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Informe j.urídic preliminar relatiu a l'avantprojecte de llei reguladora de l'ac~ivitat 
de comerç, serveis i fires 

Antecedents 

Per Acord del Govern de 30 de juliol de 2013, es va aprovar la· memòria preliminar de . 
l'avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires. 

· En data 13 de gener de 2015, la direcció general de Comerç tramet a ·aquesta . 
Assessoria Jurídica l'avantprojecte de llei esmentat, junt amb la documentació a que fa 
referència l'article 36.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre , modificat per la 
Disposició Final Tercera de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, de règim jurídic f de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya per tal d'iniciar la seva 
tramitació. 

D'acord amb el que estableix l'Acord de Govern de la Generalitat de 19 de maig de 
2009, amb caràcter previ a la incorporació dels avantprojectes de llei al fòrum del 
Sistema d'Informació i Gestió dels Documents del Govern (en endavant SIGOV) per 
realitzar el tràmit de consulta interdepartamental, l'Assessoria Jurídica del 
D~partament ha d'emetre un informe jurídic preliminar, que té per objecte comprovar 
que l'expedient disposa de la documentació prevista a l'article 36 de la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, avaluar l'adequació de la proposta al marc normatiu vigent i a les 
directrius de tècnica normativa, així com indicar si la iniciativa s'ha de sotmetre a 
consulta d'òrgans externs del departament, i als tràmits d'informació pública i 
audiència al -interessats. 

Anàlisi Jurídica 

1.Competència de la Generalitat sobre la matèria. 

El projecte té per objecte la regulació administrativa del comerç i dels serveis e·n el 
mercat interior. 

Aquest objecte s'enquadra en la competència exclusiva que els articles 121 i 139.3 
de l'Estatut d~Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria de comerç, . 
fires i artesania. 

La competència del Departament d'Empresa i Ocupació per tramitar aquest 
avantprojecte de llei, deriva de les competències que en l'àmbit de comerç i artesania li · 
atorguen els articles 3.11 .1 del Decret 200/201 O, de 27 de desembre, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

La competència del Govern per aprovar aquest avantprojecte de llei i presentar-lo al 
Parlament, es fonamenta en l'article 62,1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que 
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atribueix al Govern la iniciativa legislativa i en l'articl 6 b} i !3e. 1 de la Llei 13/20'08,-
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. · 

2. Tramitació de l'avantprojecte de llei. Documentació prevista a l'article 36 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 

L'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, estableix que la tramitació d'un 
projecte de llei requereix l'acord previ del Govern sobre l'oportunitat de la iniciativa, i 
s'inicia a proposta del departament o els departaments interessats, als quals 
correspon l'elaborar l'avantprojecte de llei corresponent. En aquest sentit, i tal com 
hem esmentat, per Acord del Govern de 30 de juliol de 2013, es va aprovar la memòria 
prèvia a l'inici de la tramitació d'aquest avantprojecte de llei. 

D'acord amb l'article 36.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, l'avantprojecte de llei 
ve acompanyat de la documentació següent: 

. a) Una memòria general, en la qual es justifica la necessitat de la iniciativa i 
l'adequació <;te la norma als fins que es persegueixen; el marc normatiu en què 
s'insereix; la relació de les disposicions afectades per l'avantprojecte de llei i la taula 
de vigències; la competència de la Generalitat sobre la matèria, i la relació motivada 
de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència i la 
procedència de sotmetre l'expedient a informació pública. 

b) Una memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades. Aquesta 
memòria inclou, un informe d'impacte pressupostari, en el qual es considera que el 
marc legal que es preveu establir no suposa una modificació o canvi substancial del 
model comercial i de les activitats firals vigents que impliqui la necessitat de disposar 
de recursos addicionals. La memòria també inclou un informe d'impacte econòmic i 
social, en el que es fa referència a l'afectació general sobre les empreses, les 
administracions públiques i la ciutadania. Finalment, s'inclou un informe d'impacte 
normatiu, en què s'avalua la incidència de les mesures proposades per la norma en 
termes d'opcions de regulació, de simplificació administrativa i de reducció de 
càrregues administratives per als ciutadans i les empreses; i finalment, un informe 
d'impacte de gènere. D'acord amb el que s'estableix a l'Acord del Govern, d'11 de 
febrer de 2014 pel qual s'aprova el Test de pimes, la memòria d'impacte del projecte 
inclou com a annex el Test de pimes, atès que incideix en l'activitat econòmica. 

Un cop analitzada aquesta documentació, es constata que el seu contingut és suficient· 
i està d'acord amb les previsions de l'article 36.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre. 

