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Preàmbul 

L'activitat comercial ha estat un factor determinant en la configuració dels nostres 
pobles i ciutats, i el seu emplaçament ha acabat incidint en l'ordenació física del territori. 
Històricament l'exercici i la implantació de l'activitat comercial ha estat sotmesa a diferents 
criteris d'ordenació basats en paràmetres que han tingut com a objectiu la satisfacció de 
determinades necessitats dotacionals bàsiques de la població, la protecció del territori de 
l'entorn urbà, així com la consolidació d'un marc normatiu orientat a la preservació de les 
bones pràctiques comercials al servei d'una lliure i lleial competència. 

La conseqüència d'aquest procés ha estat que les ciutats i pobles s'han 
desenvolupat, d'una manera compacta i socialment cohesionada amb tendència a · 
l'autosuficiència que evita desplaçaments innecessaris als ciutadans i permet satisfer les 
seves necessitats de consum d'una manera sostenible, on l'ús residencial es combina de 
manera harmònica i integrada amb les activitats comercials i de prestació de serveis. 

Aquesta convivència entre activitat comercial, prestació de serveis i ús residencial 
. del sòl que s'ha anat conformant històricament d'una manera espontània bàsicament en les 
poblacions mediterrànies del sud d'Europa, actualment està considerada la millor opció per 
als ciutadans i ciutadanes, atès que permet l'adopció de criteris de gestió urbana sostenible 
en la que el sòl es tractat com un recurs limitat que s'ha d'utilitzar de la manera més eficient 
possible per tal d'estalviar recursos i evitar indesitjables efectes nocius per al medi ambient. 

Aquests antecedents i consideracions que afavoreixen la compacitat dels pobles i 
ciutats és precisament el criteri que va ser plantejat, defensat i adoptat pels representants 
dels diferents estats de la Unió en la reunió de Postdam en relació a l'Estratègia Territorial 
Europea per. à un desenvolupament equilibrat i sostenible, en la que ja es recóneixia la 
necessitat d'exercir un control sobre l'expansió territorial urbana indiscriminada per poder 
garantir el creixement sostenible de les ciutats en un futur. 

Dins d'aquest model que evidencia i posa de relleu la íntima relació. existent entre la 
implantació i l'exercici de l'activitat comercial o de prestació de determinats serveis i la 
planificació urbanística sostenible, s'ha desenvolupat el conjunt de la normativa en matèria . 
de comerç a Catalunya. 

Aquesta no[mativa s'ha anat desgranant a partir dels títols competericials reconeguts 
primer a l'article 12.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1978 i desprès a l'article 121 
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006, actualment vigent, interpretats d'acord 
amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, i desenvolupats en sintonia amb el marc 
establert per l'exhaustiu cos n·ormatiu de la Unió Europea que de manera directa o bé de 
manera indirecta, té incidència en la regulació d'aquesta activitat tant transcendent des del 

• púnt de vista econòmic, social, mediambiental i de protecció de l'entorn urbà. En aquest 
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sentit; s'ha d~ . d.est~~~r -~ iR~q~. .• ,. ntència · det ·1rtb e Justícia de l'Unió 
Euro pe~ de 24 de··,liil&rG 9~ ·2P,~ J .¿ . 'ué cpnsidera . q_u~ . la localització dels equipaments 
comerc_1als_ ~n I~ }~~l!!~ .. ~rba~a corisó~dada ~ ·un mun_1c1~1 e~ una mesur~ ade~uada e~ bà~e 
a una JUSt1f1cac1o motl'l.~da' 1 ¡pr-{)fifil'liio~ad&, de l'ex1stenc1a de raons 1mpenoses d'1nteres 
general, com són la protecció del medi amb~. nt i de l'entorn urbà, l'ordenació del territori i la 
conservació del patrimoni historiç¡oartístic, et-. . 

• l . • • • · • • 
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. Així com, s'ha de ressaltar la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, r~lativa als 
serveis de mercat interior (OSMI), que ha estat un punt d'inflexió, l s'ha transposat a 
l'ordenament jurídic català mitjançant el Decret llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments 
comercials, qüe va establir les directrius a les quals s'han d'adequar els establiments 
comercials per tal de satisfer les necessitats de la ciutadania i impulsar un model 
d\.Jrbanisme comercial basat en l'ocupació i la ultització racional del territori amb usos 
comercials que permetin un desenvolupament sostenible. 

Regulació també avalada per la sentència del Tribunal constitucional de 21 de 
novembre de 2013, en el sentit que reconeix que el Decret llei 1/2009, d'ordenació dels 
equipaments comercials, es fonamenta en raons imperioses d'interès general de caràcter 
mediambiental· i urbanístic i admet que la subjecció d'un establiment comercial a requisits 
connectats amb les seves dimensions o amb la població d'un municipi on s'ubiqui, poden 
constituir mitjans adequats per assolir els objectius d'ordenació territorial i de protecció del 
medi ambient .que, tant la normativa comunitària com la legislació bàsica estatal, consideren · 
que són raons imperioses d'interès general. 

La trama urbana consolidada impulsa un model d'urbanisme comercial basat en 
l'ocupació .i la L!tilització racional del territori, que permet un desenvolupament sostenible. 
evitant la dispersió en el territori per tal de reduir la mobilitat i evitar desplaçaments 
innecessaris que incrementen la contaminació atmosfèrica, tant derivada del trànsit inherent 
a la implantació de determinat tipus d'implantacions comercials, com la congestió de les 
infraestructures públiques. Per tal de reforçar aquest concepte de trama urbana consolidada 
i de ciutat compacta, ateses les distorsions que provocava en el territori, s'el imina en 
aquesta llei l'excepcionalitat relativa a les implantacions en continuïtat a la trama urbana, les 
quals, es podran realitzar a mesura que creixi la ciutat i s'amplia la trama urbana 
consolidada d'una forma global (no· a base d'excepcionalitats) amb una mixtura d'usos. 

S'ha de moderar el consum del sòl, i la seva utilització racional, fomentant, directa o 
indirectament, la utilització eficient de les àrees urbanes i, en el seu cas, la· renovació i 
rehabilitaéió dels teixits urbans, de forma que la demanda de més espai per a l'habi-tatge i 
les activitats econòmiques correspongui només a aquella part que no pugui tenir cabuda en 
les àrees urbanes existents. Convé fer notar que no solament es consumeix aquell sòl que 
realment ocupa l'espai construït sinó que el creixement discontinu de la trama urbana, que 
ha estat la ·tònica en altres territoris, fragmenta el sòl i genera espais lliures fortament 
devaluats, d'escàs valor ecològic, productiu i paisatgístic. 

La dispersió del conjunt de disposicions vigents a Catalunya destinades a regular 
l'activitat comercial, l'antiguitat d'algunes d'elles, així com la materialització de nove·s 
iniciatives económiques i empresarials en l'àmbit de la distribució comercial i la prestació de· 
serveis, aconsellen remodelar i compilar en un sol text normatiu tota la legislació actualment 
vigent a Catalunya, llevat de la que fa referència als equipaments comercials que, com s'ha 
exposat, resta· avalada pel Tribunal Constitucional, mantenint els trets fonamentals del 
nostre model comercial mediterrani en plena sintonia amb les declaracions programàtiques 

· de ia Unió Europea en matèria d'urbanisme comercial, i d'acord amb el conjÚnt de raons 
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imperioses d'interès general que les sustentèn, sens~ perdre de vista la necessana 
simplificació que ha d'inspirar l'accés i ~xercici de·q'Ualsèvulla activitat econòmica. 

' . 
li 

Dins d'aquest context, aquesta Llei es planteja els següents objectius: 

a) Compilar en un sol text normatiu la legislació vigent en matèria de comerç i fires 
que actualment es troba dispersa en quatre blocs normatius principals diferents: la regulació 
general del comerç interior, els horaris comercials, els equipaments comercials i · les 

. activitats firals . . . 
La Llei aglutina en un sol text les disposicions contingudes en el fins ara vigent 

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; la Llei 8/1994, de 25 de 
maig, d'activitats firals; i la Llei 3/2014, d'horaris comercials i de· mesures per a 
determinades activitats de promoció. 

També es objecte d'aquesta compilació la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina 
de! mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que manté la seva vigència en 
l'àmbit de comerç atès que preveu determinades infraccions i s'aplica supletòriament en els 
àmbits regulats pel text refós sobre comerç interior aprovat pel Decret Legislatiu 1/1993, de 
9 de març, i per la Llei 3/2014, d'horaris comercials i de mesures per a determinades 
activitats de promoció i a més fins el moment ha estat la disposició que ha donat suport 
legal als procediments sancionadors incoats per incompliment del Decret Llei 1/2009, de. 29 . 
de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. 

Així mateix, en el transcurs del temps aquestes normes han patit diverses 
modificacions des de les seves respectives entrades en vigor, com a conseqüència de 
l'aprovació de disposicions legals específiques o de l'aprovació de les anomenades lleis de 
mesures fiscals i financeres, és a dir, les lleis d'acompanyament a les lleis de pressupostos. 
La recopilació dels texts troncals que constitueixen aquestes normes en un sol text legal ha 
de contribuir a reforçar la seguretat jurídica dels operadors comercials i determinats 
OP'eradors de serveis assimilables a l'activitat comercia l, evitant així també les discordances 
i contradiccions pròpies de la dispersió de texts aprovats i modificats en moments i 
situacions molt diferents . 

. Aquesta compilació normativa s'ha realitzat a partir de les competències ~xclusives 
que els article 121 i 139 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat sota 
els epígrafs "co.merç i fires" i "artesania", tot recollint criteris i conceptes procedents d'altres 
àmbits competencials o assentats per la jurisprudència, tenen incidència en la .regulació del 
desenvolupament de l'activitat comercial i la prestació dels serveis assimilats. 

La compilació que s'efectua amb aquesta Llei perfila els aspectes estructuràls que 
. vertebren el conjunt del comerç d'acord amb el model propi de Catalunya i que es correspon 
amb l'impulsat des de la Unió Europea, però de tal manera que això no impedeix l'aplicació 
directa de la majoria dels seus apartats, llevat dels que precisen de desenvolupament 
reglamentari quan així s'indica. Per tant, el fet de que la Llei relegui a l'àmbit reglame.ntari. 
els aspectes més conjunturals o que depenen de situacions que poden variar fàcilment' en 
breus espais de temps, ha de poder facilitar l'estabilitat i perllongament de la seva vigència 
en el temps, per tal de garantir la seguretat jurídica i l'assentament de les b.ones pràctiques 
comercials que facilitin la lliure i lleial competència. 
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b) Millora~ la regul~ció normativa )a e~istJnt rttitjançant l'actualització, sistematització 

i -clarifi~ació de .~ònce-p~e.s~ J:~i~\·~ ~r . _ c~-~ 1:.7vb1ució que_ ha e~perimentat l'activitat 
comercial durant els darrer§.,¡uJys. 1. ta· ~:U h~~l JY~eveu pugu1 expenmentar en un futur 
immediat, així com incorporar les'demànaès d~l sec!or de la distribució comercial pel que fa 
referència a les necessitats l:l'c;>yGenació~·P,1f garaJ1tir la lleial competència com a eix a 
l'entorn del qual ha de. quedar sotmès èl lliure ex'ercici de l'activitat. 

A partir de l'objectiu compilatori de la norma~va vigent s'ha dut a terme una tasca de 
· ~evisió de la regulació existent, que 'nèc;;êssàviamenl ha comportat una adaptació a les noves 
realitats en què es desenvolupa l'actï'vitàt cérmerofal així com la prestació de determinats 
serveis assimilables. El procés de compilació ha requerit també la sistematització del 
conjunt de disposicions que incideixen en l'accés i l'exercici de l'activitat comercial amb la 
corresponent clarificació dels diferents conceptes que formen part de les matèries que en 

. són inherents. Aquesta clarificació de conceptes i criteris dimana de l'experiència assolida 
en !'_aplicació de les diferents normes, de la jurisprudència procedent de les diferents 
instàncies jurisdiccionals i en alguns casos dels convenis i acords subscrits amb el Govern 
de l'Estat per a l'aplicació de determinades regulacions. En concret es dibuixen amb més 
precisió els límits que conformen l'àmbit d'aplicació de la normativa de comerç, es 
configuren i aclareixen determinats aspectes que afecten a la venda no sedentària, es fixa la 
línia divisòria .entre promocions amb finalitat incentivadora i finalitat extintiva, s'estableixen 
els criteris definitoris del trencament d'estocs, així com els criteris d'aplicació del control 
sobre la prohibició de la venda a pèrdua. 

En aquest sentit cal remarcar que s'han actualitzat determinats aspectes de la 
regulació vigent per adaptar-los a les noves necessitats d'ordenació del sector, com és el 
cas de les condicions d'accés, exercici i cessament de l'activitat comercial -sense introduir 
cap nivell addicional intervenció administrativa-; la introducció d'elements destinats a la 
professior)alització dels que exerceixen l'activitat comercial; la previsió de la utilització de 
mecanismes polivalents, que permetin disposar d'un cens fefaent del teixit comercial de 
Catalunya, de tal manera que pugui ser d'utilitat tant per l'administració com per, si s'escau, 
entitats privades o semipúbliques; l'ampliació de les possibilitats de les vendes en rebaixes, 
com a conseqüència de l'eliminació del concepte de venda de saldos i també, entre altres 
coses, es defineix el perfil dels establiments "outlet". Quant a l'ordenació dels equipaments 
comercials la Llei incorpora novetats com una clau específica en el planejament urbanístic 
per als grans establiments comercials i grans establiments comercials territorials; · la 
possibilitat d'implantació de petits establiments comercials en sòl residencial d'habitatge per 
tal d'evitar la problemàtica relativa a l'aplica~ió del concepte "sòl residencial dominant"; i 
s'introdueixen excepcions als criteris de localització i ordenació en re lació a indústries, a 
ports· de titularitat pública, a parcs d'oci i recreatius o per a establiments dedicats 
exclusivament a la venda de mobles, amb determinades limitacions en tots els casos. 

Així mateix la sistemàtica seguida en l'avantprojecte reordena i estructura els 
.diferents apartats per ta! de facilitar la comprensió i l'aplicació de les seves disposicions 
mitjançant aspectes com la introducció d'un apartat específic de definició de conceptes; la 
clarificació del règim de vigència i caducitat de les llicències comercials; la reordenació dels 
apartats relatius a activitats de promoció, englobant-les en dos apartats en funció de la seva 
finalitat -extintiva o incentivadora-; o amb la introducció ·d'un nou títol en el que es 
relacionen les principals pràctiques prohibides en l'activitat comercial per la manifesta 
deslleialtat que comporten envers els competidors. 

Com a conseqüència d'això el text d'aquesta Llei conforma un marc legal que pretén 
ser suficientment flexible per donar resposta als canvis constants que experimenta el sector 
del comerç i de les fires, en establir uns paràmetres generals que de manera ordenada i 
estructurada permetin disposar d'una eina estable per a tots els operadors sens perjudici del 
desenvolupament reglamentari que calgui en cada cas i en cada circumstància. 
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e) Simpliftcar la regulació i r d.!Ji~ · ~lggo'e·s:, de. les càrregtte .. . inistratives encara 
existents d'acord amb els paràmetres establerts_ ¡:ller·la Directiva 2006/123/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell , de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el r)1ercat interior,· 
i amb les disposicions que l'han transposat a l'mdenament jurídic intern. · 

La simplificació de la regulaciQ es tradueix en un marc normatiu que permet ampliar 
les possibilitats i la. capacitat de decisió dels erupr:esaris del comerç sobre ·as·pectes que fins 
ara es trobaven regulats d'una manera més acotada. Aquesta flexibilitat es concreta, p.er 
exemple, en deixar a criteri del comerciant la determinació de quan un producte es pot 
considerar obsolet, amb les conseqüències corresponents en matèria de preu i moment en 
què es pot dur a terme la promoció, eliminant el concepte de "saldos" i l'obligació d'util itzar 
aquest terme poc comercial en determinades vendes promocionals, amb la ·qual co'sa 
s'amplien les possibilitats de la venda en rebaixes i de la venda en liquidació; en delimitar i 
diferenciar l'activit.at estrictament firal de les activitats comercials, eliminant el concepte difós 
i obsolet "exposició"; en donar cobertura jurídica i per tant seguretat en la realització de 
vendes promocionals amb finalitat incentivadora; o en eliminar aspectes formals del marc 
normatiu en prendre com a referència per a la seva valoració en quant a l'adequació a la Llei 
el contingut efectiu de l'activitat que realment es dugui a terme -criteri més adient en el 
sistema de control "ex-post"-. Així mateix, pel que fa referència als procediments inherents a · 
la implantació dels establiments comercials es simplifica el règim de comunicació adoptant 
com a referència única el règim ja previst a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental 
de les activitats. 

Aquesta Llei també té com a objectiu continuar atnb la línia de reducció de càrregues 
administratives per als operadors. En aquest sentit aquesta Llei també elimina o rebaixa 
determinats règims d'intervenció administrativa com en el cas de canvi d'activitat dels 
establiments comercials col · lectius que passen d'estar subjectes a llicència a estar només 
subjectes .a comunicació . en els supòsits de remodelació -sempre que . no s.' ampliï la 
superfície de venda-, o amb la desaparició de l'informe preceptiu de comerç en el 
procediment de les TUC, i també amb la supressió de determinades comunicacions prèvies 
preceptives per a la realització d'algunes activitats comercials promocionals -saldos i 
I iq uidacions-. · 

d) Incorporar en una llei de comerç la regulació de determinats serveis que es poden 
considerar assimilables a l'activitat comercial. 

