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a) Aquest projecte normatiu forma part del programa electoral 2012/Catalunya .2020 del 
partit que es troba a càrrec del Govern de la Generalitat i concretament en l'apartat 2.2.2 -
comerç: el model català- hi figura textualment el següent: "impulsarem la Llei reguladora de 
l'activitat de comerç, serveis i fires, comptant amb /es aportacions de /es entitats del sector i 
amb un ampli nivell de consens". · 

Com a conseqüència d'això, l'aprovació de l'avantprojecte de llei reguladora· de l'activitat de 
comerç, serveis i fires forma part dei.Pia de Govern 2013_-2016 (www.govern.cat). 

Ajxí mateix el Parlament de Catalunya en la Resolució 323/X (BOPC núm. 1 €?0 de 2.·1 0.13), 
sobre orientació de política general del Govern, en el punt 9 de l'apartat V. Recuperació 
econòmica, determina el següent: · 

"El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat de defensar el model comercial 
català, caracteritzat. per la coexistència equilibrada dels diversos formats de la distribució, 
amb un pes específic "/mp0rtat de /es petites i mitjanes empreses, i rebutja enèrgicament Ja 
voluntat .recenfralitzadora del Govern de l'Estat, que pretén neutralitzar l'ordenació comercial 
catalana i imposar la élésregvlació del sector. El Parlament reconeix el comerç urbà de • proximitat com un dels puntals del nostre teixit-econòmic i social i insta al Govern a tramitar 
amb la màxima celeritat possible l'avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comerç, 
serveis i fires amb vista a definir el marc jurídic que haurà de propiciar la consolidació i Ja 
projecció de futur d'un model nacionaf'. 

Per tant en l'elaboració del text normatiu que ens ocupa, l'avantprojecte de llei reguladora de 
l'activitat de comerç, serveis i fires, no es plantejable cap altre supòsit que no sigui elaborar 
un projecte de llei d'acord amb el model català de comerç, atès que el Govern es troba 
impel·lit a impulsar aquest avantprojecte en virtut del compromís electoral adquirit i de 
l'esmentada Resolució 323/X, de 27 de setembre de 2013. 

b) Pel que respecta a la matèria d'equipaments comercials, cal tenir en compte que aquesta 
es troba regulada íntegrament en un text normatiu específic, el Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, que fou aprovat per tal d'adaptar la 
regulació d'aquesta matèria als preceptes de la OSMI i al marc normatiu de l'Estat que 
configura la transposició d'aquesta Directiva. 

Aquest Decret Llei 1/2009 ha esdevingut norma consolidada atès que no ha estat 
qüestionada ni per l'Estat, des del punt de vista constitucional, ni recorreguda des de les 
·corresponents instàncies 'de la Unió Europea. · 

Això ens permet disposar d'una marc regulatori en matèria d'equipaments comercials 
inatacable per la nova bateria de disposicions que el Govern de l'Estat ha aprovat en els 
darrers anys, amb l'objectiu indissimulat de recentralització (llei de garantia de la unitat de 
mercat, entre d'altres), i que ha comportat un creuament de recursos d'inconstitucionalitat 
que han afectat seriosament àmbits com els horaris comercials, amb els perjudicis que això 
implica per al sector i per al manteniment d'un determinat model de comerç. 
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. En aquest sentit cal senyalar que en data 29 de esem~·~~ a1e{ ÏÓ11 fo~~~p~o~~d;:J Llei 
9/2011 , de .Promo.ció de. l'activitat econòmica, que en el seu articie 114 incorporava una 
modificació puntual de l'article 9 del Decret Llei 1/2009. 

Aquesta modificació puntual, fou objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part del 
President del Govern, invocant l'article 161 .2 CE que comporta inevitablement la suspensió 
automàtica de la norma recorreguda, durant un termini màxim de cinc mesos, amb els 
problemes procedimentals que això implica, i que va finalitzar amb la ,STC 193/2013, 21 de 
novembre, desfavorable als interessos de la Generalitat, per motius de forma i que 
posteriorment ha requerit l'aprovació del Decret Llei 7/2014, amb el mateix contingut que la 
norma anul·lada però utilitzant una tècnica diferent per tal d'evitar l'afectació íntegra als 
punts 3 i 4 de l'article 9 del Decret Llei 1/2009, amb els conseqüents efectes distorsionants 
per l'aplicació del conjunt de la dispostció. · 