En conseqüència, i segons I'.Acord del Govern de 19 de maig de 2009, l'avantprojecte 
de llei acompanyat d'aquesta documentació i aquest informe jurídic preliminar, s'haurà 
d'incorporar al SIGOV per realitzar el tràmit d'audiència interdepartamental,és a dir, la 
posada en coneixement dels diferents departaments per tal que puguin formular les 
observacions que estimin pertinents. Aquest tràmit finalitza amb la presentació de 
l'avantprojecte de llei a la sessió corresponent del Consell Tècnic. 
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un· cop fetes les observacions per part dels diferents departaments, la unitat direCtiva . 
ha d'elaborar un document on es relacionin i valorin les esmentades observacions, 
amb indicació de les que han estat acceptades i les que han estat rebutjades i la 
motivació corresponent. 

D'acord · amb l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, el departament 
encarregat d'elaboració d'un avantprojecte de llei, el pot sotmetre a informació pública 
o a audiència de les entitats que tinguin encomanada per llei la defensa d'interessos 
que es podrien veure afectats per l'entrada en vigor de la llei. En aquest sentit, en el 
punt 5 de la memòria general es recullen les entitats afectades per la disposició i a les 
quals es realitzarà el tràmit d'audiència. 

I '• •' • 

''!; Ai~í doncs en considera que, ·en aquest cas, el tràmit d'audiència s'hauria de r~a litzar 
~it~~mçant la tramesa de l'avantproJecte a les entitats següents: 

- L'Associació Catalana de Municipis 
- La Federació de Municipis de Cat¡:¡lunya 
- Les campres oficials de comerç; indústria i navegació de Catalunya 
- Consell General de les Cambres 
- El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya 
-L'Ajuntament de Barcelona 
- PIMEC Comerç. 
- Foment del Treball Nacional. 
-Sindicats UGT i CCOO. 
- Confedera.ció 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). 
- Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (Cat Dis). 
-Federació Espanyola d'Indústries de l'Al imentació i Begudes (FIAB). 
-Associació PROMARCA. 
- Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (ASEDAS). 
-Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES). 
-Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED). 
- Associació Espanyola de Centres Comercials (AECC) . 

. - Associació de Mercats Municipals de Catalunya (AMMC). 
- Confederació Empresarial d'Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de 
Catalunya. 
-Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail (COMERTIA). 
- 'Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (ANCEÇO). 
- Federació de Fires de Catalunya (FEFIC). 
- Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya (FAAOC). 

D'acord amb el que disposa l'article 67 de la mateixa llei, i d'acord amb el punt 6 de la 
memòria general, atès que l'objecte de regulació pot afectar a un col·lectiu de 
persones i empreses molt ampli i dispers, es preveu sotmetre el projecte de decret al 
tràmit d'informació pública. · 
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El termini per realitzar els tràmits d'audiència i d'informació pública no pot ser inferior a 
quinze dies. 

Alhora que es fa el tràmit d'audiència i informació p(lblica, i seguint les directrius de 
l'Acord del govern de 19 de maig de 2009, s'han de demanar els informes preceptius 
següents: 
- Autoritat Catalana de la Competència, jç¡ 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 Ll~i. 
32/201 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 aque~ta Agència informar sobre disposicions que 
s'elaboren i que afecten a les persones consumidores i usuàries. 

Un cop realitzats els tràmits d'audiència i d'informació pública, i un cop emesos els 
informes preceptius la unitat ha d'elaborar un informe valoratiu amb la relació i 
valoració de les observacions i propostes formulades, amb indicació motivada de les 
que han estat acceptades o rebutjades. 

S'elaborarà una nova versió de l'avantprojecte de llei amb les observacions 
incorporades. 
En el cas que les aportacions efectuades en els tràmits d'audiència i d'informació 
pública modifiquin substancialmen~ el text originari de l'avantprojecte de llei , 
l'assessoria Jurídica ha d'emetre un informe jurídic complementari. 

A continuació, i amb caràcter previ a l'informe de la Comissió de Govern Local i del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), l'avantprojecte de llei 
s'haurà d'informar favorablement pel Consell Tècnic. 

Atès que el contingut de l'avantprojecte té incidència en les competències de les 
entitats locals, caldrà sotmetre l'avantprojecte de llei a la consideració de la Comissió 
de Govern ·local, d'acord amb l'article 193.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril , pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

D'acord amb el que disposa l'article 2.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, i atès que 
l'avantprojecte de llei regula matèries sòcio-econòmiques, és necessari sol ·licitar el 
preceptiu dictamen al Consell de Treballa Econòmic i social de Catalunya (CTESC). 

Un cop valorades i, si escau, incorporades al text les observacions d'aquests òrgans, 
amb indicació motivada de les que has estat acceptades o rebuljades, l'expedient 
complet, degudament numerat i amb un índex s'ha de trametre a l'Assessoria Jurídica 
del Departament, per tal que elabori l'informe jurídic final. 
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A continuació, el projecte serà introduït a l'ordre del dia ·del Consell Tècnic, per a la 
seva aprovació amb caràcter previ a l'aprovació definitiva per part del Govern. 