Aquesta Llei obre la porta a incorporar dins del seu àmbit d'aplicació determinats 
serveis que per diverses raons poden ser considerats assimilables a l'activitat comercial, bé 
per estructura, per localització de l'establiment, pels sistemes d'aproximació als clients, per 
)a seva incardinació i sintonia amb l'activitat estrictament comercial, .. . , a l'qbjecte· d'establir 
uns criteris que confereixin seguretat jurídica a l'hora d'aplicar determinats aspectes 
normatius a determinats serveis que "de facto" o per inèrcia ja es troben, a la pràctica, 
assimilats a l'activitat comercial en les actuacions que es duen a terme des dels àmbits 
municipals, com és el cas de les bugaderies, tintoreries, perruqueries, locutoris, bars i 
restaurants, videoclubs, cabines d'estètica, o solàriums entre d'altres. · · 

Aquesta incorporació de determinats serveis en l'àmbit normatiu de l'activitat 
comercial no és plena sinó que en els diferents apartats s'especifica quan estan sotmesos 
als apartats. regulatoris compartits amb l'ordenació comercial, en funció del seu nivell 
d'assimilació pràctica, però sempre mantenint les característiques i · autonomia pròpia i 
diferenciada respecte a l'activitat de compra-venda de productes, llevat de quan· es tracta 
d'una prestació complementària. 

e) Regular aspectes i facilitar el desenvolupament d'instruments destinats ·a fomentar 
la dignificació i professionalització del sector d'activitat que s'exerceixi .. 
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t.a~·-1:1~ )Htrf~~- ~l~mentf que eveuéf"l la possrbHitat d'u · · ecanismes per 
dig~ifi~ar i'p'bs~:r'r é~v~l&r l'ex~rc!ciJ:ie l 'ac_ti~itat ~omerci~l- l'acti~itat, la prest~ció dels s~r:'eis 
asslmllat;s, ,l¡ar.t,e6ama i.d~r!J~mtzadb d'~ct1v1tats f1rals. A1x1 mate1x es preveu que l'exerc1c1 de 
l'activitàt'~e'cess·àriament requerei¡ uns coneixements mínims sobre la normativa aplicable, 
en concordança amb .e), ll~p,.que ~~upa la persona en l'empresa o pel que fa a la utilització 
de les ll~n~üe.s oficiciJS._.a ...... Gatalunya en l'atenció al públic. La implantació d'aquest~ 
coneixements mínims, indispensables per ·al bon exercici de l'activitat, cal que siguin 
impulsats en mesures de car:àcter incenüvador. 

A més, reglamentàriament i només quan 'es trobin fonamentats en raons imperioses 
d'interès general, la Llei preveu que es puguin exigir requisits d'homologació, qualificació 
tècnica o experiència mínima per a l'exercici de determinades activitats comercials, de 
prestació de serveis,· d'artesania o d'organització d'activitats firals que així ho requereixin. 

lli 

Aquesta Llei s'estructura en onze títols, inclòs el títol preliminar, 86 articles, una 
disposició addiCional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions 
finals. 

El títol preliminar està dedicat als principis rectors, la finalitat, l'objecte i l'àmbit 
d'aplicació de la Llei , en el que figura també una relació · de definicions de determinats 
termes i conceptes que apareixen en l'articulat. En aquest apartat s'especifiquen els 
elements que determinen l'abast de la Llei, els principis en què es fonamenta i els objectius 

· qu~ es _persegueixen d'acord amb el marc jurídic establert, tant a nivell autonqmic i estatal 
com de la Unió Europea. 

En el títol primer es regulen les condicions i modalitats de l'activitat comercial i de la 
prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial. Aquest títol s'estructura en dos 
capítols: en el primer es delimiten els conceptes d'activitat comercial i dels serveis assimilats 
a l'activitat comercial, l'accés a aquestes activitats, l'exercici, el cens d'empreses dedicades 
a l'activitat comercial i a la prestació de serveis i el cessament de les empreses dedicades a 
aquestes activitats, també hi ha un apartat dedicat a la formació i ·qualificació així com la 
delimitació dels àmbits corresponents a l'activitat comercial minorista, a l'activitat comercial 
majorista i la compatibilització entre l'activitat comercial minorista i altres activitats 
comercials o de ·prestació de serveis; en el segon es relacionen i desenvolupen les diferents· 
modalitats d'exercici ·de l'activitat comercial i de prestació de servéis, en establiment 
comercial permanent, fora de l'establiment del venedor o del prestador del servei, 'mitjançant 
estructures o para~es desmuntables o vehicles-botiga, mitjançant qualsevulla de les eines 
que permeten la venda a distància incloses les tecnologies de la informació i la comunicació 

·(TIC), mitjançant màquines expenedores que permeten la venda automàtica, o la ve.nda pel 
$istema de pública subhasta. 

En el títol segon es regulen les activitats de promoció que es divideixen per la seva 
finalitat en extintives d'existències o incentivadores. A cadascun d'aquest dos grups es 
dedica un capítol en el que s'hi detallen respectivament les fórmules subjectes a regulació 
així com els seus trets definitoris. 

En el títol tercer es sistematitza una relació de les pràctiques prohibides o de les 
conductes · que atempten contra la lliure i lleial competència. Aquest t ítol s'estructura en 
quatre capítols · dedicats respectivament a les activitats prohibides amb caràcter ·més 
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general, al trencament d'estocs~-à la venda a pèrdua i p~r últim· als terminis establerts per. al · 
pagament a ·proveïdors, recollint el contingut de disposicions. consolidades d'àmbit · 
autonòmic o estatal .. o fins i tot acords d'aplicació subscrits ent~e .l'Estat i les .COI'Jlúnitats 
Autònomes. . , , · ·. - · 

. . : ~\· ~ \ . .. 
En el títol quart es troba la regulació que afecta als horaris comercials· que, i oQ es · 

detalla l'horari comercial d'aplicació general a tot el ter'ritori, 'els' supòsits d'exclusió de l'horari 
comercial general en virtut del tipus d'establiment o la se_va 1ocalització, així com el. 
procediment per a la determinació de la qualificació de les zones turístiques com a excepció 
a l'horari comercial general. · 

El títol cinquè relatiu a les activitats firals es divideix en tres capítois: el primer està · 
dedicat al çoncepte d'activitat firal i els diferents formats que pot adoptar, així com la .seva 
classificació; en el segon capítol es detalla el règim d'intervenció administrativa i els 
paràmetres que han de complir aquestes activitats en relació a la seguretat i l'ordre públic; i 
per últim en el capítol tercer es detalla el funcionament i organització del registre censal 
d'activitats firals. 

El títol sisè té per objecte establir els criteris de promoció i protecció de l'artesania 
així com l'organització dels diferents tipus d'esdeveniments en els que hi participin de 
manera principal artesa.ns, tant si són de caràcter comercial com estrictament promociona!. 

El títol setè està dedicat als instruments de col ·laboració entre els diferents nivells de 
l'administració pública, i entre aquests i les entitats que representen els sectors 
professionals de la distribució comercial per tal de garantir i facilitar l'aplicació d'aquesta Llei. 

El títol vuitè està dedicat al Pla de Foment de Competitivitat del Comerç Urbà que 
constitueix l'instrument del Departament competent en matèria de comerç per a contribuir a 
la millora de l'eficiència del comerç urbà, i que té per objecte posar a l'abast del sector eines 
que permetin als seus integrants més capacitat d'adaptació a l'entorn econòmic i potenciar 
la capacitat de creixement i d'internacionalització. 

En els títols novè i desè es determinen, per una banda quins són els òrgans als qui 
correspon intervenir en la supervisió del compliment dels preceptes continguts en aquesta 
Llei així com el marc jurídic en el que s'ha de desenvolupar l'exercici de les competències 
del personal inspector adscrit al Departament competent en matèria de comerç. També s'hi 
detalla la relació dels tipus infractors, els diferents nivells de sancions que porten aparellats i 
les mesures accessòries aplicables en cada cas i moment També es fa referència a les 
administracions públiques que poden exercir la potestat sancionadora així com les 
disposicions a les que s'ha d'ajustar el procediment administratiu corresponent 

A la disposició addicional hi figuren una sèrie de preceptes ·complementaris . en 
matèria d'horaris comercials, en relació a les atribucions del Departament competent en 
matèria de comerç que, prèvia audiència del Consell · Assessor en matèria de comerç de la 
Generalitat ha d'establir, mitjançant Ordre del Conseller, el calendari de . festius amb 
obertura comercial autoritzada i a la possibilitat d'establir taxes per poder finançar les 
despeses addicionals derivades de l'obertura generalitzada d'establiments comercrals en 
dies festius. · · 

A la disposició transitòria es regulen determinades situacions d'interinitat en matèria 
d'horaris comercials derivades de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 
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Per-últim, ·a les ' disposicJ~:>ns finals s'invoquen els títols competenc1a s, s'habilita el 
desenvolupament reglamentari i es determina l'entrada en vigor immediata d'aquesta Llei. . 

' I ' . • 

..• ' •e ',.· tf1¡; ·.;;:; ·¡· 
Títol Preliminar. '·Prl~~~i~~~ ' .tector , final itat, definicions, objecte .àmbit 
d'aplicació .~ r ' t tf ¡j » 

. , ,¡ I 
:.:. ,• ·; .~ !' ¡ , .J. 

Capítol!. Principisrectors i finalitat' 

Article 1. PrinCipis rectors 

Aquesta Llei es fonamenta en els principis següents: 

a) El pri.ncipi general de llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat, dins d'una 
·lliure i lleial competència, modulada per les condicions i disposicions específiques que 
regulen l'activitat comercial les quals en tot cas es basen en les premisses següents: 

- No discriminació 
- Atendre i satisfer les necessitats d'ordenació administrativa, d'acord amb les raons 
imperioses d'interès ·general que les motiven 
- Proporcionalitat de les mesures adoptades 
- Objectivitat, claredat i transparència 
- Publicitat i accessibilitat 

b) El principi de cooperació, coordinació i interoperabilitat entre les administracions, amb la 
finalitat d'assolir el màxim nivell de simplificació en els tràmits administratius mitjançant 
fórmules i mitjans electrònics. 

Article 2. Finalitats 

D'acord amb els principis rectors de l'article 1, aquesta Llei persegueix les següents 
finalitats: 

a) Compilacio de normes disperses 

b) Actualització, sistematització i clarificació de conceptes 

e) Simplificació de la regulació i reducció de càrregues administratives 

d) Incorporació a l'àmbit d'aplicació de la Llei de determinats serveis que es· poden 
considerar assimilables a l'activitat comercial 

e) Incorporació d'aspectes i mecanismes destinats a fomentar la dignificació 
professio~alització del sector 

f) L'afavoriment de la cohesió social, entesa com un dels elements que, juntament amb la 
cohesió ecològica, econòmica i institucional, conformen de manera conjunta i indissoluble la 
sostenibilitat pretesa, la qual implica necessàriament la prossecució d'equi libris _econòmics 
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en lloc ;d~l tradidonal creixémi~nt li ··at l ~~~~i~lfu; pe;~· gar.êjj!~; !)er~aquest context, 
l'aprovisionament, la diversitat d'oferta i la . multiplicitat. d'operadors en un model de ·barri, 
poble o ciutat que ofereixi les mateixes possibilitats ·per a tots els ciutadans i ·ciutadanes. í 
tots els sectors socials, incloent en aquest objectiu la integració de ·les situacions de 

•• • I 

dependència. . · 

g) La consecució de l'equilibri territorial . que garante(xi l'accés de tots els ciutadans 
ciutadanes a la xarxa de serv~is comèrcials ·que ·s'adapti a les seves necessitats 
exigències. 

h) La potenciació d'un model de ciutat cómpacta en què l'ús residencial s'harmonitza amb 
les activitats comercials i de serveis, per enfortir les estructures comercials com a valors de 
la cultura mediterrània. 

i) La reducció de la mobilitat per evitar els desplaçaments innecessaris que congestionen 
les infraestructures públiques i incrementen la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit 
de vehicles. 

Capítol 11. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions 

Article 3. Objecte i àmbit d'aplicació 

3.1 Aquesta Llei té per objecte la regulació administrativa del comerç i dels serveis en el 
mercat interior, amb la finalitat d'ordenar aspectes bàsics de l'aCtivitat d'aquests sectors i 
l'ordenació dels equipaments comercials de Catalunya. 

3.2 Aquesta Llei és d'aplicació a les activitats comercials i a la prestació de serveis 
assimilats a l'activitat comercial realitzats dins l'àmbit territorial de Catalunya. 
Aquesta Llei és aplicable de manera supletòria a les activitats comercials i a la prestació de 
serveis assimilats a l'activitat comercial que ja es troben subjectes a controls i/o regulacions 
específiques. 

3.3 En cap cas es poden considerar adquirits per silenci administratiu facultats o drets que 
contravinguin les disposicions contingudes en aquesta Llei. 

Article. 4 Definicions 

A efectes de la normativa d'ordenació comercial, i de les disposicions que la despleguin 
s'entén per: 

a) Establiment: 

Els locals, construccions, instal·lacions o espais coberts o sense cobrir, en els quals es 
desenvolupin activitats comercials o de prestació de serveis, tant si aquestes activitats es 
fan· de manera continuada, periòdica, ocasional o efímera, i independentment que es 
realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics. · 
Els establiments comercials poden ser individuals o col· lectius i es poden classificar tenint 
en compte la seva superfície, el règim de venda, l'assortiment i la seva relació amb d'altres 
establiments. 
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b) Establi~;~; ~e~ ;cat ~s~~n~i'al~~~: a Ía : ~~: d'';)¡¡ iMHüct~, o 9,!ll\lfffN~~è0~ ~:etes, o a 
la prestaciÓ d'úfl servei o gamma de .. serveis·: quan destina a una determinada activitat, com 
a mínim, el 80% de la seva superfície ·de-ven~da . 

e) Serveis assimilats a activitat comercial: les activitats ~conòmiques consistents en oferir i 
pr~star serveis a les empreses, al públic en general o a determinats col·l~ctius que es 
determinin com a tals en el reglament corresponent. 

. . ; /\. t• f· .. . .. ... .. ·. . 
.· . • •-' I, ~ t l • • ~ . • •· -~ 

d) Venda no sedentària:' ' l'a~tfv.i'tà't :;GV~[qia6 :1è'a1it~ada per comerciants, marxants, 
productors, artesans, artiste.S:,Or po,l; l~çci9ntstes1 en esp~is de titular!tat pública, prèviament 
delimitats per l'ajuntament o'· l ·'administr.ciè~ ~ compétent, en el seu cas, mitjançant 
instal·lacions desmuntables i/o transportables o en •carr{ions-botiga que es col·loquen com à 
parades degudament autoritzctdès. u'.'":,!: .• , ... ! 

...... _ i 

e) Venda de productes i prestació de serveis a distància: l'activitat que es realitza ·sense 
presència simultània del comprador del producte o adquirent dels serveis i el venedor del 
producte o prestador del servei en un mateix espai físic, de manera que la presentació de 
l'oferta, la comanda i el pagament del preu es realitza a través de qualsevol mitjà de 
comunicació incloses les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i el lliurament 
del producte adquirit o la prestació del servei s'efectua directament en el domicili de 
l'adquirent, en un punt de recollida o per qualsevol mitjà de comunicació incloses les TIC. 

f) Venda automàtica: l'activitat comercial detallista consistent en posar a disposició del públic 
productes o serveis per tal que aquests puguin adquirir-los directament en una màquina 
mitjançant el pagament del seu import i l'accionament d'un mecanisme. 

. . 
g) Venda en pública subhasta: l'activitat consistent en oferir públicament i irrevocable, la 
venda d'un bé a favor de qui ofereixi mitjançant un sistema de puges i dins del termini 
concedit a tal efecte el preu més alt per sobre d'un mínim ja es fixi aquest inicialment o 
mitjançant ofertes descendents 

h) Establiment especialitzat en la venda d'excedents: el que es dedica de forma exclusiva a 
la venda d'excedents de producció o de temporada, procedents de la pròpia empresa o 
aliens 

i) Botiga de conveniència: l'establiment comercial amb una superfície de venda igual o 
inferior als 500m2 que distribueix de manera similar la seva oferta entre tots i cadascun dels 
grups d'articles següents: llibres, diaris i revistes; productes d'alimentació; articles amb 
suport audiovisual; joguines, regals i articles diversos, i que està obert al públ ic, almenys, 
durant 18 hores al dia durant tot l'any. 

j) Venda o prestació de serveis fora d'establiment comercial : la que s'efectua amb presè.ncia 
física simultània de venedor o prestador de serveis i comprador o adquirent del producte o 
servei en un lloc diferent de l'establiment del venedor o prestador del servei, inclosa la que 
es du a terme amb motiu d'esdeveniments de tot tipus o excursions organitzades. També 
tenen aquesta consideració les vendes o prestacions de serveis real itzades a distàncía 
després de que· hagi existit un contacte entre venedor o prestador ae serveis o adquirent 
amb presència física simultània fora de l'establiment. 
No es considera venda fora d'establiment comercial la venda no sedentària. 
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k) Activitat comercial o prestaCió de ervei&.;.efímer:st les qr.te.,.e6!:~U~r1'l terme en un indret 
determinat, amb independència de I · se·~e ''' tod:::ílitat, dUrant· í.JiïjJenode màxim d'un mes 
sense cap periodicitat establerta. 

Títol I. Condicions i ~:o.d.aJi~ats , ~e ·: ·raÇt,ivi~àt com.ercial de la prestació de 
serveis assimilats a l'a,ctivit~-· com·srcial · 

' . . . .. 
I 

CapJtol I. Activitat comercial i prestació de serveis 

· Article 5. Activitat comercial 

5.1 A efectes d'aquesta Llei s'entén com activitat comercial l'activitat empresarial consistent 
en posar a disposició del mercat béns i, si s'escau, serveis complementaris, inclosos aquells 
supòsits en que les mercaderies siguin sotmeses a processos de transformació, tractament 
o condicionament usuals en el comerç. Aquesta activitat es pot realitzar a l'engròs i al detall . . 

5.2 Són serveis complementaris de l'activitat comercial els que en depenen i estan vinculats 
de manera directa a la compra-venda d'un producte i que només es presten prèvia 
adquisició d'aquest producte. 

Article 6. Serveis assimilats a l'activitat comercial 

6.1 Estan subjectes a aquesta Llei i a les seves determinacions els serveis assimilats a 
activitat comercial que es detallin en el reglament corresponent 

6.2 Aquesta Llei serà d'aplicació a la prestació dels serveis assimilats a l'activitat comercial 
en tot allò que no estigui regulat per una normativa específica. En qualsevol cas restaran 
excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei: 

a) Les activitats de serveis l'exercici de les quals està exclusivament reservat a les 
professions que requereixen col·legiació obligatòria. 

b) Les activitats de serveis bancaris, de crèdit, d'assegurances i altres d'anàloga naturalesa 
realitzats per entitats legalment establertes. 

Article 7. Accés a l'activitat comercial a la prestació de serveis assimilats a l'activitat 
comercial 

Per poder accedir a l'exercici de l'activitat comercial i a la prestació de serveis assimilats a 
l'activitat comercial, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, han de complir 
les condicions establertes en la normativa mercantil vigent, en aquesta Llei, i en qualsevulla 
altra disposició que, per raons imperioses d'interès general, es pugui establir amb caràcter 
general o sectorial. 

