
M Generalitat de Catalunya · 
MllJ:J Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comerc; 

AVANTP~OJECTE DE LLEI DE COMERC, SERVEIS 1 FIRES 
Al ·legacions presentades dur.ant el tramit d'audiencia i informació pública 

ACAVE: Associació Catalana d'Agencies de Viatge Especialitzades 
ACES: Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados 
ACCO: Autoritat Catalana de la Competencia 
ACCONSUM: Agencia Catalana del Consum 
ACM: Associació Catalana de Municipis i Comarques 
AECC: Asociación Es.pañola de Centros y Parques Comerciales 
AJ. BARCELONA: Ajuntameht de Barcelona 
ANGED: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 
ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SAU 
APDCAT: Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS 1 PROPIETARIS DEL P.l. ELS DOLORS 
CAREC: Consell Assessor pera la Reactivació Económica i el Creixement 
CEDAC: Consell d'Empreses Distribu'idores d'Aiimentació de Catalunya 
C.ECONOM: Col·legi d'Economistes de Catalunya 
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA, RESTAURACIÓ 1 APARTAMENTS TURÍSTICS DE CATALUNYA 
CONSELL DE COL·LEGIS D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 
DGABMP: Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni (Departament de Cultura) 
FEDERACIÓ CATALANA D' ASSOCIACIONS DE GREMIS DE FLEQUERS 
FEDERACIÓ CATALANA DE CARNISSERS 1 CANSALADERS - XARCUTERS 
FEFIC: Federació de Fires de Catalunya 
FIRA BCN: Fira de Barcelona 
FMC: Federació de Municipis de Catalunya 
GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA 
GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA 
GUILLEM DIAZ FALO 
ICD: lnstitut Catala de les Do'nes 
PIMEC- Comerc;: Petita i Mitjana Empresa Comercial 
UVA: Unió de Venedors Ambulants 
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M Generalitat de Cataluny-a 
W . Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comerc; 

Obser. Gen. Prev.: Observacions ger.~erals prévies 
Prea.: Preambul 
Disp. Ad. Disposicions Addicionals 
Prop. Ad. Gen.: Propostes d'addició amb caracter general 
Prop. Ad. (Núm).: Propostes d'addició a (articles concrets) 

ART. 

Obser 
Gen. 
Prev. 

AL·LEGACIÓ 

1) Definir legalment els serveis assimilats 
a l'activitat de comerc; i establir-ne el 
regim menys. restrictiu possible d'acord 
ambles prescripcions de la DSMI 

2.a) Es posa en qüestió la línia normativa 
que des de fa molts anys va en defensa 
del model catala de comen;. 

2.b) Es fa referencia a un informe realitzat 
per I'OCDE que situa la normativa 
espanyola com la tercera més restrictiva 
entre els 29 pa"lsos.analitzats. 

ENTITAT 

1)ACCO 

2)CAREC 

VALORACIÓ 

1) Tal com es preveu a l'avantprojecte 
de Llei els serveis poden quedar 
afectats per alguna de les 
preseripcions contingudes a la seva 
part dispositiva. Cal revisar els efectes 
de la Llei sobre la prestació de serveis 
en general , per tal d'evitar 
indeterminacions i excessos de 
regulació. 
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PROPOSTA 

1) Es pro posa redefinir i reestructurar 
l'afectació de J'avantprojecte als 
serveis, replantejant si és 
indispensable mantenir el concepte de 
serveis assimilats a l'activitat 
comercial per tal de restringir el menys 
possible l'afectació de la regulació 
establerta a l'avantprojecte a l'ambit 
deis serveis, d'acord amb la DSMI i 
també cal afinar el redactat pel que 
respecta a l'afectació de la norma als 
serveis, amb caracter general. 

2.a) L'avantprojecte de la llei 
reguladora de l'activitat de comer9, 2-a) Rebutjar 
serveis i fires és un punt basic del Pla 2-b, e i d) No són aHegacions a 
de Govern 2013-2016. l'articulat 
L'orientació de política general del 
Govern en materia de comer9 no és 3) No són al·legacions a l'articulat 
pas nova, constava al Programa 
Electoral i és manifesta en la 4.a, b, e, d, g, h, i) No són aHegacions 
Resolució 323/X del Parlament de a l'articulat 

4.e i f) ) Rebutjar 
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Vf1l\1 Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció.General de Com~rc; · 

2.c) S'atribueix al marc normatiu un 
suposch declivi de l'oferta comercial 
catalar\a, exposant dades presentades en 
el seu ,moment per I'Autoritat Catalana de 
la Competencia (ACCO) ·que no són 
actuaiS. 

2.d) Argumenta que ·el darrer informe del 
World Economic Forum sobre 
competitivitat Global 2014-2015, 
concre:tant que Espany ocupa una de les 
darrer~s posicions a nivell mundial en 
materies com la simplificació de carrega 
regulatoria deis governs (123 de 144) i del 
nombre de procediments necessaris per 
comen9ar un negoci (118 de 144). 

. Catalunya, en el punt 9 de l'apartat V. 
Recuperació económica: 
"El Parlament de C_atalunya expressa 

· la seva voluntat de defensar el model 
comercial catala, caracteritzat per la 
coexistencia equilibrada de diversos 
formats de la distribució, amb un pes 
específic important de les petites i 
mitjanes empreses, i rebútja 
energicament la voluntat 
recentralitzadora del Govern de I'Estat, 
que pretén neutralitzar l'ordenació 
comercial catalana i imposar la 
desregulació del sector. El Parlament 
reconeix el comer9 urba de proximitat 
com un deis puntals del nostre teixit 
economic i social, i insta al Govern a 
tramitar amb la maxima celeritat 
possible l'avantprojecte de llei 
reguladora de l'activitat de comer9, 
serveis i fires , amb vista a definir el 
marc jurídic que haura de propiciar la 
consolidació i la projecció de futur d'un 
model nacional". 

2.b) L'informe de I'OCDE és de l'any 
2003, pero la nota no esmenta les 
edicions posteriors (2008 i 2013}, on 
es constata la tendencia generalitzada 
reduir la regulació comercial. 
L'indicador de I'Estat espanyol ha 
passat de 3,67 el 2003 a 2,88 el 201 3, 
situant-se molt a prop de valors com el 
_2,71 d'Aiemanya o el 2,64 de Fran9a 

2.c) El model catala de comer9 ha 
· resistit la crisi económica molt millor 
que d'altres amb menys normativa. 

5.a i b} Rebutjar 

6) Rebutjar 

7) No són aHegacions a l'articulat 

8.a, b, e i d) Rebutjar 

9} Acceptar 
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M Generalitat de Catalunya 
W ·Departament d'Empresa i ~oneixement 

Direcció General de Comer<; 

3) Planteja una serie de males practiques 
dutes a terme per alguns ajuntaments que 
afecten a l'ordenació de la venda no 
sedentaria (autoritzacions .a manters, 
mercats medievals, étnics i semblants, no 
controlats, venda de productes falsificats 
o robats, ... ) 

4.a) En l'exposició de motius no es fa 
referencia a l'evolució del sector de la 
distribució comercial i per tant no 

3) UVA 

4) AECC 

Entre 2008 i 2014, el nombre 
d'establiments comercials a Catalunya 
es va reduir en un 6,35%, mentre que 
a la Comunitat de ,Madrid, referent de 
la desregulació, aecreixia un 9,54% 
(font: INE 1 Directorio Central de 
Empresas). 
Aquesta resistencia també es constata 
en terme d'ocupació: entre el 4t 
trimestre de 2013 i el 4t trimestre de 

. 2014, el nombre d'ocupats en el 
comerc;; detallista a Catalunya s'ha 
incremental en un 2,88% (de 312.400 
a 321.400 persones) .(font: ldescat 1 
EPA). 
2.d) Segons el mateix informe del 
World Economic Forum sobre 
competitivitat Global 2014-2015, I'Estat 
espanyol ocupa el lloc 35 en un 
ranquing de 144 pa'isos. Precisament 
aixó demostra que la regulació no és 
intrínsecament dolenta per a la 
competitivitat, sinó que depén del seu 
contingut, i de la. capacitat de fer 
compatible el progrés económic i 
!'interés general 

. 3) Aquestes observacions que no 
contenen propostes específiques que 
puguin ser incorporades en aquest 
avantprojecte de Llei, excedeixen de 
l'ambit d'aquest projecte normatiu. 

4.a) En l'exposició de motius es 
reflecteix el perfil de model comercial 
que es pretén potenciar amb aquesta 
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mJ11J Generalitat de Catalunya · 
W1B Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comerc; 

reflecteix la repercussió deis canvis en el 
sector de les últimes décades. 

4.b) El text de l'avantprojecte hauria de 
tenir realment en compte les demandes 
del sector -mitjan(fant les seves entitats 
de representació- així com els inferessos i 
els drets deis consLimidors i la seva 
repercussió en la realitat económica 
actual , 

4.c) El contingut de l'exposició de motius 
va mé~ ' enlla del contingut de l'articulat i 
record~ els 4 blocs normatius en els que 
la Generalitat de Catalunya ha ihtervingut: 
regulaéió general del comer9 interior, 
horaris comercials, equipaments 
comeréials i activitats firals; pero s'ha 
exclós · el bloc relatiu als equipaments 
comertials. 

4.d) L'avantprojecte de Llei és 
intervencionista i es veuen afectats els 
principis de llibertat d'empresa, 
competencia i igualtat 

4.e) Existencia de buits legals que haurien 
de ser objecte de regulació en la propia 
Llei (serveis assimilats a l'activitat 
comercial) 

4.f) Hi ha múltiples referéncies al 
concep~e "raons imperioses d'interes 
generar' quan és inherent a les condicions 
d'implantació, explícitament excloses de 
l'avantprojecte 

·4.g) Eliminar del text normatiu la 

· regulació, juntament amb la 
d'equipaments comercials que la 
complementa, i els seus fonaments. 
En tot cas qualsevol estudi sobre 
l'evolució del sector figura en les 
memóries corresponents. 

4.b) Precisament en l'elaboració de 
l'avantprojecte s'han tingut en compte 

·les demandes del sector a través de 
múltiples contactes previs amb les 

· seves entitats de representació a 
Catalunya. Per altra banda els 
interessos i la defensa deis 
consumidors no formen part deis 
objectius d'aq.uesta Llei atés que els 
mecanismes i les previsions 
cor.responents estan reflectits en el 
Codi de Consum de Catalunya 

4.c) Precisament l'exposició de motius 
fa referencia als criteris en qué es 
fonamenta el model d'ordenació 
comercial que es pretén potenciar amb 
l'avantprojecte de Llei pero també amb 
el Decret Llei 1/2009, sobre ordenació 
deis equipaments comercials que la 
complementa i comparteix els 
mateixos principis 

4.d) Els nivells d'intervenció 
administrativa que contempla 
l'avantprojecte són escassos per no dir 

· practicament inexistents, llevat 
d'algunes obligacions de comunicació 
o declaració · responsable 
imprescindibles per a que 
l'administració pugui dur a terme la 
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M Generalitat de Catalunya . 
W Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comerc; 

discriminació existent en diferents 
apartats quan estableix diferencies entre 
companyies de diferent dimensió en el 
tractament d'un mateix suposit 

4:h) S'hauria d'implantar la plena 
liberalització deis horar.is comercials 

4.i) El model de ciutat pel que advoca 
l'exposició de motius de l'avantprojecte no 
es correspon amb la societat catalana de 
les darreres epoques, en conseqüencia 
els comerc;:os no s'han d'implantar 
únicament i exclusiva en el centre de les 
ciutats 

seva obligació de control ex-post; pero 
en cap cas es contempla . cap 
procediment preví que impedeixi el 
lliure exercici de l'actjvitat. Es tracta 
d'un avantprojecte normatiu que es 
troba en plena sintonía amb 
disposicions similars del entorn 

. geogn3fic així com d'altres pa'isos de la 
UE i en molts casos el seu nivell de 
prescripcions (fonamentades en raons 
imperioses d'interes general) és molt 
menor. La no regulació no és un bon 
ínstrument per a la defensa de la lliure 
competencia com evidencia 
!'experiencia assolida en els darrers 
anys 

4.e) La Llei no sera d'aplicació directa 
a aquests tipus de serveis. Pero si que 
dóna cobertura legal al desplegament 
reglamentari que s'hi preveu i que 
haura de determinar quins són aquests 
serveis afectats i en quina mesura. 
L'elaboració d'aquest reglament, 
estaré subjecta al procediment 
establert d'analisi, audiencia i 
informació pública abans de la seva 
aprovacíó pel Govern 

4.f) Les referencies a les raons 
imperioses d'interes general que 
figuren en l'articulat es refereíxen als 
principis als críteris als que s'ha de 
sustentar qualsevol condició per a 
l'accés o exercicí de l'activitat 
comercial o la prestació de serveis que 
es pretengui imposar. a partir deis 
desplegaments reglamentaris 
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~ Generalitat de Catalunya 
w.I.M Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comerc; . 

explícitament previstos en diferents 
apartats del text normatiu i no als 
criteris de localització d'establiments 
que no formen part d'aquest text 
normatiu 

· 4.g) La classificació de les empreses 
per la seva dimensió amb els seus 

. corresponents efectes es traba 
recollida tant en el dret comunitari com 
en el dret nacional· de la majoria deis 
pa·isos membres, inclosa Espanya, 
ates que en determinats ambits, com 
per exemple en el procediment 
administratiu sancionador, o en la 
regulació deis horaris comercials els 
efectes i impacte de determinades 
actuacions o de determina'des facultats 
sobre el conjunt de l'entramat urba o 
del sector comercial són absolutament 
diferents i cal distingir per mantenir 
l'equilibri en el sector i la lliure 
competencia. 

4.h) Es tracta d'una opció de model 
amb uns efectes concrets que no es 
corresponen amb cap deis pa·isos de 
la UE. Ni" tan sois el dret comunitari 
considera que la regulació deis horaris 
comercials sigui una qüestió vinculada 
a la unitat de mercat ni requereixi un 
criteri comú d'aplicació a tos els pa·isos 
de la ,UE 

4.i) El model és l'objectiu, que 
persegueix l'avantprojecte de Llei i 
constitueix l'instrument amb el qual es 
pretén corregir les disfuncions 
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riTI't1 Generalitat de Catalunya 
W.JJ4 Departament o'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comerc; 

5.a) Al preambul ~·han de motivar de 
forma més específica les raons 
imperioses d'interés general que s'hi 
invoquen, en relació amb les limitacions al 
lliure accés i exercici de les activitats 
establertes en I'Avantprojecte de llei i ates 
que algunes regulacions poden ser més 
restrictives que la legislació basica (art. 11 
de la Llei 17/2009 i la Llei 7/1996). En 
aquest sentit, s'invoca la sentencia del TC 
193/2013, de 21 de novembre, que 
declara nuls els apartats 3 i 4 de l'article 9 
del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre. 

S.b) L'Avantprojecte de llei pot .contenir 
regulacions que podrien ser enteses com 
a actuacions que limiten la llibertat 
d'establiment i la lliure circulació, 
contraries als principis de no discriminació 
i de necessitat i proporcionalitat, d'acord 
amb els articles 3, 5, 18 i 20 de la LGUM 
(Liei 20/2013, de 9 de desembre). A tall 
d'exemple, invoca els articles · 25 
(períodes estacionals de rebaixes), 26.4 
(període en qué s'impedeix iniciar la 
mateixa activitat en el régim de venda en 

5) CCETIC 

detectades i que es configura per tal 
de defensar els interessos generals 
que es traben en risc per aquestes 
disfuncions i esta en sintonía amb els 
parametres de · desenvolupament 
urbanístic defensats per I'UE. L'elecció 
del model· correspon en tot cas al 
Parlament de Catalunya. 

5.a) L'Avantprojecte de llei, per si 
mateix, no esté!bleix amb caracter 
general, requisits per a l'accés i 
l'exercici de l'activitat comercial. En 
aquest sentit, els articles 7 i 8 de la 
norma fan respectivament un esment 
genéric a l'accés i a l'exercici de 
l'activitat. L'article 7 es remet a d'altra 
legislació que, per raons imperioses 
d'interés general, pot afectar l'accés de 
determinades activitats comercials i, 
per tant, ha de ser aquesta legislació la 
que justifiqui el nivell d'intervenció 
administrativa. Pel que fa a l'article 8 
es fa una relació genérica d'aspectes, 
ja existents, que afecten l'exercici de 
les activitats própies del comer9, peró 
que no suposen l'establiment de 
requisits per dur-lo a terme. 
Per tant, no resulta· procedent acceptar 
la invocació de la sentencia del TC 
193/201 3, de 21 de no.vembre, en tant 
en quant I'Avantprojecte de llei · no 
estableix ni regula amb caracter 
general régims d'intervenció 
administrativa necessaris d'acomplir 
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M Generalitat de Catalunya · 
W Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comen; 

liquidació), 28.2 (percentatges ·d'articles 
en activitats de promooió incentivadora) i 
33 ( regim de venda de productes o 
oferiment de serveis a domicilif . 

6) Manifesta que es desaprofita 
l'oportunitat d'incloure en un sól text 
normatiu, la normativa d'equipaments 
comercials: el Decret llei 1/2009, i les 
seves posteriors modificacions. 
Principalment, demana que s'inclogui en 
aquesta llei, que les concentracions 
comercials delimitades al Decret 
379/2006, i les delimitades d'acord amb la 
dlsposició addicional de la Llei 9/2011 , 
equiparades a TUC, a efectes d'ordenació 
deis equipaments comercials, puguin 
revisar el seu perímetre, a · petició de 
I'Ajuntament, per ·ajustar-lo l'ambit del 

6) Associació 
d'Empresaris i 
Propietaris del 
P.l Els Dolors 

per accedir o exercir l'activitat 
comercial. 

·5.b) La regulació establerta als articles 
25, 26.4, 28.2 i 33 de I'Avantprojecte 
de llei no comporten l'establiment de 

· regims d'intervenció administrativa ·que 
afectin l'accés a l'activitat o el seu 
exercici, i, per tant, no entorpeixin la 
llibertat d'establiment i la lliure 
circulació de mercaderies. Es tracta 
d'una regulació d'ordenació 
administrativa de l'activitat comercial, 
emparada a l'article 121 .1 de I'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, que, entre 
d'altres aspectes, inclou "/a regu/ació 
administrativa de tates les modalitats 
de venda i totes les formes de 
prestació de /'activitat comercial, i 
també de les vendes promocionals i de 
la venda a pérdua" (!letra b) . 

6) Degut a l'especificitat i la 
complexitat de la materia 
d'equipaments comercials s'ha 
considerat més adient no incloure-la 
en aquesta Llei. 
Pel que fa la delimitació de les 
concentracions comercials fixades al 
Decret 379/2006, i les delimitades 
d'acord amb la disposició addicional.de 
la Llei 9/2011 , s'ha de dir, que per la 
seva delimitació mai s'ha emprat ·el 
criteri del sector de planejament 

·urbanístic, ates que, es basen en els 
establiments comercials que realment 
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planejament urbanístic, evitant així, 
situacions d iscrim inatóries . entre els 
propietaris del sect9r. 

7) Les · dades de persones físiques que 
puguin qualificar-se com .a empresaris 
individuals en la seva condició de 
comerciants estarien excloses de l'ambit 
d'aplicació del RLOPD. 

8.a) . Es desaprofita per complir el mandat 
de l'article 84.2 i) de I'Estatut, que 
reconeix competencias locals en materia 
de comerc;, i, al hora, per solucionar . el 
problema creat per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local 
(LRSAL} en suprimir l;article 28 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
-bases del regim local (LRBRL). 

8.b) Es desaprofita per regular el 
Business lmprovement District (BID} o les 
Arees de Promoció de I'Economia Urbana 
(APEU) com a fórmula per gestió pública i 
privada per a la millora del finan<;:ament i 
la gestió deis centres comercials urbans 
de Catalunya. 

8.c) Es pretén compilar la Llei 1/1990, de 
disciplina de mercat i de defensa deis 
consumidors i usuaris, quan ja n'hi ha el 
Codi de Consum i quan la majoria 
d'infraccions previstas a I'Avantprojecte 

7) APDCAT 

8) FMC 

existien o estaven en tramit en el 
moment de la delimitació 

7) S'ha de tenir en compte que les 
dades que es puguin emprar o 
sol·licitar arrel d'aquest avantprojecte 
de llei de comer<;:, serveis i fires, 
sempre seran en la condició ·de 
comerciants o prestadors de servei, és 
a dir, excloses de l'ambit d'aplicació 
del RLOPD. 

8.a) El contingut de I'Avantprojecte es 
fonamenta en altres títols 
competencials de la Generalitat, 
concretament en els articles 121 
(comer<;: i fires) i 139.3 (ar.tesania) de 
I'Estatut. No es tracta, per tant, d'una 
norma de regulació de les 
competencias que l'article 84 de 
I'Estatut reconeix als governs locals. 
Així mateix, l'article 28 de la LRBRL, 
abans de la supressió establerta per la 
LRSAL, no es refería a competencias 
de l'ambit de comer<;:. 