En aquest sentit, d'acord amb el que disposa l'article 36.5 de la Llei 13/2008, de 5 de 
novembre, correspon al titular del departament que ha elaborat un avantprojecte de llei 
de sotmetre'! a la consideració del Govern, el qual pot decidir dur a terme nous tràmits 
abans d'aprovar-lo com a projecte de llei. 

D'acord amb el que disposa l'article 36.6 de la mateixa llei, un cop aprovat el projecte 
de llei , el Govern ha de trametre'! al Parlament, acompanyat amb tota la documentació 
de l'expedient. 

3. Anàlisi del text de l'avantprojecte de llei 

L'avantprojecte de llei consta d'un preàmbul, 86 articles distribuïts en onze títols inclòs 
el títol preliminar, cinc disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria í tres· 
finC~Is , miljançant els quals es compila en un sol text tres dels blocs normatius _que 
conformen la legislació de comerç: la regulació del comerç interior, els horaris 
comercials i les activitats firals. Es continua amb la regulació separada de l'ordenació 
dels equipaments comercials, tot i que en la memòria preliminar ·es preveia incloure 
aquesta matèria a l'avantprojecte. En aquest sentit, es compila la regulació continguda 
en el 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; la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesure$ per a 

· determinades activitats de promoció; la Llei 8/1 984, de 25 de maig, d'activitats firals, i 
la Llei 1/1 990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i 
usuaris, que ara es deroguen. 

El Títol Preliminar (articles 1 a 4) estableix els principis rectors, la final itat de la llei , 
definicions, objecte i àmbit d'apl icació. Pel que fa a l'àmbit d'aplicació cal destacar que 
l'avantprojecte de llei incorpora els serveis, que per diverses raons poden ser 
considerats assimilables a l'activitat comercial per tal d'establir determinats criteris de 
seguretat jurídica. 

El Títol I (articles 5 a 22) regula les condicions i modalitats de l'activitat comercial i de 
Ja prestació de servei~ assimilats a l'activitat comercial. 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 . qu~lificació així com la de.limitació 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 serveis, en establiment comercial permanent, fora de l'establiment del 
venedor o del prestador del servei , venda no sedentària, venda a distància, la vençla 
automàtica, o la venda pel sistema de pública subhasta. 
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El Títol 11 (articles 23 a 30) es refereix a les activitats de promoció que es divideixen 
per la seva finalitat en extintives d'existències, en el capítol primer ( la venda en 
rebaixes, la venda en liquidació i la venda ·d'excedents en "oulets") o incentivadores 
(ofertes, vendes o prestació de serveis amb obsequi i ofertes conjuntes). 

En aquest títol cal destacar l'eliminació de la necessitat de comunicació de 
determinades vendes promocionals com les liquidacions i saldos. 

El Títol 111 (articles 31 a 38) recull una relació de les pràctiques prohibides o de les 
conductes que atempten contra la lliure i lleial competència. Aquest títol s'estructura en 
quatre capítols dedicats respectivament a les activitats prohibides amb caràcter més 
general, al trèncament d'estocs, a la venda a pèrdua i per últim als terminis establerts 
per al pagament a proveïdors . 

En relació a les pràctiques prohibides s'ha de fer una referència especial a la 
continguda en l'article 33 relativa a la venda de productes o oferiment de serveis a 
domicili. 

Aquest article estableix una prohibició absoluta de la venda domiciliaria que no hagi 
estat prèviament sol ·licitada i acceptada pels ·titulars o residents, així com de 

· l'oferiment de venda o de prestació de serveis mitjançant trucades o missatges de 
telèfons que no hagin estat prèviament acceptades pels destinataris . Es considera 
que ni a la memòria justificativa ni al preàmbul de l'avantprojecte s'argumenta quina és 
la raó d'imperiós interès general que justifica establir un règim molt més restrictiu que 
el previst a la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat pel Real 
Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, modificat per la Llei 3/2014, de 27 de 
març, articles 95 i 96, així com del previst a l'article 223 del Codi de Consum de 
Catalunya. 

Cal tenir en compte que la Llei 3/2014, de 27 de març, té entre les seves finalitats 
· protegir la situació més feble en què es pot trobar el consumidor en aquests tipus de 
relacions comercials a distància en 'Un procés d'adaptació de la regulació en aquest 
àmbit a les noves directives europees sobre protecció dels consumidors en els 
contractes celebrats fora dels establiments mercantils i, en concret, a la Directiva 
2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell , de 25 d'octubre de 2011 , sobre els 
drets dels consumidor~. per la que es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i 
la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen la Directiva 
85/577/CEE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consel l. . 