Tenint en compte aquest constatat afany recentralitzador que s'ha traduït també en la 
interposició de recursos d'inconstitucionalitat contra qualsevol innovació normativa en l'àmbit 
que ens ocupa -comerç-, entre d'altres i atès que la normativa sobre equipaments comercial 
constitueix el nucli central de la normativa catalana sobre ordenació comercial, el 
Departament d'Empresa i Ocupació ha considerat que no era el moment d'incorporar-la al 
nou text normatiu, per tal d'evitar que fos atacada i qüestionada, i que pogués constituir un 
nou element de conflictivitat amb els conseqüents perjudicis per al sector, amb la intenció 
que en un futur s'incorpori la regulació dels equipaments comerc!als a la llei de comerç, 
serveis i fires mitjançant, per exemple, d'un text refós. 

e} La determinació de l'administració adequada en cada cas per tramitar els diferents 
aspectes que es regulen a l'avantprojecte ve determinada pels diferents àmbits 
competencials establerts per l'ordenament jurídic vigent i detallats a la normativa 
corresponent. 

En aquest sentit l'exemple exposat que fa referència a l'autorització municipal per a l'exercici 
de la venda no sedentària (art. 19.2) cal tenir en compte que aquesta funció correspon als 
ajuntaments d'acord amb el que estableix la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local, que juntament amb el Qecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local .de Catalunya i amb l'article 84 
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya defineixen el ventall de les competències pròpies dels 
aj!..mtaments. 

d) La incorporació dels serveis en general, i especialment dels serveis assimilables a 
l'activitat comercial dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest avantprojecte de Llei obeeix a la 
necessitat de donar un tractament similar a activitats econòmiques que tenen unes 
característiques i dinàmiques idèntiques des del punt de vista de la seva imbricació en el 
teixit urbà, especialment pel que fa referència a qüestions de dinamització econòmica i 
social de carrers o espais urbans, amb independència de la naturalesa contractual dels 
productes que s'ofereixen al públic i d'acord també amb el tractament unitari que es dóna a 
aquestes activitats des dels àmbits de planifièació municipal. · 

En aquest sentit cal tenir en compte que l'avantprojecte de Llei en alguns aspectes fa 
referència als serveis en general i en d'altres només fa referència als serveis assimilables a 
l'activitat comercial, però en cap cas imposa noves càrregues ni estableix nous règims 
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Cal tenir en compte que l'avantprojecte de Llei pretén aixoplugar totes aquelles activitats 
econòmiques que configuren l'a,bpstament, en sentit ampli, de les necessitats dels 
consumidors, establint quan s'escay· les regles de joc mínimes per mantenir una lleial 
competència dins del model¡qftalà d'integració en el teixit urbà. És per aquest motiu que en 
sentit nominal s'inclouen els sei'Véii de manera genèrica i a nivell més detallat es preveu 
que els que es puguin veure afectats per determinats aspectes de l'avantprojecte, caldrà 
que siguin especificats .. en.· .êl corrèsponent reglament que haurà d'entrar el perfil de les 
empreses i els efectes, si s'escau;-.Sobre les mateixes. 

e) Amb l'aprovació d'aquest avantprojecte de Llei de comerç, serveis i fires restaran 
derogades totes les normes que en matèria de comerç mantenien la seva vigència i només 
subsistirà, pels motius exposats, i amb la previsió de que això sigui subsanat en un futur, el 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. Per tant 
els objectius d'evitar la dispersió normativa, la compilació i l'actualització del marc normatiu 
qt,~e constitueix l'ordenació del comerç a Catalunya restaran pràctièament assolits. 

f) En l'elaboració de l'avantprojecte de Llei s'ha perseguit com un dels objectius principals 
reduir al màxim les càrregues administratives per a les empreses. En aquest sentit, cal 
considerar que aquest avantprojecte de Llei ha de constituir la base de l'ordenació comercial 
de Catalunya a partir de la qual es podran aprovar els desenvolupaments reglamentaris, que 
pertoquin per aquells àmbits que així ho requereixin, però en cap cas es podran afegir 
càrregues administratives no previstes en aquest text normatiu. Per tant a l'hora de 
quantificar el total de càrregues administratives que es derivin de l'ordenament jurídic català 
per a l'àmbit general de comerç, serveis i fires dependrà exclusivament del que es determini 
en aquest avantprojecte de Llei i en el Decret Llei 1/2009 que ja fou aprovat a partir de les 
premisses i criteris que imposa la OSMI i de la seva transposició. 