8.b) L'Avantprojecte no desenvolupa 
aquestes fórmulas de gestió, ates que 
en aquests moments no es disposa 
deis instruments financers necessaris 
per poder fer-ho . 
En aquest sentit, es considera que 
previament I'Estat ha d'establir la 
corresponent cobertura tributada que 
permeti · l'establirnent d'aquestes 
fórmulas de gestió, en virtut de la seva 

¡ 
1 
l . 
l 
1 

1 
! 

¡ 
' 
l 

l 
í 

! 

¡ 

.._.,.._,_.,..,. .. -,_,,...,.,., -- ~l • •. -
' ' 

z ~ 

:;:: e:::> 
o .:::::. ~ . -· m ~_.. '· ..... ,, ..... -e - ! 
~ __.. 

~ ( :-i 
<= ,........ ! 

z _ _. 
-... 

.;:: <:::::> 
' ,., 

~ .. 
..1: -.J 

:r. ~ 
·: .. l.'-' 
'..) -·· ; - 1 

·- . " .. 

10 



M Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comer~ · 

no estan vinculades directament amb la 
protecció deis · interessos deis 
consumidors. 

8.d) L'actualització del marc normatiu s'ha 
fet sense aportar estudis previs que 
permetin contextualitzar les disposicions 
amb l'evolució real del sector, que innova 
a.una velocitat, com és el cas del comer9 
electrónic, que posa en risc 
d'obsolescéncia prematura qualsevol 
intent de regulació. A més, en el tramit 
d'informació pública el text no 
s'acompanya de la memoria explicativa, 
contn3riament amb el que estableix 
l'article 36.3 de la Llei 13/2008. 
D'altra banda, el text és massa 
intervencionista i pot tenir restriccions 
contraries a la Directiva de Serveis i a les 
normes de transposició internes. Així 
mateix, conté massa remissions 
reglamentaries. 

.competéncia originaria per establir 
tributs mitjan9ant llei (art. 133 de la 
CE) i de· les seves competéncies 
exclusives en materia de bases del 
régim jurídic financer de I'Administració 
Local (art. 149.1.18 de la CE). 

8.c) És oportuna la compilació de. la 
Llei 1/1990, de 8 de gener, no tant per 
les infraccions que preveu aquesta 
Norma, sinó perqué la regulació 

. prevista a la Llei 1/1990, de 8 de 
gener, pel que fa a la inspecció i al 
procediment administratiu sancionador 
són aplicables actualment a l'ambit 
normatiu de comer9, tenint en compte 
les disposicions finals tant del Text 
refós sobre comen;: interior, deis 
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 mar9, com de la Llei 
3/2014, de 19 de febrer, d'horaris 
comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció. 

8.d) El Govern de la Generalitat es 
traba impel·lit a impulsar 
I'Avantprojecte de llei en virtut del 
corripromís electoral adquirit pel partit 
que li dóna suport (programa 
2012/Catalunya 2020) i tenint en 
compte la Resolució 323/X, de 27 de 

· s~tembre de 2013, del Parlament de 
Catalunya (BOPC núm. 160, de 2-10-

. 13) que estableix al seu punt 9 de 
l'apartat V: "El Par/amen~ de Catalunya 
expressa la seva voluntat de defensar 
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01 
00 

el model comercial cata/a, caracteritzat 
per la coexistimcia equilibrada deis 
diversos formats de la distribució, amb 
un pes específic importat de les petites 
i mitjanes empreses, i rebutja 
energicament la vo/untat 
recentralitzadora del Govern de /'Estat, 
que pretén neutralitzar l'ordenació 
comercial catalana i imposar la 
desregu/ació del sector. El Parlament 

· reconeix el comerc; urba de proximitat 
com un deis puntats del nostre teixit 
económic i social i insta al Govern a 
tramitar amb la maxima ce/eritat 
possib/e /'avantprojecte de f/ei 
reguladora de l'activitat de comerc;, 
serveis i tires amb vista a definir el 
marc jurídic que haura de propiciar la 
conso/ídació i la projecció de futur d'un 
model nacional. 
D'altra banda, aixo s'ha d'entendre 
sense perjudici que un cop aprovat el 
Projecte de llei pel Govern, durant la 
tramitació parlamentaria, els diferents 
grups parlamentaris podran formular 
les seves esmenes. 
D'altra banda, de l'article 36.4 de la 
Llei 13/2008, no es desprén que 
necessariament s'hagi de sotmetre al 
tramit d'informació pública les 
memories que acompanyen els 
avantprojectes de llei. 
Per últim, i a fi que la Norma respongui 
a un deis seus objectius, com és el de 
la permanencia en el · temps, són 
necessaries les remissions 
reglamentaries, ja que aquestes donen 
resposta més eficac a situacions 
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Prea. 

1 

1.b) 

9) Substituir · les referencies a "el 
destinatari" i a "el beneficiari" per "la 
persona destinataria" i per la "persona 
b~neficiaria" 

Fer referencia a les activitats 
complementaries al comer9 que aporten 
valor ais productes i ser'-!eis (activitats 
retribu"ldes o no, com la presentació de 
produc~es i serveis, la lectura de 
fragments de !libres o textos, 
l'organtizació d'esdeveniments, audicions 
musicals, activitats vinculades amb el 
creixement personal, xerrades, 
conferencies ... ). 
lncloure la seva definició a l'article 4 i nou 
article 6 bis). 

Caldria concretar les raons imperioses 
d'interes general que permeten limitacions 
regulatóries ( com en el cas deis outlets i 
la venda de productes a domicili}. 

Considera qu~ en aquest apartat s'ha 
d'incloure el principi de respecte a 
l'exercici legítim de les competéncies 
própies de la resta d 'administra~ions 

9) ICD 

Guillem Díaz 
Falo 

FMC 

AJ. 
BARCELONA 

· conjunturals. 

9) D'acord amb la proposta 

Les activitats complementaries al 
. comer9 al ·legades es poden incloure 
dins els serveis complementaris a 
l'activitat comercial. · 
No obstant aixó cal fer un 
replantejament general sobre 
l'afectació d-e l'avantprojecte a l'ambit 
deis serveis i en especial si cal 
mantenir el concepte de serveis 
assimilats a l'activitat comercial. 

Acceptar parcialment tes al-legacions 
en sintonia amb la P.fOposta teta en 
relació a les observacions generals 
previes formulades per I'ACCO en 
relació al mateix tema. 

Les regulacions establertes en la Rebutjar 
norma en els casos invocats (outlets i ,_ -=- ,¡ - .... 

venda de productes- a domicili} són 
d'ordenació de l'activitat comercial; no 
són obstacles que impedeixen l'accés i 
l'exercici de l'activitat comercial 
corresponent. 
L'avantprojecte de llei respecta Rebutjar 
l'exercici legítim de les competencies 
de cada administració. En aquest 

· sentit encara que no s'indiqui 
expressament, la normativa municipal 
és d'obligat compliment, d'acord amb 
l'ordenament jurídic establert 
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2.d) Es propasa que el servei de gestió i 
direcció de mercats de marxants sigui 
contemplat com un servei assimilable a 
l'adivitat comercial. També propasen que 
l'externalització deis serveis deis mercats 
de marxants es porti -a terme mitjan¡;ant 
concurs públic o licitació, atorgant un 
termini de sis mesas per ad.aptar les 
situacions existents 

2.f)' 1) i 3} Modificar aquest apartat relatiu a 
les finalitats de la Llei, suprimint l'incís " ... , 
la qua/ implica necessariament la 
prossecució d'equilibris económics en/loe 
del tradicional creixement lineal i 
acumulatiu; ... ", i l'incís " ... en un model de 
barrí, ... " per tractar-se de l'ús de termes 
economics i d'un concepte obsolet en 
quant a la referencia al model de barri. 

2) En primer lloc, manifesta que 
l'afavoriment de la cohesió social no 
implica necessariament "dirigir o limitar el 
desenvolupament económic". En segon 
lloc, assenyala que no s'ha de garantir la 
"multiplicitat d'operadors" smo les 
condicions per a la competencia i el lliure 
accés al mercat. Per últim, considera que 
no s'ha de incloure en una norma de 
comer<; conceptes com "model de barrí, 
pob/e o ciutat". Propasa la redacció 
seguent: "L'afavoriment de la cohesió 
social, entesa com un deis e/ements que, 
juntament amb la cohesió ecológica, 
económica i institucional conformen de 
manera conjunta i indíssoluble la 
sosteníbilitat pretesa, per garantir, en 
aquest context, l'aprovisíonament, la 
díversitat de !'oferta i la inexistencia de 

UVA 

1) ANGED 

Cal tenir en compte que la gestió Rebutjar 
indirecta de mercats de marxants es 
traba regulada en el Reglament 
d'Obres, Activitats · i Serveis de les 
Entitats Locals. 

1}, 2) i 3) Tot i traetar-se d'un apartat 1), 2)i 3) Acceptar parcialment 
que constitueix una declaració l'aHegació i revisar el redactat de 
d'intencions, cal acceptar l'al·legació l'article 2.f). 
presentada i modificar aquest apartat • 
en el sentit proposat. Per altra banda, 
d'acord amb la realitat del teixit urba 
comercial de Catalunya és adient 
incloure els conceptes "model de barrí, 
poble o cíutat" 
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4 

barreres económiques en un context que 
doni les mateixes oportunitats a les 
persones i se·ctors socials, incloent, en 
aquest objectiu la integració · de les 
situacions de dependencia". 

1 ) Es pro posa incorporar en ·aquest article 
la definició del concepte "d'activitat 
comercial amb degustació". S'acompanya 
una proposta de redactat. 

2) Manca de definició del concepte 
degustació, o millor concreció de l'article 
15.2 amb els tipus de productes, procés 
de manipulació i escalfament, productes 
complementaris i/o begudes 

1) PIMEC 

2) Federació 
Catalana de 
Carnissers i 
Cansaladers-

Xarcuters 

3} També considera adequat definir 3) ACES 

4.a) 

"marxant". 

1) Es proposa acotar la definició a 1) ACCONSUM 
·"establiment comercial", en coherencia 
amh l'article 5 

1) i 2) Diferents al·legacions 1 i 2) Acceptar pero amb un redactat 
coincideixen en la necessitat de definir més concís que el que es proposa des 

· "activitat comercial amb degustació': de PIMEC 
peró amb redactats diferents i amb 
propostes de que sigui incorporada en 3) Revisar la redacció de l'article 4.d) 
articles diferents. En aquest sentit es per definir "venda no sedentaria en 
considera adient incorporar la definició mercat de marxants". 
d'aquest concepte a l'article 4 que 
conté les definicions, peró amb un 
redactat menys exhaustiu 

3} En el Decret 162/2015, de venda no 
sedentaria en mercats de marxants, es 
regula l'ambit d'aplicació i les 
definicions pertinents. De tota manera, 
l'avantprojecte de llei defineix "/a venda 
no sedentaria en mercats de marxants" 
a l'article 19.1.b ), pero es podría 
incloure també la definició l'article 4. 
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1) Efectivament el que es regula són 1) Acceptar 
els establiments comercials 

2) Rebutjar, pero revisar la redacció 
acotant . la definició "a establiment 
comercial" 
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4.b) 

4.c) 

2) la definició del concepte establiment 
no permet saber si engloba les practiques 
d'activitats comercials. o de serveis deis 
domicilis particulars 

Propasa modificar aquest apartat per tal 
de considerar que un comer(f es dedica 
essenciálment a una determinada activitat 
quan hi dedica com a mínim el 60% de la 
seva superficie de venda 

1) Es propasa suprimir la definició de 
servei assimilat a activitat perqué ja es 
traba definit a l'article 6 

2)FMC L'article 4 a) es refereix a la definició 
d'establiment comercial, i, per tant, no 
engloba el domicili particular. No 
obstant aixó, l'article 32 el que preveu 

. és que en el cas de fer-se activitats 
comercials o de prestació de serveis 
(assimilats) en domicili privat, aquest 
haura d'estar regularitzat com a 
establiment. 
No obstant aixó, i davant, l'al·legació 
formulada, cal revisar la redacció deis 
articles 4 a) i 32, per tal d'ev,itar 
confusions 

ANGED El llindar del 80% que figura en 
l'avantprojecte esta consolidat i 
s'ajusta al marc normatiu existent, tant 
pel que fa a l'ordenació deis 
equipaments comercials com a 
qualsevol altre ambit de la regulació 
comercial. No és un criteri nou sinó 
que ja ha estat contrastat a la practica 
amb resultats plenament satisfactoris i 
que simplement té efectes a l'hora de 
delimitar la normativa aplicable a una 
determinada activitat per tal d'evitar 
situacions de competencia deslleial 

1) ACCONSUM 1) Es considera necessari manten ir la 
definició ates que a l'article 6 s'apunten 
els criteris de desenvolupament 
reglamentari d'aquest concepte pero 
cal fer palés que es circumscriu només 
als serveis que s'haurien de detallar en 
el futur desplegament reglamentari. No 
obstant aixó i ateses altres 
observacions presentadas que fan 
referencia a aquesta qüestió, cal 
revisar els efectes de la Llei sobre la 

· prestació de serveis en general, ·per tal 
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1) i 2) Es proposa redefinir i 
reestructurar l'afectació de 
l'avantprojecte als serveis, replantejant 
si és indispensable mantenir el 
concepte de serveis assimilats a 
l'activitat comercial per tal de restringir 
el menys possible l'afectació de la 
regulació establerta a l'avantproj'ecte a 
l'ambit deis serveis, d'acord amb la 
DSMI i també cal afinar el redactat pel 
que respecta a l'afectació de la norma 
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~) Considera que els "Serveis assimilats a 
lt•activitat comercial" s'han de definir a la llei 
~e manera adequada i suficient, i no 
delegar-ho al posterior desenvolupament 
eglamentari, i més, tenint en compte, que 
a definició de la llei és molt amplia. 
Proposa la redacció següent: 
'Serveis assimilats a l'activitat comercial: 
es activitats económiques consistents en 
oferir i prestar serveís a les empreses, al 
públic en general o a determínats 
col·lectius, que de forma complementaría í 
significativa a aquests serveis ofereixin 
bens i productes per la seva adquisició i 
que es determinin com a tals al reglament 
corresponent." 

4.d) Es proposa incloure a la definició 
d'aquesta modalitat de venda-, també la 
prestació de serveis de manera no 
sedentaria, per tal de recollir tots els 

2) ACES 

ACCONSUM 

d'evitar indeterminacions i excessos de als serveis, amb caraéter general. 
regulació · ~ 

2) L'avantprojecte de llei ha de recollir 
una definició de "serveis assimilats a 

· /'activitat comercial" prou amplia per 
incloure una varietat de serveis dispars 
entre sí, i a la vegada, assimilables a 
l'activitat comercial. Així com, l'article 
6.3 de l'avantprojecte determina 
quines seran les pautes o criteris que 
es tindran en compte en el 
desenvolupament reglamentari que 
regulara aquests "serveis 
assimilables". 
De tota manera l'al·legació sembla que 
confon dos conceptes: "els serveis 
assimilables a l'activitat comerciar , 
amb els serveis complementaris que 
pot tenir una activitat comercial 
(definició de l'article 5 d'activitat 
comercial). Els "serveis assimil"ats a 
/'activitat comercial" no són ni seran 
complementaris a l'activitat comercial , 
sinó que, per la seva naturalesa o 
característiques, aquests serveis es 
consideraran equiparats a l'activitat 
comercial. 
No obstant cal tenir en compte la 
valoració anterior relativa a la 
consideració presentada per 
I'ACCONSUM al mateix punt i article i 
en relació també a l'observació general 
previa presentada per I'ACCO. 
D'acord amb l'al·legació Acceptar 
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4.e) 

4.f) 

4.j 

6 

supósits d'acord amb l'objectiu de la Llei 
Es propasa que la definició s'adeqüi a la 
Dir~ctiva 2011/83/UE de 25 a'octubre, 
sobre drets "deis consumidors (article 2 
aparfat ?e) 
Es propasa, per coherencia amb el 
conjunt de l'avantprojecte, ampliar a 
"venda i prestació de serveis mitjanqant 
maquines automatiques", ates que també 
s:ofereixen serveis mitjan9ant maquines 
automatiques (fotografía, subministrament 
d'aire per pneumatics, accés a internet, ... ) 
Es propasa adequar la definició ~e "venda 
o prestació de serveis fora d'establiment 
comercial" a la Directiva 2011/83/UE de 
25 d'octubre, sobre drets deis 
consumidors 
lndefinició sobre el concepte de serveis 
assimilats a l'activitat comercial. Així 
mateix, l'aplicació directa de 
I''Avantprojecte de llei, tal i com indica 
l'article 3.2, suposa l'aplicació als serveis 
assimilats deis ambits normatius 
d'equipaments comercials, horaris 
comercials, formes de venda i promoció, 
localització, etc. Així mateix, afegeix que 
l'apartat 3 de l'article indueix a confusió. 

ACCONSUM D'acord amb l'al·legació Acceptar 

ACCONSUM D'acord amb l'al ·legació Acceptar 

ACCONSUM . D'acord amb l'al·legació Acceptar 

FMC L'article 4 e) de I'Avantprojecte de llei Revisar la redacció deis articles 3.2 i 6, 
defineix el concepte de serveis a fi d'aclarir l'abast de l'aplicació de 
assimilats a l'activitat comercial. D'altra l'avantprojecte de llei als serveis 
banda, l'article 6.2 especifica que la assimiláts, o no, a l'activitat comercial. 
Llei sera d'aplicació als serveis Així mateix, aquesta revisió ha de tenir 
assimilats en tot alió que no estigui un caracter ampli en els termes que es 
regulat per una normativa específica. proposa en relació a l'al· legació núm. 1 
Tot seguit, el mateix apartat estableix de les observacions generals previes 
una serie de serveis que, d'entrada, formulades per I'ACCO. 
resten al marge de l'aplicació de la 
Llei . Així mateix, s'ha de considerar 
que l'article 3 remet al desplegament 
reglamentari les pautes que s'hauran 
de tenir en compte per tal de valorar si 
un determinat servei s'haura d'incloure 
o no en l'ambit d'aplicació de 
I'Avantprojecte de llei. Res no obsta 

·que en l'elaboració del desplegament 
reglamentwi es pugui valorar si les 
professions subjectes a col·legiació no 
obligatoria es puguin incloure o no dins 
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Direcció General de Comerc; 

6.2 

6.3 

Es propasa que s'exclogui expressament 
l'activitat de les agencies de viatges de 
l'ambit d'aplicació de l'avantprojecte de 
llei, ja que disposa de la seva propia 
normativa (Liei de Turisme i Decret 
168/1994 ). lncloure aquesta activitat 
suposaria duplicar les carregues 
adm inistratives. 

1) Propasa introduir dins d'aquest apartat el 
següent afegit: "Per a la determinació 
eglamentaria deis . serveis assimilats a 

ACAVE 

1) ACES 

·l'ambit d'aplicació de la futura Llei. 
Tot i aixo, .cal revisar la redacció deis 

. article 3.2 i 6 per ·tal de deixar ciar 
l'abast aplicable de I'Avantprojecte de 
llei als serveis, assimilats o no, a 
l'activitat comercial. 
Per últim, cal indicar que els serveis 
assimilats quedarien al marge de- la 
regulació establerta en materia 
d'horaris comercials i d'equipaments 
comercials, ates que aquestes normes 

. afecten els establiments de venda de 
mercaderies (i no de prestació de 
serveis). 
L'article 6.1 de l'avantprojecte de llei 
especifica que per reglament s'han 
d'establir els serveis assimilats a 
l'activitat comercial que han de quedar 
subjectes a la norma.· ·· 
Així mateix~ a l'article 3.2 ·es preveu 
l'aplicació supletoria de ' la llei als 
serveis assimilats a l'activitat comercial 
que ja disposen de normes 
especifiques. 
D'acord amb aixo, s'ha d'entendre que 
l'aprovació de la norma no ha d'afectar 
les agencies de viatges, que ja 
disposen de normativa esP,ecífica 
aplicable, ni, per tant, ha de comportar 
l'establiment de carregues 
administratives addicionals . 
No obstant aixo, i sobre aquesta 
qüestió, cal tenir en comP,te la 
valoració feta en relació a l'observació 
general previa presentada per I'ACCO. 

· 1) L'al ·legació sembla que confon dos 
conceptes: "els serveis assimilables a 

· l'activitat comercial", amb els serveis 

Replantejar l'afectació de 
l'avantprojecte de Uei a_- l'ambit deis 
serveis, assimilats, o no,_ a l'activitat 
comercial. . . 
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Vf1m Generalitat de Catalunya · 
M.I.UJ Departament-d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comer~¡ 

'activitat. comercial es tindra en compte 
'estructura de /'establiment dedicat a la 

lprestació de serveis, la seva localització 
especte a la vía pública, els sistemes 

emprats perla seva aproximació a/s clients, 
a seva incardinació i sintonía amb /'activitat 
estrictament comercial, el pes relatiu de 
'activitat assimilada a la comercial 

Front la mera prestáció de serveis i 
qualsevol altra circumstancía que 
onamentí la seva assímilació. 