Pel que fa a l'oferiment de venda o de prestació de serveis mitjançant comunicacions 
publicitàries distribuïdes. a bústies de particulars, ja es troba regulat a l'article 12 de la 
Llei 9/2000, de 7 de juliol , de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya. 

El Títol IV ( articles 39 a 42) regula els horaris comercials. Es detalla l'horari comercial 
d'aplicació general a tot el territori, els supòsits d'exclusió de l'horari comercial general 
en virtut del tipus d'establiment o la seva localització, així com el procediment per a la 
determinació els municipis turístics com a excepció a l'horari comercial general. · 
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Aquest títol recull la regulació dels horaris comercials que conté la Llei 3/2014, de ·19 
de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. 

En relació a aquesta llei s'ha d'esmentar que el Ple del Tribunal Constitucional, per 
provisió de 2 de desembre de 2014, va acordar admetre a tràmit el recurs 
d'inconstitucionalitat numero 7067-2014, promogut pel president del Govern, contra els 
articles 1.2b), 2 i) , 2 j) , 3.1, 3.2 i 16.1 O. Atès que el President del Govern va invocar 
l'article 161.2 de la Constitució, s'ha produït la suspensió de la vigència i aplicació dels 
preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs -24 de novembre de 
2014- per a les parts del procés, i des del4 de desembre de 2014 (data de publicació 
al BOE)per als tercers. Així, aquesta suspensió afecta al màxim d'hores setmanals 
d'obertura comercial, a l'exclusió de l'horari general dels establiments comercials de 
venda personalitza o autoservei inferiors a 150 m2, als criteris de consideració de 
municipi turístic i també als períodes de rebaixes, que es regulen en l'article 25 de 
l'avantprojecte que ara s'analitza. 

El Títol V ( articles 43 a 50) relatiu a les activitats firals es divideix en tres capítols: el 
primer està dedicat al concepte 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 VI (articles 51 a 53) té per objecte establir els criteris d'ordenació i promoció de 
l'artesania així com l'organització dels diferents tipus d'esdeveniments en els que hi 
participin de manera principal artesans, tant si són de caràcter comercial com 
estrictament promociona!. 

El Titol VIl (article 54) 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 VIII (article 55) 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. 

El Títol IX (articles 56 a 73) regula la inspecció i el procediment per garantir el 
compliment de la Llei. El Capítol primer determina 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, i el capítol segon el procediment sancionador. 

El Títol X (articles 74 a 86) 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 
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A les disposicions addicionals hi ha una sèrie de disposicions complementàries 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 
comercials en dies festius. Així mateix es detalla l'afectació de l'import de les sancions 
imposades per infraccions a aquesta Llei i al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d'ordenació dels equipaments comercials 

A la disposició transitòria es regulen determinades situacions d'interinitat en relació a 
la qualificació de municipi turístic, derivades de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

Finalment hi ha tres disposicions finals en què s'invoquen els títols competencials, 
s'habilita el desenvqlupament reglamentari i es determina l'entrada en vigor immediata 

· d'aquesta Llei. 

4. Conclusió 

Aquesta Assessoria Jurídica, emet informe favorable a l'avantprojecte de llei 
reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires, d'acord amb el que estableix l'article 
19.1 a) del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 

.de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, ·14 de gener de 2015 

Firi'Mdo digitllmmt~ porCPISR-1 

CPISR 1 EsterRtcloúsanov.u 
• - Nombre de reconoclmiento (ON~ 

c"'ES.O.aOeparumentd'Emp rual 
Ocupació, ou•~ Públic~ dt 

Ester Rec.IQ <••W•"~CASR-I.o,.v•ow 
htlp\ ''www.catcen.ca~-.ti!rCPlSR·l 

· •'c~l' '"""RecioCaunovas. 

e !ïl""'"nNall"'f'~Esrer, 

a sa nova s ~~~~~~:::!!:~¿·uno~as 
Ftcha: 2015.0U <I 14:TO.Ji+01'00' 

Responsable de Comerç 

Conforme 

Firmada digitalrneote porCPISR-1 
Nlll ivitat Torr~on Gonzalez 
Nombftdt rec.OI'Iocimlento (CN~ e• ES. 
~partament~la Presidènc.i., 

CPISR-1 Nativitat ~~~:':r~i.=~,e;,~,bl•• •• 
Certifaci6CPISR·I, Oll'i<Veqf!u h ttp 1 • 

Torrejon Gonzalez ~.:;;;~·~"~C::"'I(C)()l. 
glt tflName .. NatMtat, 

· wialNumber .. ~.t15089Q, cn..CPISR-1 
NatMtat Ton ejan Gonzalez 
fKha: 201S.ol.t414:34J4 i 01'00' 

Advocada en cap (e.f. ) 

00172 

8 