00021 
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Article 8. Exercici de l'activitat comercial i . de ·, la prestació e serveis assimi lats a l'activitat 
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8.1 L'activitat comercial ,i ,Iq .pr~stqcj~ /l.dra ~efY/:i!sl assi lats a l'activitat comercial pot 
desenvolupar-se en un establiniéht c6h1erciê:~~l ,llfef+ l'fla~e·ra no sedentària, a distància o a . 
través de qualsevol re.curs dels que proporcioner:.les TIC . 

. • ::·,·.:. • . ·li¡ J.J 
S.2 Les persones titulars de qualsevulla activit~~nilercicil o de prestació . de serveis que 
l'exerceixin en l'àmbit territorial de Catalunya són · responsables i han de garantir el 
compliment de les disposicions vigents en els següents àmbits: 

a) Fiscal 
. - Estar donades d'alta als epígrafs corresponents a l'impost d'activitats econòmiques i al 
corrent de pagament, si s'escau. 
- Satisfer els tributs que l'administració estatal, autonòmica o local estableixin dins del seu 
àmbit competencial, que afectin l'activitat comercial o la prestació del servei de què es tracti. 

b) Seguretat Social 
- Estar donades d'alta al règim de seguretat social que els correspongui, així com els seus 
treballadors 

e) Sectorial 
- Complir amb els requisits sectorials o de qualsevulla altra naturalesa que siguin aplicables 
a l'activitat comercial o de prestació de serveis corresponent en virtut d'aquesta i d'altres 
disposicions legals o reglamentàries de caràcter estatal, autonòmic o local. Els productes o 
serveis ofertats s'han de subjectar a les condicions i requisits establerts per les . seves 
reglamentacions específiques, si s'escau. 
- Complir amb les prescripcions generals i específiques contingudes en el Codi de Consum 
de Catalunya. 
- Els productes i serveis que per la seva naturalesa es troben sotmesos a requeriments 
sanitaris específics només es podran comercialitzar o prestar d'acord amb els condicionants 
i responsabilitats establertes en la regulació aplicable corresponent a aquest àmbit. 
- Els productes alimentaris posats a la venda mitjançant qualsevol modalitat d'autoservei, 
que no s'ofereixin al consumidor envasats i precintats en origen, s'hauran de presentar 
mitjançant sistemes que impedeixin la seva manipulació indiscriminada. Correspon sempre 
a l'empresa titular de l'establiment la responsabilitat de vetllar pel compliment d'aquest 
pr~cepte i de facilitar en tot moment els mitjans de protecció adequats i exigir-n~ el seu ús 

d) Preus 
. - Els preus dels productes i dels serveis que s'ofereixin amb caràcter general poden ser 
lliurement determinats pel titular de l'activitat o de l'establiment, d'acord amb el que estableix 
la legislació de defensa i de la lliure competència, llevat dels supòsits establerts en les lleis 
especials en relació als preus que estan subjectes a intervenció administrativa i d'acord amb 
les limitacions que es detallen al Capítol lli del Títol ll i d'aquesta Llei. 
- S'ha d'exhibir de forma clara, inequívoca i precedida de les sigles PVP, el preu final de 
venda de totes les mercaderies exposades i dels serveis assimilats a l'activitat comercial 
que siguin ofertats, · que haurà d'incloure tots els impostos, despeses de transport, 
increments derivats dels règims de finançament i altres recàrrecs que li siguin aplicables, 
així com també tots els descomptes que hauran de constar de formar separada. No obstant 
això, mitjançant reglament es pot dispensar d'aquesta obligació a determinades mercaderies 
per raons objectives d~ seguretat per a l'establiment 
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e) Altres 
-Totes les persones físiques que accedeixin a l'activitat comercial i a la prestació de serveis 
a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, àdhuc aquèlles ·que ho facin en qualitat de· 
treballadors assalariats han de. poder acreditar haver rebut formació o haver assolit 
coneixements bàsics de les dues llengües oficials a Catal~~ya, aixf. com de la normativa que 
regula l'activitat cornercial o de prestació de serveis, d'acord amb la funció- que desenvolupin 
a l'empresa. 

8.3 Reglamentàriàment es pot condicionar l'exercici de determinats tipus de venda o 
prestaci<? de serveis a la constitució de garanties o fiances o altres condicions que en tot cas 
han de ser proporcionades a la naturalesa i abast de l'interès general protegit. · · 

Article 9. Cens d'empreses dedicades a l'activitat comercial a la prest?ció de serveis 
assimilats a l'activitat comercial 

9.1 Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que exerce1x1n l'activitat 
comercial () de prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial, se'ls lliurarà a efectes · 
censals, la corresponent "Targeta d'Identificació Comercial i de Serveis {TICOSE)" 

9.2. Es lliurarà una sola targeta per cada persona titular amb activitat comercial i/o prestació 
de serveis assimilats a l'activitat comercial a l'àmbit territorial de Catalunya, siguin persones 
físiques o jurídiques, amb independència del nombre d'establiments de que disposin, la 
modalitat de venda o prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial, o del lloc on 
estigui situat el seu domicili social. 

9.3 El procediment i requisits relatius al cens de comerciants i prestadors de serveis 
assimilats a l'activitat comercial i a l'expedició de la Targeta d'Identificació Comercial.i dè 
Serveis {TICOSE) s'establiran per reglament. 

Article 1 O. Modificacions essencials en les empreses dedicades a l'exercici de l'activitat 
comercial o a la prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial 

Qualsevol canvi que afecti a la titularitat, a la modalitat de venda o prestació de serveis 
assimilats a l'activitat comercial o al nombre de punts de venda o de prestació de serveis 
_assimilats a l'activitat· cqmercial , així com el cessament definitiu de l 'ac~ivitat ha de ser 
comunicat, a efectes censals, en el termini màxim de tres mesos, des de que s'hagi produït. 
la modifièació. · 

Article 11 . Cessament de les empreses dedicades a l'exercici de l'activitat comercial o· a la 
prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial 

11.1 El Govern de la Generalitat, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, establirà 
un fons de sortida per incentivar el relleu en l'activitat comercial o en la prestació' de serveis 
assimi.lats a l'activitat comercial per als empresaris autònoms que optin per anticipar el seu 
cessament, garantint la continuïtat de l'activitat econòmica. La dotació establerta pel Govern 
s'incrementarà amb els fons procedents de la recaptació per les multes imposades per 
l'incompliment d'aquesta Llei , que en queden afectades, així com amb altres recursos que 
es puguin d~terminar per acord de Govern. · 
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11 .2 Reglam~Qtài'iàmènt 's'establiran · els requi s'its i procediments per poder acollir-se a 
aquests incentius. · ~ ':J,~.J¡~~~ '1 . 

. • ..... I! ..... "'f.' ¡, i IV I' ·~·U/'1 ~ . 
•' ._I 

0 

• I J fií./ f~ ¡• · 
11 .3 Durant el primeli ··tr1r.ne~tre· ~e..¡ A a an , el Departament competent en matèria de 
comerç distribuirà e! fqn~. de sG!if.iWl ' ae }'ac vitat comercial o de la prestació de serveis 
assimilats a l '~ctiviUit comèrcidl, 

1 
corresponer t a l'exercici de l'any anterior que l'hagiQ 

sol·licitat, durant l'any natural corre¡ ppnent, ¡d'acord amb el procediment i barems que 
reglamentàriament s'estableixin. <: ,/,: .. IJ • . 1 

Article 12: Formació i qualificació per a l'exercici de l'activitat comercial i la prestació de 
serveis assimilats a l'activitat comercial 

D'acord amb el que determina l'article 8.2.e) el Govern de la General itat ha de promoure la 
igualtat d'oportunitats í afavorir la formació tècnica i professional dels qui exerceixin l'àctivitat 
comercial i la prestació de serveis i establirà, mi~ançant reglament, els requisits 
d'homologació i qualificació tècnica o d'experiència necessaris per a l'exercici d'aquestes 
activitats, sempre que estigui justificat per raons imperioses d'interès general. 

Article 13. Activitat comercial minorista 

13.1 Es considera activitat comercial ·minorista la que es desenvolupa professionalment, 
amb ànim de lucre, consistent en oferir la venda de qualsevol mena de productes amb els 
·corresponents serveis complementaris, si s'escau, a destinataris finals, ja sigui en un 
est;3bliment comercial o ·a través de qualsevol altre canal de comercialització. 

13.2 Es consideren destinataris finals les persones físiques o jurídiques que adquireixen un 
producte amb el corresponent servei complementari, si s'escau, per al seu propi ús o gaudi, 
sense finalitat de revendre'! o cedir-lo posteriorment a un tercer o incorporar-lo a un procés 
productiu o a l'exercici d'una altra activitat empresarial. 

Article 14. Activitat comercial majorista 

Es considera activitat comercial majorista la que es desenvolupa professionalment amb 
ànim de lucre, ·consi~tent en oferir la venda de qualsevol mena de productes amb els· 
corresponents serveis complementaris, si s'escau, a destinataris que no reuneixin la 
condièió de destinatari final. · 
També tenen la consideració de majoristes aquelles empreses que desenvolupen una 
activitat comercial consistent a intermediar en les condicions d'adquisició i subministrament 

· de productes o serveis per compte o encàrrec d'altres comerci~nts. · 

Article 15. Compatibilitat entre activitat comercial minorista i altres activitats comercials o de 
pre_stació de serveis 

15.1. Les empreses que exerceixin simultàniament l'activitat comercial minorista amb altres· 
activitats comercials o de prestació de serveis les hauran de dur a terme d'una mariera 
diferenciada. Quan aquestes activitats es compatibilitzin en un mateix establiment hauran de 
desenvolupar-se en seccions clarament diferenciades i degudament retolades per a 
coneixement del client. En tot cas els establiments on es compatibil itzin aquestes activitats· 
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estaran ~u,bÍe~;e~ a tots els efe~tés 81 qJ t1t:~;~Ïxi aq~~sj;-i,%:i~~~~~rmativa en m~tèria 
d'equipaments comercials per a l'activitat comercial. minorista, sens perjudici de les · 
condicions i obligacions exigibles per. a l'exercici de c.¡:ida$c~na de les activitats en concret 
que es desenvolupin ·en el mateix establiment. ' ' 1 

. .. .,- . . . ~ ~ .. 
' ' · 

15.2. Es considera a tots els efectes activitat comercial les zones de degustació oels · 
establiments dedicats essencialment a la · comercialització de productes alimentaris 
d'elaboració pròpia, sempre que no superin els 20m2, ni el 20% de la superfície útil total de 
l'establiment. Quan la zona de degustació superi qualsevol d'aquests paràmetres, estarà 
subjecta a les condicions i obligacions exigibles per a l'exercici de l'activitat de restauració. 

. . 

Capítol 11 .. Modalitats de l'activitat comercial i de la prestació de serveis 

Article 16. Exercici de l'activitat comercial i de la prestació de serveis 

L'activitat comercial i la prestació de serveis es pot exercir mitjançant qualsevol de les 
següents modalitats: 

a) En un establiment 

b) Fora de l'establiment del venedor o prestador del servei 

e) Mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga 

·d) Mitjançant qualsevulla de les eines que permetin la venda a distància incloses les TIC 

e) Venda automàtica mitjançant màquines expenedores 

f) Mitjançant pública subhasta 

Article 17. Condicions dels establiments 

17 .1. L'estructura i condicions internes dels establiments comercials s'han d'ajustar al marc 
.normatiu establert per aquesta Llei i per la normativa estatal, local i sectorial que els s\gui 
d'aplicació, en funció de la seva localització, del producte a comercialitzar o de la naturalesa 
dels serveis a prestar.-

17.2 Reglamentàriament s'han d'establir les condicions bàsiques per a l'exposició i venda al 
públic de mercaderies pel que fa a les condicions dels locals i l'aprofitament. dels seus. 
espais. 

Article 18. Venda o prestació de serveis fora d'establiment 

18.1 . L'activitat comercial o prestació de serveis fora d'establiment es pot dur a terme. de 
manera individual o col· lectivament agrupada o estructurada. 
18.2. Aquestes activitats estan sotmeses tant a les condicions formals , d'informació i 
desistiment que s'estableixin en les disposicions que transposin a l'ordenament jurídic intern 
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la Directiva 2011/83/UE, de 25 d'dctubre, aixi com a les determinaci ontingudes en 

aquesta Llei en sen.eral.i,en .. e¡ ~~.~~~~@{' · 
18.3. Els em~r~~ari~ ·.que 'èiu_gui·~J~ ~Jf ': a que 

1 

ta activitat amb c~ràcter individual o els 
promotors en .,cas de· G¡ue prqJe'f!ln ~~rll'@ t~rt¡1 de manera col·lect1va han de presentar a 
l'ajuntam~nt del municipi on es pretengui r~alit ar, una declaració responsable co_nforme 
l'activitat s'adequa . ;:a .la normativa vige11t en ma èria de comerç i en matèria de seguretat 
d'esdeveniments· de- car~cter públi'c';'§~~:-~.~rjudi i d'altres obligacions que s'estableixen des 
de les normatives sectonals corresponents. .. - · ... 

Article 19. Venda no sedentària 

19.1 La venda no sedentària només es pot exercir en espais de titularitat pública, d'acord 
amb les següents modalitats: 

. a) A l'entorn de mercats fixos: aquella que es du a terme en llocs determinats annexos als 
mercats que disposen d'estructures estables de caràcter permanent, mitjançant 
instal·lacions desmuntables. 

b) En mercats de marxants: aquella que periòdicament es du a terme de manera agrupada i 
estructurada en indrets predeterminats, sota una regulació específica de manera habitual 
amb una freqüència establerta, mitjançant instal·lacions desmuntables. 

e) En mercats ocasionals: aquella que es du a terme de manera agrupada i estructurada en 
indrets predeterminat~. sota una regulació específica de manera espor~dica, amb motiu, o . · 
no, de festes o esdeveniments populars, mitjançant instal·lacions desmuntables. 

d) En parades individualitzades: aquella que es du a terme, sense cap mena d'estructura 
conjunta amb altres parades, de manera singularitzada o juntament amb un grup molt reduït 
de parades de manera periòdica, ocasional o temporal mitjançant instal·lacicins 
desmuntables. 

e) Itinerant en vehicles-botiga: aquella que es du a terme mitjançant vehicles que s'instal·len 
en un o diversos llocs de la via pública, d'acord amb unes dates del calendari autoritzades 
prèviament per l'ajuntament corresponent, amb la finalitat de garantir el proveïment de 
proximitat" d'aqu_ells productes amb oferta insuficient al municipi. 

·19.2 Correspon als ajuntaments, mitjançant ordenança municipal, autoritZar la venda no 
sedentària ~n espais de titularitat pública, sigui quina sigui la seva modalitat, determinar-ne 
les dates i la periodicitat, delimitar el perímetre on es celebrarà, així com el número total de 
parades, les seves dimensions, la seva oferta i les condicions dels marxants per accedir-hi. 
En cas que un ajuntament no disposi d'ordenança municipal reguladora de la venda no 
sedentària s'entén que el municipi en qüestió no autoritza aquesta modalitat de venda. 

19.3 Les autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats de 
marxants són transmi-ssibles i tenen una duració mínima de quinze ariys per a· permetre 
l'amortització de les inversions · i una remuneració equitativa dels capitals invertits i 
prorrogables expressament per períodes idèntics. Les autoritzacions només poden ser 
revocades per l'incompliment d'aquesta Llei o de les ordenances municipals, la qual cosa no 
dóna dret a indemnització ni a compensació de cap tipus. 
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Aquestes autorftzacions són transmissible , com a mínim, a persones fins un segon grau de 
parentiu o afinitat amb el transmetent, i en cas de cessarnent total de l'activitat, també a 
aquells empleats del titular amb més de cinc anys d'antiguitat 
Els ajuntaments poden ampliar, en la corresponent ordènança municipal, els supòsits de 
transmissibilitat de les autoritza~ions. · ·.· · 

• • t· • • 

19.4 Reglamentàriament s'han d'establir les·condicions mínimes comunes per a la regulació 
municipal de la venda no sedentària en espais de titularitat pública. 

Article 20. Venda de productes i prestació de serveis a distància 

20.1 . Sens perjudici de la legislació en matèria de consum que sigui d'aplicació, les 
empreses que venguin productes o prestin serveis a distància dins l'àmbit territorial de 
Catalunya hàuran de complir amb el que es determina en aquesta Llei. En determinades 
modalitats de venda de productes i/o prestació de serveis a distància en que existeixi 
normativa específica, com en el cas de les TIC, aquesta Llei serà d'aplicació supletòria_. 

20.2 Reglamentàriament s'han d'establir les condicions i efectes, dins l'àmbit territorial de · 
Catalunya, de les ofertes de béns i serveis efectuades per empreses que utilitzen aquesta 
modalitat. 

Article 21. Venda automàtica 

Els locals destinats essencialment a la venda automàtica tenen la consideraCió 
d'establiments comercials a tots els efectes i han de complir tota la normativa que sigui 
d'aplicació als establiments comercials en general. 
Quan la venda automàtica només tingui caràcter complementari o residual en establiments 
comercials o de prestació de serveis i es pugui materialitzar la compra-venda des de la via 
pública, d'acord amb la preceptiva autorització municipal, no quedarà subjecte al règim 
general d'horaris comercials. 

Article 22. Venda en pública subhasta 

22.1 La venda en pública subhasta es pot dur a terme de manera presencial o per sístema 
de comunicació a distància. Resten excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest article les 
subhastes de títols així com les judicials i administratives que es regiran per la seva 
normativa específica. 

22.2 L'oferta de venda en subhasta haurà de contenir una descripció veraç dels .béris que 
s'hi ofereixin, indicant si les seves qualitats són certes, suposades o adverades per un . 
expert identificat. 

22.3 Quan s'ofereixi la venda en subhasta d'una imitació o d'un article aparentment valuós o 
preciós, però que no ho sigui en realitat, caldrà fer constar expressament aquesta 
circumstància, tant en els anuncis com en les invitacions a les puges. · 

22.4 Quan s'ofereixi la venda en subhasta d'un objecte acompanyat del nom o de les inicials 
d'un determinat autor o que aparegui signat pel mateix, es considerarà que es v_en com a 
original de ,l'esmentat autor. 
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22.5 L'empresa subhàstadora nò pot iniciar la subhasta sense haver-se cerciorat prèviament 
de la legítima procedència de tots i. cadascun dels objectes que s'inclouen en l'oferta. 