2} S'introdueix una nova categoría de 
serveis sota l'ambit d'aplicació d'aquest 
avantprojecte -serveis assimilats a 
l'activitat comercial-, peró no es detalla a 
quins serveis es fa referencia (remissió a 
un reglament posterior), la qual cosa 
genera certa incertesa regulatória. A més 
s'afegeix que la DSMI impulsa un marc 
regulador d'aquests basat en la lliure 
prestació i qualsevol regim d'intervenció 
administrativa hauria de ser d'aplicació 
excepcional i estar justificat per una raó 
imperiosa d'interes general. 

2) CAREC 

complementaris que pot tenir una 
activitat comercial (definició de l'article 
5 d'activitat comercial): Els "serveis 
assimilats a l'actívitat comercial" no 
són els complementaris a l'activitat 
comercial, sinó que, per la seva 
naturalesa o característiques ·es 
consideraran equiparats a l'activitat 
comercial. No obstant aixó, i sobre 
aquesta qüestió, cal tenir en compte la 
valoració feta en relació a l'observació 
general previa presentada per I'ACCO. 

2} L'article 4.c) de l'avantprojecte de 
Llei defineix el concepte de serveis 
assimilats a l'activitat comercial. D'altra 
banda, a l'article 6, s'especifica que 
aquesta norma sera d'aplicació als 
serveis que es defineixin en el 
reglament corresponent, i en tot cas 
sera d'aplicació supletoria als serveis 
regulats per una normativa espeCífica. 
A més en l'apartat 2 es detallen una 
serie de serveis que en tot cas queden 
al marge del regim d'aplicació d'aquest 
avantprojecte de Llei. 1 per últim 
s'estableixen els parametres que 
haura de tenir en compte el 
desenvolupament reglamentari a l'hora 
de detallar els serveis que es trobin 
dins de l'ambit d'aplicació d'algun 
apartar d'aquest avantprojecte. 
En relació a la DSMI, cal tenir en 
compte que quan es refereix a 
"serveis" engloba un concepte molt 

comercial. 

2) Es proposa redefinir i reestructurar 
l'afectació de l'avantprojecte als 
serveis, replantejant si és 
indispensable mantenir el concepte de 
serveis assimilats a l'activitat 
comercial per tal de restringir el menys 
possibh~ l'afectació de · la regulació 
establerta a l'avantprojecte a l'ambit 
deis serveis, d'acord amb la DSMI i 
també cal afinar el redactat pel que 
respecta a l'afectació de la norma als 
serveis, amb caracter general. 

-.,.._., -

' ¡ -· 
~~ 

·e ,.-

; ? 
l-..: 
' '-

- ~ 

j .~· 

Q 
c:::> i 
<::::> -.: 
~ {_ 

~' -
_.. 
~ 
e::> 
;-A 

: --.... 
<:::> 
~ ! 

··-l 
:+-... 
i '...:l 
1 . 

·' 

.. 

20 



Wl'm Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Empresa i Coneixer:nent 

Direcció General de Comerc; 

7-8 Es propasa modificar aque~ts articles en 
el sentit d'incorporar de manera explícita 
el principi de llibertat d'accés i el principi 
de llibertat d'exercici en relació a l'activitat 
comercial 

ACCO 

més ampli (p ex: inclou la prop1a 
l'activitat comercial) que el concepte 
"servei" en sentit estricte a que es 
refereix l'avantprojecte de Llei. Per tant 
la DSMI dóna el mateix tractament a 
l'activitat comercial i als serveis en 
sentit estricte, i estableix una serie de 
condicions que en cap cas impedeixen 

·la regulació d'ambdós ambits, sempre 
que es compleixin les condicions que 

. figuren a la propia DSMI. 
Cap d'aquests dos articles estableixen 
noves condicions o condicions 
diferents de les ja existents per a 
l'accés i per a l'exercici de l'activitat 
comercial així com la prestació de 
serveis, només constitueixen un 
recordatori del marc normatiu existent 
tant a nivell estatal com autonómic i 
local ·d'acord amb la finalitat 
compiladora d'aquest avantprojecte de 
Llei, la qual cosa es traba en plena 
sintonía amb el principi de llibertat 
d'accés i d'exercici de l'activitat 
comercial ates que no introdueix cap 
condició addicional (simple 
recordatori). 

Acceptar parcialment l'aHegació. Els 
principis que informen aquest 
avantpro)ecte de llei ja ~ "es troben 
recollits en el seu article: 1 (principi 
general de llibertat d'empresa en el 
marc de l'economia de mercat dins 
d'una lliure i lleial competencia, 
modulaHa per les condicions i 
disposicíons especifiques que regulen 
l'activitat comercial, les quals en tot 
cas es basen en les premisses 
següent: ... ). 
No obstant aixó i per tal de clarificar 
l'aparat d) de l'article 8.2 es proposa 
substituir el text existent pel següent ~ 
redactat: "e/s preus deis productes 
han de ser 1/iurement determinats pe/ 
titulat de l'activitat o establiment, 
d'acord ... " 
No acceptar la resta d'al·legacions . ~ 

~----~--------------------------------~------------~~----~----~--~~---------+~~~~~~~~~~~~~~----; ·n 
8.2 1) No es preveu de manera expressa que 1) AJ. . L'avantprojecte de llei respecta 1) Rebutjar :::: 

les empreses hagin de complir amb la BARCELONA l'exercici legítim de les .competencies 
normativa municipal aplicable. de cada administració. En aquest 

sentit encara que no s'indiqui 
expressament, la normativa municipal 
és d'obligat compliment, d'acord amb 

2) Revisar la redacció de l 'article 8.2 en 
els termes indicats i acceptar pel que 
fa a l'al·legació referida a la lletra d) de 
l'article 8.2. 
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W Departament diEmpresa i Coneixement 

Direcció General de Comer~ 

· 8.2.c) 

. 2) Es proposa refondre les lletres a) i b), 
referent al compliment de les disposicions 
vlgents en materia fiscal i de seguretat 
social, i es proposa ün nou redactat, tot 
separant les activitats comercials i de 
prestació de servei que estan subjectes al 
dret administratiu. 
Caldria corregir !'errada tipografica de la 
lletra d) i, per tant, referir-se a la 
"legislació de defensa de la competencia". 

1.a) Proposa un text alternatiu, ates que la 
redacció és molt genérica i fora més 
intel ·ligible que la norma establís 
expressament l'obligació d'acomplir amb 
el regim d'intervenció administrativa 
corresponent, tenint en compte que 
l'article 75.1 O tipifica com a infracció greu 
"no efectuar les declaracions 
responsables preceptives o no disposar 
de les autoritzacions o /licencies 
. corresponents establertes per aquesta 
L/ef'. 
El text alternatiu és: 
"Efectuar les declaracions responsables 
preceptives o disposf{Jr de les 
autoritzacions o /licencies corresponents 
establertes per aquesta Llei, de tenir la 
documentació exigible, inclosa la 
documentació le<;nica preceptiva, i exercir· 
l'activitat adequadament d'acord amb les 

2) FMC 

1) CCETIC 

l'ordenament jurídic establert 

2) La redacció de les lletres a) i b) de 
l'article 8.2 de I'Avantprojecte · és 
suficientment genérica per poder 
referir-se a qualsevol operador, amb 
independencia de la modalitat 

· d'activitat comercial o de serveis que 
practiqui. No obstant aixó, a l'article 8.2 
s'hauria de preveure expressament 
l'obligació d'estar al corrent del 
pagament deis tributs corresponents i 
de les obligacions davant la Seguretat 
Social en el cas de les activitats 
comercials i de serveis vinculades amb 
el dret administratiu. 
Respecte a la lletra d), es considera 
l'al·legació. 
1.a) Com s'ha indicat anteriorment, 
I'Avantprojecte no estableix amb 
caracter general regims d'intervenció 
administrativa limitadors de l'accés a 
l'activitat o al seu exercici, raó per la 
qual s'ha de desestimar aquesta 
pro posta. 

1.b) D'acord amb l'al·legació 

1.a) Rebutjar 
1.b) Acceptar 

2) Rebutjar 

3) Rebutjar · 
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mm Generalitat de Catalunya 
füLI.4 Departamerit d'Empresa i Coneixement 

Direcció General de Comer~ · 

condicions de seguretat legalment 
exigibles." 

1.b) La mateixa !letra e) de l'article hauria 
d'incloure un apartat sobre l'obligació de 
disposar d'una assegurarwa de 
responsabilitat civil, quan sigui preceptiva: 
"- Cobrir mitjangant una asseguranga, 
quan aquesta sigui preceptiva, els riscos 
de responsabilitat en que puguin incórrer 
a causa de /'exercici de 1/ur activitat." 

2) Es propasa substituir l'expressió 
"sistemes que impedeixin la seva 
manipulació indiscriminada" per "sistemes 
que garanteixin la impossible manipulació 
per part del consumidor". 

~) Propasa canviar l'incís final amb el 
~egüent redactat: "Eis productes 
iplimentaris posats a la venda mitjangant 
qualsevol modalitat d'autoservei, que no 
s'ofereixin al consumidor envasats i 
precintats en origen, correspon sempre a 
'empresa titular de /'establiment la 
esponsabilitat de vetllar per la seguretat 
~n· materia d'higiene i salubritat 
falimentaria d'acord ·amb el sistema 

·'P'am!Jiisi de perills i punts efe Control 

2) Gremi de 
Flequers de 
Barcelona 

3) ACES 

2) Aquest apartat fa referencia als 
productes alimentaris posats a la 
venda mitjanc;ant qualsevol modalitat 
d'autoservei que no s'ofereixen 
envasats ni precintats en origen, de 
form a que, al no disposar d'embolcall 
originari estan més exposats. 
L'exigencia de l'embolcall ha de ser 
proporcionada · i adequada a les 
necessitats de protecció del producte i 
a la modalitat d'autoservei. Per tant es 
considera que el redactat de 
l'avantprojecte s'ajusta al marc 
normatiu vigent. 

~) Aquest apartat fa referencia als 
productes alimentaris posats a la venda 
mitjanc;ant qualsevol modalitat 
~·autoservei. que no s'ofereixen envasat 
ri precintats en origen, de forma que, al 
~o disposar d'embolcall estan més 
jexposats en termes d'higiene i salubritat 
~limentaria. En aquest apartat, . ja 
s'indica que la responsabilitat de vetllar 
pel compliment del precepte és del 
itular de l'establiment comercial. El 
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Direcció General de Comerc; 

'Frític,s. 11 

8.2.d) Es propasa suprimir l'incís "precedida de ACCONSUM 
les sigles PVP" per coherencia amb la 
previsió continguda a l'article 21"1-3 de la 
Llei 22/201 O, de 20 de jul iol, del Codi de 
Consum de Catalunya i perqué l'article 
7.c) de la Directiva 2005/29/CEE, d'11 de 
mar9, no preveu que s'hagi d'indicar 
aquestes sigles (Directiva de maxims). A 
més aquesta indicació pot ser confusa 
ates que aquest avantprojecte té vocació 
universal, no només· es dirigeix a 
persones consumidores sinó també a 
regular les relacions entre empresaris o 
comerciants 

8.2.e) 1) Pro posa que es substitueixi el primer 
apartat per: "Les persones que 
exerceixin el comen; vetl/aran pe/ dret 
deis consumidors, d'acord amb el que 
estableix el Codi de Consum de 
Catalunya, a ser atesos oralment i per 
escrit en la /lengua oficial que 
escullin. 11 

1) ACES 

~ual, a més, ha de complir la normativa 
- ~ectorial aplicable en materia sanitaria, 
1 esta sotmes als controls preceptius 
establerts. El redactat existent és menys 
ecnic i per tant menys conjuntural , amb 

. 'avantatge que és més entenedor. En 
aquest sentit s'ha de tenir en compte 
que !'Agencia Catalana de Consum no 
ha fet cap al·legació al redactat. 

D'acord amb l'al·legació 

1) El redactat esta en sintonía amb el 
que estableix el Codi de Consum de 
Catalunya, donat que determina que 
els treballadors assalariats han de 
estar en condicions de poder atendre 
als consumidors en qualsevol de les 
dues llengües oficials . S'ha de tenir en 
compte. que !'Agencia Catalana de 
Consum no ha fet cap al·legació al 
redactat, per tant, es considera 
adequada i ajustada al marc normatiu 
existent. 

Acceptar l'al·legació 

1) Rebutjar 

2) Rebutjar 
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Direcció G-eneral de Comerc; 

9-10 

2) Propasa que per acreditar els requisits 
de formació establerts els afectats hagin 
de passar per les escales homologades i 
reconegudes oficialment que irilparteixin 
cursos de formació de cada activitat 
comercial 

1) Suprimir aquests articles de manera 
que s'elimini el cens d'empreses 
dedicades a l'activitat comercial (i a la 
prestació de serveis) 

2) Gremi de 
Flequers de 
Barcelona 

1) ACCO 

2) Sempre que existeixin raons 
imperioses d'interés general que ho 
justifiquin el Govern pot establir 
requisits d'homologació, qualificació 
técnica o experiencia per a l'exercici 

· de determinadas activitats comercials 
o per a la prestació de determinats 
serveis. No obstant aixó, com a criteri 
general l'exercici de l'activitat 
comercial o la prestació d.e serveis no 
es troba sotmesa a cap requisit 
d'accés basat en formació o titulació. · 
1) A l'article 9 simplement es 
contempla la creació d'aquest cens 
d'acord amb els ajuntaments les 
entitats més representatives del sector 
i les Cambres de Comen;, per tal de 
poder disposar d'una eina basica per a 
poder analitzar i programar, en el seu 
cas les actuacions de la Generalitat en 
aquest ambit. Evidentment la cr-eació 
d'aquest cens s'haura de dur a terme 
d'acord amb l'ordenament jurídic 
vigent que impedeix imposar 
carregues a les empreses per a 
l'obtenció d'informació quan aquesta 
es pot aconseguir a través 
d'instruments de col ·laboració entre 
administracions, Cambres de Comerc;, 
representació del sector, etc ... tal i com 
s'especifica en el propi article 9 
En relació a l'article 1 O es considera 
oportú la seva eliminació atés que els 
mecanismes de funcionament d'aquest 
cens s'han d'establir en la disposici.ó 

.específica que els reguli, en cas de 
que no es tracti d'un instrument que es 
pugui desemvolupar exclusivament a 

1) Rebutjar .. l'aHegació respecte a 
l'article 9 i acceptar 'la supressió de 
l'articte 1 o 

2) Rebutjar 
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10 

2) S'al·lega que la informació del cens 
d'empreses dedicades a l'activitat 
comercial ja esta en mans de 
l'administració autonómica i/o de la local 

1) Eliminar l'obligació de comunicar al 
cens el canvi del nombre de punts de 
venda, peró accepta la resta de supósits 
de comunicació 

2) S'hauria de preveure un redactat final 
que estableixi que en el cas de canvi de 
titularitat la comunicació correspon al 
transmitent (comen el cessam~nt) . 

2) CAREC 

1) ANGED 

2) FMC 

nivell intern sense establir obligacions 
· f<;>rmals per als operadors 

2) A més ·del que · s'ha esmentat en 
relaéió a l'al·legació formulada per 
l'ACCO, cal afegir que l'administració 
autonómica no disposa d'aquesta 
informació amb caracter exhaustiu a 
causa de la impossibilitat d'obtenir-la 
de I'Agéncia Tributaria estatal (model 
fiscal 036/037). En el cas deis ens 
locals, tot sovint no disposen de 

·recursos per a la seva informatització, 
homogene'ització i analisi. 
Cal recordar que la informació del cens 
tindra un caracter eminentment practic, 
precisament per dissenyar polítiques 
públiques que fomentin la 
competitivitat, la innovació i la iniciativa 
empresarial 
1) Es considera oportú la seva 
eliminació atés que els mecanismes 
de funcionament d'aquest cens s'han 
d'establir en la disposició específica 
que els reguli , en cas de que no es 
tracti d'un instrument que es pugui 
desenvolupar exclusivament a nivell 
intern sense establir obligacions 
formals per als operadors 

2) Tot i que es podria acceptar 
l'al ·legació, s'ha considerat procedent 
l'eliminació del contingut d'aquest 
article, a fi d'evitar l'establiment de la 
carrega administrativa consistent en 
l'obligació . de presentar comunicació 
en casos de canvi de titularitat, de 
canvi modalitat de venda o prestació 

1) i 2) Acceptar la supressió d'aquest 
article 
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12.2 

1) Propasa suprimir aquest article relatiu 
al fons de sortida per a incentivar el relleu 
a l'activitat comercial 

2} En relació al "fons de sortida" considera 
que si aquesta iniciativa vol donar 
resposta a situacions concretes que 
afecten a comer<;os histories hauria de 
formar part de · !es actuacions de 
l'administració local (en l'ambit en que es 
·produeixin aquestes actuacions 
concretes). Així mateix considera que en 
la mesura en que s'estableix una política 
general d'ajustaments económics per 
evitar el cessament d'activitats pot 
comportar que es dificulti el tancament 
d'empreses económicament inviables 
perjudicant !'eficiencia general del sector 

3) Reserva a la Generalitat la creació d'un 
fons de sortida per incentivar el relleu en 
l'activitat comercial, sense atorgar a 
I'Ajuntament intervenció en l'aplicació 

4) Planteja dubtes sobre la compatibilitat 
deis incentius previstos amb la legislació 
europea, en tant en quant pot afavorir els 
autónoms i els seus rellevistes amb diners 
públics 
1) Aquesta disposició és susceptible de 
causar inseguretat jurídica i pot generar 
barre'res d'accés a l'activitat, especialment 
pel que fa referencia · al requisit 
d'experiencia. No ·queda prou ciar quin 

1) ACCO 

2) CAREC 

3)AJ. 
BARCELONA 

4) FMC 

1) CAREC 

de serveis, de nombre de punts de 
venda o el cessament definitiu de 

· l'activitat. 
1 ), 2) i 4) Cal modificar el redactat 
d'aquest article per ·tal de clarificar que 
es tracta d'impulsar el relleu en 
l'activitat comercial, que actualment ja 
és objecte de programes 'de 
col·laboració público-privada, com el 
programa "reempresa" impulsat per la 

.patronal CECOT, que compta amb el 
suport de l'administració de la 
Generalitat mitjan<;ant els 

· Departaments de Vicepresidencia i 
d'Economia i Hisenda i Departament 
d'Empresa i Coneixement. 
Aquests programes tenen com a 
objectiu garantir la continuHat de 
l'activitat comercial en els punts de 
venda (no la continu'itat de la mateixa 
empresa), per tal de mantenir la 
vertebració urbana en els pobles i 
ciutats de Catalunya 

3) L'avantprojecte de llei respecta 
l'exercici legítim de les competencies 
de cada administració. Així mateix no 
s'exclou que es puguin adoptar 
mecanismes de cooperació entre 
administracions per abordar temes 
d'interes comú d'acord amb el que 
preveu l'article 55.2 de l'avantprojecte. 

1), 3), 4 i 5) Aquest article fa referencia 
tant a l'exercici ·de determinades 
activitats comercials com també a 
l'exercici de determinats serveis. En 
aquest sentit cal senyalar que en 

1 ), 2) i 4) Modificar la redacció d'aquest 
article en el sentit de que pugui abastar 
qualsevol activitat de foment de 
l'activitat comercial o de la pre~tació 
de serveis i clarificar el seu redactat. 

3) Rebutjar 
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1), 2), 3), 4) i 5) Plantejar l'eliminació 
.d'aquest article dedicat a formació i 
qualificació pera l'exercici de l'activitat 
comercial i la prestació de serveis, ates 
que, en tot cas, en cada ambit 
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seria el-criteri per tal d'objectivar les raons 
imperioses d'interes general en que s'han 
de fonamentar. Aixó tindria un efecte 
contrari al foment de l'activitat económica 

2) respecte la formació i qualificació per 
l'exercici de l'activitat comercial, no 
preveu la possibilitat de que I'Ajuntament 
adopti polítiques de foment o 
complementaries a aquesta materia 

3) Propasa suprimir aquest apartat per tal 
de que no sigui possible establir requisits 
d'homologació, qualificació técnica o 
experiencia per a l'exercici de l'activitat 
comercial 

2) AJ. 
BAR9ELONA 

3)ACCO 

principi hi tia una serie d'ambits en que .específic la corresponent normativa 
· per raons imperioses d'interés general pot requerir, per motius fonamentats 
(salut, seguretat, ._.) pót plantejar-se en raons imperiosas d'interes generals 
que, d'acord amb el marc normatiu uns coneixements determinats. 
existent, tant a nivell comunitari com Aquests requisits serien valorats de 
nacional, es puguin i.mposar aquests manera concreta en el procés 
requisits, entre els que hi pot figÚrar d'aprovació de les normes sectorials 
!'experiencia com a alternativa a la corresponents. 
titulació (p ex: perruqueries i estetica, 

. pel que fa a la protecció de la salut, 
reparació i manteniment de 
determinats aparells, vigilancia i 
serveis de seguretat, en relació a la 
seguretat deis béns i de les 
persones, ... ) 

2) L'avantprojecte de llei respecta 
l'exercici legítim de les competencies 
de cada administració. En aquest 
sentit encara que no s'indiqui 
expressament, la normativa municipal 
és d'obligat compliment, d'acord amb 
l'ordenament jurídíc establert. Així 
mateix no s'exclou que es puguín 
adoptar mecanismes de cooperació 
entre adminístracíons per abordar 
temes d'interes comú ·d'acord amb el 
que preveu l'article 55.2 de 
l'avantprojecte. 
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4) Manifesta que d'acord amb la Directiva 
de Serveis no es poden establir barreres a 
la lliure prestació de serveis, com 
demanar homologacions i qualificacions, 
o· carnets professionals per exercir una 
activitat en un territori ·específic. Vol· que 
es substitueixi aquest apartat per: 
"El Govern de la Generalitat de 
Catalunya facilitara i recalzara la 
qualificació técnica i formació deis 
professionals dedicats a· la prestació 
de serveis". 