Les càrregues administratives previstes per l'avantprojecte de Llei són les següents: 
a) Aportar la documentació necessària per crear un cens d'empreses dedicades a l'activitat 
comercial i a la prestació de serveis assimilats a l'activitat (art. 9) 
b) Senyalitzar o retolar (art. 15.1 i 25.9) 

. e) Presentar una declaració responsable per exercir l'activitat de venda o prestació de 
serveis fora d'establiment (art. 18.3). 
d) Elaborar documentació i acreditar que es conserva (art. 33) 
e) Presentar una declaració responsable per a la realització d'activitats firals; i sol·licitud 
d'autorització per realitzar una activitat firal que ocupa espais de domini públic (art. 47). 
f) Col·laboració en les tasques de control i inspecció (art. 59) 

D'aquestes càrregues administratives, només l'a), la e) i la d) són novetats que obeeixen a 
la necessitat de donar resposta a noves modalitats comercials i que per les seves 
característiques requereixen un tractament específic per tal d'evitar situacions de 
competència deslleial, protegir als consumidors (com a efectes positiu indissociable), 
protecció del medi ambient i de la seguretat de les persones i béns, atesa la varietat 
d'activitats possibles la comercialització de productes que per les seves característiques 
requereixen un control previ per motius de salut o seguretat o la prestació de serveis que 
puguin requerir mesures correctores. 
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Per tant, en virtut del que s'ha detallat, es pot considerar que el nivell d'intervenció 
administrativa, juntament amb el nivell de càrregues per als administrats, en aquest àmbit és 
objectivament i comparativament molt baix i obeeix exclusivament a les necessitats 
bàsiques d'ordenació, relegant el control efectiu sobre l'exercici de les activitats amb 
l'objectiu de protegir els interessos generals en joc, a procediments i mesures "ex post" . 

. ·, 

g) Aquest avantprojecte de . Llei no constitueix una innovació regulatòria; es tracta d'una 
millora sobre la normativa ja existent fonamentada en els objectius detallats. Per tant no 

. s'ha establert ni previst cap mecanisme específic de seguiment i avaluació diferent del ja 
existent que es du a terme a través del servei d'inspecció, mitjançant les seves actuacions 
d'informació i control, que posteriorment es tradueixen també en l'avaluació de la 

· conflictivitat derivada de l'aplicació de la normativa de comerç, així com de l'eficàcia de la 
disposició en qüestió a l'hora d'assolir els objectius plantejats. 

Precisament un dels referents fonamentals a l'hora de dissenyar l'estructura i 1èontingut 
d'aquest avantprojecte de Llei han estat els coneixements assolits a partir de l'actuació 

. inspectora que ha permès determinar les situacions. 

h) Aquest avantprojecte ha tingut en compte de forma expressa les PIMES, atès que 
pràcticament la totalitat de les empreses d'aquest sector tenen aquesta consideració, tal i 
com s'ha exposat en la memòria d'impacte. 

És per això, que únicament s'han establert les càrregues administratives indispensables, per 
tal que l'administraèió pugui dissenyar polítiques eficaces per donar serveis i solució als 
problemes dels empresaris, així com per salvaguardar els interessos generals i la protecció 
a tercers. A més, aquestes càrregues s'han dissenyat amb els instruments d'intervenció 
.administrativa que representen una càrrega menor per a l'empresari. 

Aquest avantprojecte redueix les càrregues suportades en l'actualitat ·per les PIME, ja sigui 
mitjançant l'eliminació de la càrrega o utilitzant els instrument que menys graven a les 
empreses, i incrementant la seguretat jurídica que confereix el fet que una sola llei compili la 
major part de la normativa vigent, a mode de codi de comerç, solucionant així la 
problemàtica de la dispersió dels textos legals. 