·, ' 
22.6 L'empresa subhastadora serà considerada responsable de l'incompliment de les 
obligacion~ . i prohibicions qt,~e .. ~~e~ta9_\~i~n\)~~ .~q~.est~ ... ~¡,. sens pe~judici de les 
re~ponsab11Jtats de qualsevql altre t1p~~ '1q4~~~~L}lB~r~~ff~¿Cf~ al¡t1tular del be. subhastat 

22.7 L'empresa subhastadora lh<?Cir~ ;d~ : pub~titrr d~ ~~+,ra . aGle~uada i suficient. la relació 
de preus, percentatges i/o con1issions que perèep· per 'la seva ,nter,mediació. . . . . ·:: .. :: . ~., . . 
Titol 11. Activitats de promoció 

Article 23. Classificació 

Són activitats de promoció: 

,' ,.h 'li·: •.. , f 
. . .. . .. .. - ~ ' 

a) les que ten·en per finalitat extingir les existències o estoc de l'establiment. 

b) les que tenen per finalitat dinamitzar i/o potenciar la venda d'un producte o "conjunt de 
productes, la prestació d'un servei o la venda i/o la prestació de serveis en un o més 
establiments concrets. 

Capítol L Activitats de promoció amb finalitat extintiva d'existències 

Article 24. Concepte i condicions 

24.1 Les activitats de promoció de vendes amb finalitat extintiva són aquelles que tenen com 
a objectiu donar sortida als estocs propis o aliens. 

24.2 Aquests estocs han de pertànyer al comerciant i han d'haver estat posats a la venda 
amb anterioritat. 

24.3 Les a~tivitats de promoció de vendes amb finalitat extintiva són la venda en _rebajxes i 
la venda en liquidació per circumstàncies relatives a l'empresa o la venda en liquidació per 
circumstàncies relatives als productes. · 

24.4 En cap cas es podran utilitzar denominacions que facin referència a algun tipus de 
venda amb .finalitat extintiva quan la venda publicitada no s'ajusti als paràmetres establerts 
en aquesta Llei per a la corresponent modalitat de venda amb final itat extintiva. 

24.5 Independentment de la denominació o forma que el comerciant doni a les activitats de 
promoció de vendes, aquelles que s'ajustin a les característiques establertes en aquesta Llei 
per a qualsevulla de les modalitats amb finalitat extintiva tindran la consideració de venda en 
·rebaixes o venda en liquidació, segons s'escaigui, i quedaran subjectes als compliment dels 
requisits corresponents. 
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24.6 Els articles que h~gi·~ estat inclosos en una activitat de v~des amb finalitat-extintiva no 
podran ser inclosos posterioqnef)t ~n. promocions' ò ofertes que no es corresponguin amb 
aquesta finalitat ni podran adoptar .l.q S(\:lVa ·aparença. · 

. Article 25. Venda en rebaixe.s 
'I 

I 

25 .. 1 Es consideren vendes en rebaixes les promocions que tenen per objecte donar sortida 
als estocs propis de l'empresa mitjançant una reducció dels pre.us aplicats anteriorment 
sobre els mateixos productes. · · 

25.2. Quan l'activitat de venda promocionat reuneixi les característiques pròpies de les 
rebaixes, descrites en ~I punt anterior, haurà de realitzar-se sempre so~a la denominació 
"rebaixes" expressada, al menys, en català. En cap cas l'anunci de "rebaixes" es podrà 
compatibilitzar amb qualsevol altra anunci que generi confusió al públic sobre la modalitat de 
venda efectivament practicada. 

25.3 No es poden destinar a la venda en rebaixes aquells productes que no hagin estat 
posats a la venda amb anterioritat, a preu ordinari, en el mateix establiment, durant un mes, . 
com a mínim, just abans de la data d'inici d'aquesta modalitat de venda. · 

25.4 No es poden vendre en rebaixes productes defectuosos, deteriorats, desaparellats, els 
que presentin qualsevol mancança en relació al mateix producte original posat a al venda o 
els que es considerin manifestament obsolets. 

25.5 Correspon al comerciant considerar que un producte ha esdevingut manifestament . 
obsolet. És un requisit indispensable que aquest producte hagi format part del seu estoc 
durant un mínim de sis mesos i reuneixi qualsevulla altra circumstància que faci evident 
aquesta situació. 

25.6 Els productes que no siguin considerats manifestament obsolets però que hagin format 
part de l'estoc de l'empresa venedora durant un mínim de sis mesos, immediatament 
anteriors a l'inici de la venda en rebaixes, es poden oferir en aquesta modalitat de venda 
sense que els afecti la prohibició de la venda a pèrdua. 

25.7 No es poden destinar a la venda en rebaixes els productes que han estat objecte 
d'atgu_na activitat de promoció en el mateix establiment dins el termini 9'un mes 
immediatament anterior a la data d'inici del període legal de rebaixes. L'eventual reducció 
del preu dels productes rebaixats s'ha de fer tenint en compte el que estableix l'article 2.1.1 
gujó 11 de la Llei 22/201 O, de 20 de juliol, del Codi de Consum. 

25.8 No es poden destinar a la venda en rebaixes les unitats d'un producte. adquirides amb 
aquesta finalitat. Als efectes d'aquesta prohibició, s'entén que les unitats d'un producte han 
estat adquirides per a ésser posades a la venda directament durant les rebaixes quan no 
formin part de l'estoc del comerciant, situat en qualsevol Estat membre de la Unió Europea1 

amb una antelació mínima d'un mes anterior a l'inici del període legal de rebaixes. · 

25.9 Si el comerciant fa compatible la venda en rebaixes amb una altra activitat de promoció 
de vendes, ha de fer-ho en espais clarament diferenciats i degudament senyalitzats. 
Cadascuna de les activitats de promoció de vendes que es practiqui simultàniament tia de 
complir sempre els requisits que li siguin exigibles legalment. 
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25.·1 O Lci venda ~n rebaixes pot til:l~· atfell~E?· _a __ Ç'f~~:¡. t:~•! "~D ... a comerciant i durant el 
termini que aquest consideri co ehlent, en els períodes estacionals següents: 
a) Període estacional d'hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos 
b) Període estacional d'estiu: de 1'1 de juliol al 31 d'agost, ambdós inclosos 

· .... A.rticle 2a.y~t~;;;~~·uidació 

:~; ·:.: ·.~:-~.- E$ ·;c:n~i~!~a ~~nia en liquidació la venda de 
. ~ ~: ext_\flt_iya d~ deter#, i~ade~ existènc!es de productes . 

caràcter excepcional i amb f inalitat 

. 2~.2 La venqa ~ru liquid~cfó només es pot dur a terme per execució d'una decisió judicial o 
· · :· :: . ·administrativa-o-en a_tguna de les següents circumstàncies: . 

a) Per circumstàncies relatives a l'empresa: 
- Cessació total de l'activitat de l'empresa o d'algun dels seus establ iments. 
- Canvi de local comercial o realització d'obres d'importància quan aquestes comportin el 
tancament total o parcial de l'establiment durant un mínim d'una setmana, 
- Transformació substancial de l'empresa o de l'establiment comercial que comporti un canvi 
de l'estructura o de l'orientació del negoci. Quan el canvi d'orientació impliqui que es deixi de 
comercialit.zar una gamma de productes, aquests caldrà que quedin clarament identificats 
com l'objecte de la liquidació. 
- La realització d'obres civils de llarga durada que afectin directament el normal 
funcionament de l'establiment. 
-La liquidació que decideix efectuar un comerciant que es faci càrrec d'un negoci traspassat 
o adquirit, segons ·el cas, o la que decideixin efectuar els hereus d'un comerciant difunt. 
- En cas de força major que impossibiliti l'exercici normal de l'activitat comercial 

b) Per circumstàncies relatives als productes: 

- Productes defectuosos, deteriorats, desaparellats, els que presentin qualsevol mancança 
en relació al producte original posat a la venda i els que es considerin manifestament 
obsoletes. 
Correspon al comerciant determinar que un producte ha esdevingut manifestament obsolet. 
En to cas per poder determinar que un producte ha esdevingut manifestament obsolet 
aquest ha d'haver format part de l'estoc del comerciant durant un termini mínim de sis 
mesos i ha d'evidenciar qualsevulla altra circumstància que faci evident aquesta qualitat. 
QÚan es tracta d'articles defectuosos, deteriorats, desapàrellats i els que presentin 
qualsevol mancança en relació al producte original posat a la venda ha de constar la 

. circumstància que corre.spongui de manera precisa i ostensible i aquest$ productes han 
d'exposar-se clarament separats i diferenciats de la resta 

26.3 Quan l'activitat promociona! reuneixi les característiques prop1es de la venda en 
liquidació, descrites en el punt anterior, haurà de realitzar-se sempre sota la denominació de 
"liquidació", expressada com a mínim en català. 

26.4 La duració màxima de la venda en liquidació és d'un any. 

26.5 Durant l'any següent a la finalització d'una venda en liquidació el venedor no podrà 
iniciar en la mateixa localitat una nova activitat comercial sobre productes similars en el cas 
de que la liquidació hagi estat motivada bé pel cessament total o parcial de l'activitat o bé 
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per la transforinç¡ció· substanciaf.d :emp~~~· \9..t.í~·'·hagi CE>~p~.~t· !:Jj_é·anvi d'orientació o 
estructura del negoci. · 

26.6 A requeriment de l'administració competent, correspondrà en tot cas al comerciant 
acreditar l'efectiva concurrència d'algun dels supòsits que ju~t~f.iqu~n la venda en liquidació. 

' I • 

Article 27. Establiments especialitzats en la venda d 'exc~dent~ o~ "9ut~ets" ·· 

27.1 La venda especialitzada d'excedents de' producció' o de temporada, d'estocs propis o 
aliens, es pot dur a terme en establiments de· caràctér· peth:ià.nent, dedicats exclusivament a 
aquesta activitat, en les parades dels mercats d.e marxant~ ·o. en espais degudament 
diferenciats i senyalitzats dins d'un establiment comercial. 
La venda d'excedents en un espai d'un establiment comercial només es .pbdrà dur a terme 
quan aquest espai no superi el 20% del total de ·la superfícié de venda, i els productes que 
s'hi ofereixin procedeixin exclusivament de l'estoc del propi establiment del que hagin format 
part un mínim de 6 mesos, llevat que es tracti de productes defectuosos, deteriorats, 
desaparellats o que presentin qualsevol mancança en relació al producte original posat a la · 
venda, que hauran d'estar degudament identificats. 

27.2 Els establiments dedicats de manera exclusiva a la venda d'excedents de producció o 
temporada poden oferir tota mena de restes tant si provenen d'altres empreses detallistes, 
d'empreses majoristes o d'excedents de producció de fabricants de la Unió Europea, a més 
dels procedents de la pròpia empresa, sempre que puguin acreditar que han format part de 
l'estoc d'un venedor de la Unió Europea, durant un període mínim de sis mesos o que 
procedeixin d'excedents de producció directament d'un fabricant de la Unio Europe.a. En 
aquests establiments també s'hi podran oferir productes ·· defectuosos, deteriorats, 
desaparellats o que presentin qualsevol mancança en relació al producte original posat a la 
venda, que hauran d'estar degudament identificats 

27.3 Només els establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a la venda 
d'excedents de producció o de temporada, o les parades dels mercats de marxants poden . 
utilitzar, en el rètol exterior on figura el nom de l'establiment o la parada, la denominació 
"botiga d'excedents o outlef' o bé alternativament o complementàriament amb aquesta, 
qualsevol altra que serveixi per identificar aquesta activitat. En qualsevol cas, la utilització de 
la denominació "botiga d'excedents o out/ef', o qualsevol altra que serveix per identificar 

. aquesta activitat, ·resta . reservada als establiments dedicats exclusivam.ent a · la venda 
d'excedents de producció o temporada i a les parades dels mercats de ma·rxants i no pot 
ésser utiiitzada per cap altre establiment que no reuneixi tots els requisits materials i formals 
establerts per aquests tipus d'establiments o parades. 

21.4 Els preus dels productes oferts en els establiments a què fa referència · aquest article 
han d'ésser inferiors al preu de venda en els circuits comercials convencionals i poden ésser 
reduïts successivament des del moment en que es posin a la venda, però en cap cas no 
poden ésser incrementats de nou. 

27.5 Els establiments dedicats exclusivament a la venda d'excedents de producció o de 
temporada no podén anunciar venda en rebaixes sobre aquests productes. Tampoc poden 
anunciar venda en rebaixes els productes que figuren en espais destinats a la venda 
d'excedents de producció o de temporada. 
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27.6 En els est~~·liments í ~espais. a .uir ta~~&;è_g~¿ia aqu~~ - t~~R.lDA es poden vendre 
productes fabrica;ts expressament per a ésser distribt."Hts sota l'enunciat "botiga d'excedents 
o outlef' o qualsevol altre çje .caràcter similar., . . ~ · · 

Capítol 11. Activitats de promoció amb finalitat incentivadora 

Article 28. Concepte i condicions 
, ,, ., ..,J "-<f USII,$tow¡. ..., : . ~ ~4JU.(, , 

28.1 Són activitats · d~. 'Ar9~·qc:¡ó· ;~~~~f¡~~litM(·i~cbntivadora aquelles que es realitzar) a un 
preu o en unes condicions ' 'més favdraores de t les habituals o previstes, amb l'objectiu 
promoure o i[lirèm$rtta,r - la :·_pf:;rpa·~9?fl~~h .o · niés productes i/o la prestació de serveis 
concrets o d~ :dinamitzar l~s vendes i/o la prestac~ de serveis en un o més establiments. . 

. ~ .: .. : .. . - : . .... . : ,.. .,, _ I . 
28.2. Els artièles que siguin inclosos ~ñ Úf.la act.ivitat de promoció de vendes amb finalitat 
incentivadora no podran excedir el 30% de les referències totals ofertades, ni el 30% de les 
referències incloses dins una mateixa secció de l'establiment. Tampoc podran ocupar més 
del 30% de la superfície de venda de l'establiment, ni, si s'escau, més del 30% de la 
superfície de venda d'una mateixa secció de l'establiment. 

28.3 Durant el mes immediatament anterior a l'inici dels períodes legalment establerts per a 
la venda en rebaixes en l'establiment no es pot realitzar cap mena d'activitat de promoció de 
vendes amb finalitat incentivadora sobre productes que desprès s'han d'incloure en la venda 
en rebaixes. 

28A Les activitats de promoció de vendes amb finalitat incentivador tenen caràcter residual. 
Quan una promoció reuneixi les característiques d'una de les modalitats d'activitat de 
vendes amb finalitat extintiva serà considerada com a tal independentment de la 
denominació que adopti. · 

28.5 Són activitat de promoció amb finalitat incentivadora, entre d'altres, les vendes i/o la 
prestació de serveis amb obsequi i les ofertes conjuntes. 

Article 29.Vendes i/o prestació de serveis amb obsequi 

29.1 Són vendes i(o prestació de serveis amb obsequi: 

a) Aquells en que s'ofereix el lliurament d'un altre producte i/o servei concret sense 
increment del preu unitari del producte i/o servei adquirit. 

b) Aquells en que s'ofereix amb un determinat producte i/o servei la participació en un 
sorteig o concurs que s'ha d'ajustar a la normativa que li sigui d'aplicació. 

29.2 En cap cas tindran la consideració d'obsequis els cupons, xecs o altres documents 
expressats en valor dinerari a deduir de l'import de futures adquisicions de productes o 
serveis. Aqúests cupons, xecs o documents seran considerats a tots els efectes com ·a 
descomptes d'efecte diferit aplicats directament sobre el producte i/o servei adquirit, àdhuc 
en el supòsit que la seva efectiva aplicació estigui condicionada a que efectivament es 
produeixi una circurT)stància que pugui tenir caràcter aleatori. 
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Article 30. Ofertes conjuntes ,~.:~ .. 

-.;,j~ ~!: Hi ' L '-' ·V ~ ,,, ... ,,.,. , ~. 
30.1 Són ofertes conjuntes a eiiBS _'Bii q-ue s'ofereix ·.'c.O.ñ(' u~ ent 
d'adquisició dues o més classes d'unitats productes i/ó de ·serveis . . 

.. . 

com una· unitat 

30.2 Nomé~ podran realitzar-se ofertes conjuntes quan concorri, c-om a mínim, alguna de les · 
circumstàncies següents: 

. . . . 
a) Que existeixi una relació funcional éntre els articles i/o serveis oferts conjuntament. 

... . .. 
b) Quan sigui pràctica comercial habitual y~ndr~ certs. ~rticles e.n. quantitats superiors a un 
determinat mínim · 1 ~~ • • · • • . 

e) Quan s'ofereixi simultàniament per la matejxa empresa la possibilitat d'adquirir els articles 
i/o serveis per separat i al seu preu habitual, d'acord amb la normativa aplicable relativa a 
l'activitat comercial de l'empresa i a la comercialització dels productes en qüestió. 

d) Quan es tracti de lots o grups d'articles i/o serveis presentats conjuntament per·raons 
estètiques o per a ser destinats a la realització de regals . 

Títol 111. Pràctiques prohibides i lleial competència 

·Capítol I. Activitats prohibides 

Article 31. Prohibicions de caràcter general 

31.1 Es prohibeix la realització de l'activitat comercial i la prestació de serveis sense les· 
. condicions legalment establertes per exercir-les tant si es duen a terme en espais de 

titularitat pública com en espais de titularitat privada. 

31.2 Les entitats de qualsevol naturalesa jurídica que tinguin per finalitat el subministrament 
de productes o serveis a col·lectius determinats no poden oferir ni vendre els esmentats 
productes al . pú.blic en general ni a persones distintes dels referits beneficiaris. En tot cas, .i 
en relació als establiments o productes ofertats els preus dels quals estiguin sotmesos a 
algun tipus de control administratiu, es considerarà que es vulnera aquesta limitació i 
s'ofereixen els productes al públic en general quan la condició de beneficiari o membre del 
col·lectiu que comporti algun tipus d'avantatge es pugui adquirir en els propis establiments· i 
s'ofereixi aquesta possibilitat en el mateix moment de realitzar la compra o prestar el servei 
per qualsevol mitjà. 

31.3 La imposició pels proveïdors o distribuïdors, als comerciants detallistes de tractes 
discriminatoris respecte d'altres, així com la negativa injustificada a subministrar-los els seus 
productes o serveis 
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Article 32. Activitat cómerêiàl i prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial en 
domicili privat . ~"l \''· ·•·1 

• t · 
· : , .\ .1 ,- r 4A 4~• 11J•''~ : , 

Resta expressam·ent ·~r.~·tlii¡ida ~~~ •ri~ihl~ció d'èctivitats comercials o prestació de serveis 
assimilats a l'~ctivif~t' corne.~~¡~~' e~ ~~~·~lis, ~e \itularitat pri~ada , siguin, o n?, propietat del 
venedor 9 pre&~ctd9~ dels servê1s, que no hagm Eftat regulantzats com establiment. }\questa 
prohibició abasta tant la simple presentació de prnductes o serveis com l'oferiment, la venda 
o la prestació d'afU.J~~ts.:;erveis. · · ·!· J •• ~ • . . .•.. 

