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Informe jurídic preliminar actualitzat relatiu a l'avantprojecte de llei de c<;>merç, · 
serveis i fires 

Antecedents 

En data 14 de gener de 2015 aquesta Assessoria Jurídica va emetre Informe Jurídic 
Preliminar respecte a l'avantprojecte esmentat i posteriorment es va començà la 
tramitació de l'expedient en el SIGOV, i un cop duta a terme el tràmit de consulta 
interdepartamental, el 3 de febrer de 2015 va quedar vist pel Consell Tècn.ic, per tal 
que continués la seva tramitació. 

. . 
Realitzat el tràmit d'audiència, d'informació pública i d'emissió d'informes preceptius, i 
un cop iniciada l'onzena legislatura, la unitat directiva impulsora de l'avantprojecte ha 
tramès la valoració dels informes i dictàmens ·emesos així com de les al ·legacions 
presentades en tràmit d'audiència i informació pública, i una nova proposta de text 
resultant d'aquesta valoració . 

Fonaments jurídics 

L'eficàcia de l'actuació administrativa es reconeguda com a principi general en l'article 
3 de la Llei 3/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procedif11ent administratiu comú i a l'article 31 .2 de la Llei 26/2010, del 
3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.· L'aplicació d'aquest principi permet conservar tots els actes i tràmits 
continguts en l'expedient i per tant, continuar amb la tramitació. 

Per tant, es considera què aquests tràmits realitzats poden ser assumits i continuar 
amb la tramitació sense necessitat d'un nou tràmit d'informació pública, atès que el 
text que s'hi sotmetria seria, precisament, el resultat de la valoració de les al-legacions 
presentades, informes, i dictàmens ja emesos. 

D'acord amb el que disposa el punt número 16 de l'apartat 11 de l'annex de l'acord del 
Govern de 19 de maig de 2009, pel que s'aproven les Directrius sobre el contingut de 
l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general, en cas que 
corri a ·resuftat dels informes i dictàmens emesos, o del resultat del tràmit d'audiència i 
informació pública, el text originari de la proposta de disposició general pateixi 
modificacions de caràcter substancial , i sempre que s'hagi de sotmetre a informe de la 
Comissió de Govern Local o dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Calalunya, s'ha d'actualitzar l'informe jurídic preliminar en relació amb aquestes 
modificacions. · · 

·Per tant, l'objecte d'aquest informe jurídic preliminar actualitzat és comprovar i posar 
de manifest les modificacions de caràcter substancial que ha experimentat 
l'avantprojecte de llei. 
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Han emès informe l'Autoritat Catalana de la Competència, l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i l'Agència Catalana de Consum. 

En el tràmit d'audiència han presentat al·legacion~ les entitats següents: 

- Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES). 
-L'Associació Catalana de Municipis (ACM) 
- Associació Espanyola de Centres Comercials (AECC). 
- L'Ajuntament de Barcelona 
-Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED). 
- Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalúnya (CEDAC). 
- Federació de Fires de Catalunya (FEFIC). 

· - La Federació de Municipis de Catalunya 
- PIMEC Comerç 
- Confederació Empresarial d'Hosteleria, Restauració Apartaments Turístics de 
Catalunya 

Així mateix, .han presentat al -legacions en la fase d'informació pública: 

-Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades 
- Anida Operaciones Singulares, SAU 
-Associació d'Empresaris i Propietaris del P.l. Els Dolors 
- Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement 
- Col·legi d'Economistes de Catalunya 
-Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
-Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers 
- Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters 
- Fira Internacional de Barcelona 
- Gremi de Flequers de Barcelona 
- Gremi de Restauració de Barcelona 
- Guillem Diaz Falo 

. - Unió de Venedors Ambulants 

D'acord amb l'article 36.3.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, la valoració de la unitat impulsora analitza les propostes 
no recollides, tot justificant els motius, i les que s'han incorporat, així com els canvis 
operats en el text de l'Avantprojecte. 

Pel que fa al contingut d'aquest nou text, l'assessoria jurídica formula les observacions 
següents: 

S'ha modificat l'àmbit d'aplicació en relació als serveis de manera que es 
passa de "serveis assimilats a l'activitat de comerç", la definició dels quals es 
deixava al desplegament reglamentari, al concepte més ampli de "prestació de 
serveis" que es defineix a l'article 6. 
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Es modifica la regulació de les zones de degustació. La superfície de ·venda 
màxima de degustació dins d'un establiment comercial per tal que aquest no 
sigui considerat una activitat de restauració s'augmenta al 33%, i es concreta el 
còmput en cas que hi hagi terrassa. 

