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Bona tarda, 

. Per indicació del director de l'Oficina del Govern, us trametem unes observacions a Avantprojecte de .llei 
reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires. , SIG15EM00025, per tal que les considereu. 

Ben cordialment, 
Oficina del Govern 

Observacions 

1. Documentació: Informe jurídic preliminar. 
A l'informe jurídic preliminar s'estableix que: 

"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, dé 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 final itats _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, p. la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell , de 25 d'octubre de 2011 , 
sobre els drets dels consumidors, per la que es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell ¡ 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 Consell". · 

Us agrairíem que completéssiu l'expedient amb la justificació corresponent. 

2. De. conformitat amb les Recomanacions SIGOV - Intranet del Departament de la Presidència, caldria 
evitar l'ús de la negreta i de les marques en el text de la iniciativa i suprimir la referència a la versió, 
tenint en compte que l'aplicació Sl GOV. disposa d'eines per identificar tots els canvis produïts en les 
diferents versions dels documents. 

3. Títol. 
De conformitat amb el Manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya, ia referència 
a l'objecte de la disposició ha de consistir normalment en una indicació material i no en una indicació 
normativa. No s'haurien d'utilitzar les expressions "regular" o "de regulació" perquè no aporten cap 
informació específica. · 
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Es constata que l'Avantprojecte de llei, de forma majoritària, empra en el seu text articulat el concepte 
"serveis assimilables a l'activitat comercial". És per això que us proposem de substituir "serveis" per 
."serveis assimilables a l'activitat comercial" en el títol de la iniciativa i també en aquells preceptes que 
recullen el terme "serveis". 

5. Preàmbul. 
L'article 36.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern 
assenyala que els avantprojectes de llei han de contenir una exposició de motius. 

o • 

Us suggerim que valoreu l'oportunitat de substituir el terme "Preàmbul" que s'empra en el text de la 
iniciativa per l'exprèssió "Exposició de motius". · 

. 6. Preàmbul. 
Us proposem. de substituir "etc." per una altra fórmula de tancament més exhaustiva com. per exemple 
"entre d'altres" en el paràgraf sisè de l'apartat I del preàmbul. 

En aquest ordre de coses us proposem també de suprimir els punts suspensius de l'apartat 11 del 
preàmbul. · 

7. Preàmbul. 
·Us proposem de revisar la referència que es conté en la lletra a) de l'apartat 11 del preàmbul al Decret 
Legislatiu 1/1993, de 9 de març, Text refós sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text 
OOi6 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 marc. 

8. Preàmbul. 
A la lletra a) de l'apartat 11 del preàmbul s'estableix que un dels objectius de la Llei és compilar en un 
sol text tres dels blocs normatius que conformen la legislació vigent en matèria de comerç i fi res i que 
a"ctualment es troba dispersa en quatre blocs apartats principals diferents: la regulació general del 
comerç interior, els horaris comercials, els equipaments comercial i les activitats firals. 

Convindria revisar l'expressió "quatre blocs apartats principals diferents". 

9. Preàmbul. 
Tal com s'indica immediatament abans, a la lletra a) de l'apartat 11 del preàmbul s'estableix que "un dels 
objectius de la in[Ciativa és compilar en un sol text tres dels blocs normatius que conformen la legislació 
vigent en matèria de comerç i fires i que actualment es troba dispersa en quatre blocs apartats 
principals diferents: la regulació general del comerç interior, els horaris comercials, els equipaments 
comercial i les activitats firals. 

I que la Llei aglutina en un sol text les disposicions contingudes en el fins ara vigent 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 8/2004, de 23 de 
desembre, d'horaris comercials ; la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals; i la Llei 3/2014, 
d'~oraris comercials i de m~sures per a determinades activita,ts de promoció". 

· En aquest sentit l'Avantprojecte de llei conté un· títol quarf on es troba el règ im relatiu als horaris 
comercials: 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 de la qualificació de les zones turístiques com a excepció a l'horari comercial general. 
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Tenint en compte aquestes previsi,ons, si l'aprovació de la iniciativa comportés la derogació de la Llei 
8/2004, de 23 de desembrE), d'horaris comercials, hauria de reflectir-se tant a la disposició derogatòria 
de la iniciativa com a la memòria general de l'expedient. 