No s'ha realitzat el mesurament del cost del compliment segons la dimensió de les 
empreses, atès que es co"nsidera que aquest cost addicional per a les PIME no existeix o és 
poc significatiu. Cal recordar que les càrregues administratives que preveu aquest 
avantprojecte s'instrumentaran en formularis individuals i molt senzills d'emplenar o en 
obligacions de facilitar informació, els quals no generen economies d'escala o aquestes són 
poc rellevants 

. i) Pel que fa referència als horaris comercials que es troben regulats al Títol IV de 
l'avantprojecte de Llei cal tenir en compte que ha estat incorporat al text, pràcticament de 
manera íntegra, el que s'estableix en el Títol I de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, que va ser aprovada a 

. partir de la proposició de Llei presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris d'Esquerra 
Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió. Aquesta Llei aprovada recentment 
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d'acord · amb les p;err~g~:i~es prop1es del Parlame~; ;~"''~atalun~: '~~=d ~el 
corresponent debat parlamentari forma part de l'ordenament jurídic vigent en matèria 
d'ordenació comercial,. per la qual cosa cal que sigui incorporada aquesta súbmatèria a 
l'avantprojecte, sense que pugui ser qüestionada, especialment si tenim en compte el 
delicat equilibri en què es sustenta i l'atac del que ha estat objecte novament des de l'Estat 
per suposades raons competencials que en realitat persegueixen imposar un model 
·regulatori alternatiu. 

j) En el text de l'avantprojecte s'hi troben recollits diversos apartats relatius a àmbits, 
modalitats de venda, o a la interrelació entre les diverses administracions que, malgrat no 
afegir cap contingut regulatori específic, tenen la funció d'apuntar conceptes o referències 
que · s'inclouen expressament dins l'ordenació comercial, la seva àplicació i 

· desenvolupament, per ·tal de permetre en un futur el desenvolupament reglamentari 
d'aspectes que, l'evolució de les pràctiques comercials, faci necessari ordenar o fomentar a 
partir de les competències pròpies, sense necessitat d'aprovar noves lleis que contribueixin 

'· a la. dispersió normativa que es pretén evitar. En aquest context s'hi troba la figura del 
"Bul?siness lmprovement Districts (BID)", que per al seu desenvolupament requereix una 
'habílitació 9e l'Estat en àmbits de la seva competència exclusiva, per tal d'asseguq3r el 
finançament de les actuacions que es derivin d'aquest model atès que aquesta és la qüestió · 
bàsica per al seu bon funcionament. L'opció de desenvolupar fórmules tributàries 
(contribució obligatòria) pròpies a partir de les nostres competències, seria objecte de recurs 
immediat per l'Estat invocant que incidiria sobre àmbits ja subjectes a tributació, amb la 
conseqüent duplicitat. 

Així mateix l'avantprojecte també pretén constituir un esquema general de les regles de joc 
que han de tenir en compt~ ~ls agents que participin en aquest àmbit econòmic, tant pel que 
fa referència a la regulaci6 general o específica, com al foment i la interrelació entre 
administracions en un únic text. 

k) En relació a l'article 33 relatiu al Títol 111 , sobre pràctiques prohibides i lleial competència, 
· es manté el redactat atès que es considera que l'agressivitat detectada en la venda 

domiciliària de determinats productes o serveis, així com l'oferiment d'àquests productes 
mitjançant trucades que desemboquen en perfeccionament immediat de contractes o 
compromisos en ferm de contractació, utilitzant, com s'ha constatat reiteradament, 
pressions i tècniques que.acaben produint confusió o directament engany en e! con15umidor 
per la ·utilització d'informació parcial o tergiversada que es dóna en molts casos; impedint 
que aquest pugui valorar adequadament el producte o servei que se li està oferint. Això no 
solsament afecta a les relacions de consum sinó que desprestigia en el seu conjunt aquesta 
modalitat comercial, atès que la magnitud d'aquestes pràctiques irregulars acaba constituint 
una competència deslleial envers els competidors, tant pel que fa referència al prejudici que 
causa en el consumidor per. la desconfiança en aquestes pràctiques, que desemboca en un 

· rebuig respecte a aquestes modalitats de venda, com pel fet del benefici que suposa per les 
empreses que duen a terme aquestes pràctiques irregulars pel que fa al volum nominal de 
clients ·que presenten amb els efectes que això comporta sobre les seves relacions 

. comercials amb tercers i sobre la seva valoració en el mercat en general, constituint 
pràctiques depredatòries absolutament distorsionants. 
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