5) Caldria eliminar la referencia a 
!'"experiencia", perqué és un requisit 
prohibit per l'article 14.8 de la Directiva de 
Serveis. 

13.2 S'hauria de supnm1r l'incís final de 
l'apartat 2: " ... sense finalitat de revendre'l 
o cedir-lo posteriorment a un tercer o 
incorporar-lo a un procés productiu o a 
l'exercici d'una altra activitat empresarial". 

15 No es coneix la raó o finalitat d'aquest 
precepte, ni tampoc perqué s'agafen 
aquestes dimensions i no d'altres. 

4)ACES 

5) FMC 

FMC 

FMC 

Amb aquest incís final de l'article 13.2 Rebutjar 
es pretén acotar clarament el concepte 
de destinatari final en l'ambit de 
l'activitat comercial de tipus minorista 
respecte a 1~ de tipus majorista. 
D'una banda, l'apartat 1 del precepte Rebutjar 
regula la compatibilitat entre activitat 
comercial minorista i d'altres activitats, 
com és el cas de la majorista, i 
estableix un sistema que pretén evitar 
que activitats comercials -- com les 
majoristes- puguin incloure activitats 
de venda m inoristes sen se haver 
d'acomplir els requisits normatius 
exigits a les activitats comercials 
minoristes. 
D'altra banda,· l'apartat 2 de l'article, 
amb la regulació de les 
característiques de les zones de 
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15.2 1) Regula els requisits de superfície de 
zones de degustació incloses les activitats 
comercials, sense respectar la posslbilitat 
d'una regulació diferent mitjan<;ant 
Ordenances municipals o plans especials 
d'usos en materia alimentaria 

2.a) Que la degustació no ha d'estar 
condicionada a que la majoria del 
producte sigui "d'elaboració propia" sinó 
que els productes siguin els propis de 
l'especialitat de l'establiment. Proposa la 
redacció següent " ... a la comercialització 
de productes alimentaris propis de la seva 
especia/ita t. .. " 

2.b), 3) i 4) Suprimir la limitació déls m2 de 
superfície de degustació {llibertat. 
empresari), sempre i quan . no superi el 
50% de superfície de l'establiment. 

1) AJ. 
BARCELONA 

2) Federació 
Catalana de 
Carnissers i 
Cansaladers-

Xarcuters 

3) Gremi de 
Flequers de 
Barcelona 

4)PIMEC 

degustació, estableix un reg1m que 
pretén evitar que activitats comercials 
de venda de productes alimentaris, 
amb zones de degustació superior$ a 
les indicades, esdevinguin, en realitat, 
activitats de restauració que no 

. acompleixen els requisits norrnatius 
exigits a aquestes activitats. 

1) Es considera adequat que la Llei 1) Acceptar parcialment l'aHegació en 
contempli la possjbilitat de que els relació a la delimitació de les zones de 
ajuntaments puguin, mitjan<;ant les degustació, per la qual cosa cal 
seves ordenances municipals detallar modificar el punt 2 d'aquest article 
les zones de degustació dins • d'uns 
parametres generals per a tota 
Catalunya 

2.a) La redacció actual fa referencia a 
els "establiments dedicats 
essencialment a la comercialització de 
productes alimentaris d'elaboració 
propia", i és cert que pot comportar 
una aplicació molt restrictiva, atés que, 
en la realitat, pocs establiments 
comercials elaboren ells mateixos els 
productes alimentaris, que després es 
poden degustar a l'establiment, sinó 
que la majoria deis establiments 
comercial són intermediaris i no son 
productors. És una realitat que moltes 
botigues especialitzades en 
alimentació com les "botigues 
italianes" o les "xarcuteries" els 
productes que venen no són 
d'elaboració propia, sinó, que son 
intermediaris en la venda d'alimentqció 
especialitzada. 

2.a) Acceptar l'al·legació, en el sentit 
de substituir la comercialització de 
"productes d'elaboració propia" per 
"productes que estan a la venda en el 
propi establiment comercial" · · 

2.b), 3), 4) i 6.b) Acceptar parcialment 
l'aHegació i revisar la redacció de 
l'artic.le 15.2 , i especificar, que, en tot 
cas l'activitat de degustació no podra 
superar el 33% de la superfície de 
venda de l'establiment comercial 

5} No són al·l~acjons . .a .l!artic~lat 
i ( ~ ! 

6.a} Rebutjar ! , 
l z <::> : ! ' 
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5) Manifesta, de manera expressa, la 
seva conformitat ambla redacció d'aquest 
article pels següents motius: 
- Fixa amb claredat els límits que ha de 
respectar la zona de degustació perqué 
pugui ser considerada un complement a 
!'oferta comercial deis comer9os 
d'alimentació, i considera que més enlla 
deis 20m2 o del 20% es perjudica 
greument els interessos deis empresaris 
del món de la restauració, en base als 
següents arguments: 

. *El S. treballadors de la restauració per 
conveni col·lectiu tenen millar salari que 
ers de comer9, per tant, els empresaris de 
restauració assumeixen un majar cost. 
*Deteriorament de la qualitat. o serveis 

-
5) Gremi de 

Restauració de 
Barcelona 

2.b), 3), 4) i 6.b) S'accepta parcialment 
l'al·legació en el sentit d'augmentar la 
superficie útil i remetre el percentatge 
de zona de degustació alió que 
determinin les ordenances municipals, 
·pero, establint un límit maxim, que, en 
cap cas podra superar el 33% de la 

. superficie de venda de l'establiment, 
incloses, si s'escau, les terrasses. 
No obstant, de cap manera es pot 
acceptar "que no superi el 50% de la 
superfície útil total de l'establiment" 
ates que, suposaria que les dues 
activitats tindrien entitat propia i 
estarien al mateix nivell, i en 
conseqüéncia, l'activitat de degustació 
no seria una activitat complementaria o 
accessória a l'activitat comercial, sinó 
que es convertiría en principal. 

5) Aquest avantprojecte precisament 
vol especificar, tenint en compte les 
diferents normatives actuals respecte 
la materia, quan es considera que 
l'activitat de degustació és un 
complement de l'activitat comercial, i 
quan es converteix en própiament una 
activitat de restauració, i quina 
normativa s'aplica. 
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deis treballadors deis comerc;:os amb 
degustació, doriat que de · tacto són 
treballadors de restauració sense la 
formació propia del sector. 
*El comer<; amb degustació; és un 
establiment de concurrencia pública de 
facto·. pero que no esta subjecte a les 
mateixes normes de seguretat i requisits 
tecnics que els establiments de 
restauració, motiu pel qual s'ha de limitar 
la seva superficie en el comen;:. 
*Divergencia deis requisits tecnics 
administratius deis locafs, sent més 
exigents per a la restaüració. 
*El Comer<; amb degustació només 
requereix d'una Declaració responsable, 
en canvi, el de restauració requereix 
!licencia (amb els seus costos segons 
ubicació). Comportara la devaluació de la 
!licencia de restauració a llarg termini. 
*Competencia deslleial en materia 
d'horaris, amb major llibertat horaria i 
franges que la restauració no pot. 

6.a) Aquest article crea un greu perjudici a 
les empreses de flequers ates que 
l'activitat de degustació ha estat inherent i 
inclosa en l'activitat de l'elaboració i venda 
de pa, ates que limita la competitivitat. 

6.b) Que limitar la superficie de venda de 
degustació a 20m2 sense tenir en compte 
la superficie total de l'establiment, no és 
un criteri coherent. A més, la superació 
del 20% de la superficie útil, no desvirtua 
l'actívitat principal, si es venen productes 
propis de l'especialitat sense perdre la 
seva identitat. · 

6) Federació 
Catalana 

d' Associacions 
de Gremis de 

Flequers 

6.a) Aquest article no limita la 
competitivitat de les empreses de 
flequers, sinó que, diferencia la zona 
de venda· del seu producte (pa) de la 
zona de degustació o consum del seu 
producte dintre del mateix establiment, 
peró, les dues activitats es poden 
desel")volupar en el mateix local. Per 
tant, únicament clarifica quina seria 
l'activitat principal i quina 
complementaria, i en conseqüencia, .la 
normativa aplicable. 
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16 

17 

Propasa la redacció següent: "Es 
considera a tots els efectes activitat 
comercial les zones de degustació deis 
establíments dedicats essencialment a la 
comercialítzació de productes alímentaris 
propis de la seva especialitat, .entenent 
per degustació la consumició en /'interior o 
exterior a /'estab/íment d'aquest 
productes, acompanyats d'altres 
complementaris per a possibilitar el seu 
consum conjunt, de conformitat· amb els 
usos socia/s acceptats. Quan la zona de 
degustació superi el 50% de la venda 
estara subjecta a les condicions i 
obligacions exigibles per l'exercici de 
l'activitat de restauració. 

a) Es propasa el següent redactat a 
l'apartat d} d'aquest article, com a millora 
técnica: "mitjanr;ant qualsevol tecnica de 
comunicació a distancia" 

b) Es pro posa el següent · redactat a 
l'apartat e) d'aquest article, com a millora 
técnica: "mitjanr;ant maquines 
automatiques" (e) 
Es troba a faltar l'observació de la 
normativa urbanística, sobretot en relació 
amb les competéncies locals recollides a 
l'article 84.2, lletres a), d) i i) de I'Estatut. 
L'apartat 3 d'aquest article, a més, fa 
referencia al principi de subsidiarietat a 
l'hora de distribuir les responsabilitats 
administratives 

ACCONSUM 

FMC 

a) i b} D'acord amb l'al ·legació 

L'article 17.1 de I'Avantprojecte de llei 
es refereix a l'observació de qualsevol 
normativa relacionada amb la 
localització de l'establiment i, per tant, 
s'ha d'entendre inclosa la normativa 
sectorial en materia urbanística. No 
obstant aixo, caldria revisar la redacció 
de l'article per tal que quedi clara 
.l'aplicació de la normativa de.qualsevol 
ambit, independentment del sector de 
que es tracti. 

a) i b) Acceptar 

Modificar la redacció de J'article 17.1 en 
els termes indicats 
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18-19 

1) i 2) Propos¡3 suprimir aquest apartat 
perqué considera que les condicions per a 
l'exposició i venda de les mercaderies 
s'emmarca dins de l'autonomia deis 
operadors 

1.a) i 3.a) Propasa modificar l'article 18 de 
manera que l'activitat comercial fora 
d'establiment es reguli de forma més pro
competitiva 

1.b) i 3.b) Caldria establir que a manca 
d'ordenan9a municipal el desplegament 
reglamentari previst a l'article 19.5 
s'apliqui de manera supletoria 

1.c) i 3.c) Es qüestiona el termini de 
vigencia de les autoritzacions per a la 
venda no sedentaria (mínim 15 anys) 

1.d) i 3.d) Caldria eliminar el darrer incfs 
de la !letra e) del punt 1 de l'article 19 
relatiu a la venda itinerant en vehicles
botiga per contravenir les disposicions de 
laDSMI 

1) ACCO 

2) CAREC 

1) ACCO 

1) i 2) Aquest apartat remet a un 
· desenvolupament reglamentari que ha 
d'establir les condicions basiques no 
només de l'exposició i venda de 
mercaderies sinó també les condicions 
del local i l'aprofitament deis seus 
espais. En aquest sentit s'ha de tenir 
en compte les normatives especifiques 
que poden afectar a la seguretat, 
salubritat i imatges internes i externes 
deis establiments. No obstant aixo es 
considera oportú augmentar el nivel! 

: de concreció - d'aquest apartat i 
establir-ne explícitament la referencia 
a la normativa corresponent 
1.a) i 3.a) En relació a l'article 18 la 
Directiva 2011 /83/UE ja es traba 
transposada a l'ordenament jurídic 
intern mitjan9ant la Llei dé I'Estat 
3/2014, de 27 de marc;, que modifica la 
Llei general de defensa de 
consumidors i usuaris. És a dir, la 
legislació vigent basica de I'Estat ja 
estableix els requisits a que es refereix 
aquest article. 

1.b) i 3.b) Per altra banda no es pot 
establir que el desplegament 
reglamentari s'apliqui de forma 
supletoria quan manqui ordenanc;a 
municipal ates que és competencia del 
municipi autoritzar, o no, la venda no 
sedentaria en els espais de titularitat 
pública del seu' terme municipal i que a 
més esta subjecta a la seva 
autorització d'acord amb la DSMI. 

1.c) i 3.c) Així mateix el termini de 

1) i 2) No acceptar l'al· legació de 
supressió, peró es considera 
necessarí donar una nova redacció a 
aquest apartat, per tal d'augmentar el 
nivell de concreció, establint 
explícitament la referencia genérica a 
la normativa corresponent relativa a la 
seguretat, salubritat o imatge 
(ordenances municipals) · 

1.a), b), e), 2, 3.a), 3.b) i 3.c) Rebutjar 

1.d) i 3.d) Acceptar 
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2) Caldria autoritzar la v~nda no 
sedentaria en espais de titularitat privada 
(aparcaments o voreres de titularitat 
privada fora de l'establiment) 

1) Afecta a l'autonomia municipal perqué 
regula de forma exhaustiva la venda no 
sedentaria en espais públics, establint el 
termini de 15 anys per les autoritzacions, 
la impossibilitat de revocar-les per raons 
d'interés general i les limitacions a la 
cessió de les mateixes 

2) ANGED 

3) CAREC 

1) AJ. 
BARCELONA 

v1gencia de les autoritzacions (15 
anys) fou establert per la Llei 7/2011' 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 

1.d) i 3.d) Per últim cal acceptar 
l'al·legació de I'ACCO d'eliminar el 
darrer incís de l'article 19.1.e) relati~ a 
la venda itinerant en vehicles-botiga 

-2) D'acord amb la normativa vigent, 
s'ha d'entendre que la realització 
d'activitats economrques de caracter 
comercial en espais de titularitat 
privada -amb independencia del seu 
format- s'ha d'ajustar al compliment 
deis requisits legals generals 
aplicables a les activitats comercials i 
per tant queden al marge del régim 
específic previst en l'avantprojecte de 
Llei , que es preveu només respecte als 
espais de titularitat pública. 

1) L'avantprojecte dóna un marc comú 
per tot el territori de Catalunya recollint 
les prescripcions que es troben 
actualment vigents algunes com la 
durada de les autoritzacions, ja fou 
establerta per la Llei del Parlament de 
Catalunya 7/2011 , fet que no comporta 
una invasió de les competéncies 
propies deis municipis, que poden 
regular de .manera especffica aquesta 

. materia, dins del · marc establert, 
mitjan9ant les corresponents 

. ordenances municipals 
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1) i 2) Rebutjar 

3.a) Modificar la redacció de l'article, 
per tal de clarificar la distinció del 
tractament entre els espais de 
titularitat pública i els espais de 
titularitat privada 
3.b) Modificar l'apartat 3 de l'article 19 
3.c) Modificar els apartats 4 i 5 de 
l'a.rticle 19, per tal d'acotar els criteris 
de la transmissió de les !licencies que 
impedeixin l'especulació. La regulació 
haura de considerar les peculiaritats 
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2) Es proposa aplicar el mateix régim de 
les autoritzacions per a la venda no 
sedentária en mercats de marxants a les 
autoritzacions individuals (parades o 
vehicles tenda, quioscs, ... ) per a l'exercici 
d'aquesta activitat en sol de titularitat 
municipal 

3.a) Apartat 1: No es permet la venda no 
sedentaria en espai privat. 
En el cas de la !letra a), considera que la 
inclusió de les parades desmuntables 
exteriors deis mercats municipals, 
sotmeses a concessió administrativa i que 
estan subjectes a la normativa del propi 
mercat municipal, es contradiu amb 
l'obligació que el municipi disposi 
d'ordenanc;:a específica de venda no 
sedentaria en els termes previstos per 
l'apartat 2. 1, a més, que en el cas de no 
disposar d'aquesta ordenanc;:a s'entén que 

2)UVA 

3) FMC 

2) L'avantprojecte ·de Llei estableix els 
trets generals de l'activitat comercial a 
Catalunya, definint els parametres que 
configuren el model en que es 
fonamenten les principals modalitats 
de venda presencial. Dins d'aquest 
context, d'intervenció minima, i per tant 
de regulació no exhaustiva en el cas 
de la venda no sedentaria, a més, cal 

·ten ir en compte les competéncies 
municipals. própies deis ajuntaments 
en aquesta materia,· per la qua! cosa el 
nivel! de regulació, a !'hora d'establir 
uns criteris generals, només 
aprofundeix en el tipus de venda no 
sedentaria dominant, és a dir, la que 
s'organitza en mercats de marxi:mts, 
deixant en mans de l'ajuntament en 
funció de les seves competéncies 
l'ordenació .d'altres activitats 
comercials que de manera puntual, i 
només en els municipis que aixi ho 
permetin, es puguin dur a terme en la 
vi;:~ pública. 

3.a) D'acord amb la normativa vigent, 
s'ha d'entendre que la realització 
d'activitats económiques de caracter 
comercial en espais de titularitat 
privada - amb independencia del seu 
format- s'ha d'ajustar al compliment 
deis requisits legals generals 
aplicables a les activitats comercials i 
per tant queden a!' marge del régim 
especific previst en I'Avantprojecte de 
llei, que es preveu només respecte als 
espais de titularitat pública. 
D'altra i quant al supósit de la !letra a) 

·del suposit de la jubilació 
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el municipi no autoritza ·¡a venda no 
sedentaria. 

3.b) Apartat 3: Es propasen dues 
redaccions alternatives a l'apar.tat, ates 
que es considera que el termini de durada 
de les autoritzacions, quinze anys 
prorrogables de forma indefinida per 
prorrogues de quinze anys, incoinpleix de 
forma flagrant la Directiva de Serveis. 
S'ha d'indicar que un període més 
raonable seria de vuit anys. Així, es pot 
traslladar a aquesta regulació aquest 
termini, tenint en compte el que 
estableixen les taules d'amortització 
especials per a empreses acollides al 
sistema de moduls en I'IRPF. Aquestes 
taules estableixen uns períodes 
d'amortització de l'immobilitzat material 
relatius al elements de transport i la resta 
de l'immobilitzat material de vuit anys. 
D'altra banda, la prohibició de revocació 
prevista va en contra frontalment del 
Reglament de patrimoni deis ens locals 
(aprovat pel Decret 336/1998, de 17 
d'octubre}, que possibilita la revocació per 
raons d'interés públic i amb dret a 
indemnització, si s'escau. 

3.c) Apartats 4 i 5: Es propasa una 
redacció alternativa de l'apartat 4 perqué 
es considera la regulació de la 
transmissibilitat molt genérica. Caldria que 
el text de la norma entrés ·arrib detall a 
regular-la. En aquest sentit, al·leguen que 
els ajuntaments haurien de poder decidir 
el procediment de transmissió, de manera 
que ·es garantís plenament el dret d'accés 

de l'apartat 1, cal entemdre que el 
régim de concessió administrativa de 
les parades exteriors deis mercats 
municipals s'ajustara a l'apartat 2 de 
l'article 19 sempre que la regulació del 
mercat municipal disposin de 
l'ordenan9a reguladora corresponent. 
. Cal valorar la redacció establerta a 
l'article 19.2, per veure si queda 
suficientment clara aquesta 

· interpretació. 

3.b) La determinació del termini de 
quinze anys previst a I'Avantprojecte 
de llei no és nova i es correspon a la 
que actualment preveu l'article 1 O del 
Text refós sobre comer9 interior, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 
9 de mar9, d'acord amb la redacció 
introdu'ida per la Llei 7/2011 , de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres. 
D'altra banda, s'accepta l'al·legació pel 
que fa a la revocació i a les 
consegüents indemnitzacions, si 
s'escau. 

3.c) Es considera adient, en termes 
generals, que I'Avantprojecte de llei no 
entri en els detalls de la transmissió. 
Per aquest motiu, l'apartat 5 de l'article 
fa una remissió reglamentaria. No 
obstant aixo, es podrien considerar les 
al· legacions formulades per acotar els 
criteris de les transmissions de les 
autoritzacions que impedeixin 
actuacions especulatives amb anim de 
lucre. 
Per últim el suposit de jubilació que 
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19.5 

20 

21 

a l'exercici de l'activitat a tothom i es 
pogués evitar el risc d'especulació amb 
les · autoritzacions existents . de no 
preveure's una regulació detallada. 
Finalment, s'observa que la jubilació del 
titular no és un cas recollit en el precepte i 
aquest no es pot encabir en el . concepte 
"situació sobrevinguda no . atribu'ible a la 
voluntat del ·marxant". 

