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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
5848 Reial decret 487/2009, de 3 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 894/2005, 

de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris.

El Reial decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors 
i Usuaris, va portar a terme la modificació de l’estructura i funcionament de l’esmentat 
Consell amb la finalitat d’adaptar-lo a les noves necessitats derivades de l’evolució social 
i econòmica, la complexitat dels mercats i la mateixa evolució del dret de consum.

Tanmateix, la modificació del Reial decret esmentat és ineludible amb l’objecte 
d’adaptar les seves disposicions a les conseqüències que deriven de la Sentència de 5 de 
febrer de 2008 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que va estimar en part el recurs 
interposat davant d’aquest, i va declarar nul l’article 3, apartat 6.

Alhora, és necessari incorporar les novetats introduïdes en la matèria per la Llei 
44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris, i 
incorporades al vigent text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre.

Es prescindeix, per tant, de requisits d’accés al procés selectiu, com ara l’antiguitat en 
la inscripció en el Llibre registre que es portava al Ministeri de Sanitat i Consum, que la 
Sala entén com a restricció insostenible, s’acut directament a la regulació que contenen 
els articles 33.1 i 38.1 del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries, i són aquests últims els únics criteris de representativitat 
que es tenen en compte.

No obstant això, s’ha de tenir en compte que l’article 33.1 de l’esmentat text refós ha 
modificat substancialment el règim de constitució de les associacions de consumidors i 
usuaris, i exigeix, en tot cas, per a les d’àmbit supraautonòmic, úniques sobre les quals 
l’Estat conserva les competències, la inscripció en el Registre estatal d’associacions de 
consumidors i usuaris.

Per això i de conformitat amb el que disposen l’esmentat precepte, en relació amb els 
articles 23 i 38 del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris 
i altres lleis complementàries, es preveu que el Consell de Consumidors i Usuaris estigui 
integrat pels representants de les associacions i cooperatives de consumidors inscrites a 
l’esmentat Registre estatal d’associacions de consumidors i usuaris.

S’aprofita aquesta modificació, finalment, per ampliar el nombre de vocals del Consell, 
de manera que se’l dota de més representativitat i se l’adapta a les necessitats del moviment 
associatiu actual, cosa que li ha de permetre abordar de manera més eficaç la seva tasca 
i adequar el seu funcionament i l’exercici de les seves competències a aquesta nova 
composició.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha donat audiència a les associacions de 
consumidors i usuaris d’àmbit supraautonòmic.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat i Consum, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 3 d’abril de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el 
Consell de Consumidors i Usuaris.

El Reial decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors 
i Usuaris, queda modificat en els termes següents:
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U. El paràgraf a) de l’article 2 modifica la seva redacció en els termes següents:

«a) Informar amb caràcter preceptiu en els casos previstos a l’article 39.2 del 
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis 
complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. Els 
informes sobre disposicions de caràcter general equivalen al tràmit d’audiència 
previst a l’article 24.1 c) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 3 queda redactat en els termes següents:

«1. El Consell de Consumidors i Usuaris està integrat per un president, fins a 
un màxim de 15 vocals en representació de les associacions i cooperatives de 
consumidors i usuaris inscrites en el Registre estatal d’associacions de consumidors 
i usuaris, un dels quals actua com a vicepresident, i un secretari.»

Tres. L’apartat 6 de l’article 3 queda redactat en els termes següents:

«6. La selecció de les associacions, federacions, confederacions i cooperatives 
de consumidors i usuaris per formar part del Consell s’ha de fer, d’acord amb el que 
preveuen els articles 33.1 i 38.1 del text refós de la Llei general de defensa dels 
consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, entre les més representatives de les que 
estiguin inscrites en el Registre estatal d’associacions de consumidors i usuaris.

A aquests efectes, sis mesos abans de la finalització del mandat del Consell, 
s’ha de procedir per ordre del ministre de Sanitat i Consum a la convocatòria del 
corresponent procés selectiu.

Una vegada publicada la convocatòria, les associacions interessades han de 
presentar una sol·licitud de participació, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
següent:

a) Memòria descriptiva de l’estructura organitzativa i funcional del que concorre 
a la convocatòria, en la qual s’incloguin, entre d’altres, dades referides a l’estructura 
i despeses de personal (incloent-hi personal directiu), immobles i locals propis o 
arrendats en què s’exerceix l’activitat, i ingressos i despeses de l’entitat en els dos 
últims anys.

b) Certificat del responsable legal de l’associació o organització, que acrediti 
que, en la data de presentació de la sol·licitud, segueix complint els requisits exigits 
per a la seva inscripció en el Registre estatal d’associacions de consumidors i 
usuaris de conformitat amb el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors 
i usuaris i altres lleis complementàries.

