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Resposta I 02.02.2015 12.59 "h.~ ~ 

Bon dia. Hem penjat un nou text atenen la vostra observació~ Gràcies. 
I 

Data de la da'rrera actualització: 03 de febrer de 2015 16:42 
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Nota relativa a una observació sobre I'Avantp jecte de LÏei reguladora de l'activitat de 
comerç, serveis i fires, incorporat a l'Ordre del Dia del Consell Tècnic del dia 3 de 
Febrer de 2015, presen.tat pel Departament d'Empresa i Ocupació. 

Text presentat 

·o ins del cos de la proposta normativa presentada, s'inclou la previsió cont~mplada a l' article 
22, que pretén regular la venda en pública subasta. 

El text pr~qentat és el següent: 

"Article 22. Venda en pública subhasta 

22. 1 La· ven·qa en pútJÍi~~ subhasta es pot dur a terme de manera presencial o per sistema de 
comunicació a distància. Resten excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest article les subhastes de trtols 
així com les judicials.i ad17Jinistratives que es regiran per la seva normativa especifica. 

22.2 L'oferta de venda en subhasta haurà de contenir una descripció veraç dels béns que s'hi ofereixin, 
indicant si /es seves qualitats són certes, suposades o adverades per un expert identificat. 

22.3 Quan s'ofereixi la venda en subhasta d'una imitació o d'un article aparentment valuós o preciós, 
però que no ho sigui en realitat, caldrà fer constar expressament aquesta circumstància, tant en els 
anuncis com en les invitacions a les puges. 

22. 4 Quan s'ofereixi la venda en subhasta d'un objecte acompanyat del nom o de les inic(als d'un 
determinat autor o que aparegui signat pel mateix. es considerarà que es ven com a original de 
l'esmentat autor. 

22.5 L'empresa subhastadora no pot iniciar la subhasta sense haver-se cerciorat previament de la 
legítima procedencia de tots i cadascun dels objectes que s'inclouen en l'oferta. 

22.6 L'empresa subhastadora serà considerada responsable de l'incompliment de les obligacions i 
prohibicions que s'estableixen en aquesta Llei, sens perjudici de fes responsabílitats de qualsevol altre 
tipus que pugui correspondre al titular del bé subhastat 

22. 7 L'empresa subhastadora haurà de publicitar de manera adequada i suficient la relació de preus, 
percentatges ilo comissions que percep per la seva intermediació" · 

Previsió contemplada a la Llei del patrimoni cultural català sobre subhastes de béns 
integrants del patrimoni cultural català 

La Llei 9/1 993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català preveu, tambe al seu article 
22, una regulació expressa pel que fa a subhastes de béns integrants del patrimoni cultural 
català. 

L'article 22 de dita llei preveu el següent: 

• I · 
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"L'Administració de la Generalitat pot exercir els drets de tempteig i retracte sobre qualsevol bé 
integrant del patrimoni cultural català que se subhasti a Catalunya. A aquest efecte, els subhastadors 
han de notificar al Departament de Cultura, amb l'antelació que sigui fixada per reglament, les 
subhastes que afectin els esmentats béns. La Generalitat pot exercir aquests drets en benefici d'una 
altra entitat pública·o d'una entitat privada sense finalitat de lucre" 

Proposta alternativa i justificació 

En atenció a l'existència d'una regulació específica i singular de les subhastes de béns 
integrants del patrimoni cultural català, entenem convenient proposar la incorporació al text 
de l'Avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires, d'una remissió 
normativa a la llei sectorial específica sobre patrimoni cultural català respecte de les 
subhastes de béns integrants del mateix. D'aquesta manera, es garanteix el coneixement 
d'una especifitat sobre una sèrie de béns, en consideració al seu valor cultural i s'evita tractar
lo expressament, remetent-lo a la seva regulació per normativa sectorial, que pot modificar-se 
en atenció a l'evolució de les·característiques dels béns. 

Per aixÒ, proposem la incorporació d'un apartat 8 a l'article 22 proposat, amb el següent text: 

"22.8. La venda en pública subhasta de béns integrants del patrimoni cultural català estarà 
subjecta als requisits i condicionants específics previstos a Ja normativa sectorial reguladora 
del patrimoni cultural català" 
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