. . .. . 

ArtiCle 33. Venda de ·productes o oferiment de serveis a domicili 

33.1 Resta totalment prohibida la venda o simple oferiment de venda de productes o serveis 
mitjançant visites als domicilis privats que no hagin estat prèviament sol·licitades i 
acceptades pels seus titulars o residents. El venedor o proveïdor del producte o servei està 
obligat a acreditar documentalment aquesta acceptació prèvia 

33.2 Es consideren també inclosos en aquesta prohibició l'oferiment mitjançant visites a 
domicili de serveis · inherents a un producte prèviament adquirit, així com l'oferiment, 
mitjançant visites, a domicili de modificacions i variacions respecte d'un servei prèviament 
contractat. 

33.3 Resta totalment prohibit l'oferiment de venda o de prestació de serveis mitjançant 
trucades o missatges de telèfons, tant fixos com mòbils, que no hagin estat prèviament 
acceptades pels destinataris, amb independència del lloc des de on es rea litzi la trucada. La 
persona o entitat re~ponsable de la comunicació publicitària està opligada a acreditar. · 
documentalment aquesta acceptació prèvia 

33.4 Així mateix resta totalment prohibit l'oferiment de venda o de prestació de serveis 
mitjançant comunicacions publicitàries distribuïdes a bústies de particulars llevat d'aquelles 
que es trametin en un sobre o embolcall tancat, amb indicació del nom, cognoms i adreça 
postal del destinatari i que hagin estat prèviament acceptades per aquest. La persona o 
entitat responsable de la comunicació publicitària està obligada a acred itar documentalment 
aquesta acceptació prèvia. 

33.5 No es considera venda a domicili, i per tant no està subjecte al que s'estableix en 
aquest article, el· repartiment de productes o la prestació de serveis sol· licitats o adquirits · 
prèviament, mitjançant qualsevulla de les modalitats de distribució comercial o de prestació 

· de serveis. L'acreditació -de la sol· licitud o de l'adquisició prèvia correspondrà, si s'escau, al 
venedor o proveïdor del producte o servei. 

33.6 Es consideren responsables de les condicions que s'estableixen en el present article 
tant les persones que realitzin materialment aquesta activitat, com les persones físiques o 
jurídiques per compte de les que treballin. 

Article 34. Prohibició de determinades pràctiques comercials 

34.1 Es prohibeix expressament l'exposició, l'oferiment de venda, la intermediació en la 
venda o la venda de mercaderies o la prestació de serveis assimi lats a activitat comercial a 
les persones físiques o jurídiques que tinguin per finalitat principal una activitat diferent a la 
comercial. · 
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Aquesta prohibició no afecta al lliuramel}t -de regafs quan aquests no comportin cap cost de 
cap tipus, de manera directa o indirecta, per. al client. 

t I • 1 o 

34.2 En tot cas es presumirà l'existèrilcia d'activitat comercial prohibida quan l'adquirent 
pugui realitzar comandes o adquirir merc~daries G> la prestació ·de serveis en domicilis o 
establiments d'aquestes personès o entitats, o bé mitjançant qualsevol eina que.permeti la 
venda a distància, i~closes les "f:IC, ja sigu¡ 9irectament, ja sigui a través d'enllaços de 
pàgines web d'altres empreses tant si aquestes pertanyen al mateix grup empresarial .com si 
són alienes: · · 

34.3 Aquesta prohibició afecta especialment a les activitats de serveis expressament 
excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, detallats a l'article 6.2, àdhuc quan com a 
cons_eqüència de l'activitat que els és pròpia, les persones o entitats tinguin com a finalitat 
principal la realització de préstecs, dipòsits o operacions d'anàloga naturalesa adherides a 
l'oferta comercial de la mercaderia, de manera que l'una no es pugui fer efectiva sense 
l'altra. 

Capítol li. Trencament d'estocs 

Article 35. Prohibició de trencament d'estocs 

35.1. L'oferta pública de venda o d'un determinat producte o servei a un determinat preu 
realitzada per qualsevol mitja, incloses les TIC, ha d'incorporar obligatòriament la concreció 
del termini de temps de vigència del preu publicitat i, si s'escau, les condicions específiques 
d'adquisició, així com el nombre d'unitats disponibles. El termini de durada de l'oferta del 
producte al preu publicitat en cap cas podrà ser inferior a un dia natural, a comptar després 
de la difusió publicitària, per qualsevol medi, de la promoció. 

35.2 L'oferta pública de venda d'un determinat producte o servei cÒmporta l'obligació de 
subministrar el producte o servei al preu publicitat a tots els demandants que l'hagin 
sol·licitat dins termini de vigència i, si s'escau, compleixin les condicions d'adquisició. Les 
sol·licituds hauran de ser ateses per l'ordre en què es produeixin i en cap cas el 
subministrament del producte o servei es podrà diferir més enllà dels quinze dies següents a 
aquell en què s'hagi formulat la sol·licitud. Queden exclosos d'aquesta obligació els 
productes incl?sos i publicitats en el marc ~ ·una promoció de vendes amb finalitat e:xtintiva: 

. . 
35.3 L'incompliment de qualsevol dels deures establerts en el present ar:ticle serà considerat 
trencament d'estocs. 

Capítol 111. Venda a pèrdua 

Article 36. Prohibició de la venda a pèrdua 

36.1 No es podran realitzar oferiments de venda o vendes al públic amb pèrdua, d'acord 
amb el que estableix la Llei 7/1996, d'ordenació del comerç minorista. 

36.2 La prohibició de vendre a pèrdua afecta no solament els comerciants detallistes,· sinó . 
també les entitats de qualsevol naturalesa jurídica que es dediquin al comerç majorista o a 
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la realització d'adquisicions o a la p stacio de ser:veis· .. d:inter.iriecf · , per a negociar les 
condicions d'adquisició per compte o encàrrec d'altres comerciants. 

36.3 El preu d'adquisició per al comerciant .és aquell que consti en la factura, un cop 
deduïda la part proporcional dels descompte~ qlie c~.n~iii~~ ~~p\~~i ,[fl.l' , ura ~ _incrementat 
arl')b les quotes dels impostos indirectes que :graven··t 'ópeta.~jÇ. ~~~e . M. $~r~í¡!\ tinguts en 
compte per a la determinació del preu d'~dé¡tJisi~i? el? .~tement · r!ïb ) ~ collit1 i aplicats 
directament a la factura, ni tampoc les rett tbucions de bon1fiCàéio~?! ije• ~ua lsevol tipus que 
signifiquin compensació per serveis prestatsr ... . ·~. . . ' f • ' ¡ 

I • , 'I f f i 

36.4 Als efectes del qüe estableix el punt anterior, es considerei:J. ·,¡serveis prestats", totés 
aquelles prestacions el cost de les quals estigui inclòs en el preu "ès'tàblert -pel proveïdor, 
perquè són generalment prestats per aquest al seu compte i càrrec i què requereixen de 
compensació, en haver convingut el comerciant el compromís de la seva real ització en 
pactes e·specíficament establerts. A efectes de determinar el preu d'adquisièió no 
computaran les esmentades compensacions encara que apareguin especificades 
quantificades en la factura. 

36.5 En cap cas es poden utilitzar per evitar la prohibició de la venda a pèrdua: 

a) Les promocions consistents en oferir descomptes, tant si aquests descomptes són 
d'aplicació immediata en el mateix moment de la compra, com si són d'aplicació diferida 
instrumentada per qualsevol mitja. En aquest segon supòsit, tampoc podrà evitar-se la 
prohibició de vendre a pèrdua fent dependre l'aplicació efectiva dels descompte a la 
realització d'una compra posterior ni tan sols en aquells casos en què, addicionalment, 
l'aplicació .del descompte estigui condicionada a què es produeix en el futur un determinat 
esdeveniment o circumstància. 

b) Les ofertes conjuntes. En el cas d'ofertes conjuntes d'una o més unitats d'un mateix 
producte, es considerarà preu de venda al públic el que resulti de dividir el preu de venda al 
públic del conjunt pel número d'unitats efectivament venudes. En el cas d'ofertes conjuntes 
d'una o més unitats de productes diferents, es considerarà com a preu d'adquisició el que
resulti de la suma dels preus d'adquisició segons factura de tots i cadascun dels productes 
oferts conjuntament. Per a la determinació de la venda a pèrdua, aquest preu conjunt 
d'adquisició serà comparat amb el preu de venda al públic del conjunt. 

e) Les vendes amb obsequi. En el cas de les vendes amb obsequi, es considerarà com a 
preu d'adquisició per al comerciant el que resulti de la suma dels preus d'adquis ició segons 
factura de tots i cadascun dels productes oferts, tant els venuts com els obsequiats. El preu 
d'adquisició així obtingut serà contrastat amb el preu de venda al públic del producte o 
productes l'adquisició dels quals genera el dret a obtenir l'obsequi. 

Article 37. Excepcions a la prohibició de la venda a pèrdua 

Queden exceptuades de la prohibició a què es refereix l'article anterior: 

37.1 Les vendes a pèrdua realitzades per un comerciant per tal d'assolir els preus d'un o 
·varis competidors amb capacitat per afectar significativament les seves vendes. Per tal 
d'estimar la concurrència d'aquesta causa de justificació, el comerciant que la invoqui haurà 
d'acreditar totes i cadascuna de les circumstàncies següents: 

00036 
26 



17.7.14 

, ,_~ff // .. ; 

'!. ;, ' , ,., . 

~fi. ~JrJ of~~f~~5-~~ ... _,J, ; 
¡ ! . I i. Jf11RE._ G.ENER~L I 

, ~ ·. ! • , :,, . 0110 8~ ·l.O.m; )L04~H3 ¡,~ 

a) Que ha existit l'~f~rta de · ó'r;ri~~t¡'d¿i- di~~ant la ~q~a1;[~~ótícln~- i que aquesta oferta ha 
estat ha estat prèvia, públicament coneguda i s'ha fet a través del mateix canal de venda. 

b) Que la comparació s'ha ,establert sobre productes idèntics. En els supòsits de marca de 
distribuïdor, per apreciar .la id~ntitat d~l ; prpducte, només es prendran com a referència 

. altres productes de mar.ca ·de distribuïdor com~rcialitzats pels competido(s sota el mateix 
format. · · · - · 

\t. h \ 

e) Que la reacció és proporcior~ada, atès qui el competidor, tant pel seu pes empresarial, 
com per l'abast de la seva acoió, pot expulsar del mer.cat.a,qu·! realitza la venda a pèrdua. 

37.2 Les vendes a pèrdua realitzades sobre productes alimentaris en les dates properes la 
de la seva caducitat o límit de consum preferent. 

37.3 Quan el preu de reposició del producte venut a pèrdua sigui inferior al d'adqu-isició. Per 
tal que es pugui estimar la concurrència d'aquesta causa de justificació caldrà que concorrin 
totes i cadascuna de les circumstàncies següents: 

a) Que el preu que consti en la factura de reposició sigui inferior al que consti en la factura 
d'adquisició. 

b) Que la factura en la qual consti el preu de reposició hagi estat emesa prèviament al 
moment en què es detecti la venda a pèrdua. 

e) Que la venda a pèrdua obeeixi a una baixada generalitzada i públicament coneguda dels 
preus del producte al mercat a causa de qualsevol circumstància objectiva que ho jU~tifiqui. 

37.4 Quan el producte hagi estat fabricat pel propi comerciant i s'hagi produït una baixada 
generalitzada i públicament coneguda dels seus costos de producció amb caràcter previ al 
moment en que es produeix la venda a pèrdua. · 

37.5 Els productes inclosos pel comerciant en una venda en liquidació, tant per 
circumstàncies relatives a l'empresa com per circumstàncies relatives al producte, sempre i 
quan la modalitat de venda que correspongui es practiqui amb estricta observança de tots 
els requisits formals i materials legalment establerts. 

'37:6 !=ls productes posats a la venda en establiments on es realitzi venda · d'~xcedents, 
sempre i quan reuneixin tots i cadascun dels requisits formals i materials legalment 
establerts per poder ser considerats productes obsolets i, si s'escau, productes defectuosos, 
deteriorats, desaparellats o que presentin qualsevol mancança en relació al producte 
~riginal posat a la venda. 

Capítol IV. Pagament a proveïdors 

Article 38. Terminis màxims per al pagament als proveïdors 

38.1 Els comerciants ha·n d'efectuar el pagament de les mercaderies dins dels terminis 
legals i en les formes que estableix la legislació vigent aplicable en matèria de morositat en 
les operacions comercials sense perjudici d'haver de complir les altres obligacions que 
estableix aquest artic:;le. 
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3-8.2 Els come.rcia,nts àls ·qua s s'é~~Wl el.~. 9'Ò~r~~p~~E!n"fs',. lrit aments estan obligats a 
documentar, en· el mateix acte, operac1o entrega i recepció, amb menció ·expressa de la 
data en què s'efectua. El comerciant haurà l:le conservar el document acreditatiu a 
disposició de l'a in'speccio, com a mínim, durant el ·període d'un any. 

38.3 L'obligació de rt?alitzar el pagament als proveïdors dins el. termini. legalment establert 
incumbeix tant als comer~iants detallistes, com als majoristes, com a aquells que realitzen 
.adquisicions o intermediad,ions per 'èe).mpte ~.èrtoàrf~Q~d;alfff!S ;comerciants. . 

! ,,',·,, ., ·¡ t, " ¡ .i .. I .".'tfl·~,. ; 

38.4 No obstant, els com~r~i~~~t~ ijQ, poderll . ~XirJ? i~-se 1 de la rdponsabilitat que els incumbeix 
en el compliment dels teptlinis de ·pagament a pr~vMttbrs quah· la recepció o el pagament de· 
les mercaderies es realifZ.a.per un tercer que actua per compte o encàrrec seu. Tam·poc pot 

. eximir-se per aquest motiu '·def Nt'·d'haver:':d'acoo.ditar ddvant la inspecció la data de 
lliurament i la data de pagament de la mercaderia·: ...... · .. ·. · · .I 

38.5 S'entendrà com a data de lliurament aquella en la qual efectivament s'hagi produït, fins 
i tot quan, inicialment, el títol de lliurament sigui diferents del de compra -venda, sempre i 
quant les mercaderies hagin estat, finalment, adquirides pel venedor. 

38.6 Quan el proveïdor realitzi el lliurament de la mercaderia en un magatzem o plataforma 
logística de titularitat del propi comerciant o d'un grup d'empreses al qual aquest pertany, es 
prendrà com a referència del lliurament la data d'entrada en el magatzem o plataforma 
logística de què es tracti. A requeriment de la inspecció, incumbirà al comerciant aportar el 
document acreditatiu de lliurament a què es refereix el punt anterior. 

Títol IV. Horaris comercials 

Article 39. Horari general 

39.1 Els establiments comercials i els dedicats a la prestació de serveis poden establir 
lliurement l'horari de la seva activitat, sens perjudici de la legislació laboral i les condicions i 
drets dels treballadors . 

. 39.2. No obstant el que estableix l'apartat 1, els establiments comercials de ven_da al públic 
de-mercaderies poden establir l'horari comercial de llur activitat tenint en compte el següent: 

a) Els establiments comercials no poden romandre oberts, ni portar a terme cap activitat de 
· venda, entre les 22'00h ·i les 7'00h. Els dies 24 i 31 de desembre han d'avançar l'horari de 
tancament a les 20'00h, com a molt tard. 

b) El nombre d'hores diàries en que els establiments comercials poden romandre oberts és 
de dotze, com a màxim, tant els dies feiners com els festius autoritzats. 

e) El nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments és de 
vuit a l'any. Cada aj,untament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial 
municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi una Ordre del Departament 
competent en matèria de comerç. · 
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d). Els establiments corner als . ha~ 1?8,(9flil?ridre ta~~t~¡ -a~~ t~ràcter general els dies 1 i 6 
de gener, el diumenge i el 'lluns d~ ~squa, ·1'1 de: maig, 4 de juny, ·l'11 de setembre i 
els dies 25 i 26 de desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si s'escau eri 
diumenge. ·· · 

' .. 
39.3 Els comerci.ants, dir,s. el marc ·.estaóle'rt per l'apartat 2, poden ·fixar lliurement la 
distribució de l'horari gènerah durant els dies feiners de la setmana, i també l'horari 
corresponent al~ diumen:ges i. festius . ~'activitat autoritzada.· 

39.4 El Departa~ent c6~~etent en matèria de còmerç pot autoritzar la modificació de la 
franja horària est.ablerta· p.er la lletra a) de l'apartat 2 per als establiments situats en úna 
zona determinadà o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de 
l'ajuntament corr~sponent, que ha d'aportar la delimitació de la zona afectada, si s'escau, i . 
l'informe del Consell Comarcal, sempre que la modificació no comporti l'increment del temps 
·setmanal autoritzat d'obertura en dies feiners. · · 

39.5 Els ajuntaments poden sol·licitar modificacions a l'horari comercial general quatre 
vegades a l'any, com a màxim. Cada modificació pot incloure un canvi a l'horari comercial 
per un màxim de dos dies feiners consecutius. 

Article 40. Exclusions de l'horari comercial general 

40.1 Les limitacions establertes per l'article 39 no afecten els casos següents: 

a) Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes .de pastisseria, 
rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l'abast ( o 
botigues de conveniència). 

b) Els establiments instal·lats en punts fronterers i els que només són accessibles des de 
l'interior de les estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri. 

e) La venda de combustibles i carburants, sense que aquesta excepció afecti els 
establiments comercials annexos a les gasolineres llevat que es limitin, essencialment, a la 
venda, de recanvis i altres productes complementaris de l'automoció . 

