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PROPOSTA DE DECRET DEL CONSELLER DE L’ÀREA DE TURISME

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/1138 relatiu a la redacció del reglament que reguli l’ús de la 
marca col·lectiva “EMPORDÀ”, per dur a terme el seu registre davant l’oficina espanyola 
de patents i marques.

Antecedents de fet

Atès que  el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, juntament amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà és copropietària de la marca EMPORDÀ, amb registre espanyol 2.541.202 des del 9 de 
març de 2004 i que en data 15 de gener de 2013, per acord de la junta, es va sol·licitar la 
renovació d’aquesta marca pels propers 10 anys tal com queda acreditat a la documentació 
obrant a l'expedient.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, juntament amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà és copropietària de la marca de territori EMPORDÀ, amb registre europeu número 
17.929.128, i ambdues administracions volen augmentar el nivell de projecció, protecció i de 
regulació de l’ús d’aquesta marca EMPORDÀ, especialment en els sectors turístics, cultural, 
mitjans de comunicació i de comerç de proximitat. I volen potenciar la marca EMPORDÀ com a 
signe distintiu de qualitat i per a difondre i protegir els valors que caracteritzen les comarques 
de l’Alt i Baix Empordà.

Atès l’informe favorable emès per la tècnica de l’Àrea comarcal de Turisme en data 19 de juliol 
de 20121, en el qual es proposa la redacció d’un Reglament que reguli l’ús de la marca 
col·lectiva “EMPORDÀ”, per al seu registre davant l’oficina espanyola de patents i marques;

Atès que el reglament a redactar haurà de tenir per objecte ordenar i regular l’ús de la Marca 
col·lectiva registrada amb el nom EMPORDÀ, en els serveis pertanyents als sectors: turístics, 
cultural, mitjans de comunicació i de comerç de proximitat, que difonguin i valorin les 
característiques, històriques, culturals, medi ambientals i socioculturals d’aquest territori;

Atès que la redacció d’aquest Reglament haurà de tenir en consideració els següents aspectes:



- La protecció i registre de la marca “EMPORDÀ”
- Persones legitimades per a l’ús de la marca
- Procediment administratiu per l’atorgament de l’autorització de l’ús
- Condicions de l’ús de la marca
- Règim sancionador

Atès que l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa que: “Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o 
avantprojecte de llei o de reglament, es farà una consulta pública prèvia, a través del portal 
web de l’administració competent, en la qual es demanarà opinió als subjectes i organitzacions 
més representatives potencialment afectats per la futura norma respecte a:

- a) Els problemes que es pretenen resoldre amb la iniciativa
- b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
- c) Els objectius de la norma
- d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no.

En data 19/07/2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’Àrea de Turisme.
En data 02 d’agost de 2021, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea 
de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable.

La present proposta de Decret del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la 
resolució que s’adopti.

Fonaments de dret  

La legislació aplicable és la següent:

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

• Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

• Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).  

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).



• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local 
(LMMGL).

• Llei 17/2001 de 7 de desembre, de Marques

Proposta de Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer. Disposar la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del projecte del 
Reglament d’ús de la marca col·lectiva “Empordà”, a través del portal web del Consell Comarcal 
del Baix Empordà, amb la finalitat de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma, per un termini de 30 dies hàbils.

Segon. Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que se 
celebri.

Tercer. Publicar al portal de transparència de la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de 
Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat definitivament i 
publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la conformitat a la present 
proposta que es converteix en resolució.   

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta, En dono fe
La secretària,

Sònia Martínez Juli Cristina Pou Molinet
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