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Sense impacte pressupostari addicional en aquesta fa e • 
. h 

Fets 

1. L'Avantprojecte de llei respon a la necessitat d'adaptar la normativa vigent en les 
matèries objecte d'aquesta norma al context actual i ésser a la vegada un referent 
legal el suficientment flexible per poder adaptar-se als canvis que sofreix 
constanment l.a societat, suposa, en síntesi, una millora de la regulació vigent, amb 
la qual es pretén sistematitzar i clarificar concepte~. i actualitzar-los a la realitat 
actual. 

2. Respon als objectius següents: 
• 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 glopal 

• Millora de la regulació .normativa: actualització, sistematització i clarificació de 
conceptes, tenint en colil1pte l'evolució de les activitats comercials durant els 
darrers anys i les ·demandes que provenen del sector 

• Simplificació de la regulació i reducció de càrregues administratives. 
• Incorporació a la regulació dels serveis que es poden éonsiderar assimilables a 

l'activitat comercial 
• Regulació d'aspectes i instruments destinats a fomentar la dignificació i 

professionalització del sector 
• Vocació de permanència 

3. El text de l'Avantprojecte regula, en síntesi, entre altres: les condicions i modalitats 
de l'activitat comercial ; les activitats de promoció; el règim dels horaris comercials; 
les activitats firals; l'artesania; els instruments de col· laboració amb l'administració 
local; la inspecció i el seu procediment i les infraccions i les sancions. 

4. · En la memòria d'avaluació d'impacte de la Direcció General de Comerç de data 15 
de juliol de 2014, es fa constar que l'entrada en vigor d'aquesta norma no ha 
d'implicar cap cost econòmic addicional i que serà en el desplegament 
reglamentari de la Llei que s'avaluaran els costos que se'n puguin derivar. En 
aquest sentit, es ressalta que aquest marc legal que es preveu establir no suposa 
una modificació o canvi del model comercial i de les activitats firals vigents que 
impliqui la necessitat de disposar de recursos addicionals. 
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Aq~:~e~t cent(e. d ir~diu , des del punt de vista estrictament pressupostari, informa 
.. favorablement sobre l'Avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis 
' .: :i ffres, en el· 'benêntps que les despeses que se'n derivin seran a càrrec de les 

disponibilitats pressupostàries del Departament d'Empresa i Ocupació . 
. .... ... 

El director general de Pressupo 

Josep Miralpeix i Casas 
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