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Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Mitjançant aquesta Llei es modifiquen determinats preceptes de la Llei 9/2004, del 24 de
desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum.
Aquesta informació no substitueix la publicada
publicada en els diaris oficials, únics instruments
que donen fe de la seva autenticitat.

Títol II. Àmbit econòmic
•

Capítol IV. Modificació de la Llei 9/2004, del 24 de desembre, de
creació de l'Agència Catalana del Consum (articles 109 a 111 de la
Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica)
o Es modifiquen els articles següents: lletra e de l'apartat 1
de l'article 3; l'apartat 3 de l'article 3; l'article 7 i l'article
12.

Article 109 Modificació de l'article 3 de la Llei 9/2004
1. Es modifica la lletra e de l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 9/2004, que resta
redactada de la manera següent:
“e) Promoure la formació i la informació dels consumidors i els usuaris, amb
especial atenció als col·lectius especialment protegits, amb necessitats
específiques, i també dels agents econòmics que posen en el mercat els
productes i els serveis.”
2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 3 de la Llei 9/2004, que resta redactat de la manera
següent:
“3. Pel que fa a les funcions referides al control de productes alimentaris, aquestes
s'han de dur a terme en coordinació amb el departament que tingui assumides les
competències en matèria de seguretat alimentària.”
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Article 110 Modificació de l'article 7 de la Llei 9/2004
Es modifica l'article 7 de la Llei 9/2004, que resta redactat de la manera següent:
“Article 7. El Consell de Direcció
”1. El Consell de Direcció és format pels membres següents:
”a) El president o presidenta.
”b) El vicepresident o vicepresidenta.
”c) El director o directora.
”d) Vuit vocals en representació de la Generalitat, designats a proposta dels
departaments que tinguin assumides les competències en les matèries
següents: economia, producció agroalimentària, salut pública, transports,
habitatge, comerç i turisme, energia i seguretat industrial, i política lingüística.
”e) Dos vocals en representació de les organitzacions de consumidors i
usuaris més representatives, proposats pel Consell de Persones
Consumidores de Catalunya.
”f) Dos vocals en representació de l'Administració local, proposats per les
seves organitzacions representatives.
”g) Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més
representatives, proposats per aquestes.
”h) Un vocal de lliure designació del president o presidenta de l'Agència
Catalana del Consum entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la
defensa dels consumidors i els usuaris.
”i) Un vocal en representació de les organitzacions professionals agràries més
representatives en l'àmbit de Catalunya, proposat per aquestes
organitzacions.
”j) El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot.
”2. El nomenament dels membres del Consell de Direcció s'efectua per resolució
del conseller o consellera del departament competent en matèria de consum.
”3. El president o presidenta, a petició del director o directora de l'Agència
Catalana del Consum, pot acordar l'assistència al Consell de Direcció, amb veu i
sense vot, de persones que no en siguin membres, en qualitat d'experts o
tècnics.”
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Article 111 Modificació de l'article 12 de la Llei 9/2004
Es modifica l'article 12 de la Llei 9/2004, que resta redactat de la manera següent:
“Article 12. Desconcentració territorial
”1. L'estructura de l'Agència Catalana del Consum, per a l'assoliment dels seus
objectius i en l'exercici de les seves funcions i competències, és constituïda per
òrgans centrals i territorials.
”2. Els òrgans territorials actuen sota la dependència orgànica i funcional de la
direcció de l'Agència Catalana del Consum, sens perjudici que restin inclosos en
l'estructura territorial del departament al qual es trobi adscrita l'Agència.”