Es proposa incloure aquí també la 
referencia a la prestació de serveis per 
mitjans no sedentaris 
1) Es proposa substituir !'abreviatura 
"TIC", que no es troba definida en lloc per 
"serveis de la societat de la informació" 
per coherencia amb la regulació 

· establerta en la Llei estatal 34/2002, d'11 
dejuliol 

2) Es plantegen problemes per com 
aplicar la Llei a empreses radicades fora 
de Catalunya. Per tant, la regulació pot 
"penalitzar" les empreses radicades a 
Catalunya 

1) Es proposa, en coherencia a la 
observació formulada a l'article 4 
modificar el concepte per "venda o 
prestació de serveis mitjanc;ant maquines 
automatiques" 

ACCONSUM 

1) ACCONSUM 

2) FMC 

1) ACCONSUM 

s'indica, es pot encabir dins els 
supósits de cessament voluntari de 
l'activitat previst amb caracter general 
a l'apartat 4. Així mateix, i per les 
seves característiques, en la regulació 
deis criteris de la transmissió de les 

· llicéncies, la jubilació haura de ser 
objecte d'una regulació específica 

D'acord amb l'al·legació 

1) D'acord amb l'al ·legació 

D'acord amb l'article 20.1, en primera 
instancia és d'aplicació la normativa 
específica i només té caracter supletori 
I'Avantprojecte de llei. 
D'altra banda, el desplegament 
reglamentari previst a l'apartat dos del 
mateix article es refereix a totes les 
empreses que ofereixin béns i serveis 
dins de l'ambit de Catalunya, que no 
és el mateix que dir "radicades" a 
Catalunya 
1) D'acord amb l'al· legació 

A~ceptar 

1) Acceptar 

2) Rebutjar 

1) Acceptar 

2) Rebutjar 
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22 

23-30 

·24-30 

2) Es desconeix si s'ha de disposar del 
mateixos requeriments urbanístics i 
d;instal·lacions · 

Es proposa afegir un punt 8 a aquest 
article relatiu a la subhasta de béns 
integrants del Patrimoni Cultural Catala, 
d'acord amb la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre de Patrimoni Cultural Catala. 
Concretament proposa el següent 
r~dactat: "la venda en pública subhasta de 
béns integrants del Patrimoni Cultural 
Catala estara subjecta als requisits i 
condicionants específics previstos. a la 
normativa sectorial reguladora del 
Patrimoni Cultural Catala" 
Modificar íntegrament aquests articles a fi 
de que es flexibilitzi la regulació de les 
activitats promocionals 

Es considera que l'avantprojecte 
comporta una gran varietat de restriccions 
i limitacions, afectant alió que és intrínsec · 
de l'activitat empresarial i perjudicant la 

2) FMC 

DGABMP 

ACCO 

CAREC 

2) . El primer paragraf de l'article 21 
assimila els locals dedicats a la venda 
automatica als establiments 
comercials 'i, en conseqüéncia, han 

. d'acomplir els mateixos requisits 
normatius 
D'acord amb la proposta formulada Acce_ptar 

Pel que fa a les rebaixes i als outlets el 
régim previst s'ajusta al que preveu la 
Llei 3/2014. Pel que fa a la venda en 
liquidació la regulació que preveu 
l'article 26 s'ajusta a la normativa 
estatal (art. 28 del RO 20/2012). Pel 
que respecta a les activitats de 
promoció de l'article 28 s'ajusta a la 
jurisprudencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya, per tal de 
distingir amb claredat aquestes 
activitats d'altres vendes promocionals. 
En darrer lloc les ofertes de venda 
conjuntes previstes a l'article 30 de 
l'avantprojecte s'ajusten al marc 
estatal regulador d'aquesta materia. 
Una comparativa de l'evolució de les 
vendes en el comen; detallista posa de 
manifesta que la regulació catalana 

-vetlla per !'interés general sense anar 

Rebutjar 

Rebutjar 
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24, 
. 25(2-

10) i 
28.2 

competitivitat. 

1.a) Es p,roposa establir un nou punt a 
l'article 24 relatiu a la compatibilització de 
les diferents vendes promocionals i 
suprimir el punt 9 de l'article 25, com a 
mi llora .sistematica 

1.b) Proposa modificar diversos aspectes 
de la venda en rebaixes (definició de la 
procedencia deis productes i prohibició de 
que aquests hagin estan adquirits 
expressament per a aquest tipus de 
venda) 

1.c) i 2) Propqsa suprimir aquest apartat 
ates que considera · que l'activitat 
promociona! moltes vegades ve imposada 
pel fabricant i a1xó obligaria als 
distribu'idors a incomplir la nor.ma o bé 
triar quins p(oduetes deixa d'oferir als 

1) ANGED 

2)CEDAC 

en detriment de la competitivitat. Com 
a mitjana, les vendes a Catalunya ·el 
2014 han estat un 2,1% superiors al 
2013, mentre que a la Comunitat de 
Madrid han estat un 1,1% inferiors 
(font: INE 1 Índice del comercio 
minorista a precios constantes). 
En el cas concret de les rebaixes, 
convé recordar que tenen el doble 
objectiu que ,els consumidors comprin 
més barat i que els comerciants 
"treguin" els estocs sobrants de les 
temporades d'estiu i d'hivern. La 
defensa d'una desregulació total no fa 
altra cosa que posar en situació 
d'avantatge els operadors que poden 
fer constants rotacions d'estocs -els 
grans-, a més de provocar un 
desconcert entre uns consumidors. 
1.a) Pel que respecta a l'al ·legació a 
l'article 24 d'ANGED cal considerar la 
proposta d'establir un nou punt en 
aquest article relatiu a les 
compatibilitats de les diferents vendes 
promocionals (realització en un mateix 
establiment de diferents activitats 
promocionals de vendes en espais 
clarament diferenciats i degudament 
senyalitzats) 

1.b) Es qüestionen aquests apartats 
al·legant que no s'ajusten al marc legal 
estatal peró en canvi no es qüestionen 
els períodes de rebaixes quan només 
són els períodes de rebaixes els que 
han estat objecte de recurs 

· d.'inconstitucionalitat i es troben 
pendents de sentencia. Per tant es 

1.a) Acceptar 

1.b) Rebutjar 

z 
.1 

-en 

1 • 

· - :i'> 

' 

:; . 

1.c) i 2 Rebutjar, pero· flexibilitzar el 
marc establert per tal de permetre la 
realització de promocions tipus "Biack 
Friday" 
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24.6 

seus lineals (alimentacíó) 

1) Als articles 24 a 26 es detallen un 
nombre important de limitacions en 
materia de promocions, rebaixes i 
liquidacions, com p ex:. quan s'estableix al 
punt 6 de l'article 24 la prohibició de 
rebaixar un producte que hagi estat en 
promoció que a més impósa una 
important carrega procedimental i 
contrbladora si es vol vetllar rigor'osament 

1) CAREC 

considera que el redactat d'aquest 
article s'ajusta al marc normatiu ~statal 
i a les competéncies propies de la 
Generalitat; així com a la Llei 3/2014, 

· aprovada pel Parlament de Catalunya. 

1.c) i 2) Tot i que l'al ·legació ve 
referida a l'article 28.2 pel seu 
contingut sembla tenir relació amb 
l'article 29. No obstant aixo, cal indicar 
que les limitacions establertes a 
l'article 28 prenen com a referencia la 
realitat constatada en el sentit de que 
difícilment en els establiments de 
distribució de productes de compra 
quotidiana es superen els 
percentatges del 30% de productes o 
bé de superfície. El concepte en que 
es fonamenta aquesta limitació té la 
seva base en la jurisprudencia sobre la 
materia. 
No obstant aixo caldria flexibilitzar el 
redactat per tal d'incloure 
determinadas activitats promocionals 
d'una durada inferior a 48 hores amb 
un seguiment generalitzat i que 
abasten la majoria o totalitat de 
productes de l'establiment (Biack 
Friday) 
1) Les activitats de promoció en 
general es basen en la interiorització 
que té el consumidor del que 
representen en cada cas i que ha 
consolidat uns usos comercials, per 
. tant es fa imprescindible una ordenació 
genérica d'aquestes activitats per tal 
d'evitar situacions . de competencia 

· deslleial amb frau als consumidors. El 

.. 

1) i 2) Rebutjar 
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co 

per les prescripcions legals 

2) Es propasa eliminar l'apartat 6 de 
l'article perqué impedeix donar sortida als 
articles no venuts 

2) FMC 

text de l'avantprojecte no estableix 
a'ltres limitacions que les própies que 
identifiquen cada . una d'aquestes 
activitats (rebaixes, promoció d'un 
producte o de l'establiment, 
liquidacions, ... ). Per tant, d'acord amb 
la jurisprudencia existent, s'ordenen 
aquestes activitats quan s'invoquen 
determinades denominacions 
legalment definides, per evitar els . 
perjudicis no basats en la lliure i lleial 

. competencia que unes empreses 
poden produir en la resta en adoptar 
aparences d'ofertes avantatjoses que 
no es corresponen ambla realitat. 
Pel que respecta a la referencia al punt 
6 de l'article 24 cal senyalar que 
precisament el que impedeix és el 
contrari del que s'interpreta en l'escrit 
d'observacions. Els productes que 
hagin estat inclosos amb una activitat 
comercial amb finalitat extintiva (p ex: 
rebaixes) no poden ser inclosos amb 
posterioritat en una activitat 
promociona! (que dóna a entendre que 
es un producte actual- per raons 
evidents) 

2) No s'impedeix donar sortida als 
estocs no venuts. Únicament, 
s'impedeix que aquests productes 
formin part posteriorment d'ofertes o 
promocions amb finalitzat 

. incentivadora. 
Amb aquesta regulació es pretén evitar 
que els productes que es valen extingir 
s'integrin en practiques comercials 
que, sota l'aparenc;:a de valer incentivar 
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25 
(4-6) 

El concepte de producte obsolet és 
massa indeterminat 

25.7 Es proposa eliminar la prohibició 
continguda en aquest punt de l'article 25 
que impedeix destinar a la venda en 
rebaixes els productes que han estat 
objecte d'alguna activitat de promoció en 
el mateix establiment dins del termini d'un 
mes immediatament anterior al període 
d'inici de rebaixes, ates que cal tenir en 
compte la situació actual que requereix la 
rapida sortida deis estocs de; les botigues 

25.1 O 1) Es pro posa que quan l'inici deis 
períodes de rebaixes establerts s'escaigui 
en el primer dia laborable de la setmana, 
seria convenient · poder-les iniciar el 

les vendes, volen, en realitat, liquidar 
. genere de la temporada anterior. La 
regulació, en conseqüéncia vol evitar 
practiques que, a ·banda, d'enganyar 
els consumidors són deslleials 
respecte a la resta d'operadors. 

FMC L'article 25.5 deixa a la consideració Replantejar ·la regulació 
del comerciant la consideració de si un 1' Avantprojecte dóna als saldos 
producte és o no obsolet. No obstant 
aixó, s'estableix el requisit temporal 
d'haver format part de l'estoc del 

· comerciant un mínim de sis mesos i, 
d'altra banda, la concurrencia de 
circumstimcies que faci evident la 
situació. Atesa aquesta indeterminació, 
es considera adient replantejar la 
regulació prevista a I'Avantprojecte de 
llei i el fet que estigui en mans del 
comerciant la decisió de si un producte 
és o no obsolet 

C.ECONOM Aquesta limitació té per objecte evitar 
l'anticipació encoberta de les reb.aixes 
fora del termini legalment establert, 
tenint en compte que els productes 
objecte de promoció en principi són 
productes de plena temporada mentre 
que les rebaixes s'apliquen sobre 
productes que ja es traben al final de 
la seva temporada óptima de 
comercialització. Aquest és un 
mecanisme inherent i .indissociable a la 
configuració de la venda en rebaixes. 

Rebutjar 

' 

1) C.ECONOM . 1) i 3) L'actual marc normatiu derivat ·1); 2) i 3) Rebutjar 
del ROL 20/2012, no permet imposar 

· períodes per poder· dur a terme venda 
en rebaixes. La venda en rebaixes, 
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25.10. 
a) i b) 

dissabte immediatament anterior, per la 
qual cosa el primer festiu coincidiría amb 
el segon día de . rebaixes, a tenir en 
compte a l'hora de determinar els festius 
amb obertura comercial autoritzada 

2) Demana l'eliminació deis períodes de 
rebaixes ates que no són compatibles 
amb el marc constitucional ni · estatuari 
vigent, ni amb l'article 25 de la Llei 7/1996, 
d'ordenació del comer9 minorista. 

3) Es propasa una redacció alternativa de 
l'apartat, per tal que I'Avantprojecte de llei 
no fixi directament els períodes de 
rebaixes sinó que sigui un decret, ates 
que les circumstancies poden variar i, per 
tant, caldria modificar la Llei cada cop que 
aixó passi 
Es propasa substituir aquests apartats 
(fixen els períodes de rebaixes d'estiu i 
hivern), per l'únic següent: "4 períodes 
d'un maxim de 30 dies naturals, que seran 
fixats mitjanqant una Ordre del Conseller 
del Departament competent en materia de 
comerq, previa proposta del Conse/1 
Assessor de Comerq" 

2) ACES 

3) FMC 

PIMEC 

segons aquest marc normatiu, la pot 
dur a terme cada comerciant en el 
moment que consideri oportú, pero 
sempre sotmesa a les condicions 
legalment establertes per a l'exercici 
d'aquesta modalitat de venda. 

2) D'acord amb I'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya, la delimitació deis 
períodes de rebaixes entra dins del 
marc competencia! . del G.overn de la 
Generalitat, tot i que, han estat objecte 
de recurs d'inconstitucionalitat per part 
del Govern de I'Estat, que es traba 
pendent de sentencia del TC. 
Actualment, les rebaixes, i els seus 
períodes d'estiu i hivern tenen 
importancia, en tant en quant, han 
estat interioritzades pel consumidor r 
aquesta interiorització -habit- facilita al 
comerciant el buidatge d'estocs i 
romanents 

Tenint en compte que a l'avantprojecte Rebutjar 
de Llei les rebaixes s'incardinen dins 
de les activitats de promoció amb 
finalitat extintiva (eliminar l'estoc de 
l'establiment), no té sentit convertir-les 
en una activitat promociona! de 
caracter incentivador que té la seva 
propia regulació absolutament flexible i 
que permet al comerciant decidir quan 
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26 1) Es propasa que per a dur a terme 
vendes en liquidació sigui necessaria la 
previa comunicació per via telematica a 
l'administració competent, per tal d'indi_car 
el motiu i la seva durada, que no hauria 
d'excedir de ·6 mesas -termini suficient 
per a evitar situacions de competencia 
deslleial que pot comportar aquest tipus 
de venda-, llevat deis casos de tancament 
de la botiga que s'hauria de poder dur a 
terme durant 1 any 

2) L'extrem que recull l'apartat 5 resulta 
difícil de controlar. 
D'altra banda, l'apartat 6 hauria d'iniciar
se amb l'incís: "A requeriment de la 
inspecció de comen; de la Generalitat ( ... ), 
perqué la majoria. deis ajuntaments no 
disposa de mitjans propis 

1) C.ECONOM 

2)FMC 

i com les vol dur a terme. Actualment 
les rebaixes, i els seus períodes d'estiu 
i hivern tenen importancia, en tant en 
quant, han estat interioritzades pel 
consumidor i aquesta interiorització 
-habit- facilita al comerciant el 
buidatge deis estocs i romanents. 

· Per tant la pro posta convertiria les 
rebaixes en una promoció 

. incentivadora limitada per la Llei a 4 
períodes a l'any, amb la qual cosa 
també es perdria l'habit i els efectes de 
la conseqüent demanda que genera en 
el consumidor i permet la finalitat 
extintiva que és el seu objectiu 
1) Pel que respecta a la comunicació 
cal tenir en compte que els criteris de 
simplificació administrativa i eliminació 
de carregues que implementa el 
Govern de la Generalitat suposen 
eliminar l'obligació de comunicació 
previa existent en aquesta materia i 
substituir-la per un control ex-post de 
caracter aleatori o a partir de denúncia. 
En relació al termini s'unifica a 1 any, 
en coherencia amb el marc normatiu 
basic 

2) La dificultat que suposa la regulació 
de l'apartat 5 no comporta que en 
casos determinats es puguin efectuar 
les tasques de control necessaries 
ates, a més, que la venda en liquidació 
tampoc no es una activitat promociona! 
que es caracteritzi per la seva 
regularitat, sinó que té caracter a'lllat, 
la qual cosa pot facilitar la seva 
detecció. 

1) Rebutjar 

2) Modificar l'article 26.6 en els termes 
esmentats i rebutjar la resta de 
l'aHegació 
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27 

f -

1) Es proposa fer un replantejament en 
relació al concepte "outlet" per tal de que 
quedi circumscrit exclusivament a la 
comercialització de productes que 
s'ofereixen sota una marca determinada, 
ates que les expectatives que genera 
aquesta fórmula comercial tenen sentit 
quan es fa referencia a marques i no a 
productes en general 

2) Desapareixera l'exit que tenen els 
outlets entre els consumidors pel fet de no 
poder fer rebaixes. 

1) C .ECONOM 

2) FMC 

Quant a l'apartat 6, cal indicar que de 
la seva redacció es despren l'obligació 
objectiva del comerciant d'haver 
d'acreditar la concurrencia d'algun deis 
suposits que justifiquen la venda en 
liquidació, sense que sigui necessari 

· fer referencia expressa a les tasques 
de control. Per tant •. és innecessaria la 
redacció inicial "A requeriment de 
/'administració competent ... " i cal 
eliminar-lo 

1) Encara que efectivament el 
concepte "outlet" va lligat sobretot ·als 
productes de marca, especialment als 
productes textils, en el seu darrer tram 
d'interes comercial, la regulació del 
concepte "outlet" ha de permetre 
també donar cabuda a totes aquelles 
situacions que es donen a la realitat 
com són els establiments multimarca o 
els establiments de productes que 
reuneixin determinades 
característiques inherents a aquest 
darrer tram d'interes comercial, encara 
que no siguin de l'ambit textil 

2) La peculiaritat deis outlets en la 
venda de restes de producció o de 
temporada fa que no es puguin acollir 
a la venda en rebaixes, que estan 
pensades per -a la venda de productes 
que immediatament abans han estat a 
la venda a preu normal o ordinari en el 
mateix establiment. No. obstant aixo es 
podria plantejar la possibilitat de que 
aquests establiments puguin realitzar 
promocions en determinades 

1) Rebutjar 

2) Modificar en els termes indicats 
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27.1 En relació amb la regulació deis "outlets" 
es propasa introduir· una modificació 
relativa a "l'estoc": permetre que l'estoc 
que s'ofereixi en espais . "outlet" 
degudament diferenciats i senyalitzats 
dins d'un establiment comercial puguin 
procedir de !'empresa i no només de 
l'establiment. 

28 En l'apartat 2 d'aquest article no s'aclareix 
comes mesura el percentatge previst. 
Quant a l'apartat 4 no es compren qué es 
vol dir amb "caracter residual"; ni com 
aixó es pot arribar a mesurar. 

28.2 Propasa la . seva supressió perqué 
considera que no existeix base ·legal per 
limitar el model de negoci del comerciant, 
i que és una decisió empresarial, per tant, 
suposa una restric~ió a la lliure empresa 

ACES 

FMC 

ACES 

condicions. 
D'acord amb l'al·legació Acceptar 

El primer paragraf de l'apartat 2 de Acceptar l'aHegació referida a l'article 
l'article fa referencia a que la promoció 28.2 i, per tant, modificar l'apartat per 
no pot excedir el 30% del total .de fer-Io més operatiu, tot eliminant les 
productes a la venda de l'establiment limitacions i mantenint el concepte 
ni al 30% de les referéncies 
pertanyents a un mateix subsector 
comercial de l'establiment. D'acord 
amb aixó, cal replantejar l'apartat per 
fer-Io més operatiu. 
Respecte al "caracter residual" de les 
promocions de venda referit l'apartat 4, 
significa que, abans de catalogar una 
promoció com a incentivadora, cal tenir 
en compte si reuneix els requisits de 
qualsevol activitat·promocional de tipus 
extintiu. Si els té, tindra aquesta 
consideració malgrat es presentí com 
a promoció. Per tant, únicament -
residualment- tindra la consideració 
d'activitat de promoció amb finalitat 
incentivadora si no reuneix cap 
característica de les activitats de 
promoció amb finalitat extintiva. 
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Cal indicar que aquest apartat respon Acceptar l'al· l.egació referida a l'article 
a la realitat constatada, en el sentit, 28.2 i, per tant, modificar l'apartat per 
que difícilment, en els establiments de fer-Io més op~ratiu, tot . eliminant les 
distribució de productes de compra limitacions i mantenint el concepte. 
quotidiana es superen · els També cal valorar i incorporar, si cal, 
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29 El Codi de consum tracta de forma 
separada els obsequis i el que es guanya 
en concurs o sorteig. 

29.2 Considera que no és raonable que els 
futurs descomptes es tinguin en compte 
des del moment que s'ofereixen amb la 
incertesa si es produiran o no en un futur. 
Propasa el redactat següent: 
"En cap cas tindran la consideració 
d'obsequis els cupons, xecs o altres 
documents expressats en valor dinerari a 
deduir de l'import de futures adquisicions 
de productes o serveis. Aquests cupons, 
xecs o documents seran considerats com 
a descomptes aplicats directament sobre 
el producte i/o servei ·inicialment adquirit, 
en el moment que es facin efectius. 

