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DICTAMEN 5/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es 

modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual 

s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments 

d’òptica. 
 

 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i la Llei 7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, 
Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 15 d’abril de 2013, 
aprova el següent 
 
 

DICTAMEN 
 

I.  ANTECEDENTS 
 
En data 12 de març de 2013 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de 
Salut de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del 
Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de 
maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels 
establiments d’òptica. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general i 
d’una memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades per 
la norma. 

 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es 
va reunir el dia 11 d’abril i va elaborar la Proposta de dictamen.  

 
 

II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, quatre articles i una 
disposició final. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què 
s’insereix el Projecte de decret. 
 
L’article 1 modifica l’article 5 del Decret 126/2003, de 13 de maig, pel 
qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments 
d’òptica. Aquest article 5 regula les obligacions de la persona titular 
d’un establiment d’òptica. 

 
L’article 2 modifica l’article 8 del Decret 126/2003, de 13 de maig, pel 
qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments 
d’òptica. En aquest article 8 abans es regulava l’autorització 
administrativa d’obertura i funcionament i la inscripció al Registre de 
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. Ara, tenint en compte la 
simplificació administrativa que té per objecte la norma, només es 
regula l’autorització de funcionament. 
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L’article 3 afegeix un nou article al Decret 126/2003. El nou article 
regula com s’ha de tramitar la sol·licitud de modificació de 
l’autorització. 

 
L’article 4 afegeix un nou article al Decret 126/2003. Aquest article 
regula les obligacions que tenen els establiments d’òptica de 
comunicar a l’Administració els canvis de denominació de 
l’establiment, els canvis d’adreça, els canvis de directora o director 
tècnic i la decisió de tancar l’establiment. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà 
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

III. OBSERVACIONS GENERALS 
 

Primera. El CTESC manifesta que ni en la Memòria general, ni en la 
Memòria d’impacte ni en el text del Projecte de decret es justifica la 
raó per la qual la persona titular de l’establiment de l’òptica i el 
director/a tècnic, en el cas de ser metges, no han d’exercir la 
professió.  
 
 

IV. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el 
Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de 
maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels 
establiments d’òptica i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les 
recomanacions formulades en el present Dictamen. 

 

 
Barcelona, 15 d’abril de 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El president     La secretària executiva 

Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 



DECRET 
____/2013, d _____ d ___________, pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de 
maig, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica. 
 
 
L’Estatut d’Autonomia, a l’article 162.1, atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de sanitat i salut pública sobre l’organització, el funcionament intern, l’avaluació, la 
inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris. 
 
La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, preveu que el sistema sanitari ha d'estar 
orientat a la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia i, concretament, al seu article 
29 disposa que els centres i establiments sanitaris, sigui quin sigui el seu nivell i categoria o 
titular, requeriran l'autorització administrativa prèvia per a la seva instal·lació i funcionament. 
 
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, disposa en el seu article 
10.k), que correspon al Departament de Salut l'autorització de la creació, la modificació, el 
trasllat i el tancament dels centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, si 
escau, i la cura del seu registrament, catalogació i acreditament, si n'és el cas. 
 
El Decret 183/1981, de 2 de juliol, sobre normes per a condicions i requisits que han 
d’acomplir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, estableix que són 
establiments sanitaris assistencials, entre d’altres, tots aquells que per la seva finalitat o per 
raó de les tècniques o mitjans que utilitzen tenen el caràcter de sanitaris assistencials, 
alhora que disposa que tots aquests centres, serveis i establiments sanitaris queden 
subjectes a autorització administrativa prèvia per a la seva creació, ampliació, modificació, 
trasllat o tancament, i atribueix al Departament competent en matèria de Salut la facultat 
d'establir i d'exigir els requisits tècnics i les condicions mínimes de les seves instal·lacions i 
estructures. 
 

De resultes d’aquesta competència, el Govern va aprovar el Decret 126/2003, de 13 de 
maig, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica, que 
estableix els requisits tecnicosanitaris que han de complir aquests establiments, i se’ls va 
sotmetre a un règim d'autorització administrativa, per tal de garantir la protecció de la salut 
ocular de les persones usuàries. 