1 O. Preàmbul. 
Convindria completar la referència que es conté en la lletra a) de l'apartat 11 del preàmbul a la Llei 

3/2014, del19 de febre·r, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció i, 
tot seguit, a la Llei 3/2014, del 19 de febrer . 

..- També convindria revisar-hi la referència a la Llei 1/1990, de 8 de gener, ee sobre la disciplina del 
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, i al Decret llei 1/2009, de ~ 22 de desembre, 
d'ordenació dels equipaments comercials. 

11. Títol preliminar. 
Us proposem de revisar la rúbrica del Títol preliminar i del seu Capítol I per adequar-les al contingut i 
l'estructura del Títol preliminar en els termes següents: 

"Títol Preliminar. Principis rectors, finalitat§.. definicions, objecte .. f àmbit d'aplicació i definicions. 

Capítol I. Principis rectors i finalitat§.:." 

12. Article 18. 
Convindria completar la referència que es conté en l'article 18.2 de l'Avantprojecte de llei a la Directiva 
2011 /83/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de octubre de 2011, sobre els drets dels 
consumidors, per la qual 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 ConselL . ... 

13. Article 25. 
Convindria completar la referència que es conté en l'article 25.7 de l'Avantprojecte a la Llei 22/201 O, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

14. Article 31. 
Sembla que l'article 31.3 està incomplet. 

Convindria revisar la seva redacció a fi de completar-lo. 

15. Article 36. 
Convindria completar la referència que es conté en l'article 36.1 de l'Avantprojecte a la Llei 7/1996, de 
15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. 

16. Títol IX. 
Us proposem de revisar la ·rúbrica del Títol IX de l'Avantprojecte per adequar-la al contingut del Títol IX 
en els termes següehts: ' ' . 

' . t .: . 

"Inspecció i procedïment sancionador''. 

17. Títol IX. 
El Títol IX de I'Avantproje'cte de llei regula la inspecció en matèria de comerç el procediment . 

sancionador. 

Es constata que, tot seguit, hi ha el Títol X sobre "Infraccions i Sancions". 

Us suggerim que valoreu si, per raons de sistemàtica normativa, les previsions sobre infraccions i · 
sancions podrien constituir un capítol ' 'pi IX~~~ tercer, llevat que es consideri més oportú 
mantenir-ho així. LAMENT ~ff¡. C . . . . . · 

18. Article 73. 
: ·! . 

REGfSTftf GEN~.:¡ · ·-'- . j , 
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La r~missió que es conté en l'article 73.4 de l'Avantprojecte de llei al punt 3 d'aquest article, s'hauria 
d'entendre feta al punt 2. 

19. Article 77. 
Després d'assenyalar l'article 77.1 que "correspon dictar les resolucions sancionadores als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya compétents d'J!cord amb el que es determini reglamentàriament'', l'article 77.2 
fa referència a les sancions que podrañ-imposar "els titulars dels òrgans del departament competent en 
matèria de comerç i del Govern de la G~ner~litat". 

Com que inicialment s'ha assenyalat· qy~reglamentàriament es determinaran els òrgans competents 
per imposar les sancions, potser es podria prescindir de la segona previsió, tot i que, en matèria de 
resolucions sancionadores, l'article 67 de l'Avantprojecte ja estableix que "les resolucions 
sancionadores les dicten els òrgans del Departament competent en matèria de comerç i pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que es determini reglamentàriament". 

20. Disposició derogatòria. 
A la disposició derogatòria de l'Avantprojecte de llei s'estableix la derogació de qualsevol disposició de 
rang igual o inferior que s'hi oposi i, en particular, de les normes següents: 

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

2. El Text refós sobre comerç inter.ior, 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, 

3.' La Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals 

4. La Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats 
de promoció. 

Es constata que la relació de les disposicions que es projecta derogar no coincideix amb la prevista a la 
memòria general, que omet la derogació de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció. 

Us suggerim de verificar aquest punt. 

21 . Convindria dur a terme una revisió lingüística del text de la iniciativa. 

22. SIGOV. 
Convindria completar la fitxa en SIGOV de l'Avantprojecte de llei amb la referència a la memòria 

preliminar de l'Avantprojecte que va aprovar el Govern. 
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