FMC · 

ACES 

percentatges del 30% de productes, o fórmules prómocionals que poden 
bé, de superfície. El concepte en que abastar . la totalitat de productes de 
es fonamenta aquesta limitació té la l'establiment. 

· seva base en la jurisprudencia sobre la 
materia. No obstant aixó en línia amb 
la valoració a les observacions de 
I'FMC sobre aquest mateix tema cal un 
replantejament. 

En aquest article I'Avantprojecte de llei Rebutjar 
aplica un criteri similar a l'article 32· de 
la Llei 7/1996, de 15 de gener 
d'ordenació del comen; minorista 
(LORCOMIN), que també inclou en 
l'ambit de la venda amb obsequi la 
participació en concursos o sortejos. 
No obstant aixó, i tal i com indica 
l'article 29.1 de I'Avantprojecte de llei, 
la regulació s'ha d'entendre sense 
perjudici de la concurrencia d'altres 
normatives aplicables (com seria del 
Codi de Consum). 
Aquests cupons, xecs o document de Rebutjar 
descompte estan directament vinculats 
o lligats al producte que s'adquireix 
inicialment. Sense aquesta compra no 
es podria aplicar el descompte ja sigui 
en el mateix moment de l'adquisició 
del producte, o posteriorment en una 
altra compra, pero indiscutiblement 
l'obligació del descompte que 
assumeix l'establiment va lligada a 
l'adquisició del producte i no al 
moment posterior (que queda en mans 
del consumidor) en que es faci efectiu 
aquest descompte. 
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30 

31 .2, 
32 i 
33 

Es limiten les vendes conjuntes a la 
relació funcional entre els dos articles, 
pero cal tenir en compte que el 
"cobranding" és una eina promociona! 
molt estesa. 

1) Pro posa modificar els articles 32 i 33 a 
fi de flexibilitzar la regulació de l'exercici 
de l'activitat comercial destinada a 
col ·lectius determinats i la regulació de 
l'activitat comercial en domicili privat. 

2.a) Proposa suprimir el punt 2 de l'article 
31 perqué considera que no esta justificat, 
és desproporcionat i incompatible amb el 
marc jurídic establert 

2.b} Proposa adequar el redactat de 
l'article 33 al RDLegislatiu 1/20Q7, de 16 
de novembre, i · a la normativa de 
prote9ció de dades de fons acce~sibles al 
públic {art. 45 i següents del RO 

FMC 

1) ACCO 

2)ANGED 

La regulació prevista a l'article 30 Rebutjar 
.recull altres dos supósits d'ofertes 
conjuntes, a banda de l'esmentada, i 
per tant, no es troba·limitada a aquesta 

· única circumstimcia indicada per la 
FMC. Així mateix la regulació de 
I'Avantprojecte de llei, com també fa 
l'article 34 de la LORCOMIN, es 
refereix a l'oferta de venda de 
productes concrets i · no al 
"cobranding", que es refereix més aviat 
a l'associació de dues marques (no 
productes) amb la finalitat de potenciar 
el valor i la rendibilitat de las mateixes 
1) i 2.a) Amb aquestes limitacions es 1 i 2.a) Modificar el redactat de l'article 
tracta d'ajustar l'activitat comercial al 32 per tal de fer-Io més entenedor i 
marc normatiu vigent en cada moment adaptar-lo al marc establert per la Llei 
evitant les practiques deslleials i d'ordenació del comer~ minorista 
l'economia submergida, prohibint 
explícitament mecanismes i 2.b) Rebutjar 
operacions en frau de llei que han 
estat objecte de conflicte (pseudo-
cooperatives). Al redactat de l'apartat 2 
de .l'article 31 s'hi han incorporat les 
observacions rebudes des de la 
Direcció General d'Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autónom 

2.b) Cal mantenir les salvaguardes 
previstes en aquest article, 
especialment les practiques agressives 
d'oferiment de productes o prestació 
de serveis a domicili o mitjanc;:ant 
trucades telefóniques, per tal d'evitar la 

·c9mpetEmcia deslleial· entre empreses 
a banda d'altres implicacions que 
poden derivar fins i tot en 
responsabilitat penal 
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32 

33 

33.4 

1720/2007, de 21 de desembre)_. 
1} i 2} Es . proposa suprimir aquest 
precepte tot tenint en compte que vulnera 
els articles 14.3 i 16.2 de la DSMI. Sembla 
que amb !'actual redactat s'impediria la 
venda de productes a domicili (p ex: 
tuperware, enciclopedies ... ) 

Es proposa suprimir la prohibició 
d'oferiment de productes o serveis a 
domicili, o bé mitjangant trucades o 
missatges de teléfon quan no hagin estat 
expressament sol·licitades ates que 
vulneren la normativa comunitaria 
d'harmonització max1ma (Directiva 
2011/83/UE} pel que fa als contractes 
formalitzats tora de l'establiment 
(relacionat amb la venda domiciliaria) i la 
Directiva 2005/29/CE, de practiques 
comercials deslleials annex 11 apartat 26 
pel que fa als oferiments telefónics 
Fa una precisió respecte la venda de 
productes o oferiment de productes a 
domicili en referencia a les 
"comunicacions pu.blicitaries distribuiaes" 
en la que considera que s'ha d'afegir a 
continuació "nominalment". 

1} ACCONSUM 1} i 2} El q~.:~e estableix aquest article és 1 i 2} Eliminar o modificar el redactat 
que els domicilis privats en que es de l'article 32 per tal de fer-Io més 

2} FMC duen a terme activitats comercials, entenedor, o en tot cas adaptar-lo al 
compleixin els requisits que marc establert per la Llei d'ordenació 
s'exigeixen als establiments del comer~ minorista 
comercials, per tal de garantir la lleial 
competencia entre . els diferents 
operadors. No obstant a1xó, cal 
modificar el redactat d'aquest article 
ates que la interpretació que se'n fa 

· (condicions sobre l'establiment} ·no es 
correspon ;3mb l'objecte que es pretén 
que és evitar les adivitats comercials 
no declarades i/o les que es duen a 
terme en !loes no autoritzats per la 
normativa urbanística 

ACCONSUM Cal mantenir les salvaguardes Rebutjar 
previstes en aquest article, 
especialment les practiques agressives 
d'oferiment de productes o prestació 
de serveis a domicili q mitjangant 
trucades telefóniques. per tal d'evitar la 
competencia deslleial entre empreses 
a banda d'altres implicacions que 
poden derivar fins . i tot en 
responsabilitat penal (engany) 

ACES Aquesta redacció s'ajusta al marc 
normatiu vigent en materia de 
comunicacions publicitaries que parteix 
de la Directiva 2011/83/UE. En aquest 
sentit cal indicar qu.e !'Agencia Catala 
de Consum no ha formulat objeccions 
a aquest apartat. 

Rebutjar. 
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34 1) Es propasa modificar el redactat 
d'aquest precepte ates que és confús i 
permet interpretar que no ·es poden fer 
comandes o adquirir béns o serveis des 
de pagines web que no es corresponen 
amb el propi empresari o prestaqor del 
servei i aixó no seria gens beneficiós per 
a · les persones consumidores a· més de 
vulnerar els principis de llibertat de mercat 
i circulació de mercaderies previstos als 
Tractats constitutius de la Comunitat 
Europea, a més qualsevol regulació de 
l'activitat comercial mitjan<;ant l'ús de les 
tecnologies de la societat de la informació 
ha d'estar harmonitzada a nivel! 
comunitari; una regulació catalana 
especifica en aquesta materia quedaria 
buida de contingut quan les pagines web 
estiguin allotjades fora de Catalunya 

2) El tractament deis obsequis s'entén 
que es refereix a les ofertes bancaries. 
Caldria reflexionar si no tenen cost per als 
clients, dones molts bancs retenen a 
compte de I' IRPF part de l'import deis 
obsequis que donen per Nada!, Sant 
Jordi, etc. 

34.3 Propasa modificar el redactat d'aquest 
punt de l'article 34 per tal d'ajustar l'abast 
de la prohibició 9e les practiques 
comercials que s'hi detallen, especialment 
pel que fa referencia als serveis 
expressament exclosos de l'ambit 
d'aplicació de la Llei (art. 6.2). 
Concretament es propasa suprimir l'incís 
" .. . de manera que .. :" 

1) ACCONSUM 1) De fet l'objectiu .d'aquest precepte 1) Modificar el redactat per fer-Io més 
en tenedor 

2) FMC 

ANGED 

· és evitar les practiques comercials 
irregulars que duen a terme de manera 
ocasional empreses no habilitadas pel 
seu objecte social o mancades deis 
requisits que estableix el marc 
normatiu aplicable a la comercialitzadó 
del producte de que es tracti (p ex: 
entitats financeres, editaríais de 
premsa, .. . ). No es pretén impedir 
l'accés o exercici de l'activitat, només 
es pretén· que s'.exerceixi en les 

· mateixes condicions que han de 
complir la resta d'empreses que es 
dediquen a l'activitat comercial, per 
evitar situacions de competencia 
deslleial 

2) L'apartat 1 de l'article exclou 
únicament de la prohibició els casos 
en qué es tracti de regals sense cap 
cost per als clients, tant de forma 
directa com indirecta 

2) Rebutjar 

Es propasa la supressió d'aquest punt Acceptar 
3 perqué és redundant ambla resta de 
l'article i pot comportar problemes per 
a la seva interpretació. 
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35-37 

35-36 

35.1 i 
35.2 

Propasa supnm1r aquests articles de 
manera que s'elimini la · prohibició de 
trencament d'estocs i s'elimini també la 
prohibició de la venda a perdua 

Pel que fa al trencament d'estocs propasa 
modificar el redactat e~clusivament pel 
que fa referencia al termini de durada de 
!'oferta del producte i pel ·que fa a la venda 
a perdua propasa la supressió ates que 
considera que només s'hauria de 
considerar el que preveu la Llei de 
competencia deslleial 

a) Es proposa modificar les sigles "TIC" 
per . "serveis de la societat de la 
informació" i per coherencia amb l'article 
211 -10 del Codi de Consum·. l)auria de ser 
alternatiu en funció del temps de vigencia 
o niJmbre d'unitats i, a més, també per 
coherencia amb l'aparat 2 perque quan es 

ACCO 

ANGED 

ACCONSUM 

Es considera necess8ria la regulació 
del trencament d~estocs per evitar 
aquesta practica deslleial. Tal i com 
succeeix en determinades modalitats 
d'oferta conjunta o en la prohibició de 
venda a perdua la practica ·del 
trencament d'estocs té una incidencia 
directa i perjudicial sobre la lliure 

. competencia. 
Respecte a la venda a perdua s'ha 
d'assenyalar a més ·que l'article 14 de 
la Llei d'ordenació del comen; 
minorista de .I'Estat prohibeix 
expressament aquesta practica 
comercial i es considera basica 
aquesta prohibició. 

En relació al trencament d'estocs 
poder reduir !'oferta a menys d'un dia 
natural no té consistencia llevat 
promocionar la compra compulsiva 
entre els clients que es troben en un 
determinat establiment. 
En relació a la venda a perdua la 
jurisprudencia a detallat la diferencia 
existent entre la prohibició que figura a 
l'article 14 de la Llei d'ordenació del 
comen; minorista i a aquesta practica 
continguda a la Llei de competencia 
deslleial, establint la compatibilitat deis 
dos tipus infractors 
a) D'acord amb l'al ·legació 

b} D,.acord amb l'al ·legació 

Rebutjar 

Rebutjar. En tot cas incorporar 
l'obligació de vendre establert en el 
marc normatiu regulat per la Llei 
d'Ordenació del Comerc; Minoris~a. 
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35.1 

36.5.c 
i 37 

fa una. promoció hi ha l'obligació de tenir 
existérícies durant el termini en el qual es 
realitza 

b) Es pro posa modificar la prioritat de 
l'atenció de les comandes atés que e en 
aquest; precepte s'estableix que s'ha de 
fer per l'ordre es produeixin, ·mentre que 
l'article 211-10.3r del Codi de Consum 
sera aquells que s'hagi indicat préviament 
a !'oferta o la publicitat (no sempre és 
l'ordre d'arribada) 
Fa una precisió respecte el trencament 
d'estocs, atés que considera que no cal 
informar del numero d'unitats disponibles 

a) Al·lega que l'article 36.5 ha de ser 
coherent amb l'article 14 de la 
LORCOMIN i propasa la seva substitució 
per "De cap manera, les ofertes conjuntes 
o els obsequis als compradors podran 
utilitzar -se per evitar l'aplicació de la 
prohibició de la venda a perdua': 

b) Respecte Tarticle 37 relati.u a les 
excepcions a la ~enda a pérdua, 

ACES 

ACES 

Tot i que, el numero d'unitats 
disponibles dóna majar informació als 
consumidors per tal d'efectuar la 
comanda amb majar rapidesa, o 
informa sobre la possibilitat 
d'exhauriment d'aquell producte, 
s'accepta l'al ·lega<::ió en -el sentit que 
!'oferta pública de venda d'un producte 
de venda o servei ha d'incorporar "les 
condicions especifiques d'adquisició, o 
el numero d'unitats disponibles" . És a 
dir, com a requisit alternatiu i no 
concurrent, d'aquesta forma, es 
coordina i s'homologa amb la regulació 
del trencament d'estocs del Codi de 
Consum de Catalunya. 
a) La redacció de l'apartat e) de l'article 
36.5 relatiu a les vendes amb obsequi 
utilitzades per tal d'evitar la prohibició 
de la venda a pérdua és coherent amb 
l'article 14 de la LORCOMIN, que 
prohibeix expressament aquesta 
practica i es considera basic, si bé, no 
existeix l'obligació . de reproduir 
literalment el contingut d'aquest artícle 

· a la llei catalana. 

Acceptar parcialment i modificar el 
redactat de l'article 35.1, ·substituint 
l'expressió "així com" per "o". 

a) i b) Rebutjar 
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o 
o 
(X) 

o 
o 

manifesta que és massa exhaustiu, i que 
el detall respecte els mitjans de prava 
seria més adequat, que es reco!lís en un 
document de criteris d'jnspecció 

36 La regulació és contradictoria· amb la 
distribució moderna (integració producció 
- distribució ). A més, les inspeccions són 
dificultases. 
Per últim sorpren que s'autoritzi la venda 
a perdua a aquell comerciant que vol 
posar el mateix preu que el que té millors 
condicions de compra. 

37.1.b Propasa la modificació d'aquest apartat 
que fa referencia a les condicions per 
acreditar l'excepció d'alineació a la venda 
a perdua de tal manera que es puguin 
comparar productes identics o similars 
sense distingir marques 

FMC 

CEDAC 

b) En relació amb l'article 37 es recull 
amb majar detall per tal d'ev'itar 
confusions, de forma que quedin 
reflectits a la llei, de manera 

. inequívoca, els supósits excepcionats 
La regulació s'ajusta al regim basic Rebutjar 
vigent estáblert a ·l'article 14 de la 
LORCOMIN. 
Des de !'entrada en vigor de la 
LORCOMIN des deis órgans 
d'ordenació comercial s'ha fet 
actuacions de control i sanció en 
materia de venda amb perdua, cam· es 
pot comprovar de la nombrosa 
jurisprudencia existent en la materia. 
Per últim, l'excepció d'alineament de 
preus esmentat a les al ·legacions es 
traba recollit a l'article 14 de la 
LORCOMIN i respon a la necessitat 
que els operadors no es vegin 
desplagats del mercat per l'aplicació 
de preus més económics pels directes 
competidors quan efectuen ofertes 
predatóries. Les ofertes predatóries 
s'efectuen per desplagar i eliminar del 
mercat la resta deis operadors. 
La comparació s'ha de fer entre Rebutjar 
productes identics, ates que no és el 
mateix un producte d'una marca 
determinada que el d'una altra, i per 
tant a l'hora de justificar la venda a 
perdua per alineació cal que 
l'acreditació segueixi aquest criteri 
segons l'acord que en el seu dia va ser 
subscrit entre l'Estat i les diferents 
CCAA (Resolució de 25.108 de ·la 
Direcció General de Política Comercial 
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38 1) i 2) Es propasa suprimir aquest article 
perqué forma part. de les competéncies 
basiques de I'Estat, i per evitar duplicitats 

38.2 Es propasa l'adaptació de la seva 
redacció a l'article 30 del Codi de comer9, 
que estableix el deure de conservació de 
documentació i justificants relatius al 
negoci durant sis anys. Així, la darrera 
frase de l'apartat esmentat quedaría: 
" .... El comercia ni haura de conservar el 
docume.nt acreditatiu a disposició de la 
inspecció, com a mínim, durant el 
període que estableixi la legislació 
mercantif'. 
D'altra banda, d'acord amb el mateix 
article del Codi de comer9, es propasa 
afegir un segon paragraf que reculli el 
deure esmentat per als casos de 
cessament de l'activitat: 
" .EI ·cessament de la persona (itular en 
l'exercici de la s~va activitat no 
l'eximira del deure a que es refereix el 
paragraf anterior. En cas de 'dissolució 
de societats, seran e/s liquidadors e/s 

1) ANGED 

2)ACES 

CCETIC 

per la que es publica l'acord -de 
coordinació de la inspecció en materia 
de comer9 interior) 
1) i 2) Aquest article no innova i no 
· estableix cap regulació diferent de les 
ja existents a nivell . estatal , i a l'igual 

· que succeeix amb la venda a pérdua 
incorpora la resolució de 25.1.08 de la 
Direcció General de Política 
Comercial, per la que es publica 
l'acord de coordinació de la inspecció 
en materia de comer9 interior entre el 
Ministeri d'lndústria, Turisme i Comer9 
i la Conselleria d' lnnovació, 
Universitats i Empresa, i que fou 
subscrit per la majoria de Comunitats 
Autonomes 

1) i 2) Rebutjar 

Es considera adient introduir les Acceptar 
modificacions proposades. 
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obligats a complir alió establert en 
aquest paragraf'. · 

39-42 La regulació deis horaris c'omercials 
hauria de fer una remissió general a 
disposicions reglamentaries i atorgar més 
competencies regulatories als 
ajuntaments. 
D'altra banda, la regulació suposa una 
discriminació entre comerciants, ates que 
h! ha diferencies depenent de si . es tracta 
de grans o petites el"flpreses i de si es 
tracta de poblacions de més de 5.000 
habitants. 

39-41 1.a) No considera adient regular els 
horaris comercials 

1.b) Considera que la restricció d'horaris 
comercials és una resposta propia del 
segle XX, en el qual l'absencia de les TIC 
i del fet social d'internet comportava uns 
usos i habits socials diferents. En 
particular, es valora internet com un canal 
que possibilita el c·onsum les 24 hores del 
dia i 365 dies cada any. 

FMC 

1) CAREC 

La regulació s'estableix amb rang legal Rebutjar 
per tal d'establir un marc general 
aplicable al conjunt de Catalunya. Així 
mateix, precisament es tracta que 
aquest marc comú regulatori eviti 
l'aplicació de regims diferents entre 
poblacions que comportin situacions 
discriminatories per als operadors i, a 
més a més, mantingui l'equilibri entre 
formats comercials diferents 

1.a) A la tercera onada de 1'-0mnibus 1.a), 1.b), 2 i 3 Rebutjar 
del Centre d'Estudis d'Opinió per al 
2014, la DG de Comen; va incorporar 
la següent pregunta: "Eis horaris 

é . 
' 
' 1 

' 
1 

comercials actuals ·Són suficients per 
atendre les seves necessitats de 
compra?" Després d'eritrevistar-se 
1.600 ciutadans, la resposta va ser 
afirmativa en un 90,8% deis casos. ~ <:> 

La normativa d'horaris comercials 
vetlla per la conciliació de la vida 
laboral i personal deis treballadors i 
treballadores del comer9. Les 
tendencies desregulatories exigeixen 
una cobertura de servei que només és 
assumible per als grans operadors -
amb plantilles extenses i flexibles-, 
pero que suposen un esfor9 
inassumible per als botiguers de petit 
format. 