 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 5 del Decret esmentat, la persona titular d’un 
establiment d’òptica té, entre d’altres obligacions, la de disposar de la preceptiva autorització 
administrativa d'obertura i funcionament de l'establiment atorgada per l’actual Direcció 
General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut, notificar a aquesta 
Direcció general els canvis de la titularitat de l'òptica, l'alta i la baixa del director tècnic o la 
directora tècnica i comunicar qualsevol modificació dels requisits estructurals i de 
funcionament, així com el tancament de l'establiment. En aquest últim cas, si de l'esmentada 
comunicació se'n desprèn que la modificació és substancial, l'òrgan competent iniciarà el 
procediment d'autorització i ho notificarà a la persona titular de l'òptica. 
 
Així mateix, l’article 8.2 del Decret estableix que el procediment per a l'atorgament de 
l'autorització d'obertura i funcionament i la modificació  dels establiments d'òptica s'ha 
d'ajustar a la normativa general d'autorització i registre de centres i serveis sanitaris vigent. 
Aquesta procediment està recollit al Decret 118/1982, de 6 de maig, sobre autorització de 
centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, i a l'Ordre de 24 de gener de 1983, per 
la qual s'estableix la normativa per a la sol·licitud i l'atorgament d'autorització administrativa 
per a la creació, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o establiments 
d'assistència hospitalària. 
 



D’acord amb aquesta normativa, el procediment d’autorització comprèn dues autoritzacions, 
una primera prèvia del projecte de creació, modificació o de trasllat de l’establiment d’òptica i 
una segona d’obertura i funcionament de l’establiment. Pel que fa a l’autorització 
administrativa prèvia del projecte, el termini màxim per resoldre i notificar és de tres mesos i 
la manca de resolució dins d’aquest termini té efectes de desestimació. Mentre que 
l’autorització d’obertura i funcionament, el termini màxim per resoldre i notificar és de tres 
mesos, i la manca de resolució dins d’aquest termini té efectes estimatoris. 
 
L’experiència del Departament de Salut en la tramitació dels expedients administratius 
relatius a l’autorització dels establiments d’òptica, així com el objectius fixats en el Pla per a 
la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, aconsellen i fan necessari simplificar aquests tràmits, suprimint l’autorització 
prèvia del projecte i reduint el nombre de documents que s’han de presentar en cadascun 
d’ells, per la qual cosa resulta necessària la modificació del Decret 126/2003, de 13 de maig. 
Es considera que la supressió d’aquesta autorització prèvia del projecte no tindrà cap efecte 
negatiu sobre la qualitat de l’activitat que es du a terme en els establiments d’òptica i 
agilitarà i facilitarà els tràmits per a l’obertura d’aquest establiments. 
 
Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 39.1 en relació amb el 40.1, ambdós de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 
 
Per tot això, vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del 
conseller de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern, 
 
 
Decreto: 
 
Article 1 
Modificació de l’article 5 del Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els 
requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica 
 
Es modifica l’article 5 del Decret 126/2003, que queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 5 
Obligacions de la persona titular d'un establiment d'òptica 
 
La persona titular de l'òptica és responsable del compliment de les obligacions següents: 
 
a) Disposar de la preceptiva autorització sanitària de funcionament de l’establiment, prèvia a 
l’inici d’activitat, regulada en aquest Decret, sens perjudici d’aquelles altres obligacions 
d’autorització i registre que siguin preceptives, d’acord amb la normativa vigent. 
 
b) Disposar de personal, instal·lacions, equipament i documentació necessaris per complir 
degudament els requisits establerts en aquest Decret. 
 
c) Sol·licitar a la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries 
l’autorització prèvia per al trasllat, ampliació, reestructuració o redistribució dels locals on es 
du a terme l’activitat, així com els canvis de titularitat. 
 
d) Comunicar a la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries 
els canvis de denominació, el canvi de directora o de director tècnic, així com la decisió de 
tancament  de l’establiment.  
 



e) Facilitar en qualsevol moment l’accés del personal acreditat per a l’exercici de tasques 
d’inspecció del departament competent en matèria de salut a les seves instal·lacions i 
dependències.” 
 