. d) Els establiments· situats en municipis turístics, d'acord amb el que establ~ix l'article 41 . 

e) Els establiments situats en l'entorn immediat dels mercats de marxants, que podÈ:m obrir 
durant el mateix horari en què es fa el mercat. 
Els ajuntaments, amb la· delimitació prèvia de l'àrea corresponent, poden autoritzar 
l'obertura d'aquests establiments, i l'autorització acordada s'ha de 'comunicar al 
Departament competent en matèria de comerç. 

f) Les farmàcies, que es regeixen per llur normativa específica. 

g) Els. establiments integrats en recintes d'afluència turística, com ara museus, exposicions, 
monuments, centres recreatius turístics, parcs d'atraccions o ·temàtics, als quals estan 
directament vinculats pel producte comercialitzat. · 

h) Els establiments comercials integrats en establiments hotelers sempre que l'activitat que 
s'hi dugui a terme tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del 

:,¡¡.. .r\~ .~~ 
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carrer. No s'inclouen en . aquest upòsi~~~~èHVit9.t~ d5.rrte~8~t"'D-'·. sionals fetes en sales 
d'hotels, de restaurants, recintes 1ra s 1 Similars habilitats a aquest efecte, que es regeixen 
pel que estableix l'prticlé ·3~/· ; ··. ·~ lC •.;· lltf:l-r·~I JTtl 1 · 

; .·\ , . .. •..•. ~~·lj&(¡!l~ . ' 

i) Els establiments came{q.i~ls, . d~ ~e.ndP, r ersonalitzaba o en règim d'autoservei , els titulars 
dels quals sig_uin petites o mitjànes e~~fMs,1 quJ no pertanyin a grups empresariall:¡, 
sempre que la sup~d'í9i~. de venda no superi els ;150m2 i tinguin una oferta orientada 
essencialment a pr-oducte.s àe·'compra quoti~_içma d'alimentació. Aquesta excepció es pot fer 
extensiva, per un període de sis mesos; .. --·c.arn .. a .màxim, als establiments de la mateixa 
dimensió i activitat que passin a ésser directament gestionats per empreses franquiciadores 
pètites, mitjanes o grans, com a conseqüència del cessament de llur franqu iciat que tingui la 
consideració de petita o mitjana empresa no pertanyent a un grup empresariaL 

j) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars 
dels quals siguin petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups empresarials, 
situats en municipis de menys de 5.000 habitants, sempre que la superfície de venda no 
superi els 150m2. Aquesta excepció es pot fer extensiva, per un període de sis mesos, com 
a màxim, als establiments de la mateixa dimensió i activitat que passin a ésser directament 
gestionats per empreses franquiciadores petites, mitjanes o grans, com a conseqüència del 
cessament de llur franquiciat que tingui la consideració de petita o mitjana empresa no 
pertanyent a un grup empresarial. 

k) Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de productes 
pirotècnics, que poden roll)andre oberts al · públic, a més dels dies feiners, tots els 
diumenges i festius del mes de juny durant un màxim de dotze hores dins la franja horària 
co(Tlpr~sa entre les ?h .i les ~2h . 

I) Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de . 
lleure, amb una superfície de venda que no superi els 300m2, els titulars del quals s iguin 
petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups empresarials. Aquesta excepció es 
pot fer extensiva, per un període de sis mesos, com a màxim, als establiments de la mateixa 
dimensió i activitat que passin a ésser directament gestionats per empreses franquiciadores 
petites, mitjanes o grans, com a conseqüència del cessament de llur franquiciat que tingui la 
consideració de petita o mitjana empresa no pertanyent a un grup empresarial. 
Mitjançant. una Ordre del Conseller del Departament competent en matèria de comerç s'ha 
d'establir la relació d'activitats comercials i els requisits per l'aplicació de l'excepció que 
estableix aquesta llet~a : 

m) Les activitats comercials efímeres, només quan estiguin directament i exclusiva 
vinculades pel producte comercialitzat, a un esdeveniment cu ltural, esportiu o firal amb el 
que coincideixi en el temps, amb independència de la modalitat mitjançant la que es dugui a 
terme. · · · 

n) Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de ll ibres poden 
romandre oberts al públic els dies 22 i 23 d'abril, celebració de Sant Jordi, en cas que 
aiQuna o les dues dates s'escaiguin en dia festiu. · 

40.2 Als efectes del que estableix aquesta llei, s'en_tén per botiga a l'abast (o botiga de 
conveniència) l'establiment comercial la superfície de venda del qual no supera els 500 
metres quadrats i que distribueix l'oferta de manera simi lar entre tots els grups d'articles 
següents: llibres, diaris i revistes; productes d'alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i 
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articles diversos. Aquests establiments han de romandre oberts al públic, com a mínim, · 
divuit hores al dia durant tot l'any, sens perjudici del compliment del que estableix l'apartat 3 · . . 

t f ·' 
40.3 Els establiments situats en .municipis turístics, les botigues a l'abast (o botigues de 
conveniència), i els establiments als qtle• fan . referè~cia ' lès netres i) i I) de l'apartat 1 
d'aquest article han d'avançar tan) bé l'ho~ari de tancament a les 20hores, com a molt tard, · 
els dies 24 i 31 de desembre, i .han d~ romandre tancats els diés 1 de gener i 25 de 

• • . # . • •. 

desembre. . ' . · ·. . . · · . 
I o o, 

40.4 Per raons d'ordre públic, els ajuntaments poden aéordar l'obligatorietat de tancament 
en horari nocturn d'establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes 
d'exclusió de l'horari general establert per aquest article, amb la comunicació corresponent · 
ai-Departar:nent competent en matèria de comerç. 

Article 41 . Determinació dels municipis turístics 

41 .1 Als efectes del que estableix aquesta Llei, s'entén per municipi ·turístic, el municipi en 
que, per afluència estacional, la mitjana ponderada anual de població és superior al nombre 
de residents i en que el nombre d'allotjaments turístics i segones residències és superior al 
nombre d'habitatges de residència primària, o que és un lloc amb gran afluència de visitants 
per motius turístics. 

41 .2 La determinació d'un municipi com a zona turística ve donada pel període d'afluència 
real en funció del perfil turístic del municipi, és a dir, durant el període estacional de l'any en 

. què el municipi incrementa la mitjana ponderada anual de població, segons el que estableix 
l'apartat 1 . 

. 41 .3 Per a determinar els municipis turístics exceptuats del règim general, cal la proposta 
motivada que ha d'aprovar el Ple de l'ajuntament directament afectat, i que ha d'especificar 
si l'exclusió es demana per a la totalitat del municipi o només per una part, i indicar el 
període de l'any al qual se circumscriu la sol·licitud, la franja horària d'obertura diària 
sol· licitada, i el període de vigència de l'exclusió, que no pot ser superior a quatre anys, i a 
la qual s'han d'adjuntar els informes següents: 

a) Informe de lc¡ CafTJbra de Comerç de l'àmbit territorial afectat. 

b).lnforme de les entitats patronals més representatives del sector del comerç, i també de 
les associacions o agrupacions de comerciants detallistes més representatives del sector 
comercial del municipi. 

e) Informe de les agrupacions més representatives de consumidors i usuaris, en l'àmbit 
territorial afectat. 

d) Informe de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial afectat. 

e) Informe del consell comarcal 

41.4 El Departament competent en matèria de comerç és l'òrgan al que correspon aprovar o 
denegar la proposta a que es refereix l'apartat 3 d'aquest article i, si s'escau, modificar-la en 
els termes oportuns. 
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41.5 La proposta a 'que es refereix l'apartat 3 d'aquest article es considera aprovada si no 
s'ha dictat resolució expressa en el termini de tres mesos, a comptar de la seva presentació, 
juntament amb tota la documentació preceptiva. 

41.6 La condició de municipi turístic pot ésser prorrogada successivament, mitjançant una 
declaració responsable, sempre que continuïn v~· .e~t~_ !ls requisits que van determinar 
inicialme'nt la qualificació de municipi t~ff~~ic:à_ ète \~~r~ ... ~·r.~~ comercials i _es deciari així. 
La durada d~ cada pròrrogues".r1o pofesser"'s{I¡:terM~ a~l-e' -id . períoçle de vigència in icial. . 

' ~J" J\ . . i ¡' ~ I ~ \ " . . '" , .. A j ' I 

41.7 En el cas que es denegui I~ pròr~oga d~ fa !coH ~ ~ 1 tnunifcipi turístic, si l'ajuntament 
afectat acredita que la pèrdd~ ç;q<j)Ue.st'1 çondició comp(\lrta una ~èrdua significativa de llocs 
de treball en ·el municipi o d'ihgressós' triButaris de ·la1 rc@uporaci~i municipal, la dita condició · 
es pot prorrogar fins un termini màxim de dos anys. ·• ' ·• ' : J, · ... , 

Article 42. Visibilitat de l'horari comercial 

Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui 
visible al públic, fins ·i tot amb l'establiment tancat. 

Títol V. Activitats firals 

Capítol I. Conceptes i classificació 

Article 43. Concepte d'activitat firal 

43.1 Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per activitats firals, les manifestacions comercials 
que tenen per objecte l'exposició de bens o l'oferta de serveis per a afavorir-ne el 
coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar 
l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, si tenen les 
característiques següents: 

a) Tenir una durada mínim d'un dia i màxima de quinze dies consecutius, amb un mà.xim de . . . . 
dues edicions l'any. 

b) Reunir una pluralitat d'expositors. 

43.2 S'exclouen expressament de l'àmbit d'aplicació d'aquest T ítol: 

a) Les exposicions universals, que es regeixen per la Convenció de París del 22 de 
novembre de 1928. 

b) Les activitats que -persegueixin fins d'interès cultural, educatiu, científic, artístic, cívic o 
sacia!". · 

e) Les activitats promocionals o de venda de qualsevol tipus organitzades pels establiments 
comercials o per empreses especialitzades. En tot cas, les empreses i les activitats 
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comercials resten subjectes a aquesta Llei i en especial a la normativa reguladora dels 
equipaments i dels horaris comercials. 

d) Els mercats adreçats al públic en general l'activitat dels quals sigui la venda directa amb 
retirada de mercaderia, malgrat que rebin la denominació tradicional de fira. 

~ : • • 4 ,. • • 

43.3 Les activitats firals resten sotmeses,. a Ï:nés, .a les lègislacions sectorials e~pecífiques 
relatives al producte exposat i comercialitzat, si s'escau. . . 

'l • •, • • ; • 

Article 44. Conceptes de fi~a i fira-mercat 

44.1. Es considera fira , als efectes d'aquesta Llei, l'activitat firal que s'adreça prinçipalment al 
públic professional. 

44.2 Es considera fira-mercat, als efectes d'aquesta Llei , l'activitat firal de caràcter periòdic 
que s'adreça al públic en general i en la que, de manera complementària, s'hi poden dur a 
terme també operacions comercials amb retirada de mercaderia, sempre que el seu objecte 
principal s'ajusti al que determina el punt 1 de l'article 43. 
L'activitat comercial o prestació de serveis que es dugui a terme amb motiu d'aquest tipus 
d'esdeveniment es considera a tots els efectes activitat comercial o prestació de serveis fora 
d'establiment i per tant s'haurà d'ajustar als condicionants establerts per aquesta modalitat. . 

Article 45. Classificació de les activitats firals 

Les activitats firals es classifiquen en multisectorials, si l'oferta exhibida és representativa de 
diferents sectors, i monogràfiques si l'oferta exhibida és representativa d'un únic sector. 

Article 46. Publicitat 

L'Administració de la Generalitat ha de fer públic anualment el calendari d'activitats firals de 
Catalunya. 

Capítol li. Intervenció administrativa en les activitats firals 

Article 47. Règim d'intervenció administrativa 

47.1 La realització de fires ha de ser objecte de comunicació prèvia a l'Administració de la 
Generalitat. 

47.2 La realització de fires-mercat en espais que no formen part del domini públic ha de ser. 
objecte de comunicació prèvia a l'ajuntament del municipi on hagi de tenir lloc. Si l'activitat . 
firal es pretén realitzar en espais que formen part del domini públic, cal l'autorització de 
l 'ajunt~ment. · 

47.3 Els ajuntaments han d'informar a l'Administració de la Generalitat sobre les fires- . 
mercat que els hagin estat comunicades prèviament o que hagin autoritzat, per tal que 
p_uguin ser inscrites en el Registre d'Activitats Firals. 

o 0.0 4 3 
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47.4 La comunicació a quèe ~s--re~f,...e-re-ix_e_n ..... elé:i:ipartats- f T2-d'aquest article s'ha de fer, com a 
mínim,- dos mesos abans de realitzar l'activitat firal i ha d'incloure, com a mínim, les dades 
·d'identificació de la part organitzadora · i de l'activitat firal relatives a: nom, dates de 
celebració, periodicitat, localitat, ubicació; of~rta de productes i serveis a exposar i públic a 
qui s'adreça. 

I :¡ 1 "'4 ·" 
' . .· : . ;· . . t ''" • , . • ' ... . . ~ : . • 

47.5.,Les comunicac!on~:,de ~~~ .. ~,9t_i1v¡t~~s: .nr,ii 1S)~~n1 oe ser, actualitzades anualment, o en 
func1o. de la seva penod1~1tat s1 es supenor a l'~n~. . . t . 

' r ~ ! ·; ; 11 : ;,¡ r. : ·J (~ H 11 ~ • : 
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Article 48. Seguretat i orqr~.pi}~Ji.c • ,. ·':.¡I· . ..... 
t .. _. ._ _ ,Jo-. ¡.- ., . 

L'organitzador d'una activitat firal s'ha de responsabilitzar del manteniment de l'ordre públ ic 
dins l'espai firal i hi ha de garantir el compliment de la normativa aplicable per a la seguretat 
de les persones, els productes, les instal·lacions industrials i el medi ambient, sens pèrjudici 
de les competències que la legislació atorga a les forces i els cossos de seguretat. 

Capítol lli. Registre d'Activitats Firals 

Article 49. Registre d'Activitats Firals 

L'Administració de la Generalitat té cura del Registre d'Activitats Firals, en el qual s'inscriuen 
d'ofici les activitats firals comunicades. 

Article 50. Organització 

50.1 Qualsevol canvi d'una activitat firal que afecti les dades que f iguren en el Registre 
d'Activitats Firals s'ha de comunicar al departament competent de la General itat, per tal que 
siguin actualitzades. 
50.2 Les dades que figuren al Registre d'Activitats Firals tenen caràcter públic, d'acord amb 
les procediments d'accés i difusió establerts per reglament. 

Títol VI.- Artesania 

Article 51 . Promoció i protecció de l'artesania 

L'administració ha ·-de vetllar i per l'ordenació i. promoure el desenvolupament, la 
modernització i la protecció del sector artesà, així com la comercialització dels seus 
productes i serveis a través de qualsevulla de les diferents modalitats existents. 

Article 52. Organització d,'esdeveniments artesans 

52.1 La promoció de l'artesania es pot dur a terme, entre d'altres fórmules, mitjançant 
l'organització d'esdeveniments impulsats per institucions o entitats públiques i privades que 
tinguin per objecte l'exposició, difusió i venda de béns, així com l'oferta de prestació de 
serveis de caràcter artesanal. 
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52.2 Queden excloses d'aquesta consideració les activitats comercials o d'oferta de 
prestació d~ ·servels que tinguin per finalitat principal la comercia.lització de productes o la 
prestació de serveis dirigida al públic en general, amb independència de la denominació 
adoptada o de la modalitat comercial emprada. 

Article 53. Tipus d'esdeveniments artesans 

53:1 Els esdeveniments de pròmoció de i'artèsan.ià poden adoptar la fórmula d~ fira, sempre 
i quan s'ajustin als paràmetres establerts en el Títol V d'aquesta Llei: 

53.2 En funció de la fórmula adoptada serà d'aplicació la regulació corresponent continguda 
en aquesta Llei i qualsevol altra· de caràcter general o sectorial que li sigui d ~aplicació , amb 
independència de la denominació formal que s'utilitzi per designar l'esdeveniment. 

Títol VIl. Instruments de coHaboració 

Article 54. Formalització de convenis 

54.1 L'administració de la Generalitat, l'administració local i les entitats públiques han de 
col ·laborar, dins l'àmbit de les respectives competències, per garantir l'aplicació d'aquesta 
Llei. Amb aquesta finalitat es poden, si s'escau, formalitzar els corresponents convenis de 
col ·laboració, d'acord amb el marc normatiu aplicable. 

54.2 Amb la mateixa finalitat i per raons d'agilitat i eficiència l'administració de la Generalitat 
de Catalunya i les administracions locals, també poden establir convenis de col ·laboració 
amb les entitats que representen el sectors professionals de la distribució comercial. 

Títol VIII. Pla de foment de la competitivitat del comerç urbà 

Article 55. Concepte, objecte i contingut 

55.1 Les polítiques de foment de la competitivitat del comerç urbà són l'instrument del 
Departament competent en matèria de comerç per contribuir a la millora 'de l'eficiència del 
cqmerç urbà posant a l'abast del sector les eines que permetin als seus i nte·gr~nts tenir més 
capacitat d'adaptació a l'entorn actual, capacitat de creixement i d'internacionalització. 
Aquestes polítiques s'han de concretar mitjançant plans que prevegin objectius i actuacions 
per períodes que, com a mínim, abastin quatre anys. 

55.2. Les polítiques de foment de la competitivitat del comerç urbà també han de preveure 
una atenció especial a la creació d'un nou marc jurídic que potenciï la cooperació de 
l'administració amb els agents socioeconòmics implicats en el desenvolupament dels 
·centres i eixos comercials urbans 

·00045 
35 



1.7.7. 1"4 ·'· 

Títol IX. Inspecció i procediment 

Capítol I. Inspecció 

1 o 

PA :LAMENT' DE CAfALLi·~ ;~.~, 
·~·EGfSTRE GENEHAL 

4 
: ~ ¡ b O O 9 8 1 O. 01. 17 O 4 71 4 3 

~.:-

Article 56. La inspecció en matèria d~1 comerç · · 
• .·. :. ·,· ... ·¡ ·•e ~ v ttrJ ·fi¡¡Vs-; . 

56.1 L'administraciÇ> de I~ ·Ge~~~~qf&eJ.t,~ij¡ ltnya , per mitjà de la Direcció General de 
Comerç, i les admi~i~tracions. l_ocalsi en lj~/lllf il ~e les ~eves competències respectives, han 
de dur a terme le~}a'ctuaè:ié1n..S .8 1ins1pe~élê i t!oriltrbl !necessàries per a garantir _que els. 
establiments com.~f¡cials detallistes o de prestació de 1· erveis adeqüen la seva activitat a la 
present Llei i a la r~sta .Gle·la, normativa .com~niliaJ.. vi gen . · 

~· :"'-·· ~: . . -~~.t .d . 