1.b) Que les comandes per internet es 
p'uguin realitzar en qualsevol moment 
no vol dir que el comer<;: electronic no 
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2) Propasa modificar subtancialment 
aquests articles per tal de que és 
flexibilitzi la regulació deis horaris 
comercials 

3) Considera que no reconeix les 
particularitats de Barcelona _perqué manté 

2) ACCO 

3) AJ. 
BARCELONA 

tingui horaris. El client per forc;:a ha 
-d'estar a casa en una franja horaria 
determinada, gairebé cap empresa 

. reparteix en diumenge, els treballadors 
de. logística bé tenen uns horaris de 
treball. .. 
En realitat, el cost de les no entregues 
(quan el repartidor no traba ningú a 
casa) és el principal obstacle per a la 
competitivitat d'aquest canal de venda. 
Aquesta problematica, que en 
determinats sectors es comenc;:a a 

·resoldre mitjanc;:ant l'ús de xarxes de 
punts de recollida (p/e: Nacex shops), 
en sectors com l'alimentari resulta molt 
més difícil d'implementar, per les 
necessitats própies deis productes 
frescos. 
En tot cas coexisteixen ambdós tipus 
de modalitat comercial (comer<;: 
electrónic i tradicional), amb els seus 
perfils i condicionants respectius i 
sense que es prevegi que l'un hagi de 
substituir a l'altre 

1.a), 1.b) i 2) La regulació en materia 
d'horaris comercials que incorpora 
l'avantprojecte de Llei és el que va 
aprovar l'any passat el Parlament de 
Catalunya, mitjanc;:ant la Llei 3/2014, 
de 19 de febrer, per la qual cosa no es 
considera adient modificar en aquesta 
iniciativa legislativa el contingut d'una 
proposició de Llei recentment 

· apro~ada 

. 3) L'avantprojecte estableix un marc 
comú pera tot el territori de Catalunya 
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39 
40.1 
(i,j,l) 
40.3 
41.3 

integrament la regt,Jiació vigent d'horaris,i 
especialment les zones turístiques 

Propasa modificar aquests articles de la 
manera següent: supressió de l'horari 
d'obertura i tancament, supressió del 
nombre maxim d'hores d'obertura diaria, 
augmentar ·a 16 els dies festius amb 
obertura comercial autoritzada, suprimir 
les dates en qué no es pot autoritzar la 
seva obertura, suprimir la limitació que fa 
referencia a la pertinenc;a a grups 
empresarials i augmentar ellímit a 300m2 
a les excepcions previstas a les lletres i), 
j) i 1) de l'article 40.1, suprimir el 
tancament obligatori els dies 1.1 i 25.12 i 
l'obligació d'avanc;ar el tancament a les 
20'00h els dies 24 i 31 .12, en relació a els 
excepcions previstes a l'article '40.3, així 
com suprimir !'informe preceptiu de les 
entitats patronals i les agrupacions de 
comerciants en el procediment per a la 
qualificació de municipis turístics. 

ANGED 

en materia d'horaris comercials que 
confereix als ajunt!3ments un elevat 
nivell d'intervenció en quant a la 
definició de les excepcions a l'horari 
comercial general (per raó de mercats 
de marxants, en la qualificació de 
municipi turístic, en la determinació del 
calendari de festius amb obertura 
comercial autoritzada, .. . ). Aquesta 
regulació en cap aspecte entra en 
conflicte amb la Llei 22/1998 de 30 de 

· desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona,. ni les ~eves successives 
modificacions, ni ambla Llei 1/2006 de 
13 de marc;, per la que es regula el 
régim especial del municipi de 
Barcelona 

La regulació en materia d'horaris 
comercials que incorpora 
l'avantprojecte de Llei és el que va 
aprovar l'any passat el Parlament de 
Catalunya, mitjanc;ant la Llei 3/2014, 
de 19 de febrer, per la qual cosa no es 
considera adient modificar en aquesta 
iniciativa legislativa el contingut d'una 
proposició de Llei recentment 
aprovada 

Rebutjar 
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40 

40.h 

1) Respecte les excepcions d'horaris 
comercials al·lega que no s'ha de limitar 
l'assortiment deis establiments annexos a 
les benzineres, que generalment són 
"botigues de conveniimcia" 
Considera que les lletres i) i j) discriminen 
al franquiciat persona física davant 
d'altres models empresarials. 
També considera adient substituir "cjiscos 
i vídeos" per "productes multimedia 

2) Propasa incloure l'activitat d'agencies 
de viatges dins de les exclusions previstes 
al regim general d'horaris comercials 

3) Propasa excloure, de manera 
expressa, la venda no sedentaria del 
regim general d'horaris comercials 

Consideren que s'ha d'excloure del 
compliment de l'article 39, aquelles 
activitats comercials ocasionals que tenen 
lloc en qualsevol espai de l'establiment 
hoteler, de restaurants o sirnilars ates que 
l'activitat hotelera és un servei de 24h 

1} ACES 

2)ACAVE 

3)UVA 

Confederació 
Empresarial 
d'Hostaleria, 
Restauració i 
Apartaments 
turístics de 
Catalunya 

1) La regulació en materia d'horaris 
comercials que incorpora 
l'avantprojecte de Llei és el que va 
aprovar l'any passat el Parlament de 
Catalunya, m itjanc;ant la Llei 3/2014, 
de 19 de febrer, perla qual cosa, no es 
considera adient modificar en aquesta 
iniciativa legislativa el contingut d'una 
· Llei recentment aprovada. 
No obstant, cal acceptar l'al·legació 

. que propasa actua1itzar el concepte 
"discos i vídeos" que figura en el punt 
2 d'aquest article. 

2) D'acord amb l'article 39 de 
I'Avantprojecte de llei, el regim 
d'horaris comercials només és 
aplicable als establiments de venda de 
mercaderies. Per tant, aquest regim 
queda ciar que no és d'aplicable a cap 
tipus de servei. 

3) Incorporar, de manera expressa, 
aquesta exclusió clarificaría l'ambit 
d'aplicació del reg1m d'horaris 
comercials. No obstant aixó caldria 
especificar que l'exclusió només afecta 
a la venda no sedentaria en sól de 
titularitat pública 

1) Acceptar parcialment l'al·legació en 
el sentit de substituir l'incís "discos í 
vídeos" que figura en el punt 2 
d'aquest article pel de "discos, vídeos i 
productes multimedia · que e/s ·hagin 
substitui"t en él mercat" 

2) Rebutjar 

3} Acceptar , 

: 2 

¡ 
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L'activitat · hotelera és un tipus Rebutjar 
d'activitat que ofereix un servei de 
24hores, si. bé, les activitats comercials 

. que es poden donar dins de l'espai 
hoteler, són puntuals e independents, i 
habitualment, no són exercides pel 
titular de l'activitat hotelera, sinó que el 
titular de l'activitat hotelera cedeix un 
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43 a) Es proposa que només es trobin 
subjectes a l'ambit d'aplicació del Títol V 
de l'avantprojecte la part corresponent a 
l'exposició de béns o oferta de serveis, 
quan es tracti d'esdeveniments mixtes 
integrats per manifestacions firals i 
l'organització d'un congrés 

b) Es proposa especificar que s'entén per 
"empresa especialitzada" concepte que 
figura en l'apartat e) del punt 2 d'aquest 
article 

43.1 Es proposa ampliar el concepte d'activitat 
firal per tal de poder identificar 
adequadament les seves característiques, 
per la qual cosa proposen un nou redactat 
per l'apartat b) d'aquest article 

44 Es proposa una revisió general deis 
conceptes que integren l'activitat firal atés 
que en la majoria de casos les 
manifestacions firals no es poden definir 
sota una única denominació, tenint en 
compte que en les fires també es poden 
dur a terme, de manera puntual, 
operacions comercials de venda directa 
als visitants amb retirada de mercaderies 

FIRA BCN 

FEFIC 

FIRA BCN 

espai per un temps determinat, que 
s'ha d'ajustar als · horaris propis de 
l'activitat comercial i no !'hotelera. 
S'ha de deixar palés que els 
establiments comercials integrats . en 
establiments hotelers sempre que 
l'activitat sigui amb caracter permanent 
i no s'hi pugui accedir des del carrer, ja 

· estan excepcionats de l'horari general. 
(article 40.h de l'avantprojecte). 
a) i b) D'acord amb l'al·legació a) Acceptar l'al-legació 

b) Acceptar l'al-legació, modificant el 
redactat per fer-Io més entenedor per a 
·concretar a quin tipus "d'empreses 
especialitzades" es fa referencia en 
aquest apartat 

D'acord amb el redactat proposat Acceptar l'al-legació 

Les definicions deis conceptes "fira" i Rebutjar 
"fira-mercat" ja permeten aquestes 
modulacions interpretatives, ja que les 
definicions que figuren a l'article 44 
descriuen els trets principals, que en 
cap cas han d'implicar limitacions 
estrictes pel que fa a la possibilitat, per 
ex: que en una fira es pugui dur a 
terme venda directa amb retirada de 
mercadería sempre que es tracti de 
situacions puntuals i no del tret 
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47 

47.4, 
49 i 
50.2 

a) Es proposa eliminar del punt 4 
l'obligació d'indicar en la comunicació 
previa el públic a qui s'adrega la .fira, ates 
que sembla que tant la fira com la fira
mercat venen predefinidas per als 
destinataris 

b) Es proposa que, alternativament, pugui 
ser l'organitzador o el titular del recinte 
firal qui presentí la comunicació prevista al 
Departament competent de la Generalitat, 
per tal de facilitar aquest tramit 
1) Es proposa modificar el redactat per tal 
de concretar el termini per a presentar la 
comunicació (proposa 3 mesos previs a la 
celébració de l'esdeveniment), atesa la 
indeterminació del seu redactat 

2) Al·lega que seria convenient que la 
mateixa llei estableixi quina ha de ser la 
informació personal que consti en el 
Registre d'Activitats Firals, tot i que hi ha 
contingut mínim, seria desitjable una 
major concreció 

FIRABCN 

1) FEFIC 

2)APDCAT 

principal de l'esdeveniment 
a) Basicament aquesta indicació té 
sentit pel que fa referencia a les fires 
que, malgrat es dirigeixin principalmEmt 
a un públic professional, poden estar 
obertes, també, al públic en general, a 
.diferencia de les fires-mercat que 
basicament i exclusivament tenen per' 
objecte el públic en general 

b) D'acord amb l'al·legació 

1) D'acord amb l'al·legació. Cal fixar 
un termini, per seguretat jurídica, 
sense que aixó en cap cas impliqui 
que no es pugui iniciar l'activitat sinó 
s'ha efectuat la comunicació en el 
termini indicat, ates que no es tracta 
d'un régim d'autorització 

2) L'avantprojecte de llei ja recull el 
contingut mínim i suficient que ha de 
constar al Registre d' Activitats Firals 
que són les dades d'identificació de la 
part organitzadora i de l'activitat firal 
relativas a: "nom, dates de celebracíó, 
períodícítat,localítat, ubícacíó, oferta de 
productes í serveís a exposar al púb/íc 
a qui s'adrer;a': Posteriorment, 
reglamentariament es desenvolupara 
la seva concreció, respecte la qual , si 
s'escau podra informar I'APDCAT, 
encara, que s'entén que només 
afectaría a les possibles dades 
d'identificació de la part organitzador.a. 

a) Rebutjar 

b) Acceptar 

1) Acceptar 

2) Acceptar en el sentit de que es 
tindra en compte en el corresponent 
desplegament reglamentari. Per altra 
banda seria adequat que a la mateixa 
Llei es determinés si el Registre ha de 
disposar d'algun apartat específic. 
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51-53 Propasa incloure la definició del concepte 
d'artesania en l'apartat corresponent 

54 

55 

La formulació deis instruments de 
col· laboració prevista resulta molt 
genérica, tenint en compte que no 
s'estableixen els límits de l'objecte deis 
convenís. D'altra banda, es desconeix si 
podrien donar lloc a tasques inspectores a 
carrec d'entitats patronals com figurava 
en certs documents previs de planejament 
estrategic pel comer<f municipal. 

1) Al · lega que la Generalitat es reserva de 
forma exclusiva les polítiques de foment 
de la competitivitat del comer<f urba 

2) Suposa una ocasió perduda per regular 
els BID o APEU, tenint en compte la 
redacció de l'apartat 2 

CCETIC 

FMC 

1) AJ. 
BARCELONA 

2) FMC 

Cal que l'avantprojecte reculli la Acceptar 
definició del concepte ·d'artesania que 
ja es recull a l'article 3 del Decret 
182/2014, de 30 de deserribre 

D'acord amb la dicció de l'artic!e 54.1 
· s'ha d'entendr'e que el contingut deis 
convenís han de referir-se a materies 
própies previstes a ·I'Avantprojecte de 
llei. 
D'altra banda, la formalització de 
convenís s'ha d'ajustar a la normativa 
reguladora d'aquest tipus 
d'instruments de col·laboració. 
Per últim, s'ha d'indicar que la previsió 
de l'apartat_ 2 de l'article resulta molt 
general i, per tant, com es fa a l'apartat 
1, caldria preveure al final de la seva 
redacció que la formalització de 
convenís es podra realitzar " .. . , d'acord 
amb el marc normatiu aplicable" 
La redacció d'aquest article no exclou 
que s'adoptin mecanismes de 
cooperació per abordar temes d'interes 
comú entre ambdues administracions 
d'acord amb el que preveu el punt 2 
d'aquest article. 
Així mateix cal tenir en compte el que 
preveu la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local, 
així com el Decret Llei 4/2014, de 22 
de julio! , en relació a la transferencia 
de competencies 

2) Com s'ha assenyalát a la valoració 
de I'Observació General previa 
presentada per I'FMC sobre la mateixa 
qüestió, l'avantproiecte no 

Acceptar parcialment l'al-legació i, per 
tant, cal modificar el punt 2 d'aquest 
article i rebutjar la resta 

1) Rebutjar 

2) Modificar el punt 2 d'aquest article 
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56-85 1) i 2) Considera que el reg1m 
sancionador és d'una complexitat i 
severitat destacables. Els régims de 
prescripció de sancions són molt llargs. 
Les sancions poden comportar el 
tancament temporal o definitiu de 
l'activitat, i a més, s'estableixen mesures 
provisionals sense audiencia previa de 
l'interessat (art.73). Així mateix hi ha 
normes discriminatóries que depenen de 
les característiques del titular i no del fet 
en qüestió a l'hora de sancionar 

. · 

1) CAREC 

2) ACCO 

desenvolupa aquestes fórmules ·de 
gestió, ates que en aquests moments 
no es disposa deis instruments 

.financers necessaris per poder fer-ho. 
En aquest sentit, es considera que 
previament I'Estat . ha d'establir la 

· corresponent cobertura tributaria que 
permeti l'establiment d'aquestes 
fórmules de gestió, en virtut de la seva 
competencia originaria per establir 
tributs mitjan<;:ant llei (art. 133 de la 
CE) i de les seves competencies 
exclusives en materia de bases del 
regim jurídic financer de I'Administració 
Local (art. 149.1.18 de la CE). No 
obstant aixó es podría establir alguna 
fórmula per donar entrada a aquestes 
figures buscant fórmules alternatives 
per al seu desenvolupament, que en 
tot cas s'hauria de fer 
reglamentariament. 
1) i 2) La determinació de les 
conductes infractores (tipificació) 
contribueix a garantir la seguretat deis 
operadors destinataris deis preceptes 
previstos a l'avantprojecte. 
La modulació de les infraccions en 
virtut de la magnitud de !'empresa, o 
benefici il·lícit, ... té per objecte ajustar 
la sanció a !'impacte de la infracció i al 
dany ocasionat. 
Les mesures de tancament provisional 
o definitives estan . acuradament 
acotades en els articles 80 i 85 i 
responen a la necessitat d'haver-les 
d'adoptar per combatre de manera 
. proporcionada conductes contraries 
als preceptes referits a la norma . 
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1) i 2) Rebutjar l'al-legació, llevat de la 
referida a les mesures provisionals 
previstes a l'article 73, i en 
conseqüencia, suprimir l'incís " ... deis 
supósits d'urgencia o ... " de l'apartat 1, 
pero afegint un nou apartat relatiu als 
criteris en que s'han de fonamentar les 
actuacions d'inspecció i control, així 
com la seva planificació. 
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57.3) 
58.b) 
58.c) 
78.b) 
78.c) 
79.a) 
79.b) 
79.f) 
79.j) 
82 

Propasa modificar aquests articles en el · 
sentit següent: establir que la inspecció 
haura d'instruir a l'interessat sobre 
l'objecte de la inspecció, significat de les 
actuacions, el procediment a seguir i 
informar-li deis seus drets i obligacions, 
accedir amb avis preví a les empreses o 
establiments públics, suprimir l'article 
58.c) relatiu a les dependéncies de les 
administracions, afegir un nou article 
relatiu als drets de les persones 
inspeccionades, reduir quantia maxima de 
les sancions greus (fins a 60.000€), 
suprimir els apartats a), b), f) i j) relatius a 
la graduació de les sancions (superficie 
de vendes, volum de vendes, situació de 
predomini , pertinen9a a empreses o grups 
d'empreses, i suprimir la possibilitat de 
publicació de les sancions 

ANGED 

Els terminis de prescripció 
d'infraccions i sancions s'han establert 

. en relació a les dificultats de 
comprovació de determinadas 
conductes · per la dinamica propia de 
l'activitat comercial. 

La determinació de les condueles 
infractores (tipificació) contribueix a 
garantir la seguretat deis operad.ors 
destinataris deis preceptes previstos a 
l'avantprojecte. 
La modulació de les infraccions en 

. virtut de la magnitud de !'empresa, o 
benefici il·l ícit, .. . té per objecte ajustar 
la sanció a !'impacte de la infracció i al 
dany ocasionat. 
Les mesures de tancament proyisional 
o definitivas estan acuradament 
acotades en els articles 80 i 85 i 
responen a la necessitat d'haver-les 
d'adoptar per combatre de manera 
proporcionada condueles contraries 
als preceptes referits a la norma. 
Els terminis de prescripció 
d'infraccions i sancions s'han establert 
en relació a les dificultats de 
comprovació de determinadas 
conductas per la dinamica própia de 
l'activitat comercial. 
No es pot establir el requisit de l'avís 
preví perqué comprometria el resultat 
de molts tipus d'inspeccions encara 
que efectivament es traba adient 
modificar el redactat relatiu a la 
coordinació amb altres administracions 
(art. 58.c) ates que el seu redactat és 
confós. 

Rebutjar, llevat de l'al-legació relativa a 
l'article 58.c). Es proposa modificar el 
redactat d'aquest apartat per fer-Lo més 
entenedor pél que fa referencia a la 
coHaboració de la inspecció amb 
d'altres administracions. 
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59.d) Dins deis deures de les persones objecte 
d'inspecció, es propasa la supressió 
d"'Atendre amb respecte a la persona 
inspectora", que és un concepte subjectiu 
i indeterminat que pot produir conflictes 
interpretatius 

75 Es propasa substituir "l'autor" per "autor o 
autora" 

82 a) En relació a la publicitat recomana 
preveure que la possibil itat d'imposar una 
sanció accessoria sigui només quan 
aquestes sancions hagin adquirit fermesa 
en la via judicial. 

· p) Al·lega que si la publicitat de la sanció 
s'efectua per "raons d'exemplari{at" no és 
necessar.i que es publiqui el nom i cognom 
de la persona física afectada. · 

FMC 

ICD 

APDCAT 

La quantia de les sancions de les 
· infraccions ha estat objecte de 
reducció en els d9rrers anys i les 

· forquilles estan proporcionadas als 
beneficis il ·lícits que s'han detectat. 
La publicitat és uná sanció addicional 
que ha de ser acordada en la 
resolució, amb les mateixes garanties 
que les sancions economiques. Esta 
limitada a les sancions greus o molt 
greus. La doctrina accepta aquesta 
sanció per la seva funció 
exemplificadora i per tant preventiva. 
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S'ha de tenir en compte que es tracta Rebutjar 
d'un deure que esta en connexió amb 

c. 
~ 

e::> 
el fet que la inspecció ha d'efectuar les 
tasques de control del compliment de 
la legislació i, per tant, en el 
desenvolupament d'aquesta funció, 
que realitza en qualitat d'agent de 
l'autoritat, ha de ser tractada amb la 
deferencia imprescindible per poder 
dur a terme les seves funcions. 

D'acord amb la proposta 

a) En materia sancionadora ja es traba 
jurídica.ment definida la fermesa en via 
administrativa, per tant, no cal esperar 
a la hipotética interposició d'un recurs 
contenciós administratiu ni a la 
fermesa judicial. Si bé, de tata manera, 

.s'ha de tenir en compte, que d'acord 
aiTlb l'article 111 de la Llei 30/1992, 
d'ofici o a · sol·licitud del recurrent es 
pot suspendre l'execució de l'acte 
administratiu que .impo"sa la sanció 

r ·~~ 

~ 

·m 
= ~ 
~ 

-.l1 

.::; 
~ 

Acceptar 

a i b) Rebutjar 

e) Acceptar parcialment, en el sentit 
d'incorporar a l'avantprojecte els 
mecanismes de cancel·lació 
d'antecedents · 
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86.1 

f::) Manifesta que per ser més réspectuós 
¡amb el principi ·de qualitat de les dad es de 
f::an3cter personal s'hauria de preveure un 
ermini a partir del qual s'hauria de limitar 
'accés a aquestes sancions publicades, 
d'acord amb l'article 3.4 de la Llei 2/2007, 
del DOGC (termini no superior a la 
pr~scripció de la san ció). 