Article 2 
Modificació de l’article 8 del Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els 
requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica 
 
Es modifica l’article 8 del Decret 126/2003, que queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 8 
Autorització de funcionament 
 
8.1 L’autorització sanitària de funcionament dels establiments d’òptica és obligatòria i prèvia 
al començament de l’activitat i el seu atorgament correspon a la persona titular de la direcció 
general competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries. 
 
8.2 La responsabilitat d'obtenir aquesta autorització correspon a la persona titular de 
l’establiment. Sens perjudici del que estableix l’apartat 6 d’aquest article, el procediment 
s'inicia mitjançant la presentació davant de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) d’una 
sol·licitud  acompanyada de la documentació següent: 
 
8.2.1 Una declaració responsable, on la persona titular declara que compleix amb els 
requisits següents: 
 
a) Que disposa d’una persona que exercirà les funcions de director o directora tècnica, de la 
qual n’ha d’especificar la identitat. 
 
b) Cas que la persona titular sigui metge o metgessa, que no exerceix la professió. 
 
c) Que disposa de la documentació acreditativa de la propietat o del títol que l’habilita per a 
la possessió de l’immoble d’ubicació de l’establiment. 
 
d) Que disposa de l’equipament o utillatge necessari i adequat per a l’exercici de l’activitat 
corresponent, previst en l’annex d’aquest Decret. 

 
8.2.2 Una còpia de la titulació acadèmica que habiliti el director o directora tècnica per dur a 
terme les funcions pròpies d’aquesta responsabilitat  
 
8.2.3 El plànol de l’establiment expedit per una tècnica o un tècnic competent i visat, si 
escau d’acord amb la normativa vigent, pel col·legi professional corresponent. 
 
8.2.4 Una declaració responsable on el director o directora tècnica manifesti que compleix 
amb els requisits següents: 
 
a) Que ha acceptat el càrrec i assumeix el desenvolupament de les funcions corresponents 
d’acord amb aquest Decret.  
 
b) Que en el cas que sigui metge o metgessa, no exerceix la professió. 
 
8.3 Els serveis de tramitació d’autoritzacions administratives dels establiments d’òptica 
meriten la taxa corresponent, d’acord amb la normativa reguladora de les taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya. 
 
8.4 L’Oficina de Gestió Empresarial ha de verificar en el mateix moment en què es 



presenten, que s’aporten tots els documents preceptius d’acord amb aquest article i, per 
mitjans telemàtics, ha de comprovar la identitat de la persona sol·licitant i en el seu cas, de 
qui n’exerceixi la seva representació. Així mateix, ha de lliurar la carta de pagament de les 
taxes i verificar-ne el pagament.  
 
8.5 Un cop verificat el que s’estableix a l’apartat anterior, l’Oficina de Gestió Empresarial ha 
de trametre l’expedient a la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació 
sanitàries, als efectes que emeti, prèvies les comprovacions que siguin necessàries, 
l’autorització corresponent. 
 
8.6 Les persones titulars de les oficines de farmàcia autoritzades que vulguin disposar d’una 
secció d’òptica han d’instar el procediment amb la documentació prevista en l’apartat 2 
d’aquest article, davant la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació 
sanitàries. 
 
8.7 El que s’estableix als apartats 2 i 6 d’aquest article és sens perjudici del dret de les 
persones interessades a presentar els documents d’acord amb el que disposa l’article 25 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
8.8 L’atorgament de l’autorització sanitària comporta la inscripció d’ofici de l’establiment en 
el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya i l’assignació del 
número de registre corresponent.  
 
8.9 El termini per resoldre i notificar la resolució d’atorgament o de denegació de 
l'autorització és de tres mesos, a comptar des de la data en què hagi tingut entrada la 
sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació.  Les persones 
interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no 
hagin estat resoltes i notificades en el termini establert. 
 
8.10 Els establiments d’òptica autoritzats s'han de fer públics en la pàgina web del 
departament competent en matèria de salut.”. 
 
Article 3 
Addició d’un nou article, l’11, al Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els 
requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica 
 
S’afegeix al Decret 126/2003 un nou article, l’11, amb la redacció següent:  
 
“Article 11 
Modificació de l’autorització 
 
11.1 El canvi de titularitat, el trasllat dels locals d’activitat i els canvis estructurals en les 
instal·lacions que pressuposin ampliació, reestructuració o redistribució de les instal·lacions 
requereixen una autorització prèvia per part de la persona titular de la direcció general 
competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries abans de fer-se efectius.  
 