56.2 El personal adscrit al departament competent en matèria de comerç que realitza les 
tasques d'inspecció té, en l'exercici de les seves funcions, la condició d'autoritat pública i, 
com a. tal, podrà sol· licitar la col·laboració o l'auxili de qualsevol altra autoritat pública, 
inclosos els membres de les forces i cossos de seguretat 

Article 57. Obligacions dels inspectors 

57.1 Tot el personal que realitza tasques d'inspecció té, en l'exercici de les seves ·funcions, 
l'obligació d'identificar-se, a excepció dels supòsits en que aquesta identificació pugui 
afectar negativament als objectius de la inspecció, a judici de l'inspector. 
Reglamentàriament s'establiran els diferents sistemes d'identificació així com els supòsits 
en els que s'hauran d'emprar cadascun d'ells. 

57.2 El personal que realitza tasques d'inspecció té també l'obligació de guardar secret 
respecte de tots els assumptes dels quals tinguin coneixement en l'exercici de les seves 
funcions d'inspecció. 

57.3 D'acord amb l'establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, o les 
normatives que les substitueixin, el personal que realitza tasques d'inspecció haurà de 
tractar sempre a la p~rsona inspeccionada amb respecte i deferència, informant-lo dels seus 
drets i deures, facilitant-li la informació necessària per al compliment de les seves 
obligacions. 

Articl.e 58. Facultats de la inspecció 

El personal adscrit al departament competent en matèria de comerç que real itza les tasques 
d'inspecció té, en l'exercici de les seves funcions, les següents facultats: 

a) Investigar i controlar a les persones titulars de les activitats per verificar el compliment de 
la normativa comercia! vigent 

b) Acce.dir lliurement i directament sense preavís, a qualsevol empresa o establiment públic . 
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e) Accedir a les dependències de qualsevol ·administració per recavar la documentació 
relativa a l'activitat empresarial, comercial i/o comptable objecte d'inspecció. 

d) Sol·licitar, tant a entitats públiques com privades, la informació que consideri necessària 
per a l'exercici de la seva fur¡ció i.n~pectora inclosa aquella que contingui dades de caràcter 
personal de tercers, d'aèord amo ía normativa reguladora de protecció de dades . ... . . . .. . ~ ' 
e) Requerir, de formàfef~ent,. la presèr;1cia c!e ·les pe.rsories inspeccionades o qualsevol altra 
persona que sigui necessària a efectes· de ·l'activitat inspectora, o qui les representi , a les 
dependències de l'administració pública, a l 'es~abliment p'úbli'c ·insp~ccionat, al domicili social 
de l'èmpresa, a les seves oficines administratives, o al lloc on s'emmagatzemin, distribueixin 
o comercialitzin els productes o es prestin els serJeis, per . portar a terme l'activitat 
inspectora 

·f) Practicar les proves i prendre les mostres dels productes o mercaderies de les empreses 
o establiments públics objecte de l'activitat inspectora. Reglamentàriament s'establi rà el 
procediment a seguir pel personal que realitza les funcions d'inspecció per a la pràctica de 
les proves i la pressa de mostres. 

g) Adoptar, en casos d'urgència, les mesures provisionals pertinents, què posteriorment 
hauran de ser ratificades per l'òrgan competent, en l'acord d'iniciació del procediment 

h) Sol·licitar, si s'escau, l'assistència dels cossos i forces de seguretat en les tasques 
d'immobilització cautelar, de decomís de productes, de presa de mostres, i de clausura d'un 
establiment 

Article 59. Deures de les persones objecte d' inspeccions 

Les persones objecte d'inspeccions, a requeriment del personal inspector, han de: 

a) Acreditar la seva personalitat, mitjançant qualsevol dels documents oficials establerts per 
la Llei. · 

b) Subministrar tota la informació i/o documentació veraç sol· licitada per la inspecció . 

. e) Perllletre o facilitar _ t'activitat inspectora, l'accés als locals, establ ir[lents, · empreses 
objecte d'inspecció, així com la pressa de mostres o mercaderies. Signar la documentació 
tramesa; en el cas de les persones jurídiques, haurà d'anar signada per una perso.na amb 
facultats suficients per a representar i obligar a l'empresa; 

d) Atendre amb respecte a la persona inspectora. 

Article 60. Actes i informes 

60.1 Els fets constatats pel personal de l'administració que, en la seva condició d'autoritat, 
realitzi les tasques-d'inspecció i que es formalitzen en un document públic en què s'observin 
els requisits legals pertinents, tenen valor probatori i presumpció de veracitat, llevat de prova 
en contrari. · 
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60.2 El personal inspector, en I exerc1c1 e· es seVes l 3ctiiacTo 
estendre actes i/o emetre informes. 

'inspecció i control, pot 

60.3 Les actes han d'estar numerades i recollir, com a mínim: 

a) Identificació de la persona in~pectora. · · ·:.;_,,.. . ·4 .-: r"' ~;/r·,-,_; ... :.;· ·: 
• • 0 0 

.'o I:: ,;ot ·~:,) ,1 .... 't""t~ t ~~ j 
• • . I 

b) Data, hora i lloc.de la inspec~iP..;·. ! • ; ·; , ;:·: .::: ¡ 11 ). ttlf 
1 

• f 
•, !. i I 

e) Nom i cognoms o raó sociaf ~L~í, com les dades administratives ~'identificació pública de la 
persona objecte d'inspecció. Eh. cas q'ue ·hi ·hagi uné 'e{ n1'~·s persoj1es compareixents,· nom i 
cògnoms, dades administratives d'identificació pública i, si s'escau, qualitat de la seva 
representació: 

d) Fets i dades que la persona inspectora consideri rellevants en l'exercíci de la seva funció 
d'inspecció i control 

e) Si s'escau, manifestacions de la persona compareixent. 

f) Si s'escau, la sol· licitud d'adopció de mesures provisionals 

g) Signatura de la persona inspectora i, si així ho accepta, de la persona compareixent. 
La signatura pel compareixent de l'acta d'inspecció el vincula respecte de les manifestacions 
que realitzi en la mateixa; la negativa a signar-la, que es farà constar a la mateixa acta, no 
invalida el seu valor probatori ni la seva presumpció de veracitat. 

. . . 
60.4 Els informes es poden emetre quan siguin rellevants per a l'aclariment dels fets 
inspeccionats o bé quan la constatació de la infracció depengui de la documentació lliurada 
per la persona inspeccionada amb posterioritat a l'acta d'inspecció. 

Els informes han d'estar numerats i recollir, com a mínim: 

a) Identificació de la persona inspectora. 

b) Data i hora de la inspecció. 

e) Nom i cognoms·o r_aó social així com les dades administratives d'ident_ificació pública de la 
pers~na objecte d'inspecció. 

d) Fets i dades qwe la persona inspectora consideri rellevants en l'exercici de la seva funció 
d'inspecció i control 

~)Si s'escau, la sol· licitud d'adopció de mesures provisionals 

f) Signatura de la persona inspectora. 

60 .. 5 L'acta · i l'informe poden recollir, en qualsevol mena de suport, la documentaCió o 
informació que ·1a persona inspectora estimi necessària, la qual s'incorporarà en annexos 
degudament diligenciats. 
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Article 61. Efectes de les diligències practicades · per la inspeèció. 

61 .1 Les actes i els informes emesos per la inspecció seran tramesos a l'òrgan competent 
per incoar que, un cop analitzada la documentació, decidirà: 

a) La pràctica de diligències prèvies 

b) La incoació de l'expedient sancionador. 

e) L'arxiu de les diligències. ; 

d) La inhibició a favor d'un altre òrgan competent 

61.2 Abans d'acordar la ·incoació de l'expedient s:ancionador·I'Òrgan· competent per incÒar, si 
estima necessari aclarir els fets o els subjectes resp~>r~sables, pot' orcl'en'ar la pràctica de 
diligències prèvies, obrint un període d'informació que haurà de conclou~e necessàriament 
amb la incoació o l'arxiu de les actuacions. ·. · 

Capítol 11. Procediment Sancionador 

Article 6~. Normativa aplicable 

El procediment sancionador s'haurà d'ajustar al que estableix aquesta Llei, la normativa que 
la desenvolupi, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 

. d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la -Llei 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú o les normatives que les substitueixin. 

Article 63. Òrgans competents 

Per reglament s'han d'establir els òrgans competents per ordenar, la pràctica de diligències 
prèvies, la incoació del procediment sancionador, l' arxiu de les diligències així com la 
inhibició a favor d'un altre òrgan competent. . . . 

Article 64. Inici del procediment: 

64.1 El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici, per acord de l'òrgan competent, com a 
conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia. · 

64.2 En el cas que les presúmptes infraccions administratives estiguin previstes en altres 
àmbits competencials, caldrà comunicar els fets al departament i òrgans afectats amb la 

. finalitat de que puguin actuar d'acord amb les seves atribucions competencials o emetre, si 
procedeix, l'i_nforme corresponent. 

64.3 En el cas que els fets puguin ser constitutius de presumptes infraccions penals, hauran · 
de ser comunicats a la jurisdicció penal. Si, un cop iniciat el procediment, l'administració 
tingués · constància de l'existència d'un procés penal amb identitat de subjecte, fet i 
fonament, l'òrgan competent per incoar el procediment administratiu sancionador acordarà 
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la seva suspensió fins que s J9Fonunoií la-resolució-Jua-is: esponent, i podrà adoptar les 
mesures cautelars que estimi necessàries, les quals hauran de ser notificades ·als 
interessats. 

64.4 Si la resolució judicial ferma aprecia l'existència de delicte o falta i hi ha identitat de 
subjecte) fet o fonament, l'administració ha de declarar conclús el procediment admi!listratiu 
sancionador; en canvi si la resolució judicial no aprecia l'existència de delicte o falta, s'ha 
d'aixecar la suspensió i continuar el procediment administratiu sancionador. 

Article 65. Instrucció 

65.1 L'òrgan 6'omp~fe.llt 11é¡~·~oi~·à¡··1~\ incoació del procediment sancionador ha de nomenar 
la person<;1 i:nstrudtoH:i ~t~ ... ~l ~¡¡erson41 funcionari adscrit de la unitat competent en matèria 
de · proced~rnenf à ·l'a birecció Genera~. de Comerç, el qual haurà de ser necessàriament 
llicènciat e.n.d.ret ~fl r~f ni~te~•Mbrrtent ~s nomenarà la persona secretària de l'expedient. 

\ •• ' J ' • • • ; • ' 
I o, •. . . • ~ 

65.2 La persona instructora· ni:Dmenada realitzarà els actes d 'instrucció necessaris per la 
detem:ninació;· e6t1eixement i 'córri'p'rovació de les dades amb les quals s'hagi d'emetre la 
resolució de l'expedient sancionador. 
Les funcions de l'instructor seran les recollides a l'article 50 de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques·de Catalunya o normativa 
que la substitueixi. 

Article 66. Pràctica d~ les proves 

66.1 L'interessat en el procediment podrà proposar en la fase d'al·legacions al plec de 
càrrecs les proves que estimi necessàries per a la seva defensa. L'administració ordenarà la 
pràctica de les proves que estimi pertinents; el resultat de la prova practicada en l'expedient 
sancionadorel valorarà l'administració en el seu conjunt. 

66.2 L'instructor podrà rebutjar motivadament la pràctica d'una o mes proves quan les 
consideri manifestament improcedents o innecessàries o quan entengui que no poden 
alterar la resolució final a favor del presumpte responsable. 

Article 67. ResÒiució 

Les resoluc.ions sancionadores les dicten els òrgans del Departament competent en matèria 
de comerç i pel Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que es determini 
reglamentàriament. . 

Article 68. Execució de la resolució 

La resolució sancioriadora no pot ser executada fins que no s'hagi final itzat la via 
administrativa, o sigui ferma en aquesta via. 

o o O·n o· 
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Article 69. Procediment sancionador abreujat. 

En el cas d'infraccions que s'hagin de qualificar coma lleus, es podrà instruir" un expedient 
sancionador abreujat, quan es tracti d'infraccions flagrants i els fets hagin estat recoll its en 

. l'acta corresponent o en denúncia de l'autoritat competent. 

Article 70. Caducitat. 

70.1 Transcorreguts dotze mesos des de l'acord d'[nici del procediment sancionador sense 
·que s'hagi notificat la resolució, es produeix la caducitat del procediment, llevat del · 
procediment sancionador abreujat, en el qual el termini de caducitat és de sis mesos. · 

. ) . . . 

70.2 La caducitat podrà ser declarada d'ofici o al·1egada pels ·imputats. Acceptada 
l'al· legació per l'òrgan competent es declararà conclòs l'expedient i es decretarà l'arxiu de 
les actuacions · 

Article 71 . Prescripció de les infraccions. 

Les infraccions molt greus prescriuran als cinc anys, les greus als dos i les lleus als divuit 
mesos; aquests terminis es comptaran des del dia de la comissió de la infracció, o des de la 
finalització del període de comissió si es tracta d'infraccions continuades. 

Article 72. Prescripció de les sancions. 

Les sancions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos i les lleus a l'any; · 
aquests terminis es comptaran des del dia en què la resolució sancionadora esdevé ferma. 

Article 73. Mesures provisionals. 

73.1 L'òrg.an competent per resoldre el procediment administratiu sancionacfor pot adoptar, 
per açord motivat, prèvia audiència a les persones interessades, llevat dels supòsits 
d'urgència o quan pugui resultar frustrada la seva finalitat, amb el termini de 1 O dies per a 
formular · al ·legacions, les mesures de caràcter provisional que estimi necessàries. per 
assegurar l'eficàcia de la resolució que es pugui dictar, d'acord amb el que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i 105 de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, de règim jur.ídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya o les que les s~bstituieixin. 

73.2 En l'adopció d'aquestes mesures provisionals s'haurà de tenir en compte: 

a) L'existència d'elements de judici suficients que justifiquin la seva adopció. 

b) La proporcionalitat i idoneïtat de les mesures en atenció als fets circumstàncies 
determinants de la incoació i resolució de l'expedient sancionador. 

e) L'adopció de les mesures menys perjudicials possibles per als afectats. 

d) La impossibilitat d'adoptar mesures que puguin causar perjudicis d'impossible réparació. 

o o a· s ·'k, 
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73.3 Durant la tramitació del or5g~di~~t; l·es 11'iêsurês provisionals, d'ofici o a instància de 
part, podran ser alçades o modificades per acord motivat de l'òrgan competent. En 
·qualsevol cas, la resolució sancionadora s'haurà de pronunciar sobre el seu aixecament o 
manteniment amb caràcter definitiu. 

7~.4 Abans de l'inici del pr9cediment sancionador, l'òrgan competent, en casç¡s d'urgència, 
d'ofici i motivadament, pot adoptar les mesures provisionalísimes que estimi necessàries 
per a .la protecció dels interessos implicats d'acord amb els paràmetres assenyalats en el 
punt 3 d'aquest article. Aquestes mesures s'hauran de confirmar o modificar expressament 
en _l'ac~rd d'inicia~ió _del proc~_di.fl.l~~~ S.~~qi<t)f1.fij~r; ¡ ~~;.~·l· pas de que en l'acord esmentat no 
s'hi fac1 cap referenc1é;1 s'ha~rfl. :çf~Ll.t~rP~~i'1.:~~~q$..5 les rresures adoptades. ·. 

i 
I 

.. ·· .. 
Títol X. Infraccions i. sancions .' ·: .. . .!' . ... , 

J•j ' I 

Capítol I. Infraccions 

Article 7 4. Són infraccions lleus: 

1 En relació a l'exercici de l'activitat comercial i prestació de serveis 

a) Incomplir les condicions per a l'accés a l'activitat comercial i a la prestació de serveis 
assimilats a l'activitat comercial d'acord amb l'establert a l'article 7. 

b) Incomplir les condicions o requisits establerts a l'article 8.2 per a l'exercici de qualsevol 
activitat comercial O· de prestació de serveis en l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici 
d'altres tipus infractors previstos en la normativa sectorial específica. 

e) Incomplir l'obligació de comunicar, en el termini màxim de tres mesos, qualsevol de les 
modificacions recollides a l'article 1 O 

d) Exercir simultàniament les activitats de venda majorista i minorista incomplint l'establert a 
l'article 15. 

2 No efectuar les comunicacions previstes per aquesta Llei. 

3 En relació a l'estructura i condicions internes dels establiments comercials, l'incompliment 
de l'establert per aquesta Llei , per la resta de la normativa catalana, estatal i local respecte 
dels productes a comercialitzar o de la naturalesa dels serveis a prestar. 

4 . En relació a la venda no sedentària 

a) L'exercici de la venda no sedentària incomplint l'establert en aquesta Llei, els reglaments 
que la desenvolupin, així com en les ordenances municipals que la regulin 

. b) L'exercici de la venda no sedentària fora de les dates, dels horaris, del pérímetre o de 
l'itinerari autoritzat, així com aquella que incompleixi les dimensions o les condicions d'accés 
establertes per l'ordenança municipal corresponent 
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e) L'exercici de la venda no sedentària sens~ l'autoritzé;lció de l'ajuntament corresponent, 
que haurà d'exhibir-se de forma permanent en la parada ète venda o en el vehicle-botiga. 

. . 

d) L'exercici de la venda no sedentària en espais de titularitat privada incomplint l'establert 
en aquesta Llei pels establiments comercials en general. 

. . 
5. En relació a la venda a distància. L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Llei i 
en. la resta de la normativa catalana, així com els establerts en la normativa comunitària, 
estatal i local que sigui d'aplicació. 

6. En relació als locals d~stinats 'essencialment ·a la venda automàtica. L'Incompliment' de la 
normativa que els hi sigui aplicabl.e. · · 

7. En _relació a la venda en pública subhasta 

a) L'incompliment de les condicions o requisits per a l'exercici de la venda en pública 
subhasta de l'article 22 de la Llei. 

b) La realització de la venda en pública subhasta per empreses que no es dediquin 
exclusivament a aquesta activitat. 

8. En relació a les activitats de promoció amb finalitat extintiva, l'incompliment de les 
condicions generals recoll ides en l'article 24. 

9. En relació a la venda en rebaixes les practicades incomplint l'establert a l'article 25. 
. . 

1 O. En relació a les vendes en liquidació per circumstàncies relatives a l'empresa o relatives 
als productes, l'incompliment de l'establert a l'article 26 

11 . En relació als establiments especialitzats en la venda d'excedents o "outlets". 
L'incompliment de les condicions establertes a l'article 27 per a l'exercici d'aquesta venda. 

