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Informació bàsica: 

Contingut de la proP.osta i aspectes principals I 
La proposta normativa ·cOQ~ta dels següents apartats: 
- Preàmbul explicatfu 9,e la norma 
- Títol Preliminar que in~l~u ~ls principis rectors, la finalitat de la llei, definicions de conceptes, 
l'objecte i el seu àllJbit d'aplicació 
- En el Títol Primet~es regulen les condicions i modalitats de l'activitat comercia l i de la 
prestació de serveis 'àssimilats a l'activitat comercial 
- En el Títol Segon es tracten les activitats de promoció (amb finalitat extintiva i amb finalitat 
incentivadora de vendes) 
- En el Títol Tercer es conté un recull de la regulació de les pràctiques prohibides i que 
afecten a la lleial competència, bàsicament la regulació establerta per la normativa bàsica 
estatal 
- En el Títol Quart es regula el règim dels horaris comercials, d'acord amb el que estableix la 
Llei 3/2014, de 19 de febrer 
- En el Títol Cinquè es regu len les activitats firals, incorporant el marc normatiu vigent ja 
adaptat a la OSMI · 
- En el Títol Sisè es regula la promoció i ordenació de l'artesania, així com l'organització · i 
tipologia dels esdeveniments artesans 
- En el Títol Setè es tracta dels instruments de col·laboració entre la Generalitat, 
l'Administració Local i les entitats que representen els sectors professionals de la distribució 
comercial per impulsar, desenvolupar i-facilitar l'aplicació d'aquesta Llei 
- En el Títol Vuitè s'estableix el concepte, objecte i contingut dels Plans de Foment de la 
Competitivitat del Comerç Urbà · 
- En el Títol 'Novè es preveu la regulació de la inspecció i el procediment administratiu 
sancionador destinat a garantir el compliment de la llei 
- En el Títol Desè es detallen els tipus infractors i el règim de sancions aplicable 
Es preveuen Cinc Disposicions Addicionals relatives a diversos aspectes dels horaris 
comercials, taxa municipal i afectació de l'import de les sancions, una Disposició Transitòria, 
també sobre horaris comercials i una Derogatòria que preveu una derogació genèrica de les 
disposicions que s'hi oposin i detalla la derogació específica de les normes amb rang de llei 
que substitueix. 
Per últim en tres Disposicions Finals s'habilita el desenvolupament reglamentari d'aquesta llei 
facultant, per raó de la matèria, bé al Govern o bé al Conseller o Consellera competent en 
matèria de comerç, així com també la seva entrada en vigor. 
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Objectius I · • O O 21·~ , O. 01. 17 O 4 714 3 .. 
-Compilació en un sol text normatiu de la leg!sl~ció; ç¡ue a~tuc: ment es troba dispersa . ~nJre.? , t · 
blocs normatius diferents (regula~ió Çel comèrÇ interior, horar~s comerttfàll~¡:;i 1~e~ivitats~?àtst"~~. 1~ 
fi d'acabar amb aquesta fragmen~ació que djficulta la seva com~ns19 glo6al. 
- Millora de. la regulació normativa: actualització, sistematitZació i çlarificació de conceptes, 
tenint en compte l'evolució de les activi~ats ..comercials durant els darrers anys i les demandes 
que provenen del sector . · . 
- Simplificació de la regulació i reducció de càrregues administratives, d'acord amb els 
paràmetres establerts per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior · 
- Incorporació a la regulació dels serveis que es poden considerar assimilables a l'activitat 
comercial · · 
- Regulació d'aspectes i instruments destinats a fomentar la dignificació i professionalització 
del sector 
- Vocació de permanència 

Pressupost 

Informes i al· legacions integrades en la seva tramitació (índex' dels documents que 
composen l'expedient administratiu -amb la memòria justificativa ·, convenis, ... ) 