11.2 Sens perjudici del que estableix l’apartat 5, per sol·licitar l’autorització prevista en 
aquest article s’ha de presentar una sol·licitud davant l’Oficina de Gestió Empresarial a la 
qual s’hi ha d’adjuntar la documentació següent, en funció del motiu de la sol·licitud: 
 
a) Trasllat dels locals on s’exerceix l’activitat: el plànol del nou establiment expedit per una 
tècnica o un tècnic competent i visat, si escau d’acord amb la normativa vigent, pel col·legi 
professional corresponent, i una declaració responsable on la persona titular de l’activitat 
manifesti que compleix amb els requisits previstos en les lletres c) i d) de l’article 8.2.1. 



 
b) Ampliació, reestructuració o redistribució de les instal·lacions: el plànol del nou 
establiment expedit per una tècnica o un tècnic competent i visat, si escau d’acord amb la 
normativa vigent, pel col·legi professional corresponent. 
 
c) Canvi de titularitat de l’establiment: una declaració responsable on la nova persona titular 
manifesti que compleix amb els requisits previstos en l’article 8.2.1.  

 
11.3 Els serveis de tramitació de modificació d’autoritzacions administratives d’establiments 
d’òptica meriten la taxa corresponent, d’acord amb la normativa reguladora de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya. 
 
11.4 Un cop presentada la sol·licitud de modificació de l’autorització davant l’Oficina de 
Gestió Empresarial, se segueix la tramitació prevista en l’article 8.5, essent el termini per 
resoldre i notificar la resolució d’atorgament o de denegació de la modificació de 
l’autorització, d’un mes, a comptar des de la data en què hagi tingut entrada la sol·licitud en 
el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Les persones interessades poden 
entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes i 
notificades en el termini establert. 
 
11.5 Les persones titulars de les oficines de farmàcia amb secció d’òptica autoritzada han 
d’instar el procediment de modificació mitjançant la presentació de la documentació prevista 
a l’apartat 2 d’aquest article davant la direcció general competent en matèria d’ordenació i 
regulació sanitàries, essent el termini per resoldre i notificar la resolució d’atorgament o de 
denegació de l’autorització, d’un mes, a comptar des de la data en què hagi tingut entrada la 
sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Les persones 
interessades poden entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin 
estat resoltes i notificades en el termini establert. 
 
11.6 El que s’estableix als apartats 2 i 5 d’aquest article és sens perjudici del dret de les 
persones interessades a presentar els documents d’acord amb el que disposa l’article 25 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.”. 
 
Article 4 
Addició d’un nou article, el 12, al Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els 
requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica  
 
S’afegeix al Decret 126/2003 un nou article, el 12, amb la redacció següent:  
 
“Article 12 
Obligacions de comunicació 
 
12.1 Els canvis de denominació de l’establiment i d’adreça per raons administratives, el 
canvi de directora o director tècnic i la decisió de tancar l’establiment s’han de comunicar a 
la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries, mitjançant un 
escrit dirigit a l’Oficina de Gestió Empresarial, la qual ha de verificar que s’aporten tots els 
documents preceptius d’acord amb aquest article i, per mitjans telemàtics ha de comprovar 
la identitat de la persona sol·licitant i en el seu cas, de qui n’exerceixi la seva representació. 
 
12.2 Un cop verificat el que s’estableix a l’apartat anterior, l’Oficina de Gestió Empresarial ha 
de trametre l’expedient a la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació 
sanitàries per a la seva inscripció en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris 
de Catalunya.  
 



12.3 A la comunicació de canvi de directora o director  tècnic s’ha d’adjuntar la 
documentació prevista en els articles 8.2.2 i 8.2.4.  
 
12.4 Les persones titulars de les oficines de farmàcia amb secció d’òptica autoritzada han de 
comunicar els canvis previstos en aquest article directament a la direcció general competent 
en matèria d’ordenació i regulació sanitàries per a la seva inscripció en el Registre de 
centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya.”.  
 
 
Disposició final  
 
Única 
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 
Barcelona, __ de ______ de 2013 
 
 
Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Boi Ruiz i García 
Conseller de Salut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya 
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