1) Restringeix de manera important la 
competencia sancionadora deis ens 
locals, sense tenir eri compte 
l'incompliment de la normativa local 

2) Al·leguen la necessitat d'ampliar la 
capacitat inspectora i sanéionadora deis 
ajuntaments, ambla corresponent dotació 

1) AJ. 
BARCELONA 

2) FMC 

accessória de la publicitat de la sanció 
fins que no recaigui sentencia en cas 
de la interposició de recurs contenciós 
administratiu 

b) Respecte a la publicació de la 
sanció per "raons d'exemp/aritar, 
assenyalan·t el nom. de la persona 
responsable o raó social, ates que la 
sanció recau per la seva actuació en 

. condició de comerciant o prestador de 
serveis, i precisament la publicitat és 
una sanció accessória que s'imposa a 
1' infractor. 

e) Per últim, assenyalar que el DOGC 
no és un registre de dades personals, i 
no es pot eliminar la publicació ni 
modificar-la "a posteriori". Per altre 
banda, per solucionar aquesta qüestió 
es poden establir en aquest 
avantprojecte de llei els mecanismes 
pertinents de cancel ·lació 
d'antecedents 
1) i 2) S'ha de ten ir en compte que la 
competencia sancionadora deis ens 
locals dimana de la normativa de régim 
local i per ta"nt l'avantprojecte de Llei 
no pot ni afegir ni restar competéncies 
en aquesta materia, tan sois pot 
recordar-les i en alguns casos establir 
competencies concurrents peró en cas 
de conflicte interpretatiu és d'aplicació 
la normativa de regim local. 

2) Per altra banda cal revisar aquest 
punt de l'article 86 .per tal d'incorporar 
el tipus infractor que es detalla a 
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1) i 2) Acceptar l'al-legació formulada 
respecte a la inclusió a l'article 86.1, 
lletra e) de la infracció prevista a 
l'article 7 4.13 a), i rebutjar la resta 
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Disp 
Ad 13 

Disp 
Ad 33 

económica. 
D'altra banda, s'hauria d'afegir a la !lista 
l'apartat 1 e), que oblida d'esmentar el 
suposit previst a l'article 7 4.13, !letra a), 
que fa referencia a les activitats o de 
serveis il·legals que es fan en domini 
públic. 

Es propasa un canvi de redactat en la 
segona frase: 
" ..... Aquesta ordre atorgara a/s 
ajuntaments la possibilitat de fixar alguna 
de les dates d'aquest calendari amb 
efectes a tot el seu terme municipal." , en 
lloc de 1? redacció: " ... . Aquesta ordre 
podra atorgar als ajuntaments la 
possibílitat de fixar alguna de les dates 
d'aquest ca/endari amb efectes a tot el 
se u terme munícipaf'. 
1 ) Es propasa canviar la redacció de la 
primera frase: 
"L'ordre del departament campetent en 
materia de comer9 per la qua/ s'estableix 
el calendari deis diumenges i festius amb 
obertura comercial autorítzada atorgara 
als ajuntaments la possibilitat de 
substitució de dates d'aquest calendari.", 
en lloc de la redacció: "L'ordre del 
departament competent en materia de 
comer9 per la qua/ s'estableix el calendari 
deis diumenges í festíus amb obertura 
comeraial autoritzada pot alargar als 
ajuntaments la possíbilítat de substitucíó 
de dates d'aquest ca/endari." 

2) Es propasa suprimir l'incís final "( ... ) 
quan en aquesta se ce/ebri un 
esdeveniment que generi una gran 

. ACM 

1)ACM 

2) FMC 

. l'apartat a) del punt 13 de l'article 7 4 

El canvi de redactat és coherent amb Acceptar i reordenar el redactat 
·l'article 39.2 e) que estableix que "El d'aquesta Disposició juntament amb la 
nombre de diumengf]S i festius en que Disposició Addicional Tercera per tal 

· poden romandre oberts els de fer-Io més entenedor. 
establiments és de vuit a /'any. Cada 
ajuntament ha de fixar dos festius més 
per al seu ambit territorial municipal, 
que s'han de comunicar d'acord amb el 
que estableíxí una Ordre del 
Departament competent en materia de 
comerc;". 
1) S'estima l'al·legació. No obstant 1) i 2) Acceptar en els termes indicats i 
aixo, i tenint en compte la regulació reordenar el redactat d'aquesta 
vigent i consolidada al llarg del temps Disposició, juntament amb la 
(ordres del conseller competent en Disposició Addicional Primera per ter
materia de comen;) aquesta Disposició lo més entedor 
addicional cal que prevegi que el 
nombre de festius que padran 
substituir els municipis sigui un mínim 
de dos dies. 

2) S'accepta l'al ·legació, tot i 
considerar que l'incís esmentat no 
suposa una fiscalització de 
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Disp 
Ad 43 

Disp 
Ad 53 

atracció de visitants", perqué suposa una 
fiscalització deis ajuntaments. 

1) Propasa supnm1r aquesta Disposició 
Addicional ates que la taxa ·suposaria una 
invasió de les competéncies municipals 

2) S'al·lega la seva supressió, perqué no 
crea el dilema als ajuntaments de 
preveure o no la taxa. 
1) Propasa modificar el redactat de tal 
manera que .l'afectació de l'import de les 
sancions económiques imposades es 
destini específicament al finan~ament deis 
programes de foment i promoció de 
l'activitat comercial que dugui a terme de 
manera directa el Departament competent 
en materia de comer~ 

2) Propasa modificar puntualment la seva 
redacció per fer referencia als ens locals: 
"L 'import de les sancions económiques 
obttngut per infraccions a aquesta Llei i al 
Decret L/ei 112009, de 22 de desembre, 

1) ANGED 

2) FMC 

1) CEDAC 

2)ACM 

l'ajuntament, sinó que es tracta d'una 
circumstancia objectiva 
(l'esdeveniment que genera una gran 
atracció de visitants). No obstant, es 
considera que el canvi de dates noniés 
per una part del municipi pot originar 
més conflictes que no pas beneficis , 

. per la qual cosa el canvi de dates ha 
d'afectar en tot cas a la total itat del 
terme municipal 
1) i 2) En aquesta Disposició no 1) i 2) Acceptar 
s'estableix cap taxa només es detalla 
que els ajuntaments que ho considerin 
oportú la poden establir, d'acord amb 
la Llei d'hisendes locals. No obstant 
a1xó ateses les al·legacions 
presentades i que aquesta Disposició 
Addicional és una simple norma de 
remissió s'accepten les al ·legacions 
1) S'ha de considerar que els imports 1) Rebutjar 
de les sancions esdevenen ingressos · 
de la Generalitat de Catalunya i, per 2 i 3) Modificar la disposició en els 
tant, adquireixen naturalesa pública. termes indicats 
Per tant la destinació que se'ls hi doni 
estara subjecta als requisits establerts 
en materia de finances públiques. No 
obstant aixó, i per tal d'evitar 
confusions es considera adient 
eliminar l'incís final: " ... i del 
Departament competent en materia de 
comerc; de la Generalitat de 
Catalunya". 

2) i 3) Aquesta disposició té en compte 
que ja a l'actualitat des del 
Departament competent en materia 9e 
comen~ s'impulsa la dinamització _del 
comen; deis diferents territoris i que es 
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Prop. 
Ad. 

Gen. 

d'ordenació deis equipaments comercials 
es destinara íntegrament al finam;ament 
deis programes de foment i promoció de 
l'activitat comercial deis ens loca/s i del 
Departament competen! en materia de 
comen; de la Generalitat de Catalunya. 

3) Es propasa també la seva supressió, 
perqué els ajuntaments han de poder 
destinar aquests recursos a les finalitats 
que ells decideixin. En aquest sentit, 
podrien ser objecte de financ;ament amb 
aquests imports les despeses addicionals 
en serveis municipals derivades de 
!'obertura d'establiments comercials en 
dies festius. 
1) Es propasa donar publicitat a un 
registre de carnets de comerciant en 
mercats de marxants en línia amb les 
regulacions d'artesania i venda de 
proximitat 

3) FMC 

1) PIMEC 

2)UVA 

fa habitualment a través de la 
subscripció de convenís de 
col ·laboració amb els ajuntaments i .les 
associacions de comerciants de l'ambit 
corresponent. 
En conseqüéncia, i en aquest context, 
s'ha considerat adient que es destinin 
els im ports de les sancions per 

. l'aplicació d'aquesta norma als 
programes de foment i promoció de 
l'activitat comercial. No obstant aixó 
cal suprimir l'incís final: " ... i del 
Departament competént en materia de 
comen:; de la Generalitat de 
Catalunya", a tés que els programes 
indicats poden ser impulsats per les 
diferents administracions inclosa la 
local. 

¡ 

~ . 
·; 
!:1 

' · 
~-;:: ,-

: 

' ,, 
d 

;::; 
·· :¡ 
3~ 

' 
t 

~-::.:> 

<:::;) 

e;. 
•o...l 
('.:.:> 

_.... 
~ 

~ -__, 
c..:. 
.... ::-.. 

-
' -

, . 

' 

1) Es en el Decret de venda no 1), 2.a), 2.b) i 2.c) Rebutjar . 
sedentaria en mercats de marxants en 
qué entre d'altres coses es preveu que 
mitjanc;ant ordre del Conseller 
competent en materia de comerc; 
s'estableixin els instruments a 
disposició deis marxants per tal de 
facilitar-los l'acreditació simplificada 
.del compliment deis requisits exigits 
pels ajuntaments. · 
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Pro p. 
Ad. 
15.3 

Pro p. 
Ad. 
38 

. a) .Es propasa la creació d'un órgan 
arbitral dins de la DGComer<; per tal de 
résoldre qualsevol conflicte que generi en 
l'ambit de la distribució comercial i en 
especial dins de la modalitat de venda no 
sedentaria entre marxants i ajuntaments 

b) Es propasa que es fixin conceptes 
com: "sector, subsector, marxant, venedor 
ambulant. venedor de carrer, .. . " per tal de 
que el comer<; no se·dentari s'equipari a 
les botigues tradicionals 

e) Es propasa que a l'avantprójecte de 
Llei s'estableixin els mínims homogenis 
que han de contemplar les ordenances 
municipals en materia de venda no 
sedentaria. Així mateix l'apartat relatiu a la 
venda no sedentaria també hauria de fer 
referencia al compliment de la Llei de 
residus de Catalunya 
Es propasa afegir un nou punt 3 en 
aquest article que defineixi i delimiti els 
espais on es realitzen les activitats 
complementarias al comer<;. 

Es propasa incloure en aquest article una 
referencia a les conseqüencies de la 
manca de pagament de les taxes 
municipals per l'ocupació de la via pública 
pera l'exercici d'una activitat comercial 

Guillem Díaz 
Falo 

UVA 

a) No hi caben sistemes arbitrals per 
dirimir conflictes entre í particulars i ·les 
diferents administracions, ni la 
Genera1itat pot exercir cap mena de 
tutela sobre els ajuntaments, per la 
qua! cosa és inviable aques.ta proposta 

b) No forma part deis objectius 
d'aquest avantprojecte establir un 
cataleg de conceptes nous que no 
tinguin traducció en la seva part 
dispositiva. En tot cas la dignificació de 
la venda no sedentaria no depén del 
nom sinó de la seva equiparació real a 
la resta d'activitats comercials, aquest 
avantprojecte de Llei així ho fa en 
quant a la seva regulació 
e) Aquests aspectes formen part del 
projecte de decret de venda no 
sedentaria en mercats de marxants 
que actualment es traba en tramit 
Les activitats complementarias no Rebutjar 
tenen perqué vincular-se a l'espai físic 
-l'establiment comercial- on es realitza 
l'acte de compra i venda. Per fer 
aquestes activitats es poden fer servir 
altres espais i mitjans 
Aquest article fa referencia al régim Rebutjar 
jurídic del pagament a prove'ldors en la 
cadena de distribució comercial. 
Aquest marc normatiu ve constitu'it per 
la normativa basica estatal i per la 
resolució de 25.1.08 de la Direcció 
General de Política Comercial per la 
que es publica l'acord de coordinació 
de la inspecció en materia de comer<; 
interior. En tot cas aixó formaría part 
deis supósits d'extinció de les 
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1 1 

Prop. 
Ad. 

43-50 

Pro p. 
Ad. 

Disp. 
A d. 
1a 

Pro p. 
Ad. 

Disp. 
Ad. 
sa 

5) Es propasa introduir un apartat que 
permeti al Govern de la Generalitat de 
Catalunya declarar determinades 
activitats firals com d'interés economic 
general. Aquets qualificació tindria com a 
finalitat posar. de relleu i destacar aquelles 
activitats firals que contribueixen de 
manera significativa a la promoció, el 
foment i el desenvolupament del comerg i 
la indústria catalans, amb els efectes de 
tot tipus que aixo pogués comportar 
Propasa afegir en aquesta Disposició 
Addicional l'obligació de que el calendari 
de festius amb obertura comercial 
autoritzada es publiqui com a maxim el 30 
de novembre l'any anterior 

1) Tenint en compte que el Decret llei 
1/2009, d'ordenació deis equipaments 
comercials, no disposa de desplegament 
reglamentari, pero que aquesta Norma 
forma part del bloc normatiu a qué es 
refereix I'Avantprojecte de llei, s'hauria 
d'afegir una nova disposició addicional 
que establís que quan es fa referencia a 
"població" o "nombre d'habitants deis 
municipis" s'ha d'entendre sempre a la 
població vinculada a ETCA definida i 
estimada per I'IDESCAT. 

FIRABCN 

CEDAC 

1) ANIDA 

autoritzacions com a conseqüéncia 
d'un procediment de · revocació per 
incompliment de les condicions per a 
l'exercici d'aquestá activitat en sol de 
titularitat pública, i per tant hauria de 
formar part de l'ordenanga municipal 
corresponent 
Aquesta possibilitat en tot cas, si ve 
recalzada per un programa que 
impliqui uns efectes específics per les 
fires que obtinguin aquest tipus de 
qualificacions, podría ser objecte de 
desenvolupament reglamentari. Es 
tracta d'evitar situacions com la de les 
fires i exposicions oficials de Catalunya 
previstes a l'article 4 i següents de la 
Llei 8/1994, de 2S de maig, pero que 
mai han estat desenvolupades. 
D'acord amb l'al·legació 

1) Les al:legacions es refereixen a 
l'ambit de regulació deis equipaments 
comercials i, per tant, resten al marge 
de la regulació prevista a 
I'Avantprojecte de llei 

Rebutjar, en tot cas incloure en un 
futur desenvolupament reglamentari 

Acceptar, pero tenint en compte que 
els ajuntaments han de designar dues 
dates, i per tal de poder tenir finalitzat 
el procés el 30 de novembre, cal que 
I'Ordre del Conseller competent en 
materia de comert;: sigui publicada al 
DOGC abans del 31 de juliol. 
1) Rebutjar 

2) Acceptar par.cialment 
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Alternativament es propasa que en els 
casos de municipis amb trames 
consolidades conurbades inclosos en un 
mateix entorn de planejament urbanístic 
(pla director i/o pla general) s'entendran 
que formen un únic ambit d'aplicació de 
les disposicions d'aquests blocs 
normatius, excepte en alió que es refereix 
als dies festius de caracter local. 

2) Propasa incloure una Disposició 
addicional sisena de Regim Especial del 
municipi de Barcelona, que inclou tates 
les qüestions esmentades anteriorment 

Barcelona, 15 de juny de 2016 

2) AJ. 
BARCELONA 2) Com a salvaguarda del régim 

especial del municipi de Barcelona 
seria adient introduir una Disposició 
Addicional Sisena que faci referencia a 
aquest régim d'acord ambla normativa 
existent 
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AL·LEGACIONS A L'ARTICLE 33 DE 
COMER~, SERVEIS 1 FIRES 

L'objectiu d'aquest precepte és evitar les practiques comercials deslleials de les 
empreses en relació amb els contractes que puguin celebrar fora de l'establiment 
mercantil , que poden implicar un perjudici per als consumidors motivat per la pressió 
psicologíca a la qual se'ls pot sotmetre i per la impossibilitat de comparar amb d'altres 
possibles alternatives per l'inesperat de l'oferiment. 

La Directiva 2005/29/CE del Parlament europeu i del Consell, de 11 de maig de 2005, . 
(d'ara endavant DPCD) relativa a les practiques comercials deslleials de les empreses 
en les seves relacions amb els consumidors en el mercat interior estableix, a l'article 8, 
que són practiques comercials agressives aquelles que poden minvar de forma 
important, miljan<;ant l'asseljament, la coacció, inclos l'ús de la for<;a o la influencia 
indeguda, la llibertat d'elecció o conducta del consumidor mitja en reració anib el 
producte i el pugui fer prendre una decisió sobre una transacció que en altres 
circumstancies no hagués adoptat. 

L'annex 1.25) de la DPCD esmentada considera una practica comercial deslleial, en 
qualsevol circumstancia, el fet de realitzar visites en persona al domicili del 
consumidor, sense tenir en compte les peticions d'aquest per a qué abandoni la seva 
casa o no torni a personar-se, llevat que estigui justificat, d'acord amb la legislació 
nacional, per fer complir una obligació contractual. 

Pel que fa als oferiments telefonics, la DPCD recull a l'annex 1.26), com a practica 
comercial deslleial, realitzar proposicions no sol·licitades i persistents per teléfon, fax, 
correu electronic i d'altres mitjans a distancia, llevat de les circumstancies i en la 
mesura que estigui justifica.t per la normativa nacional per a fer complir una obligació 
contractual . 

. . 
La regulació que introdueix aquest article per evitar practiques comercials agressives 
no entra en contradicció amb la Directiva 2011/83/UE del Parlament europeu i del 
Consell, de 25 d'octubre de 2011, sobre els drets deis consumidors, que estableix a 
l'article 4 que els estats no poden introduir en la legislació nacional disposicions 
contraries a les que estableix la propia Directiva per a garantir un nivell diferent de 
protecció deis consumidors 1/evat disposició en contrari de la mateixa Directiva. Per 
tant, no es tanca la possibilitat de qué entrin en joc altres normes reguladores més 
específiques, quan la propia Directiva estableix, a l'article 3.5, que no afecta a les 
disposicions del Dret contractual nacional, per exemple, a les normes sobre la 
validesa, formalització i efectes deis contractes, en la mesura en qué aquets aspectes 
generals del Dret contractual no .estan regulats en la Directiva 2011/83. 

Concretament, pel que fa a l'ordenament jurídic espanyol, les normes i principis de la 
llibertat contractual i de l'autonomia de la voluntat per a prestar el consentiment, no es 
poden aplicar de manera il ·limitada, sinó que s'han de coordinar i, en detérminats 
suposits, subordinar a d'altres principis étics i socials, que també formen párt del 
nostre ordenament jurídic, con és l'exercici del dret conforme a les exi.géncies de la 
bona fe (article 7 del Codi civil), per evitar, en definitiva, que els comerciants com a 
part mes forta i organitzada puguin for<;ar la celebració de contractes en el domicili en 
condicions mes perjudicials pel consumidor de les que podria oferir-li la competencia. 

L'informe de la Comissió al Parlament europeu, al Consell i al Comité Economic i 
Social Europeu,. de 14 de mar<; de 2013, (primer informe sobre l'aplicació de ·la 
Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeu i del Consell) en el punt 4.1, relatiu a 
l'aplicació als Estats membres, indica que la Directiva no harmonitza -els sistemes 
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d'aplicació de la legislació. D'acord amb l'article 11 de la Directiva els estats membres 
són lliUres d'escollir els mecanismes d'aplicació que millar s'adaptin a la seva tradició 
jurídica, sempre que vetllin per a que existeixin mitjans adequats i efica9ós per evitar 
les practiques comercials deslleials. L'article 13 de la Directiva també deixa als estats 
membres decidir quin tipus de sancions han d'aplicar-se, sempre que siguin "efectives, 
proporcionades i dissuassives". La Comissió ha de garantir que la Directiva s'apliqui de 
manera adequada i efica9 en tots els estats membres. Tanmateix els estats merribres 
han adoptat una gran varietat de sistemes d'aplicació. 

En alguns pa"isos l'aplicació correspon al defensor del consumidor (Dinamarca, Sue<;:ia 
i Finlandia), a les autoritats de consum o competencia (Italia, Irlanda, Pa"isos Baixos, 
Romanía i Regne Unit), a departaments específics deis ministeris (Portugal i Bélgica). 
D'altres estats membres compten amb un regim d'aplicació privat, dirigit pels 
competidors (Austria i Alemanya). No obstant, la majoria deis sistemes combinen 
elements d'aplicació pública i privada. En relació amb les sancions proposades van 
des de les ordres de cessament, danys i perjudicis, multes administratives i sancions 
penals .i, en la majoria de casos, existeix una combinació de tates aquestes. 

D'altra banda, pel que fa concretament a l'oferiment de productes o serveis cal tenir 
present que la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caracter personal ( d'ara endavant Llei organica 15/1999), estableix a l'article 30 
l'obligació de tots aquells que es dediquen a la recopilació de direccions, repartiment 
.de documents, publicitat, venda a distancia, prospecció comercial i d'altres activitats 
analogues, d'utilitzar noms i direccions o altres dades de caracter personal, que 
constin en fonts accessibles al públic, que hagin facilitat els propis interessats o 
s'hagin obtingut amb el seu consentiment. 

El procediment mitjan9ant el qual els interessats poden sol· licitar no apareixer al cens 
promociona! esta regulat al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el 
.Reglament que. dese.nvol~pa la Llei organica 15/1999 ( d'ara endavant Reglament). El 
capítol 11 del Títol IV del Reglament regula els fitxers, el dret d'excloure l'enviament de 
comunicacions comercials, l'exercici deis drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició en relació amb els tractaments vinculats a activitats de publicitat i prospecció 
comercial. 

Barcelona, 13 de maig de 2015 
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