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Acord ,. 
del Govern pel qual s'aprova la memòria preliminar de l'avantproj_ecte de llei reguladora de 
l'activitat de comerç, serveis i fires. 

. . . 

L'article 36.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, estableix que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ del 
Govern sobre· l'oportunitat de la iniciativa i s'inicia a proposta del departament o .els 
departaments interessats, als quals correspon d'elaborar l'avantprojecte de llei 
corresponent. 

L'Acord del Govern, de 19 de maig de 2009, relatiu a l'oportunitat de les iniciatives 
legislatives del Govern, determina que l'acord previ del Govern sobre l'oportunitat 
d'elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir una memòria preliminar, i n'estableix el 
contingut. 

Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa i Ocupació, el Govern: 

Acorda: 

Aprovar la memona preliminar de l'avantprojecte de llei reguladora de l'activitat ·de 
comerç, serveis i fires, que s'adjunta com a annex. 

SIG13EM0 0952 

00001 

J 



::;¡ 
CJ z 
~ 
o en 

"' &l 
.&l 
<( 

'E 
41 ' 
E 
B 
e; 

g 

:.u 
¡:¡¡ 
e; 
Ol 
en 

N 
'OT 
...... ,... ..,. -
M -o 
N 
...... 
o 
._ 
M -
C: 
~ 
<: 

Annex 

· . . 
PARLAMÉÑTDE-:CATALUN ··A 

, ~EOISTRE GENERAL t. 
J, •. ; •.. · • :. ~ 

. . • t . f • 

·· ., I .. 6 S 1 l O. 01. 17 O 4 ·7 t-4 3 
O o ~ • - ~ rO O ... . ... _'\ 

. . , · . ; ~ ·! r .. •:,. \'t 'f 11 ·p.,• • j •.J r, '1 .: 

' I 
. NI.. ... !Jt.·:if• R.-6.i( ·;~ ~ ~ h') -~ }l ~ 

~~ .:. 11 u ~ • t 
J 

..¡.... - · --·· . 
~ \ I ' • ' "-.. t. l :t! {j ! ; •,.. \ . . .·:· .·.: . . 

. ~~ : 

t • • · .. ,· 
) 

. '• ·. · 

···= .; ~ 

Memòria preliminar de l'avantprojècte de llei reguladorà 'Cie í·a~tivit~t de comerç, serveis i 
fires. 

1. Objectius de la iniciativa. 

-1 ~ Com pilar en un sol text normatiu la legislació en matèria de comerç, serveis i fires, que 
actualment es troba dispersa en quatre blocs normatius diferents (regulació del comerç 
interior, horaris comercials, equipaments.comercials i activitats firals), i a més d'establir de 
manera sintètica les bases en les que s'ha de recolzar la regulació de l'artesania. 

~2) Millorar la. regulació normativa: actualització, sistematització i clarificació de conceptes, 
tenint en compte l'evolució de l'activitat comercial durant els darrers anys i les demandes 
que provenen del sector. · 

. . 
-3) Simplificar la regulació i reduir càrregues administratives, d'acord amb els paràmetres 
establerts per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

-4)1ncorporar la regulació dels serveis que es poden considerar assimilables a l'activitat 
comercial. 

-5) Regular aspectes i proporcionar instruments destinats a fomentar la dignificació i 
professionalització del sector. 

-6) Vocació de permanència de la llei resultant. 

~mb aquesta iniciativa es vol compilar en un sol text la normativa dispersa que regula 
l'activitat comercial, de serveis i de fires que actualment es troba recollida en les lleis 
següents: el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual 

. s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991 , de 29 de novembre; la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials; el 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials; la Uei 
8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals; i el recentment aprovat Decret llei 4/2012, de 30 
d'octubre, de mesures ·en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de 
promoció. 

També ha de ser objecte d'aquesta compilació la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina 
del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que, tot i no mantenir la seva 
vigència en l'àmbit de consum, en què s'aplica la Llei 22/2010, del Codi de Consum de 
Cataluny~. preveu determinades infraccions en matèria de comerç interior, s'aplic~ 
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supletòriament en els àmbits reguladors del Text refós sobre comerç interior, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, i de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris 
comercials, i atès que és la norma aplicable als procediments sancionadors que s'obren 
per incompliment del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels 
equipaments comercials. 