1. Text de la proposta 
2. Memòria general 
3. Memòria d'avaluació d'impacte més 4 annexos (annex 1: informe en matèria d'horaris 
comercials, relatiu al recurs d'inconstitucionalitat contra l'RDL 20/2012, annex 2: formularis 
de fires, annex 3: memòria general del projecte de decret pel qual s'estableix el marc 
normatiu per a la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants, annex 4: 
memòria d'impacte del projecte de decret pel qual s'estableix el marc normatiu per a la 
regulació de la. venda no· sedentària en mercats de marxants) · 
4. Test PIME 

Referències, si escau, en el Pla de Govern 

Mesura Legislativa núm. 58 (Pla de Govern 2013-2016) 

Variables d'entorn: · .......................................... :···············································:· .. · ·· ~····· ·· ···· · ·· · ................................................................... ......... ............ ........ , ...... ;· ·········:······ 
' I 

Antecedents i dades de context(*) ~ \I 
La regulaèió de l'activitat comercial té 1~ ~eu fonament en els títols competencials 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, juntament amb l'article 139 en relació a 
l'artesania. 
Pel que respecta a algunes de les matèries que formen part d'aquest àmbit competencial, 
concretament horaris comercials, actualment hi ha plantejats davant del Tribunal 
Constitucional diversos conflictes competencials: 
- Re.curs d'inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya contra els articles 1, 
2, 8, . 22, 27, 28; les Disposicions Addicionals Setena, Novena i Onzena; Disposicions 
Transitòries Primera, Vuitena, Novena, Desena, Onzena, Dotzena i Catorzena, i Disposicions 
Finals Primera, Segona, Tercera i Quarta del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat -afecta als 
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Miru . 
r-------------------------------~~----------~----------------------~ horàris comercials, les vendes en rebaixes, les vendes en liquidació i les vendes 
promocionals-. (recurs núm. 1983-2013). 
- Recurs d'inconstitucionalitat interposat per l'Estat contra els articles 1.2, lletres a) a e) de la · 
Llei del Parlament-de ~Catalunya 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, en la 
redacció donada .per-l'article 1 del Decret Llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria 
d'hora~i.s corn~rçials ;i determinades activitats de promoció¡ els articles 2.1, lletres b ), e), d), f), 
i) i j) i 2.2 de la maieixa·Uei 8/2004 en la redacció donada per l'article 2 del Decret Llei 4/2012 
i l'article 5 del Decret Llei 4/2012 (recurs núm. 630-2013). Els apartats recorreguts estan 
saspeses: . • . 
- Recurs d'inconstitucionalitat interposat per l'Estat contra els articles 1.2 b ), 2 i), 2 j), 3.1 , 3.2 i 
16.1 O de la Llei de Catalunya 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats .de promoció (recurs núm. 7067-2014). Els apartats recorreguts estan 
suspesos. 
En data 30 de juliol de 2013 el Govern va adoptar l'acord pel qual fou aprovada la memòria 
preliminar de l'avantprojecte de Llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i f ires . · 
En el tràmit d'elaboració de l'avantprojecte s'han realitzat diverses consultes i s'han rebut 
aportacions de les principals organitzacions i les més representatives que aglutinen 
l'empresariat de la distribució comercial: PI MEC-Comerç, Confederació de Comerç de 
Catalunya (CCC), Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC), Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Distribución .(ANGED), Consell d'Empreses 
Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC). 
La intenció de desenvolupar aquest projecte normatiu i els seus objectius generals van ser 
exposats també en el marc del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de comerç òrgan en el que hi figuren representats les entitats patronals, els sindicats, les 
associacions de consumidors, les cambres de comerç i les entitats municipalistes (ACM i 
FMC) 

I Observacions 

I Fet rellevant (Sí/No) I si I Fet noticiable (Sí/No) I si 

(*) En aquest apartat s'inclou, entre d'altres, informació referent als antecedents que emmarquen l'actuació i les dades de context 
més rellevants, el suport mostrat pels organismes d'ens locals i els agents socials més significatius i tota aquella informació referent 
als organismes participants (les seves funcions i composició, les relacions amb la Generalitat, memòria d'activitats, si escau, etc.). 
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