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Avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires. 

- Identificació de la població d'empreses afectades 

1. Estimaçió del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, diferenc.iades,segons la seva dimensió: 

Tipus d'empresa Nombre d'empreses Volum de negoci 

Microempreses 185.798 63.968.969.000,00 € 

Petites 9.782 50.496.734.000,00 € 

Mitjanes 1.405 40.826.657.000,00 € 

Grans 386 56.446.878.000,00 € 

2. Estimació del nombre de treballadors ocupats a les pimes del sector (indiqueu el nombre de treballadors) 

Entre 650.000 i 700.000 (assalariats i autònoms) 

Observacions 
Font: Elaboració pròpia a partir a partir de dades de IDESCAT, extretes de l'enquesta anual de 
serveis éle l'IN E, (any 2011 ). 

Consulta al sector afectat 

sr No 
3. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les associacions empresarials que les representen sobre el disseny 

de la norma i les opcions de regulació abans de començar la tramitació? 

4. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions empresarials que representin la major part 
de les pimes del sector afectat? 

Observacions 

~D . 

~ .o 

En el tràmit d'elaboració de l'Avàntprojecte de llei s'han mantingut diverses consul~es tant amb 
PIMEC-Comerç com amb la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), entitats més 
representatives del sector del comerç, tenint en compte el pes bàsic de les microempreses i les 
pimes . No obstant això, també es va consultar amb l'Associació de Grans Empreses de Distribució 
(ANGED), representativa de la patronal de la gran distribució comercial (hipermercats) i amb el 
'Co·ns~ll"d'E;nipreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC) , que també reprE!sènta . 
interessos de la gran distribució comercial però en format de supermercat. Igualment, i per . 
l'afectació de la normativa a les activitats firals, es va consultar amb la Federació de Fires de 
Catalunya (FEFIC). 

Per altra banda en el tràmit d'audiència es preveu consultar de manera específica a .les entitats 
següents, representatives del sector de les pimes: 

- PIMEC Comerç. 
- Confederació de Comerç de Catalunya (CCC). 
- Agrupament de Botiguers de Catalunya (ABC). 
·_ Fundació Comerç Ciutadà. 

~ 

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

001.09 
. - Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (ANCECO) . 
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Mesurament de l'impacte sob.re les pimes 

5. S'ha. quantificat les càrregues administratives que es deriven del compli!T)ent de les mesures proposades? 

6. S'ha quantificat eis costos financers o els costos substantius més rellevant;; de la proposta normativa? 

7. Es ·garanteix que els costos que es generen per a les pimes no impliquen desavantatges competitius en reiació 
amb les empreses de major dimensió? 

8. Es garanteix q·ue les pimés poden operar en condicions de lliure competència en el mercat? 

Observacions 

Si No 

12:Ç10 

12:Ç1 0 

12:Ç1 0 

L'Avantprojecte de llei està orienti;\t de cara a mantenir l'equilibri entre els diferents tipus. de formats · 
comercials que operen en eLmero~t. és a dir, garantir unes condicions que permetin la lleial 
competència entre els diferents operadors econòmics, siguin pimes o empres~s de la gran 
distrib_ució comercial. , , ¡ 

. . . . i . 
Per ta_ilt, les respostes a aquestes j:1üestions han de ser necessàriament afirmatives, tenint en 
compte, a més, que tal i.coin es pqsa de manifest en la memòria sobre l'impacte regulatori, en el 
sector de comerç, serveis f firés· hi ha una p;evalença de pes econòmic i social de les pimes que 
determina les característiques del nostre teixit d'activitats comercials i de ~erveis assimilats.· 
L'Avantprojecte1 en definitiva1 opta pel manteniment d'aquestes característiques . 

. Valoració de mesures específiques per a les pimes 

Sí No 
9. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el compliment de la regulació per a les empreses més petites 

i, alhora, permeti assolir els objectius públics perseguits? I2:ÇI D 
Alguns exemples són: 
a. Exempcions temporals o períodes transitoris més llargs. 
b. Exempcions totals o parcials. 

c. Reduccions o bonificacions de quotes i ajudes financeres directes. 

d. Simplificació d'obligacions ~'informació. 

e. Campanyes informatives, guies d'usuari, formació específica, atenció a l'usuàri o altre~ mesures per millorar 
l'accés a la informació. 

f. Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes . 

. 1 ó, S'ha ~dòptat alguna d'aqúestes opcions de reg4lació més flexibles per a les pimes a la proposta nornia,tilïa? _ 

11 . S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i comprensible per a una persona sense formació 
específica en dret? 

12. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-lo més accessible? 

Observacions 

12:Ç! O 

12:Ç1 0 

12:Ç10 

L'Avantprojecte de llei té com un dels seus objectius la simplificació de la normativa i l'ordenació 
sistemàtica dels diferents conceptes i regulacions jurídiques que conformen el cos legal del 
comerç~ ~ls serveis i les fires. Aquests objectius contribueixen a fer més comprensible la legislaciÓ 
aplicable als sectors indicats . . 

D'altra banda, es suprimeixen o redueixen regulacions que també permeten un accés més fàcil a la 
reciulaCió normativa. 
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