Així mateix, aquestes normes han sòfert diverses modificacions des de les seves 
respectives entrades en vigor, a través de disposicions legals específiques o bé a través 
de les anomenades lleis d'acompanyament a les lleis de pressupostos. 

La recopilació del conjunt d'aquestes normes ha de contribuir a reforçar la seguretat 
jurídica per als seus destinataris, que disposaran d'un text únic de referència davant 
l'actual laberint legal. Val a dir que aquesta compilació de normativa en un únic text és 
coherent amb la llista de competències exclusives a què es refereixen els articles121 i 139 
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

Aprofitant aquesta tasca de compilació en un sol text legal, s'ha de realitzar també una 
millora de la regulació normativa, que ha de passar necessàriament per l'actualització, la 
sistematització i clarificació dels diferents conceptes que formen part d'aquestes matèries . 

·Amb ïa tasca d'actualització es pretén que determinats aspectes de la regulació vigent 
s'adeqüin als canvis que l'activitat comercial ha experimentat durant els últims anys i 
puguin alhora satisfer les demandes provinents del sector del comerç. Es tracta així 
mateix d'elaborar un text que, a més, sigui suficientment flexible per donar resposta als 
canvis constants que experimenta el sector del comerç, els serveis, les fires i l'artesania. 

La sistematització comporta ordenar i estructurar els diferents apartats de la llei, per tal de 
facilitar la seva comprensió i aplicació. 

L'experiència assolida des de l'Administració de la Generalitat durant els anys d'aplicació 
del conjunt d'aquestes disposicions, juntament amb la jurisprudència generada per la seva 
aplicació, han de permetre que en la llei s'inclogui una clarificació de conceptes que han 
estat objecte de reiterada controvèrsia (com és el cas dels límits de l'àmbit de l'aplicació 
de la normativa de comerç, determinats aspectes de la venda no sedentària o la línia 
divisòria entre les activitats de promoció de vendes que tenen finalitat incentivadora amb 
les que tenen finalitat extintiva o el concepte d'establiment comercial col·lectiu, entre 
d'altres). 

D'altra banda, tenint en compte l'impacte que -ha suposat la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, la nova legislació ha de continuar en la línea de redu ir càrregues 
administratives als operadors i de simplificar les regulacions. En aquest sentit, la 
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compilació ha d'eliminar·· r~gÍ~s·. ~j~~E1~gió} ~[rJ.¡~st{~t~~-:' J m és el cas de les 
comunicacions prèvies de dèterminadef actiyitats com~r~jals pro cionals. 

~ li I l t-t J I J .t" ·~ f { (¡ Jt u u ·, . 
Un altre objectiu a destac~r és que el nou text ha d'òbr;1r la port a incorporar en el seu · 
àmbit d'aplicació els.servelsl q\.1E} ... P~r .diye,tses raq(ls, ~Pdl,.~ ser e siderats assimilables a 
l'activitat comercial (per estructura, localitZació dé l 'e.~t.9Q'E~~nt, p I sistèma d'aproximació 
al client, per la seva incardinació i sintonia amb l'activitat estrictament comercial ... ), a 
l'objecte d'establir uns criteris que confereixin seguretat jurídica a serveis que "de facto" i 
per inèrcia ja s'hi assimilen a la pràctica (bugaderies, tintoreries, perruqueries, loèutoris, 
bars i restaurants, vídeo-clubs, cabines d'estètica/solàriums, entre d'altres). 

Així mateix, la norma ha d'introduir elements que prevegin els mecanismes per dignificar i 
posar en valor l'exercici de l'activitat comercial i de serveis adreçada al públic en general i 
que han de comportar, almenys, que s'hagi de disposar d'uns coneixements bàsics en les 
llengües oficials de Catalunya i sobre la normativa aplicable a l'activitat en concordança 
amb el lloc que s'ocupa en l'empresa comercial. A més, reglamentàriament, i només per 
raons imperioses d'interès general, la llei ha de preveure que es puguin exigir requisits 
d'homologació i qualificació tècnica o experiència per a l'exercici de determinades 
activitats comercials o de serveis (professionalització). 

