Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2798 – 4.1.1999

27

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME
a) Gestionar els assumptes i expedients administratius.
b) Realitzar els informes i estudis relatius a
personal i administració.
c) Altres funcions de naturalesa anàloga que
li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
Article 56
A la Secció d’Estudis i Formació li corresponen les funcions següents:
a) Gestionar els assumptes i expedients administratius.
b) Realitzar els informes i estudis relatius a
les activitats formatives i realitzar la planificació tècnica.
c) Altres funcions de naturalesa anàloga que
li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
Article 57
A la Secció Tècnica li corresponen les funcions següents:
a) Gestionar els assumptes i expedients administratius.
b) Realitzar els informes i estudis relatius a
la prevenció en matèria de seguretat i condicions de salut en el treball en instal·lacions industrials i llocs de treball.
c) Altres funcions de naturalesa anàloga que
li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
Article 58
A la Secció Mèdica li corresponen les funcions següents:
a) Gestionar els assumptes i expedients administratius.
b) Realitzar els informes i els estudis relatius
al personal i administració.
c) Altres funcions de naturalesa anàloga que
li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
Article 59
Per al compliment de les seves funcions, el
Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el
Treball de Tarragona s’estructura en les cinc
seccions següents, amb les funcions que estableixen els articles 34, 35, 36, 37 i 39 d’aquest Decret:
Secció d’Administració.
Secció de Seguretat.
Secció d’Higiene.
Secció d’Estudis i Formació.
Secció Mèdica.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
—1 Els negociats dependents dels serveis i de
les seccions afectats per aquest Decret continuaran subsistents mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents.
—2 Les persones que ocupen els càrrecs de
comandament de les unitats afectades per aquest
Decret i les normes que el despleguin seguiran
exercint les seves funcions respectives mentre
no es proveeixin els llocs de treball corresponents d’acord amb l’estructura que s’estableixi.
—3 Els delegats territorials continuaran exercint
les seves funcions respectives mentre no es proveeixin els llocs de treball corresponents, d’acord
amb el que estableix l’article 2 d’aquest Decret.

—4 Els funcionaris i el personal que resultin afectats per les modificacions orgàniques
d’aquesta norma continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als
crèdits a què s’estaven imputant fins que s’adoptin les disposicions pressupostàries corresponents.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les disposicions següents:
Capítol 8 del Decret 25/1990, de 9 de gener,
de reestructuració del Departament de Treball.
Ordre de 2 de juliol de 1990, de creació de les
unitats territorials de Conciliació de la Delegació
Territorial de Barcelona.
Decret 269/1992, de 24 de novembre, pel qual
es modifica el Decret 25/1990, de 9 de gener, de
reestructuració del Departament de Treball.
Decret 230/1997, de 2 de setembre, de modificació del Decret 25/1990, de 9 de gener, de reestructuració del Departament de Treball.
Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual
es modifica l’estructura del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de la
Delegació Territorial de Barcelona.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Es faculta el conseller de Treball per dictar
les disposicions necessàries per al desplegament
d’aquest Decret i el conseller d’Economia i Finances per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest
Decret.
—2 El conseller de Treball adaptarà mitjançant una ordre l’organització i l’adscripció dels
negociats actualment existents a les delegacions
territorials del Departament a les seccions i als
serveis que resulten del present Decret.
—3 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 24 de desembre de 1998
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
IGNASI FARRERES I BOCHACA
Conseller de Treball
(98.352.040)

