de 2005, acordà iniciar les negociacions 
corresponents als efectes del que estableix l’article 33.2 de 
la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Consti-
tucional.

Com a resultat d’aquestes negociacions, la Comissió 
Bilateral de Cooperació va arribar a l’acord del 14 de setem-
bre de 2005, segons el qual cal modificar l’article 2.1.i de la 
Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comercials, per a 
precisar-ne l’abast, en els termes establerts per la lletra a 
del punt II del dit acord.

Article únic.

Es modifica l’article 2.1.i de la Llei 8/2004, del 23 de 
desembre, d’horaris comercials, que resta redactat de la 
manera següent:

«i) Per a satisfer les necessitats orientades a 
productes de compra quotidiana d’alimentació, els 
establiments especialitzats en la venda personalit-
zada o en règim d’autoservei els titulars dels quals 
són petites o mitjanes empreses comercials, sempre 
que la superfície de venda no superi l’establerta per 
reglament per al format d’autoservei, com a 
màxim.»

Disposició final.

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i que 
els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin com-
plir.

Palau de la Generalitat, 27 de desembre de 2005. 

JOSEP HUGUET I BIOSCA,
Conseller de Comerç, Turisme

 i Consum

PASQUAL MARAGALL I MIRA,
President

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 1913 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2006, de la 

Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, 
per la qual es disposa la publicació de l’Acord 
del Consell de Ministres de 2 de desembre 
de 2005, pel qual s’homologa el títol d’engi-
nyer en automàtica i electrònica industrial, de 
només segon cicle, de l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
(«BOE» 32, de 7-2-2006.)

El Consell de Ministres, en la seva reunió de 2 de 
desembre de 2005, ha adoptat l’Acord pel qual s’homo-
loga el títol d’enginyer en automàtica i electrònica indus-
trial, de només segon cicle, de l’Escola Politècnica Supe-
rior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

Per a general coneixement, aquesta Secretaria d’Estat 
d’Universitats i Investigació ha resolt disposar la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de l’Acord esmentat, 
com a annex a la present Resolució.

Madrid, 16 de gener de 2006.–El secretari d’Estat, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General d’Universitats.

ANNEX

Acord de Consell de Ministres pel qual s’homologa el títol 
d’enginyer en automàtica i electrònica industrial, de 
només segon cicle, de l’Escola Politècnica Superior d’En-
ginyeria de Vilanova i la Geltrú, de la Universitat Politèc-

nica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya ha aprovat el 
pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a l’ob-
tenció del títol universitari d’enginyer en automàtica i 
electrònica industrial, de només segon cicle, de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional, de l’Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, 
la implantació del qual ha estat autoritzada per la Genera-
litat de Catalunya.

L’esmentat pla d’estudis ha estat homologat pel Con-
sell de Coordinació Universitària, en virtut del que preveu 
l’article 4 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, sobre 
homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial 
i validesa en tot el territori nacional, i d’acord amb el que 
disposen el Reial decret 1400/1992, de 20 de novembre, 
pel qual s’estableix el títol d’enginyer en automàtica i 
electrònica industrial i les directrius generals pròpies dels 
plans d’estudis conduents a l’obtenció d’aquest, i altres 
normes dictades en el seu desplegament.

D’altra banda, hi ha un informe favorable de la Comu-
nitat Autònoma en relació amb el compliment dels requi-
sits bàsics que preveu el Reial decret 557/1991, de 12 
d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i cen-
tres universitaris, vigent en el que no s’oposi a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Acreditada tant l’homologació del pla d’estudis pel 
Consell de Coordinació Universitària com el compliment 
dels requisits que preveu l’article 4.3 de l’esmentada Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de conformitat amb 
el que estableix l’article 35.4 de l’esmentada norma, és 
procedent l’homologació del referit títol.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, el Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 2 
de desembre de 2005, acorda:


