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Memòria 9~~-~r~l de l' Avantprojec~e de llei r-egula~o~~ d~"i;a~;~~~ ~omerç, serveis 
i fires 

1. Justificació de la necessitat de la disposició adequaci~ als fins que es 
persegueixen 

La iniciativa respon a la necessitat d'adaptar la normativa vigent en les matèries objecte de 
l'Avantprojecte de llei al context actual i ésser a la vegada un referent legal el suficientment_ 
flexible per poder adaptar-se als canvis que sofreixen constantment les societats avançades 
com la nostra. 

En el context actual, els operadors que intervenen en el sector del comerç, dels servies i de 
les fires necessiten disposar d'una legislació de caràcter general que respongui als objectius 
següents: 

-1) Compilació en . un sol text normatiu de la legislació, que actualment es troba dispersa en 
tres blocs normatius diferents (regulació del comerç interior, horaris comercials, i activitats 
firals), a fi d'acabar amb aquesta fragmentació que dificulta la seva comprensió global. 

L'Avantprojecte de llei compila en un sol text la normativa dispersa que regula l'activitat 
comercial, de serveis i de fires que actualment es troba recollida en les lleis següents: el 
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en 
un text únic dels preceptès de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991 , de 29 de 
novembre; la· Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a · 
determinades activitats de promoció; i la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals. 
Aquestes normes han sofert diverses modificacions des de les seves respectives entrades 
en vigor, a través de disposicions legals específiques o bé a través de les anomenades lleis 
d'acompanyament a les lleis de pressupostos. 

En l'Avantprojecte de llei també es compila la Llei 111990, de 8 de gener, de disciplina del 
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que, tot i no mantenir la seva vigència 
en l'àmbit de consum, en què s'aplica la Llei 22/2010, del Codi de Consum de Catalunya, 
preveu determinades infraccions en matèria de comerç interior. Aix í mateix, s'aplica 
s~pletòriament en els àmbits reguladors del Text refós sobre comerç interior, _aprovat pel . 
Decret législatiu 1/1993, de 9 de març, i de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, ·d'horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. 

D'altra banda, en aquesta tasca de compilació, i a l'empara de les competències exclusives 
de· què disposa la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç (article 121 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya), es tenen en compte i es desenvolupen aspectes bàsics de la 
Llei de l'Estat 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. Val· a dir que els 
preceptes bàsics d'aquesta normativa afecten elements diversos, com conceptes i principis 
generals (definició d'establiment comercial o el principi de llibertat de preus}, les modalitats 
de venda (venda no sedentària, venda automàtica .... ) o les activitats de promoció (rebaixes; . 
ofertes ... ). 
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La recopilació 'del conjunt d'aquestes n ontribuir-a .. refo-FÇ'a guretat jurídica 
déls seus destinataris, que trobaran un text únic de referència davant l'actual laberint legal. 
Val a dir que aquesta compilació de normativa en un únic text és coherent amb la llista de 
competències exclusives a què es refereix l'article 121 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, sota l'epígraf de "comerç i fires". 

-2) Millora de la regulació normativa: actualització, sistematització i clarificació de conceptes, 
tenint en compte l'evolució de les activitats comercials durant els darrers anys i les 
demandes que provenen del sector. · · . ~ ,' .. ''.' ~""' H,.,~¡"i~ :tt..- , 

··''.• ... •JJj , ~, . 
Amb aquest Avantprojecte de llei es mitlor~ .la r.e9ulació normétiva a través de l'actualitzaCió, 
la sistematització i la clarificació de diferents còn'cé~t~ ~i.Jé fbrmen part de_ les matèries que 
inclou la norma. . . . 1 . 

"''· .... . . ' . " f 
La tasca d'actualització pretén que determinats aspectes de.la regulació vigent s'adeqüin als 
canvis que l'activitat comercial i les activitats firals ha experimentat durant els últims anys i 
puguin alhora satisfer les demandes provinents d'ambdós àmbits. Es tracta així mateix d'un· 
text que, .a més, ha de ser el suficientment flexible per donar resposta als canvis constants 
que experimenta el sector del comerç i les fires. 

La sistematització significa ordenar i estructurar els diferents apartats que formen part de 
l'Avantprojecte de llei, per tal de facilitar la seva comprensió i aplicació. · 

L'experiència assolida des de l'Administració de la Generalitat durant els anys d'aplicació del 
conjunt de la normativa de comerç i fires juntament amb la jurisprudència generada per la 
seva aplicació permeten que I'Avañtprojecte de llei inclogui una clarificació de conceptes 
que han estat objecte de reiterada controvèr~ia. És el cas dels límits de l'àmbit de l'aplicació 
de la normativa de comerç, determinats aspectes de la venda no sedentària, la línia divisòria 
entre les activitats de promoció de vendes que tenen finalitat incentivadora amb les que 
tenen finalitat extintiva, entre d'altres. 

En aquest terreny de millora de la regulació, s'ha de destacar que l'Avantprojecte de llei 
dedica un Títol a les funcions d'ins·pecció i procediment. Per . primera vegada en l'àmbit 
sectorial de _la regulació del comerç, els serveis i les activitats firals, es recull en un sol text 
normatiu el règim de control que ha de garantir l'acompliment dels preceptes de 
l'Avantprojecte de llei. Cal destacar que el caràcter exhaustiu de la nova regulació té en 
compte la supressió de règims d'intervenció administrativa o la substitÚció de ·règims 
d'autorització. per comunicacions prèvies que alhora comporten el necessari reforçament. 
dels controls "a posteriori" o "ex post". En aquest sentit, es regula la Inspecció i el seu règim 
de funcionament. D'altra . banda, s'estableixen les peculiaritats del règim . sancionador 
aplicat?le als àmbits objecte de la Norma. Quant a les infraccions i sancions, l'Avantprojecte 
de llei, en contrast amb l'actual normativa, concreta les conductes infractores i les qualifica 
directament en funció de la seva gravetat. En l'Avantprojecte de llei, per tant, es clarifica 
quines poden ser les conseqüències dels incompliments i, a l'hora, es contribueix a donar 
més seguretat jurídica a les persones destinatàries de la Norma. 
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-3) Simplificació de la regulació i reducció de càrregues administratives, d'acord amb els 
· paràmetres establerts per la Directi.V? 2ÇlOEW 23/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

12 de desembre ·de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. · 

D'acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, !:Avantprojecte de llei segueix la 
línea de reduir càrregues administratives als operadors i de simplificar les regulacions. 

Cal indicar que ja l'any 201 O, a través del Decret legislatiu 3/201 O, de 5 d'octubre, per a 
l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, .relativa als serveis en el mercat interior, es va incidir 

· en aquest sentit. L'entrada ·en vjgor d'aquest Decret legislatiu va comportar· la supressió 
dels règims d'intervenció administrativa en matèria de venda domiciliària i de venda a 
distància. Així mateix, el règim de·perniís per fer venda de saldos de caràcter permanent es 
va substituir per la presentació' d'una comunicació prèvia. D'altra banda, i en l'ambit de les 
activitats firals, el Decret legislatiu 3/201 O, va eliminar els règims d'autorització de les fi res i 
de les fires-mercat i els va substifu(r, amb caràcter general, per un règim de comunicació 
prèvia. 

L'Avantprojecte segueix en aquesta línia. Així, en la regulació de les activitats de promoció 
de vendes s'eliminen les comunicacions prèvies de les vendes en liquidació i de saldos 
establerts en el Text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1 /19~3, de 9 
de març. 

En matèria d'horaris comercials s'elimina el règim d'autorització per a l'obertura en dia festiu 
que actualment necessiten els establiments comercials, situats en poblacions de·menys de 
5.'000 habitats, la titularitat de les quals correspon a PIMES, que disposen d'una superfície 
de venda inferior a 150 metres quadrats i que es dediquen a la venda de qualsevol tipus de 
mercaderia diferent a la del sector quotidià alimentari. 

En darrer lloc, i pel que fa a les activitats firals, es suprimeix el concepte d'exposició i la 
regulació de les anomenades "fires i exposicions oficials" de Catalunya. 

D'altra banda, convé destacar que l'Avantprojecte de llei preveu la creació d'un cens 
d'empreses dedicades a l'activitat comercial i a la prestació de serveis assimilats a l'activitat 
comercial. No obstant això, es preveu que sigui mitjançant el desplegament reglamentari on 
s'~stableixi el procedi.ment i requisits relatius a la configuració del cens. 

Tot i que aquesta regulació és objecte d'una anàlisi en la memòria d'avaluació d'impacte,.és 
considera adient indicar que el cens és una eina necessària per poder disposar d'una 
informació el més actualitzada possible del conjunt dels operadors dedicats a l'acJivitat 
comercial o a la prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial. Ha de ser jgualment 
una eina imprescindible per dissenyar les polítiques comercials i que el f.et de no disposar
ne actualment, no facilita la identificació de les mancances o problemàtiques del conjunt del 
sector comercial i de serveis. 

Per últim, l'Avantprojecte de llei estableix un regrm de presentació de deClaració 
responsable, davant les autoritats municipals, en el cas de voler realitzar la venda o la 
prestació de serveis fora d'establiment comercial. La declaració ha de conteni r la 
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manifestació conforme la persona comerciant s'adequa a la normativa en matèria de 
seguretat i a la normativa vigent general de comerç. 

En els darrers anys s'ha observat un desenvolupament destacat d'activitats comercials o de 
prestació de serveis, habitualment de caràcter efímer (com són els coneguts com a "pop 
up"}, que solen .efectuar-se en espais privats, però fora de l'establiment habitual de la 
persona comerciant, que no compleixen, en diverses casos, els requisits mínims de 
seguretat i que poden posar en peri!l la seguretat de les persones. Així mateix, també s'ha 
constatat que, en algunes ocasions, -àquést~ ·~ptei~S? ~ctivitats no compleixen els requisits 
establerts per la normativa comerciaf'genetab;' lf~qlijti~éo~a! comporta una·actuació clarament 
deslleial davant la resta de persone~ comercia'nts. En ! conseqüència, esdevé necessari 
introduir la presentació d'una declar'àèió 1r~sf:>01'}~abl~ ~bans d'iniciar aquestes activitats. 
Aquest règim d'intervenció mínim, a més, ha d'ajud~r a les administracions (tant local com 

. I 

autonòmica} a poder realitzar els seus contr.pl~_)x post':, que en aquests casos han de ser 
immediats atès el caràcter efímer habitual d'aquest tipus:d'activitats. 

Aquest règim, com el cas de la regulació dèl cens, és objecte d'anàlisi en la memòria 
d'avaluació d'impacte: 

-4} Incorporació a la regulació dels serveis que es poden considerar assimilables a l'activitat 
comercial. 

L'Avantprojecte de llei incorpora en el seu àmbit d'aplicació els serveis que per diverses 
raons poden ser considerats assimilables a l'activitat comercial (per estructura, localització 
de l'establiment, pel sistema d'aproximació al client, per la seva incardinació i sintonia amb 
l'activitat estrictament comercial. .. ), a l'objecte d'establir uns criteris que confereixin 
seguretat jurídica a se.rveis que "de facto" i per inèrcia ja s'assimilen a la pràctica 
(bugaderies, tintoreries, perruqueries, locutoris, bars i restaurants, vídeo-clubs, cabines 
d'estètica/solàriums, entre d'altres). 

No obstant això, la incorporació dels serveis assimilats a l'àmbit d'apl icació de la norma no 
significa un tractament idèntic respec~e a les activitats comercials. Aquesta incorporació en 
cap cas comporta la imposició de· règims d'intervenció administrativa ni de càrregues 
administratives específiques per a les persones titulars d'activitats de prestació de serveis 
previs a l'accés a l'activitat econòmica corresponent o el seu exercici. No es preveu, a més, 
la subjecció dels titulars d'aquestes mateixes d'activitats de prestació de serveis a la 

· regulació dels horaris comercials. D'acord amb els principis de la Directiva 2006/123/CE del 
· Parlament Europeu l del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, s'arriba a la conclusió que la satisfacció de l'objectiu d'incorporar els serveis 
assimilables a l'àmbit d~aplicació de l'Avantprojecte de llei no precisa de l'establiment de 
mesures de control "ex ante" i que resultaran suficients els controls "a posteriori" que es 
puguin desenvolupar des de l'Administració a fi de garantir el compliment de la llei. 

-5} Regulació d'aspectes i instruments destinats a fomentar la dignificació 
professionalització del sector. 

L'Avantprojecte de llei introdueix mecanismes per dignificar i posar en valor l'exercici de 
l'activitat comercial i de serveis adreçada al públic en general i que comporten, a l'hora, la 
necessitat, almenys, d'haver de disposar d'uns coneixements bàsics en les llengües oficials 
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de Catalunya i sobre la normativa aplicable· a l'activitat en concordança amb el lloc que 
s'ocupa en l'empresa comercial. A més, i només per raons imperioses d'interès gener~! , 

l'Avantprojecte de llei preveu que, reglamentàriament, es puguin exigir requisits 
d'homologació i qualificació tècnica o experiència per a l'exercici de determinades activitats 
comercials o de serveis (professionalitzaci0). Cal considerar procedent aquesta remissió 
reglamentària. tenint -en compte qt,~e la_ c.om¡:>lexitat en l'establiment dels requisits esmentats, . 
atesa la multiplicitat d'activitats professionals cqmercials o de serveis existent, impedeix la 
seva concreció en la llei. : ~ ·• " · 

Així mateix, dins d'aquest objectiu s'i'lclou l'esment a la promoció i protecció de l'artesania. 
S'ha de considerar la procedència·. d'incloure en l'àmbit de l'Avantprojecte de lle i · una 
referència a l'activitat artesanal, atès la importància cabdal que té per a aqu-est sector la 
posada en el_ mercat i la comercialització dels seus productes. · 

D'altra banda, s'inclou la previsió de desenvolupar un Pla de foment ·de la competitivitat del 
comerç urbà com a instrument que ha de contribuir a la millora de l'eficiència del comerç 
urbà. 

· -6) Vocació de permanència. 

L'Avantprojecte de llei fixa els aspectes troncals que vertebren el conjunt de la matèria, de 
. tal manera que això no impedeixi l'aplicació directa de la majoria dels seus apartats i que la 

norma pugui mantenir la seva vigència en el temps. No obstant això, es preveu que els 
aspectes més conjunturals o que depenguin de situacions que poden variar fàcilment es 
releguin a l'àmbit reglamentari. En aquest sentit, l'Avantprojecte de llei concreta aspectes 
concrets que s'han de desplegar per reglament. 

2. Marc normatiu en què s'insereix 

Aquesta iniciativa s'insereix bàsicament en l'àmbit de la competència exclusiva de què 
disposa la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç i fires (article 121.1 de l'Estatut 
d'autonomia). Aquest article, dins de la competència exclusiva esmentada, inclou la 
regulació de l'activitat firal no internacional i l'ordenació administrativa de l'activitat comercial, 
la qual alhora inclou en tot cas: 

- La determinaci-ó de les condicions administratives per a exercir-la - i. dels llocs i els 
establiments qn s'acompleixi i l'ordenació administrativa del comerç electrònic o del comerç 
per qualsevol altre mitjà. . 
- La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les formes de prestació 
de l'activitat comercial, _i també de les vendes promocionals i de la venda a p_èrdua. . 
- La regulació dels horaris comercials, respectant en l'exercici d'aquesta competència el 
principi constitucional d'unitat de mercat. 
La classificació i la planificació territorial dels equipaments comercials i la regulació dels 
requisits i del règim d'instal·lació, ampliació i canvi d'activitat dels establiments. 
- L'establiment i l'execució de les normes i els estàndards de qualitat relaqionats amb 
l'activitat comercial. 
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Uva ati11:l r~acio a Ía disciplina de mercat. 

.Així mateix, i atesa la regulació prevista al Títol VI de l'Avantprojecte de llei, s'ha de fer 
esment al fet que l'article 136.3 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria d'artesania. 

Tenint en compte aquestes competències, el text de l'Avantprojecte de llei consta de les 
parts següents: 

••h'""~"' ~·· - •.. .• . 

- El Preàmb'UJ'jus~~catll!J.'de; la Norma. 