*

DECRET
333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialització i venda de pa.
La dinàmica comercial en el sector de la distribució de pa i derivats aconsella actualitzar i
simplificar la regulació existent en aquesta matèria per adequar el marc normatiu a les necessitats del sector, a les demandes dels consumidors i a la vigent normativa en matèria
d’ordenació comercial. Aquesta adaptació es
concreta a ampliar les possibilitats comercials
dels establiments especialitzats en la venda de
pa, i permet una fàcil adaptació a altres disposicions concurrents en aquest tipus d’establiments, en concret quan incorporen zones de
degustació. Per altra banda s’atribueixen facultats als ajuntaments per tal de que puguin corregir, si s’escau, disfuncions en matèria d’ordre
públic derivades de la distribució de begudes
alcohòliques en establiments amb horari comercial lliure, així com també en matèria sancionadora.
La Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors
i dels usuaris, segueix sent la norma que empara
les facultats sancionadores de l’Administració
pública catalana mitjançant la tipificació de
conductes infractores en l’àmbit de les quals
s’han de considerar incloses les que vulnerin les
disposicions del present Decret.
Atès el que estableixen la disposició final
primera de la Llei 1/1997, de 24 de març, d’equipaments comercials, 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:
Article 1
Àmbit d’aplicació
La present disposició regula el comerç al
detall de pa i derivats, d’acord amb la definició
de la corresponent normativa tecnicosanitària,
incloent els establiments on es duguin a terme
processos finals d’elaboració i/o cocció d’aquest
producte.
Article 2
Pa sense envasar
2.1 El pa elaborat per al consum habitual en
el dia es podrà vendre sense envasar, però s’haurà d’embolicar obligatòriament amb els materials autoritzats, abans del seu lliurament al consumidor.
2.2 El pa sense envasar s’ha de col·locar
sempre en les prestatgeries en compartiments,
en cadascun dels quals figurarà un rètol indicant, de manera clara i visible, tant la denominació del producte, com el seu pes i preu corresponents.
2.3 El pa sense envasar s’exposarà en prestatgeries separades del públic pel taulell, per tal
d’evitar la manipulació del producte per persona
diferent del venedor.
2.4 Si el venedor cobra l’import de la mercaderia, en el moment de servir-la al comprador
haurà d’utilitzar una protecció sanitàriament
adecuada amb la finalitat de preservar el producte de qualsevol contaminació.
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Article 3
Pa envasat
3.1 El pa i els productes derivats per vendre’ls
en règim d’autoservei s’han de presentar necessàriament envasats i etiquetats d’acord amb el que
estableixen la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat i les normes de publicitat de
preus i tecnicosanitàries corresponents.
3.2 Quan el pa envasat no es vengui en règim d’autoservei s’haurà d’observar el que s’estableix a l’article 2.2.
Article 4
Cartells de drets dels consumidors
4.1 A tots els establiments que venguin pa
sense envasar s’exhibirà en lloc visible un cartell de 40 cm d’ample per 30 cm d’alçada, com
a mínim, amb el text següent:
“El consumidor té dret a fer comprovar el pes
de les peces de pa que vol comprar”.
“El consumidor pot exigir i utilitzar els fulls
de reclamacions que aquest establiment té a la
seva disposició”.
4.2 Els establiments disposaran d’una balança a la vista del públic, per a les comprovacions
de pes del producte, a petició del comprador.
Article 5
Distribució i embalatge
5.1 La distribució de qualsevol producte
objecte de la present disposició, des dels llocs de
producció als establiments de venda o col·lectivitats, es realitzarà en bosses o altres tipus de
recipient adequats. Els esmentats embalatges
hauran de ser d’un material aprovat per les
autoritats sanitàries corresponents, i només
podran ser utilitzats per al transport de pa.
5.2 Per al transport dels productes objecte
de la present disposició, s’utilitzaran vehicles
tancats, l’obertura dels quals no es podrà efectuar més que en el moment de lliurar les mercaderies. Tant el sostre o la tapa del vehicle com
les parets hauran de ser metàl·liques o de qualsevol altre material rígid sense cap part formada
per tela o lona. No es podrà transportar el pa ni
els productes de massa de pa i derivats juntament amb altres productes o materials que els
puguin alterar. Els vehicles s’hauran de mantenir
en perfecte estat de neteja d’acord amb el que
estableixi la corresponent reglamentació tecnicosanitària. Els productes transportats no es
podran posar en contacte amb les parets o el sòl
del vehicle, gràcies a l’embalatge que, per al seu
transport, preveu la present disposició.
Serà d’aplicació la restant normativa vigent en
matèria de transport de productes alimentaris.
Article 6
Procedència del producte
6.1 Els establiments que no elaborin el pa
i derivats que comercialitzin hauran de poderne acreditar l’origen, per tal de garantir la responsabilitat sanitària del producte.
6.2 Quan els establiments no siguin explotats directament pel fabricant mateix caldrà que
s’indiqui la procedència dels productes exposats
per a la venda, per tal que el consumidor pugui
identificar-ne l’origen.
Article 7
Establiments especialitzats
7.1 La superfície neta de venda destinada
exclusivament a la comercialització de pa i derivats serà de 30 M2, com a mínim.
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7.2 Als efectes de la legislació d’ordenació
comercial, especialment en matèria d’horaris comercials, únicament es consideren establiments
especialitzats en la comercialització de pa els que
destinin un mínim del 60% de la superfície neta
de venda de l’establiment a la comercialització
d’aquests productes.
Article 8
Qualificació d’artesà
Només els establiments especialitzats en la
comercialització de pa i derivats que s’ajustin a
les condicions establertes a les corresponents disposicions reguladores de l’artesania alimentària podran exhibir en el seu rètol i en la resta de
signes identificatius de l’empresa l’expressió
“artesà/artesana”, així com els distintius atorgats
per l’organisme competent.
Article 9
Parades en mercats municipals i venda ambulant
9.1 La superfície mínima de les parades dels
mercats municipals dedicades a la venda exclusiva de pa no podrà ser inferior a 10 m2, ni a 4
m de longitud.
9.2 Els ajuntaments autoritzaran la gamma
de productes complementaris que es puguin comercialitzar en aquestes parades destinades a la
venda de pa i derivats, d’acord amb les normatives tecnicosanitàries corresponents.
9.3 Es prohibeix la venda ambulant de pa
i derivats.
Article 10
Begudes alcohòliques
Els ajuntaments o les autoritats governatives,
per raons d’ordre públic, podran introduir limitacions horàries en la venda i consum de begudes
alcohòliques en els establiments que es considerin especialitzats en la venda de pa i derivats,
segons definició de l’article 7 i disposició transitòria del present Decret.
Article 11
Competència sancionadora
11.1 L’incompliment dels articles 2.1, 2.2, 3,
4, 6 i 8 d’aquest Decret constitueix infracció en
matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris, tipificada a la Llei 1/1990, de 8 de gener, i
podrà ser sancionat d’acord amb el que estableix
el Decret 108/1997, de 29 d’abril.
11.2 L’incompliment dels articles 2.3, 2.4 i
5 d’aquest Decret constitueix infracció en matèria sanitària, i podrà ser sancionat d’acord amb
el que estableix la Llei 15/1983, de 14 de juliol,
de la higiene i el control alimentari, i disposicions
concordants.
11.3 L’incompliment dels articles 7 i 9 d’aquest
Decret és constitutiu d’infracció de la Llei 1/
1990, de 8 de gener, en matèria d’ordenació de
comerç, i podrà ser sancionat d’acord amb el
Decret 51/1997, de 4 de març.
11.4 Els ajuntaments gaudiran també de
capacitat sancionadora en les matèries tipificades a la Llei 1/1990, de 8 de gener, d’acord amb
els límits que estableix el Decret 51/1997, de 4
de març, en especial pel que fa referència a l’article 9 d’aquest Decret.
Article 12
Col·laboració amb les administracions locals
El Departament d’Indústria, Comerç i Turis-