Pér últim, la compilació prevista de la normativa ha de perfilar els aspectes troncals que 
vertebren el conjunt de la matèria, de tal maoera que això no impedeixi l'aplicació directa 
de la majoria dels seus apartats i que la norma pugui mantenir la seva vigència en el 
temps. No obstant això, en la redacció de la llei s'ha de preveure que els aspectes més 
conjunturals o que depenguin de situacions que poden variar fàcilment es releguin a 
l'àmbit reglamentari. 

2. Motius que fan necessària la iniciativa. 

Hi ha tres motius fonamentals que fan necessària la iniciativa: l'actualització d'aspectes de 
la normativa amb projecció de futur, acabar amb la dispersió i proliferació normativa en les 
matèries objecte de la iniciativa, i la vocació de permanència de la nova legislació. 

En primer terme, els canvis operats durant els darrers anys en els sectors objecte 
d'aquesta iniciativa comporten que alguns dels conceptes recoll its en les normes vigents 
s'hagin d'actualitzar, atès que el pas del temps fa que alguns dels seus continguts 
esdevinguin obsolets. En la mesura del possible s'han d'establir conceptes flexibles i més 
fàcils d'adaptar al canvis i, per tant, amb més projecció de futur. Així mateix, l'actualització 

·també comporta incorporar a la legislació conceptes nous que són conseqüència de 
l'evolució que els sectors objecte de la llei han experimentat durant els darrers anys i que 
les normes vigents no podien preveure. 
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D'altra banda, com s'ha assenyalat en l'apartat 1, actualment en l'àmbit regulador de les 
matèries objecte de la iniciativa ens trobem amb una dispersió i proliferació .normativa que 
dificulta la seva comprensió i que comporta alhora un afebliment de la seguretat jurídica 
per als .seús destinataris. Així mateix, i, a banda, d'aquesta dispersió de ~armes, també· 
cal remarcar que les diferents lleis des de la seva entrada en vigor han sofert diverses 
modificacions que posen de manifest en diferents casos que es tracta de disposicions que 
arriben a un nivell de detall propi de normes de caràcter reglamentari i qué., per tant, han 
precisat de modificacions puntuals en funció de circumstàncies concret~s de caràcter 
conjuntural. ! 

I 

El Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç· interior, pel qyal s'aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, 
de 29 de novembre, ha estat modificat per les disposicions següents: i · . 
-Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
-Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
- Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en 
matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball. : 
- Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. ! , 

- Decret legislatiu 3/201 O, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a 
la· Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desert:Jbre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior. l 
- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. A més, les disposicions 
transitòries segona i tercera d'aquesta Llei afecten l'àmbit material del Decret legislatiu 
1/1993. l . 
- Llei 9/2011, de 29. de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. ! 

- Decret llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials 
determinades activitats de promoció. 

La Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials ha vist modificat el seu text per 
aquestes normes: 

- Llei 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 8/2004, de 23 ·de desembre, 
d'horaris comercials. 
-Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres . 
-Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
- Decret llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials. 
determinades activitats de promoció. 

La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l'impost sobre les estades en establiments turístics, va modificar la d.isposició 
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transitòria tercera de la Llei 9/2011, de ~ 2é l.dè /dj=~~fn~r~~ ~' pr~~(··~¡r· : d~ · l'activitat 
econòmica; amb incidència en matèria d'hoiMis comercials'. :~ · ) , · n JJ / j ['. · 

• j¡ 1 . J _I I. ) ~ • 1 · 
Quant .al Decr~t llè~ _1/2009, . ~e .22 d~ ·de~ehíbrJ, · d'orde~~c.ió qel1s equiJaments 
comerc1als, les dtspOSICions mod1f1cat1ves son aquestes: · · · ··': ~~~~ . 

