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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:
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Primer. Homologació del títol.–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.

Segon. Publicació del pla d’estudis.–Segons preveu 
l’article 5 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, la Uni-
versitat ha d’ordenar la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» del pla d’estudis homologat conduent a l’obtenció 
de l’esmentat títol.

Tercer. Autorització de la impartició d’ensenya-
ments.–Publicat el pla d’estudis, la Generalitat de 
Catalunya pot autoritzar, si així ho considera procedent, 
l’inici de la impartició dels ensenyaments esmentats i la 
Universitat Politècnica de Catalunya pot expedir, a partir 
d’aquest moment, els títols corresponents.

Quart. Avaluació del desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments.–De conformitat amb el que disposen l’ar-
ticle 35.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i l’article 7 del Reial decret 49/2004, de 19 
de gener, transcorregut el període d’implantació del pla 
d’estudis, la Universitat ha de sotmetre a avaluació de 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
el desenvolupament efectiu dels ensenyaments correspo-
nents.

Cinquè. Expedició del títol.–Els títols els expedeix en 
nom del Rei el rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 34.2 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
i altres normes vigents, amb expressa menció del present 
Acord.

Sisè. Habilitació per a l’adopció de mesures per a 
l’aplicació de l’acord.–La ministra d’Educació i Ciència, en 
l’àmbit de les seves competències, ha d’adoptar les mesu-
res necessàries per a l’aplicació del present Acord. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 1915 REIAL DECRET 16/2006, de 20 de gener, sobre 
fons i programes operatius de les organitza-
cions de productors de fruites i hortalisses. 
(«BOE» 32, de 7-2-2006.)

El Reglament (CE) núm. 1433/2003, d’11 d’agost 
de 2003, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplica-
ció del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell pel que 
fa als programes i fons operatius i a l’ajuda financera, va 
substituir el Reglament (CE) núm. 609/2001, el qual havia 
substituït, al seu torn, el Reglament (CE) núm. 411/97.

Per tal de desplegar determinades disposicions del 
Reglament (CE) núm. 411/97 es va publicar l’Ordre del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 14 de maig 
de 1997, per la qual es regulen els programes i fons ope-
ratius de les organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses, que va ser modificada posteriorment per 
altres tres ordres ministerials per tal de tenir en compte 
la successiva entrada en vigor dels reglaments (CE) núm. 
609/2001 i 1433/2003. Aquestes ordres ministerials van 
ser l’Ordre d’11 de setembre de 2001, per la qual es des-
pleguen i concreten determinats aspectes del Reglament 
(CE) núm. 609/2001, de la Comissió, de 28 de març, en 
relació amb els programes i fons operatius de les organit-
zacions de productors de fruites i hortalisses; la de 12 de 
desembre de 2002, per la qual es modifica la d’11 de 
setembre de 2001, per la qual es despleguen i concreten 

determinats aspectes del Reglament (CE) núm. 609/2001, 
de la Comissió, de 28 de març, en relació amb els progra-
mes i fons operatius de les organitzacions de productors 
de fruites i hortalisses, i la d’1 d’octubre de 2003, per la 
qual es despleguen i concreten determinats aspectes del 
Reglament (CE) núm. 1433/2003, en relació amb els pro-
grames i fons operatius de les organitzacions de produc-
tors de fruites i hortalisses, així com determinats aspec-
tes del Reglament (CE) núm. 1432/2003, sobre 
reconeixement d’organitzacions de productors de fruites 
i hortalisses.

Amb la finalitat d’unificar en un sol Reial decret les 
anteriors ordres ministerials, així com clarificar determi-
nats aspectes d’algunes d’aquestes, és procedent adoptar 
una nova disposició normativa que desplegui els aspec-
tes dispositius que el Reglament (CE) núm. 1433/2003 
deixa als estats membres.

D’aquesta forma, l’article 3 del Reglament (CE) núm. 
1433/2003 estableix que els estats membres han de defi-
nir les reduccions que s’hagin d’aplicar al valor facturat 
de productes que es facturin en diferents fases de trans-
formació o subministrament o transport. És procedent, 
doncs, determinar aquestes reduccions en aquest Reial 
decret.

Per la seva banda, l’article 4 del Reglament (CE) 
núm. 1433/2003 també determina que el valor de la pro-
ducció comercialitzada s’ha de calcular anualment per a 
un període de referència de 12 mesos que han de deter-
minar els estats membres. És procedent, doncs, igual-
ment, determinar aquest període de referència en 
aquest Reial decret.

Així mateix, aquest article 4 també determina les dis-
posicions que ha d’adoptar un Estat membre en cas que 
el valor d’un producte experimenti una reducció per 
motius aliens a la responsabilitat i control de l’organitza-
ció de productors. Convé especificar en aquest Reial 
decret les disposicions esmentades.

També és procedent en aquest sentit establir disposi-
cions en aquest Reial decret relatives al càlcul del valor 
de la producció comercialitzada en el cas de les organit-
zacions de productors reconegudes per a productes de 
transformació o en el cas d’organitzacions de productors 
fusionades.

L’article 5 del Reglament (CE) núm. 1433/2003 també 
estableix que els estats membres han de garantir que la 
gestió dels fons operatius s’efectuï de tal manera que les 
despeses i els ingressos es puguin identificar i ser objecte 
d’una intervenció de comptes i certificació anuals per 
part d’auditors externs. És procedent determinar en 
aquest Reial decret quins tipus de gestió dels fons opera-
tius són admissibles amb vista a proporcionar la garantia 
esmentada.

L’article 6 d’aquest Reglament també determina qui-
nes formes de contribució financera al fons operatiu per 
part de l’organització de productors són admissibles. 
Convé igualment en aquest cas especificar en aquest 
Reial decret les disposicions addicionals que regulin 
aquestes formes de contribució.

L’article 8 d’aquest Reglament disposa els elements 
que han de figurar en els programes operatius mentre 
que l’article 9 exposa els documents que han d’acompa-
nyar els esmentats programes operatius. Convé especifi-
car amb més detall en aquest Reial decret els esmentats 
elements i documents.

L’article 9 d’aquest Reglament autoritza les associa-
cions d’organitzacions de productors a presentar i ges-
tionar programes operatius parcials que han d’estar 
compostos per accions incloses en els programes opera-
tius de les organitzacions de productors integrants. A 
més, aquest article preveu els requisits que han de com-
plir aquests programes operatius parcials. Convé en 
aquest cas incloure en aquest Reial decret les disposi-