- Er Títol pre~iry¡inar ~artic[es 1 a 4) que tracta sobre els principis rectors, la finalitat de la llei, 
diverses definiciMs de-conceptes propis de la matèria comerç, l'objecte i l'àmbit d'aplicació 
de la norma. Aquest Títo11 es divideix en dos capítols: el primer capítol es refereix . als 
principis rectors. i.,ja.finalitat, mentre que el segon tracta l'objecte, l'àmbit d'aplicació de la 
norma i les definictons dels conceptes més rellevants continguts en la disposició. 

~ El Títol I (articles 5 a 22) es refereix a les condicions i modalitats de l'activitat comercial i 
d~ la prestació de serveis assimilats a l'activitat comercial i consta de dos capítols. En el 
primer capítol es concreten aspectes i requisits generals de l'activitat comercial i de la 
prestació de serveis i en el segon capítol s'estableixen les modalitats de l'aç:tivitat comercial i 
de la prestació de serveis (la venda o prestació de serveis fora d'establiment, la venda no 
sedentària, la venda de productes i prestació de serveis a distància, la venda automàtica, i 
la venda en pública subhasta). · 

. - El Títol li (articles 23 a 30) tracta sobre les activitats de promoció. El Títol es subdivideix en 
dos capítols. El capítol primer es refereix a les activitats de promoció amb finalitat extintiva 
de les existències (la venda en rebaixes, la venda en liquidació, sigui per circumstàncies 
relatives a l'empresa o bé per circumstàncies relatives als productes, i la venda d'excedents 
en establiments "outlets"), mentre que el capítol segon regula les activitats de promoció amb 
finalitat incentivadora de les vendes (les ofertes, les vendes o prestació de serveis amb 
obsequi , i les ofertes conjuntes). 

- El Títol 111 (articles 31 a 38) recull la regulació de les pràctiques prohibides i lleial 
competència_ El capítol primer d'aquest Títol es refereix a les activitats prohibides. El capítol 
segon tracta el trencament d'estocs. El capítol tercer es refereix a la venda, a pèrdua, mentre 
que el darrer capítol, el quart, tracta sobre els terminis de pagament dels comerciants als 
seus prove·í·dors. · · 

- El Títol IV (articles 39 a 42) regula el règim dels horaris comercials. Es fixa l'horari general 
als quals queden subjectes els establiments comercials, una llista de supòsits d'exclusions . 
al règim general d'h9raris, el procediment per qualificar un municipi com a turístic als efectes 
d'excloure o limitar l'aplicació del règim general d'horaris, i l'obligació dels comerços 
d'informar sobre el se.u horari comercial d'atenció a les persones consumidores. 

- El Títol V (articles 43 a 50) regula les activitats firals. Aquest Títol consta de dos capítols. 
El capítol primer estableix els conceptes i classificació de les activitats firals (fires i fires
mercat}, mentre que el segon es dedica al règim d'intervenció administrativa ·en les activitats 
firals. El capítol lli es dedica al Registre d'Activitats Firals. 
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- El Títol VI (articles 51 a 53) es refereix a l'artesania, en concret, a la promoció i protecció 
de l'artesania, i a l'organització i tipologies dels esdeveniments artesans. 

- El Títol VIl (article 54) tracta sobre els instruments de col-laboració que s'han d'establir 
entre la Generalitat i l'administració local per garantir l'aplicació de la Llei. 

- El Títol VIII (article 55) estableix el conèepte, objecte i contipgut del Pla de foment de la 
competitivitat del comerç urbà. . , , 

- El Títol IX (articles 56 a 73) estableix la regulació de la inspecc1o 1 el procediment 
admin_istratiu necessaris per garantir el compliment de la Llei. Es distingeixen dos capítols: el 
primer, sobre la inspecció, i el segon sobre el procediment. 

- El Títol X (articles 74 a 86) regula les infraccions a la Llei i el règim de les sancions davant 
els incompliments de la mateixa Llei. El Títol es subdivideix en dos capítols._ El primer tracta 
les infraccions i el segon les sancions. Quant a les infraccions, es distingeixen infraccions 
lleus, greus o molt greus. Pel que fa a les sancions, s'estableixen els seus tipus (la multa, el 
tancament temporal de l'establiment infractor i la publicitat de les sancions), els seus 
imports, en funció del tipus d'infracció, els criteris per graduar les sancions, el concepte de 
reincidència, els efectes de les sancions, la multa coercitiva, el tancament de l'establiment i, 
per últim, es concreta la llista d'infraccions lleus que els ajuntaments poden sancionar. 