me per tal de garantir l’aplicació d’aquest Decret podrà adoptar les mesures necessàries per
establir convenis o demanar la col·laboració de
les administracions locals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els establiments especialitzats en la venda al
detall de pa i les parades en mercats municipals
que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta disposició disposin dels corresponents permisos municipals per poder desenvolupar les activitats de venda de pa i derivats, i, si s’escau,
degustació, d’acord amb el que establia el Decret 167/1990, de 20 de juny, podran continuar
sent considerats com a establiments especialitzats, a l’efecte de la legislació d’ordenació comercial, encara que no reuneixin els requisits
que estableixen els articles 7 i 9.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor del present
Decret, queda derogat el Decret 167/1990, de 20
de juny, sobre comercialització i venda de pa.
DISPOSICIÓ FINAL
—1 S’autoritza el conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per dictar les disposicions necessàries per al desplegament, l’eficàcia i el compliment d’aquest Decret, d’acord amb l’article
61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat.
—2 Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 24 de desembre de 1998
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI SUBIRÀ I CLAUS
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
(98.349.074)

DECRET
334/1998, de 24 desembre, pel qual es modifiquen
l’estructura i el funcionament del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de
comerç,
L’evolució de les tasques atribuïdes al Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en
matèria de comerç fa necessària l’ampliació dels
seus membres per incorporar-hi totes les entitats que de manera plena es troben vinculades
a l’activitat comercial.
Així mateix, es pretén agilitar i donar rellevància, dotant-les de més operativitat, a les comissions de treball com a òrgans de treball permanent entre sessions del ple del Consell.
Per això, de conformitat amb el que estableixen les disposicions vigents, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord
amb el Govern,