-. · - ~l l L 

- Llei 7/201"1, de 27 de juliol , de mesures fiscals i financeres. ., · · 
- Llei 9/2011 , de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econom1ca. A més, la 
disposició addicional i la disposició transitòria sisena d'aquesta Llei afecten l'àmbit 
material de l'ordenació dels equipaments comercials. 
- Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l'impost sobre les estades en establiments turístics. 

Pel que fa a la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals, les normes que la modifiquén 
són les següents: 

- Decret legislatiu 3/201 O, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a 
la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior . 
- Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació norr:nativa. 

La Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i 
dels usuaris, ha estat modificada per les disposicions següents: 

- Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
- Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en 
matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball. 
- Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 

L'altre element que motiva la necessitat d'aquesta iniciativa és el fet de disposar d'una 
disposició norma~iva amb rang de llei amb vocació de permanència. Per aconseguir 
aquesta durada en el temps, la iniciativa ha de regular els elements troncals de les 
diferents matèries, tal i com s'indica en l'apartat anterior d'aquesta memòria, i desplaçar a 
la regulació reglamentària els aspectes de detall i aquells que poden veure's més afectats 
pels canvis de conjuntura. D'aquesta forma, es poden evitar de cara al futur modificacions 
conjunturals recurrents de la llei. · 

3. Efectes que tindria l'adopció de la llei sobre la normativa vigent. 

La derogació de les diverses lleis existents que regulen les matèries objecte d'aquesta 
iniciativa: el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual 

. s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
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23/1991, de 29 de novembre; la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials; el 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials ; la Llei 
8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals; el Decret llei 4/2012, de 30 d'octubre, de 
mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció; i la Llei 
1/1990, de 8. de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels 
usuaris. 

Així mateix també es derogarien les disposicions que es troben en altres lleis, però que 
afecten les matèries objecte d'aquesta iniciativa i que s'han relacionat a l'apartat 2. 

4. Relació amb altres iniciatives legislatives en tramitació. 

-L'1 de març de 2013 els grups parlamentaris de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya han presentat conjuntament, davant la Mesa del Parlament de 
Catalunya, una proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de 
promoció (núm. expedient 202-00026/10). El 5 de març de 2013, la Mesa del Parlament 
de Catalunya ha admès a tràmit la proposició de llei i ha acordat tramitar-la pel 
procediment d'urgència . 

5. Conseqüències de no adoptar l'avantprojecte de llei. 

No adoptar les mesures que .es proposen comportaria el manteniment de: 

- La dispersió normativa actual en les matèries objecte d'aquesta iniciativa, que afebleix 
la seguretat jurídica dels destinataris de les normes vigents. 
- Càrregues administratives i règims d'intervenció en línia oposada a la tendència de 
supressió de les càrregues i la simplificació de regulacions desenvolupades a l'empara 
de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior. 
- Conceptes i regulacions jurídiques que avui dia es poden considerar superats i obsolets. 
- La manca de conceptes o regulacions que donin resposta a pràctiques o situacions que 
s'han desenvolupat durant els darrers anys i que les normes vigents no preveuen. 

6. Descripció i avaluació d'altres opcions (no normatives i normatives) per assolir els 
objectius que es pretenen amb la llei. 

En tractar-se d'un text legal que ha de recoll ir el conjunt actualitzat de la normativa que 
regula dispersament les matèries objecte de la iniciativa, no hi ha opcions no normatives 
alternatives per assolir els seus objectius. 

Quant a les normatives, i atès que els objectius només es poden assolir amb l'aprovació 
d'una llei, l'opció alternativa seria la presentació d'una proposició de llei, davant el 
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Parlament de Catalunya-:'" 'La iniciativa de là p~ésent~ció de ' la proposició correspon als 
grups polítics amb representació parlamentària. La tramitació de la proposició de llei . 
,hauria de seguir el que estableix el Reglament del Parlament de Catalunya. 

7. Valoraqió de l'afectació de la llei per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

La regulació que ha d'establir la llei s'ha de fonamentar en els principis de la Directiva, en 
el sentit de simplificar les regulacions, suprimir càrregues administratives i justificar, en 
seu el cas, règims d'intervenció administrativa en els termes previstos en la Directiva i 
amb la necessària concurrència de raons imperioses d'interès general. 