L'Avantprojecte de llei es completa amb les disposicions següents: 

· - Una disposicio addicional, amb cinc apartats, relatius a horaris comercials (establiment del 
calendari de dies festius d'obertura autoritzada, possibilitat d'establir una taxa municipal per 
cobrir les despeses, en serveis municipals, derivades de les obertures d'establiments 
comercials en festiu , i afectació de les sancions imposa_des per incompliment de les 
disposicions contingudes en aquesta Llei) . 

- Una disposició transitòria, sobre la vigència de la qualificació del municipi turístic. 

- Una disposició derogatòria, amb la concreció de diverses Lleis que es deroguen en la seva 
totalitat: Llei 1/1990, Decret legislatiu 1/1993, Llei 8/1994 i Llei 3/2014. 

- Tres disp"osicions finals. La primera i la segona sobre l'autorització ge~eral al Govern p·er . 
fer el desenvolupament reglamentari de la Llei i l'autorització al consell.er o consellera 
competent en matèria de comerç per desplegar articles específics de l'Avantprojecte. La 
tercera disposició es refereix a l'entrada en v igor immediata de la Llei. 

3. Relació de disposicions afectades i taula de vigències i derogacions resultants 

Les disposicions afectades íntegrament per l'Avantprojecte de llei que s'esmenten 
cronològicament són: 

-·· -'•·· 00.0 69 
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- La;Liei_ 1/199Ò, de 8 de gener, de disciplina\Qe.I..JllJeJ:Ga+-+·-ee defeñsà.dels consumidors i dels 
usuaris. 

- El Decretlegislatiu 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 8/1 994, de 25 de maig, d'activitats firals. 
. . ... ... ! . 

- La Llei 3/2014, de 1 ~~~i J~t)Yet, \rHbfaf.is comercials i. de mesures per a determinades 
activitats de promoció. · '· • •' • ! · 

\ 
. ': ,. I lt li . ~ . 

Així mateix, també es veuen àfectats ~arcip.lment el Decret Llei 1/2009, de 22 de ~esembre, 
d'ordenació dels equipaments comercials, ~ la Llei 9/2011 , de 29 de desembre, de promoció 
de l'activitat econòmica. ...... , 

D'altra banda, l'Avantprojecte de llei comporta la derogació d'aquestes disposicions: 

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

- El Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991 , de 29 de 
novembre. 

- La Llei 8/f994, de 25 de maig, d'activitats firals. 

- La disposició addicional i la disposició transitòria tercera de la Llei 9/2011, de 29 de 
desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

- 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. 

Així mateix, resulten derogades altres disposicions, d'igual o inferior rang que s'oposin a les 
disposicions contingudes en aquesta Norma. 

4. Competència de.la Generalitat sobre la matèria 

La Generalitat disposa de la competència exclusiva en matèria de comerç i fires, en els 
termes previstos per l'article 121.1 de l'Estatut d'autonomia. Així mateix, la Generalitat. 
disposa de la competència exclusiva en matèria d'artesania, d'acord amb el que estableix 
l'article 139,3 de l'Estatut d'autonomia. 
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5. Relació motivada de les persones i les entitats a les ql!als s'ha d'atorgar el tràmit 
d'audiència 

Les persones i entitats afectades per l'Avantprojecte de llei a les quals se'ls ha d'atorgar el 
tràmit d'audiència d'acord amb la legislació vigent, són les següents: 

- L'Associació Catalana de Municipis, atesa la incidència de I'Avanprojecte en l'àmbit de 
competències locals i d'acord amb el que estableix l'article 22 del Decret 110/1996, de 2 
d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de 
Catalunya i el registre corresponent, té la condició de representant dels interessqs de les 
institucions de govern local que agrupen . 

. - La Federació de Municipis de Catalunya, pels mateixos motius que l'entitat esmentada 
anteriorment. 

- Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i el Consell General de 
les Cambres, d'acord amb el que estableixen respectivament els articles 11.1 b) i 34 d) de la 
Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de 
Catalunya i del Consell General de les Cambres, ja que l'Avantprojecte afecta els interessos 
generals del comerç. 