12. En relació a les condicions generals de les activitats de promoció amb final itat 
incentivadora: 

a) L'incompliment de les condicions establertes a l'article 28. 
. . 

b) En relació a les vendes i/o prestació de serveis amb obsequi, les practicades incomplint 
l'establert a l'article 29. · 

e) En relació a les ofertes conjuntes, les realitzades incomplint l'establert a l'article 30.2 

13. En relació a les activitats prohibides 

a) La realització de l'activitat comercial o la prestació de serveis en espais de titularitat 
pública o pr!vada sense les condicions legalment establertes per a exercir-les. · 

·b) L'oferiment o venda per les entitats a les que es refereix l'article 31.2' de productes o 
serveis al públic en general o incomplint les condicions establertes en aquest article. 
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e) La imposició, pels proveïd rs o ~it98-i'd~fs, ... als .èomeroi , de tractes discriminatoris 
respecte d'altres, així com la nega 1va injustificada a subministrar-los els seus productes o 
serveis 

d) L'incompliment de la prohibició de presentar, oferir o realitzar activitats comercials o de 
prestació de serveis _assimilats a aquesta en domicilis de titularitat privada que no estiguin 
regularitzats com a establiment, d'acord amb el que estableix l'article 32. 

. . . 

e) L'incomp)iQlElfl! qe . l 'l~1t¿I9tí;iiif.:a ~ l 'article 33 en referència a la prohibició de l'oferiment o 
venda dbjñitH_f~nà~~~ P,.~od~es o ~rveis . 

: --~ •. 1 · 1 u _ ... · .... · r · · 
I . 

. f): 1,:-'ipc;:~rr,iplime~. pet (e$1-'et'scanestfísiques o jurídiques que tinguin per finalitat prinCipal una 
. ~ activitat' difere·n·t a la comercial, de lp prohibició prevista a l'article 34. . . 

'. • • ' . ~.: : • .I f 

1 ~:( Eri }elàció amb el trencament éfestocs. L'incompliment dels requisits establerts a l'article 
35~ . . 

15. En relació amb els horaris comercials: 

a) L'obertura de l'establiment comercial en horari no autoritzat 

b) L'incompliment deJ temps màxim d'obertura establert per a l'establiment comercial 

e) L'obertura de l'establiment comercial en diumenge o dia festiu no inclòs en el calendari 
anual 

. . 
d) La manca d'exposició de l'horari d'obertura de l'establiment comercial de manera visible 
al públic, fins i tot amb l'establiment tancat 

16. Quan no sigui procedent qualificar-les com a greus 

Article 75. Són infraccions greus: 

1. En relació a la venda en pública subhasta 

·a) No fer constar en els· anuncis i les puges que l'article objecte de venda en subhasta és 
uria imitació o un article aparentment valuós. -

. b) No fer constar en els anuncis i les puges que l'article objecte d'una VElnda en subhasta 
que ~·acompanya amb el nom, les inicials o la signatura d'un autor no és el seu o~iginal. 

e) Que l'empresa subhastadora no s'hagi cerciorat, prèviament a l'inici de la subhasta, de la 
legítima procedència de tots i cadascun dels objectes que s'inclouen. 

2. En relació a les condicions generals de les activitats de promoció amb finalitat extintiva. 
Publicitar com a una modalitat de venda amb finalitat extintiva aquella que, d'acord-amb el 
que estableix aquesta· Llei no s'ajusta a aquesta modalitat. 

3. En relació a la venda en rebaixes 

-0 o o s 4 
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a) La realització de la venda en rebaixes .inéomplint 1;estable'rt' a l'article 25 quan l'empresa 
infractora realitzi publicitat en qualsevol mitjà de ·comunicació, com · a mínim, d'abast 
autonòmic. 

b) La venda en rebaixes de productes defectuosos, deteriorats, desaparellats o els que 
presentin qualsevol mancança en relació amb el mateix producte original · posat a la venda o 
els que es considerin manifestament obsolets 

. . 
e) La venda en rebaixes d'unitats d'un producte adquirides expre~san;¡ent amb aquesta 
finalitat. · . . · , 

4. En relació als establiments especialitzats en ' la 've~da' 'd'excedents o '.'outlets". 
L'incompliment d.e la prohibició d'anunciar venda en rèbaixes estç¡plerta a l'article 27.5 · 

· 5. En relació a les activitats prohibides, per les persones o entitats que tinguin 'pèr' finalitat 
principal la realització de préstecs, dipòsits o operacions de naturalesa anàloga adherides a 
l'oferta comercial de la mercaderia, de manera que l'una no es pugui fer · efectiva sense 
l'altra l'incompliment de la prohibició prevista a l'article 34.3. 

6. En relació a la venda a pèrdua, oferir o realitzar vendes al públic amb pèrdua 

7. En relació al pagament a proveïdors: 

à) L'incompliment dels terminis de pagament als quals es refereix l'article 38.1 d'acord amb 
la legislació vigent en matèria de morositat en les operacions. comercials. 

b) L'incompliment pels comerciants de l'obligació de documentar, en el moment de realitzar
se el lliurament de la mercaderia, l'operació d'entrega i recepció , amb menció expressa de la 
data en que s'efectua, així com la manca de conservació del document acreditatiu durant el 
període d'un any 

8. En relació a les infraccions previstes a l'article 7 4.15 en matèria d'horaris comercials, . 
quan l'empresa infractora faci publicitat d'una obertura no autoritzada en un o més mitjans 
de comunicació de, com a mínim, abast supramunicipal 

9. En relació a les infraccions previstes a l'article 7 4.15 en matèria d'horaris comercials, 
. quan l'empresa infractora; dins de l'àrea d'influència de l'establiment en qüestió; supera la 
. quota del 1 0% en un sector determinat de l'activitat comercial. 

1 O. En relació a la localització dels establiments comercials. L'incompliment de l'establert per 
aquesta Llei, per la resta de la normativa catalana, estatal i local respecte els criteris i 
determinacions de localització. · · 

11. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per 
les autoritats competents o els seus agents en compliment de les seves funcions 
d'inspecció, informació o investigació en les matèries objecte de la present Llei. · · 

12. Subministrar informació falsa, inexacta o de manera parcial a les autoritats competents o 
els seus agents en compliment de les seves funcions d'inspecció, informació o investigaciÓ 
eri les matèries objecte de la present Llei. 
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13. La coacció, resistència·, re resàlicrGt; ['1 -úMise\lol . a~r.a:-.fer e pressió o la seva 
temptativa contra els agents facul s per a l'exercici de les activitats d'inspecció, informació 

· o investigació en les matèries objecte de la present Llei. 
/ 

14. Limitar o impossibilitar a les autoritats competents o els seus agents l'accés als 
establiments cpmercials o als locals de les empreses objecte de les activitats d'inspecciÇ>, 
informació o investigació en les matèries objecte de la present Llei. 

15. La manipulació, trasllat o desaparició de les mostres dipositades reglamentàriament o de 
· les mercaderies interv!r.~-~df~~~~~ funcionaris competents com a mesura cautelar 

1.6. No : ef~~t~~~H~~\~~~aracidhs responsables preceptives o no disposar de les 

a~torit.~~~~o.~\ò .. l_~.i~è~~~rf ~'{trE\s~o~ents establertes en aquesta Llei. . 

·1tr.: èòrislgnar dades· falses ~n leJ. declaracions responsables preceptives o en qualsevol 
altra documertació adre·Ça~~.q radrhinistració prevista en aquesta Llei. 

' • • o ._ ,. • .~ , ,L ,!• • . ~ .. ,• .... 

18':''La reincidència en la comissió d'infraccions considerades com a lleus en un període de 
dos anys. 

19. Quan no sigui procedent qualificar-les com a molt greus. 

A~icle 76. Són infraccions molt greus 

a) .La reincidència en là comissió d'infraccions considerades com a greus en ~n període de 
cinc anys, sempre que no es produeixi com a conseqüència de la reincidència en infraccions 
lleus. 

b) Les infraccions que puguin donar lloc a perjudicis que, per la seva importància, puguin 
alterar greument les relacions sacio-econòmiques o siguin susceptibles de produir greus 
alteracions. 

e) Quan la quantia del benefici il·lícit obtingut com a conseqüència de la infracció superi 
l'import màxim de les infraccions qualificades com a greus 

d) Quan en el ·cas d'infraccions en matèria d'horaris comercials previstes a l'article 7 4.15 
l'empresa infractora, ·dins de l'àrea d'influència de l'establiment en qüestió supera la quota 
del 20% en un sector determinat de l'activitat · 

Capítol 11. Sancio-ns 

Article 77. Classes de sancions 

77 .. 1 Correspon dictar les resolucions sancionadores als òrgans de la Generalitat de 
Catalunya competents d'acer~ amb el que es determini reglamentàriament. 

77.2 Els titulars dels òrgans del departament competent en matèria de comerç i del Govern 
de la Generalitat podran imposar les següents sancions: 
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a) Multa .. ....... __ . 

b)Tancament temporal de l'establiment ihf~actor 

e) Publicitat de les sancions 

Article 78. Quantia de les sancions 

En la multa, les sancions aplicables a les infraccions que tipifica aquesta Llei són les 
següents: 

a) Per les infraccions lleus una sanció consistent en multa :de fins a ·20.000 € 

b) Per les infraccions greus una sanció cònsistent en multa d'entre 20:00~ . i 300.000 € 

e) Per les infraccions molt greus una sanció consistent en multa d 'entre . ~00.001 i 600.000€. 

Article 79. Graduació de les sancions 

79.1 La quantia de les sancions es graduarà tenint en compte els següents criteris, els quals 
es poden configurar com atenuants o agreujants: 

a) La categoria de l'establiment en funció de la seva superfície de venda 

b) El volum de vendes 

e) La quantia del benefici il ·lícit obtingut 

d) El nivell d'intencionalitat en la comissió de la infracció 

e) Termini durant el qual s'ha produït la infracció 

f) La situació de predomini de l'infractor en el mercat, encara que no es tracti de la primera 
empresa del sector en el mercat. 

g) La reincidència en la comissió d'infraccions de la mateixa naturalesa 

h) El reconeixement immediat de la culpabilitat i la manifestació de la voluntat d'esmena de 
la infracció come.sa. 

i) La comissió d'una infracció incomplint l'establert en una resolució d'advertiment. 

j) La pertinença una gran empresa o grup d'empreses 

79.2 L'òrgan sancionador pot aplicar l'escala relativa a la classe d'infracció inferior en grau a 
· aquella en la qual s'integra la considerada en el cas de què es tracti i, en conseqüència, 
establir la quantia de la sanció que correspongui, en els supòsits següents: 
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a) Quan s'apreciï una evident 's ¡¡ Iii lOCió de 'la culpabilitat de l'imputat o de l'antijuricitat del 
fet infractor com a· conseqüència de la concurrència significativa de com a mínim dos dels 
criteris enunciats en el punt anterior d'aquest artféle. 

b) Quan l'entitat infractora hagi esmenat immediatament la infracció comesa 
. . . 

79.3 Excepcionalment, l'òrgan sancionador, a proposta de l'instructor i atesa la naturalesa 
dels fets i lé! concurrència de com a mínim tres dels criteris atenuants establerts en el punt 
primer d'aquest article, pot acordar no imposar una sanció i, en el seu lloc, realitzar un 
advertiment al subjecte responsable. 

79.4 En cap cas . Poc;lr~. ~~n()t)~Í ¡~;~~~~rtiment aquella empresa que ja hagi estat 
sancionat prèvianie.~t ¡jW~ ,I? . ç~/hM&ib1~e la J11ateixa infracció, llevat que hagi trah~corregut 
un termini pe dos:anys ?e~ P,Ei la 1f~rvwta i e- I~ resolució. 

·, .. \ '. I I I .. I •. • \ 
t , o o l ..... " , lo 

~ . . . . \ 
Article 80\.:Tan_cam,~nt,te.mporal. de r:·~l~\J.liménf \ .... ... . 
80.1 En el cas· d'infraccions molt greus, en les que hi concorrin circumstàncies agreujant~ 
molt significatives, es podrà imposar la sanció de tancament temporal de l'establ iment per 
un termini màxim de tres anys. L'acord de tancament l'haurà d'adoptar l'òrgan competent 
per la imposició de sancions molt greus en matèria de comerç. 

80.2 La sanció de tancament temporal es comunicarà a la corporació local del terme 
municipal en la que es localitza l'establiment 

Article 81 . Reincidència 

S'entén que hi ha reincidència qua·n l'infractor hagi estat sancionat en l'any immediatament 
anterior per la comissió d'una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s'hagi declarat 
així per resolució ferma en via administrativa. 

Article 82. Publicitat de les sancions 

82.1 En ·el ·cas · de sancions greus o molt greus, les resolucions sancionadores · poden · 
acordar, com a sanció accessòria, per raons d'exemplaritat, la publicació de les sancion-s 
imposades de conformitat amb aquesta Llei. La publicació s'haurà de fer un cop la resolució 
sancionado.ra sigui ferma en via administrativa. 

82.2 La publicitat de la sanció s'ha de fer, com a mínim, en el DOGC i en dos mitjans de · 
comunicació d'abast autQnòmic, assenyalant el nom de la persona responsable o raó social, 
la infracció comesa i la sanció imposada. El cost de la publicació ha d'anar a càrrec de la 
persona o empresa sancionada. 

Article 83. Efectes de les sancions 

83.1 La imposició de sancions greus o molt greus pot comportar la limitació per a contractar 
amb l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que disposi la legislació sobre 
contractació del sector públic. · 

00058 
48 



17.7_.14 

. ' . ~ 
83.2 La normati~a reguladqr? de les subvencions i ajuts públics podrà tenir en compte en les 
seves bases reguladores les resolucion_s s_andonadpres fermes que hagin imposat sancions 
greus o molt greus en l'àmbit del comerç, dels servèis i de les fires. 

Articl.e 84. Multa coercitiva 

84.1 La multa coercitiva, com a mitjà d'execució forçosa, és un instrument independent de 
les sancions imposades i compatible amb a·queste'S. 

~ • , l 

I ' 
84.2 S'imposaran multes coercitives previ requerimer)t desatès dè compliment de la sanció 
imposada- en el termini previst. L'òrgan competent remetrà escrit requerint a la persona 
sancionada per a que, en el termini assenyalat en el mateix escrit, que no podrà superar el 
30 dies naturals, procedeixi a complir la sanció imposada, advertint-lo de les conseqüències 
de l'incompliment, especialment el de la quantia de la multa que s'imposaria, la qual no 
podrà ser superior als 10.000 € per a cada requeriment. 

84.3 Es podran emetre tants requeriments i imposar tantes multes coercitives com siguin 
necessàries fins que es compleixi amb la sanció o el requeriment imposat. 

Article 85. Tancament de l'establiment 

En cas d'infraccions consistents en la realització d'una activitat comercial o en la prestació 
de serveis en espais de titularitat pública o privada sense que el marc normatiu aplicable 
permeti el seu exercici la resolució sancionadora comportarà necessàriament l'acord de 
tancament de l'establiment. L'acord de tancament l'haurà d'adoptar el Conseller/a 
competent en matèria de comerç, a proposta de l'òrgan competent per imposar la sanció, 
llevat que ja correspongui al Conseller/a competent en matèria de comerç també la 
imposició de la sanció. 

Article 86. Competència sancionadora de les Corporacions Locals 

Les corporacions loc~ls, en l'àmbit de les seves competències segons la legislació de règim 
local, podran imposar s·ancions per la comissió de les infraccions lleus tipificades en els 
següènts apartats de l'article 7 4: 

a) Apartat 1, lletres: a), b) i e) 

b) Apartat 3 

e) Apartat 4 

d) Apartat 7 

e) Apartat 13, lletres: d) i e) 

f) Apartat 15, 

i per la comissió de les infraccions greus tipificades a l'article 75.16 en relació a l'obligació 
prevista ·a l'article 18.3. 
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·1. El departament competent en mLa-t·,.....è"""ri_a_d-:-e_c_o~e~Ç:·-~~b- l·;~diència prèvia del Consell 
Assessor ·de la Generalitat en Matèria de Comerç, ha d'establir, mitjançant una ordre, el 
calendari dels diumenges i festius en què poden obrir els establiments comercials. 
Aquesta ordre pot atorgar als ajuntaments la possibilitat de fixar alguna. de les dates 
d'aquest calendari amb efectes a tot el ~~~- te_rm.e ~unicipal. 

. · ..... .... .... , _,..,~ ,,:,,,._; ~ . . 

2. El departament competer:tt.er) matèti~l de•oomerç• ha d'establir l'obertura en un dia festiu si 
es produeix la cpincid~_ncia de dos o mjS¡ qjEis fe~ti~Js de caràcter genera.l consecutius, llevat 
de quan hi concpr.ri alguna: de lès!dates al que fa ref~rència la lletra d) de l'article 39.2. . 

. . ' t o 

3. L'ordre de; .. departamemt , competent" e~ 1matèri~ de comerç per la qué! I s'estableix el 
calendari. dels diumenges i festius amb obertura comercial autoritzada pot atorgar als 
ajuntaments la possibilitat de substitució de dates d'aquest calendari. La modificació es pot 
sol·licitar per a tot el municipi o només per a una part, degudament delimitada, quan en 
aquesta se celebri un esdeveniment que generi una gran atracció de visitants. 

4. Els ajuntaments poden establir una taxa per a cobrir les despeses addicionals en serveis 
municipals derivades de l'obertura d'establiments comercials en dies festius . 

Disposició transitòria 

Les excepcions en matèria d'horaris comercials derivades de la qualificació de municipi 
turístic a · efectes d'horaris comercials que són vigents en el moment d'entrada en vigor 
d'aquesta Llei, s'extingeixen en el termini fixat per la resolució d'atorgament de l'excepció o, 
si no s'hi especifica cap termini, transcorreguts dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei.. · 

Disposició derogatòria 

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei queda derogada qualsevol disposició de rang 
igual o inferior que s'hi oposi i en concret: 

1. La Llèi 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i 
usuaris 

2. EI.Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la 
Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, 

3. La Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals 

4. La Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades 
. activitats de promoció 

5. La lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret Llei 
1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials 
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6. La disposició Addicional i la Disposició Transit~~f~ ~:; R~>oA. e la Llei 9/2011, de 29 de 
desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

Disposicions finals 

Primera 
Aquesta Llei es promulga d'acord ·amb les competències exclusives en matèria de comerç· 
interior, fires i artesania estàblertes · als article$ 12.1 i 1·39.3 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya · • '; · 

Segona 
1. S'autoritza .el Govern per a que dictí les disposicions necessàries per aplicar aquesta Llei. 

2. S'autoritza el Conseller/a en matèria de comerç per a que específicament dicti les 
disposicions necessàries per despl.egar i aplicar el que preveuen els articles 4.p), 6.1 , 8.3, 
9.3, 11.2 i 40.1 .1) i per modificar els períodes estacionals establerts per a la realització de els 
vendes en rebaixes en l'article 25.1 O. • · 

Tercera 
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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