L’Institut Nacional del Consum pot auditar en qualsevol moment el compliment, 
per part de les organitzacions, dels anteriors requisits en la forma en què estimi 
pertinent. En el cas de comprovar-se la no veracitat de les dades aportades i el 
consegüent incompliment dels requisits exigits per alguna de les organitzacions, 
s’ha de procedir a la seva exclusió del Consell de Consumidors i Usuaris.»

Quatre. Els apartats 7 i 8 actuals passen a ser 8 i 9, respectivament, i s’afegeix un 
nou apartat 7 a l’article 3 amb la redacció següent:

«7. Segons el barem que concreti l’ordre de convocatòria del procés selectiu, 
per a la valoració de la representativitat de les associacions sol·licitants s’han de 
tenir en compte els criteris següents:

a) La implantació territorial, per a la qual s’han de considerar els informes 
sobre representativitat de les associacions de consumidors i usuaris integrades en 
les d’àmbit supraautonòmic, presentats a aquests efectes per les autoritats de 
consum de les comunitats autònomes i de les ciutats amb estatut d’autonomia, de 
conformitat amb la seva legislació específica i en els seus respectius àmbits 
territorials.

b) El nombre de socis individuals, que no pot ser inferior a 10.000.
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c) La trajectòria en l’àmbit de la protecció dels consumidors i usuaris, que es 
pot acreditar en els termes que determini la convocatòria mitjançant criteris com ara 
la presència en òrgans de representació i consulta dels consumidors i usuaris, la 
participació en el Sistema Arbitral de Consum, l’exercici d’accions judicials en 
defensa dels interessos generals dels consumidors i usuaris, el manteniment de 
serveis de consultes i reclamacions dels consumidors i usuaris, la realització 
d’activitats informatives i formatives de conformitat amb els fins atribuïts a aquestes 
entitats a l’article 23.1 del text refós de la Llei general de defensa dels consumidors 
i usuaris, i altres lleis complementàries, o la disposició d’un volum mínim de recursos 
propis no procedents de finançament públic.

d) Els programes d’activitats a desenvolupar que tinguin per finalitat la 
realització d’actuacions concretes d’informació, defensa i protecció dels drets i 
interessos legítims dels consumidors i usuaris, no previstos en el paràgraf anterior, 
i que siguin rellevants pel seu nombre, repercussió social o importància efectiva per 
als consumidors.

Les sol·licituds d’associacions o organitzacions no inscrites en el Registre estatal 
d’associacions de consumidors i usuaris no són admeses a tràmit.

L’Institut Nacional del Consum pot auditar, en qualsevol moment i en la forma 
que es consideri pertinent, el compliment de la veracitat de les dades aportades per 
a la valoració de la representativitat de les associacions sol·licitants. En el cas de 
comprovar-se la no veracitat de les dades aportades per la corresponent associació 
en la data de la sol·licitud i durant el mandat del Consell de Consumidors i Usuaris, 
s’ha de procedir a la seva exclusió d’aquest.»

Cinc. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 en els termes següents:

«2. El Ple està constituït pel president, el vicepresident, els vocals i el 
secretari.

El Ple és l’òrgan competent per aprovar el règim de funcionament intern del 
Consell, establir les línies generals d’actuació, fer la previsió anual de despeses i 
aprovar la memòria anual.

A més, exerceix les funcions previstes a l’article 2, i aprova els dictàmens per 
majoria, sense perjudici de la possibilitat d’establir per part dels seus membres vots 
particulars en un determinat assumpte.

El Ple és l’òrgan encarregat de designar els presidents i els vocals de les 
comissions tècniques i dirigir el funcionament. Així mateix, pot convocar experts, 
seleccionats per raó de la matèria que s’hagi de tractar, i representants de col·lectius 
interessats o afectats per aquesta.

El Ple es reuneix en sessió ordinària mensualment, amb la convocatòria prèvia 
del president, i en sessió extraordinària, a iniciativa del president o quan ho sol·licitin, 
almenys, la meitat dels seus membres.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior s’oposin al que disposa 
aquest Reial decret.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’ha de 
procedir a l’aprovació de l’Ordre del ministre de Sanitat i Consum de convocatòria per a la 
selecció de les associacions, federacions, confederacions i cooperatives de consum, 
integrades al Consell de Consumidors i Usuaris.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.1a i 13a de la Constitució 
espanyola, sobre la competència exclusiva de l’Estat, respectivament, en matèria de la 
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regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en 
l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals, i en matèria de bases i 
coordinació de la planificació econòmica.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 3 d’abril de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Sanitat i Consum,
BERNAT SORIA ESCOMS
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