- El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, tenint en compte l'article 127-9, 
apartat 1 a) de la Llei 22/201 O, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, atès que 
l'aplicació de la norma afecta els drets i interessos de les persones consumidores. 

- L'Ajuntament de Barcelona, atès que la per la singularitat d'aquest municipi establerta per 
la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, hi ha diverses 
regulacions en l'Avantprojecte que poden afectar-lo. 

D'altra banda, es considera procedent donar el tràmit d'audiència a les assoc1ac1ons i 
entitats representatives dels sectors socioeconòmics afectats directament per l'àmbit 
d'aplicació de l'Avantprojecte de llei següents: 

- PIMEC Comerç. 

- Foment del Treball Nacional. 
. . 

-Sindicats UGT i CCOO . . 

- Confederació de Comerç de Catalunya (CCC). 

- Agrupament de Botiguers de Catalunya (ABC). 

- Fundació Comerç Ciutadà. 

- Fundació Barcelona Comerç. 

-Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC). 

• j 
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-Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (Cat Dis). 

-Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB). 

- Associació PROMARCA. 

- .Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (ASEDAS) .. .. ... ,. .. ...... 
. f, .. ¡, /.i~:;>. :r·i'-; 

- Associació de .Cadenes Espanyoles de Sup~r.I)Tlercat,s (ACES). , 
-Associació Nacional de Grans Empreses aêr ~istti~u~ió (ANGED). 

-Associació Espanyola de Centres ComerciaJs (AEJ). 
; 

.. . ... o~ .... • I 

- Associació de Mercats Municipals de Catalunya (AMMC). 

~ 

~ .. 

-Confederació Empresarial d'Hostalaria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya. 

-Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail (COMERTIA). 

- Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (ANCECO). 

- Federació de Fires de Catalunya (FEFIC). 

-Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya (FAAOC). 

També cal disposar dels informes dels organismes i entitats següents: 

-Autoritat Catalana de la Competència, ja que d'acord amb l'article 8."1 b) de la Llei 1/2009, 
de "12 de febrer, correspon al director general d'aquest organisme emetre informes sobre els 
projectes de llei que, per llur contingut econòmic, puguin incidir, a criteri de l'òrgan impulsor 
de la norma, en les condicions de competència en el mercat. 

- Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb l'article 8. f) de la Llei 32/20"1 O, d'1 
d'octubre, perquè a l'Avantprojecte de llei hi ha aspectes de la regulació que poden incidir 
en l'àmbit de protecció de dades de caràcter personal. . . 

- Agència Catalana del Consum, atès que l'article 3.1 o) de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, estableix que correspon a aquesta Agència informar sobre disposicions que 
s'elaboren i que afecten a les persones consumidores i usuàries. 

- Institut Català de les Dones, atès que l'article 36.3 b) de la Llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que els Avantprojectes 
de llei han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte de gènere i que l'Acord 
GOV/117/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques· de 
dones del Govern 2012-2015 atribueix a l'Institut referit l'elaboració de l'informe d'impacte de 
gènere. 

00072 
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- Comissió de Govern Local de Catalunya, d'acord amb l'article 193.1 a) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, correspon a aquesta Comissió emetre informes sobre avantprojectes de llei que 
afectin el règim local. En aquest sentit, diverses disposicions de l'Avantprojecte de llei 
afecten el règim local. 

-Consell de Treball, Econòmic:¡ Social .de Catalunya, de conformitat amb el que determina . 
l'article 2.1 a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, atesa la incidència socioeconòmica de 
l'Avantprojecte de llei. 

6. Proce<;tència, s1 escaú, de sotmetre J'~xpedient a informació pública 

L'Avantprojecte de llei té una afectació general respecte de qualsevol persona, sigui física o 
jurídica, que desenvolupi o pretengui desenvolupar activitats comercials o de serveis, així 
com també quant a les persones responsables de l'organització d'activitats firals . Per tant, 
atesa la indeterminació del nombre de persones que s'han de veure afectades per l'aplicació 
dels seus preceptes, cal sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública. 

Barcelona, 15 de juliol de 2014 

Josep Maria Recasens 
Director general de Comerç 
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