En aquest sentit,· cal destacar que, en matèria d'ordenació dels equipaments comercials, 
pel que fa als establiments comercials no subjectes a llicència comercial, es preveu que el 
règim de comunicació sigui únicament el previst a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. Així mateix, es rebaixa el règim 
d'intervenció administrativa en el cas del canvi d'activitat dels establiments comercials 
col·lectius, que passen d'estar subjectes a llicència comercial a estar només subjectes a 
comunicació en els supòsits de remodelació, sempre que no s'ampliï la superfície de 
venda. D'altra banda, es preveu l'eliminació dels règims de comunicació de determinades 
activitats comercials promocionals en què encara es mantenen (vendes en liquidació i 
vendes de saldos). 

8. Avaluació dels efectes per als ciutadans i per a les empreses de l'aplicació de la Llei 
(reducció de càrregues administratives i simpl.ificació administrativa). 

L'aplicació de la llei ha de comportar efectes positius a les empreses o persones 
destinatàries (dedicades a activitats comercials, de serveis, firals o artesanals). 

La reducció de càrregues administratives han de permetre a les empreses o persones 
d'actuar en el mercat amb més agilitat i reduir llurs costos pel fet, en alguns casos, de no 
haver de realitzar, davant les administracions públiques, tràmits previs a l'accés o 
l'exercici d'una activitat que en aquests moments estan obligades a fer o bé, en d'altres 
supòsits, de no haver d'aportar determinada documentació que actualment les 
administracions públiques els exigeixen. Aquestes mesures han de contribuir a fer que les 
empreses o persones destinatàries puguin competir en el mercat en unes condicions de 
màxima transparència i sota unes mateixes regles de joc que facilitin la competència i 
l'equilibri entre totes elles, tenint en compte la seva diversitat i heterogeneïtat, atès que els 
destinataris de la llei van des de les grans empreses, les PIMES i fins arribar a les 
persones físiques (autònoms). Tot això, preservant el model català de comerç: urbà i de 
proximitat, i respectuós amb la protecció de l'entorn urbà, el medi ambient i el patrimoni 
històric-artístic. 
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9. Estimació dels efectes de l'aplicació de la Llei sobre l'organització, el personal i el 
pressupost de l'administració de la Generalitat de Catalunya. 

Els efectes de l'aplicació de la llei, que comporta la reducció de càrregues administratives 
per a les empreses i persones destinatàries, suposen que la Generalitat hagi de potenciar 
controls "ex post" de les activitats regulades per la llei, per tal d'assegurar i garantir que 
les empreses i persones destinatàries de la llei compleixen les obligacions que s'hi 

. preveuen. Per aquest motiu, l'Administració de la Generalitat ha de disposar de personal 
suficient especialitzat en tasques d'inspecció i de procediment administratiu, per assolir un 
alt grau de compliment de la llei. · 

Aquesta dotació de personal no necessàriament ha -de comportar un increment del 
pressupost, atès que l'Administració pot revisar la seva organització i destinar personal a . 
les àrees de gestió amb funcions d'inspecció i de procediment administratiu sense 
necessitat d'incrementar els efectius totals. 

1 O. Valoració de la llei sobre l'organització, el personal i el pressupost de les 
administracions locals de Catalunya . 

Aquesta iniciativa no té cap nova incidència en relació amb les administracions locals, 
· atès que manté el règim de competències que actualment reconeixen tant el Text refós 
sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, la Llei 8/2004, 
de 23 de desembre, d'horaris comercials, el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d'ordenació dels equipaments comercials, la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals, i 
la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels 
usuaris. 

11. Anàlisi de la iniciativa en el règim especial del municipi de Barcelona. 

Els principis que conté la iniciativa són respectuosos amb el règim especial que estableix 
la Carta Muniçipal de Barcelona. 

Es preveu mantenir, en l'àmbit de l'ordenació dels equipaments comercials, la delegació 
expressa a l'Ajuntament de Barcelona prevista a la disposició addicional primera del 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. 
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