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EDICTE de 16 -de febrèr de 2015, pel qual se sotmet a informació publica 
l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires. 

El Departament d'Empresa i Ocupació està impulsant la tramitació de 
l'Avantprojecte llei de comerç, serveis i fires. 

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el seu procés 
d'elaboració, i d'acord amb el que estableix l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 
de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, l'Avantprojecte llei 
esmentat se sotmet a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la 
Gen!Jralitat de Catalunya. 
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~L'~antprojecte Projecte de llei es pot examinar, en hores d'oficina, a la seu de la 
~ ... Qirecció General de Comerç (c. Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona), o bé 

consultar a la pàgina http:/7www.gencat.cat/empresaiocupacio/tauler, a l'apartat 
Exposició de projectes normatius. 

Les observacions, els suggeriments o les al·legacions es poden presentar a la 
mateixa seu on es pot examinar l'Avantprojecte de llei. 

002 41 



1/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6814- 19.2.2015 

'. ~ . • j, •• 

t •" o • l : 4 i :: ~" • I t CVE-DOGC-A-1504 7060-2015 

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ 
----------------------------------------------

EDICTE de 16 de febrer de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de comerç, 
serveis i fires. 

El Departament d'Empresa i Ocupació està impulsant la t ramitació de l'Avantprojecte de llei de co merç, serveis 
i fires .' 

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el seu procés d'elaboració, i d'acord amb el que 
estableix l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la General itat i del Govern, 
l'Avantprojecte de llei esmentat se sotmet a informació pública durant el term ini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

L'Avantprojecte de llei es pot examinar, en hores d'oficina, a la seu de la Direcció General de Comerç (c. Puig i 
Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona), o bé consul tar a la pàgina 
http ://www.gencat.cat/empresaiocupacio/tauler, a l'apartat Exposició de projectes normatius. 

Les observacions, els suggeriments o les al-legacions es poden presentar a la mateixa seu on es pot examinar 
l'Avantproj ecte de llei. 
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