S'inclou també la prohibició de servir begudes alcohòliques d'alta graduació. 
No es troba a la memòria cap justificació per incloure aquesta prohibició, que 
va més enllà de l'article 18 de la Llei 20/1985 de 25 de juliol , de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, que 
estableix els llocs on no es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques de 
més de vint graus centesimals. 

Pel que fa a la venda no sedentària que es regula a l'article 16, s'Òbserva que 
s'ha afegit en l'àmbit d'aplicació la prestació de serveis d'acord amb · les 
al·legacions de l'Agència Catalana de Consum. 

Aquesta previsió no concorda amb la regulació del Decret 162/20.15, de 14 de 
juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants que es circumscriu a la . 
venda no sedentària organitzada en mercats de marxants sense incloure la 
prestació de serveis. 

D'altra banda, s'observa que els apartats 4 i 5 d'aquest article 16 fan 
referència a l'autorització municipal per a l'exercici de la "venda", mentre que 
l'apartat 6 que regula la transmissió de l'autorització fa referència tant a la 
"venda" com a la "prestació de serveis". 

En relació a la transmissió de les autoritzacions per a la venda i prestació de 
serveis de manera no sedentària en mercat de marxants s'ha afegit entre les 
causes de transmissió "cessió en favor d'un familiar fins a segon grau". 
Aquesta causa de transmissió ja es preveia en el projecte de Decret de venda 
no sedentària. Durant la seva tramitació la Comissió Jurídica Assessora va fer 
l'observació següent: "Una altra valoració mereix, però, l'admissió de la 
transmissió establerta en la lletra d) del precepte que s'examina. La Comissió 
considera que aquesta no encaixa en l'esperit i la finalitat dels supòsits de 
transmissió que estableix la llei. A més, l'admissió d'aquest supòsit de 
transmissió pot ser contrària a la transparència requerida en el procediment 
d'atorgament de les autoritzacions exigida per la OSMI, i que, tal com estableix 
el mateix projecte, s'han de dur a terme en règim de concurrència competiiíva i 
que en cap cas no poden comportar cap tipus d'avantatge per als prestadors ni 
per a les persones que hi estiguin especialment vinculades. En aquest cas, es 
·constata un avantatge per a persones que es troben especialment vinculades 
al prestador del servei. Aquesta observació té caràcter essencial. " 

L'article 18.1 amplia l'àmbit d'aplicació de la normativa comercial als locals· 
destinats essencialment a la prestació de serveis mitjançant màquines 
automàtiques, els quals tenen la consideració d'establiments comercials a tots 
els efectes. Això planteja el dubte de si la normativa d'horaris comercials pot 
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afectar diverses activitats que fins ara no estaven subjectes , com per' exemple 
locals de rentat de roba amb màquines automàtiques o rentat de cotxes ... 
Tot i que l'article 38.2 que regula els criteris dels horaris comercials fa 
referència a "Establiments comercials de venda al públic de mercaderies", i per 
tant, es podria pensar que no afecta als de prestació de serveis, l'article 18.2 
només exclou del règim general d'horaris comercials "Quan la venda o 
prestació de serveis mitjançant màquines automàtiques només tingui caràcter 
complementari o residual en establiments comercials o de prestació de serveis 
i es pugui materialitzar la compra-venda des de la via pública". 

Pel que fa a la ·regulació de les activitats de promoció, la nova versió de 
l'avantprojecte replanteja les que tenen una finalitat extintiva distingint entre 
venda en rebaixes, venda en liquidació i venda de saldos. 

Respecte les rebaixes, el canvi més important fa referència als períodes de 
rebaixes. En aquest punt cal tenir en compte la Sentència del Tribunal 
Constitucional de 4 de febrer de 2016 que resol el recurs d'inconstitucionalitat 
interposat per la Generalitat de Catalunya contra determinats preceptes del 
Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, que modifica la LORCOMIN. 
Aquesta sentència considera constitucional l'apartat 3 de l'article 28 de 
l'esmentat Real decret llei que modifica l'article 25 de la Llei 7/1996, que fixava 
les temporades de rebaixes i la seva durada, per establir que cada comerciant 
podrà decidir lliurament els períodes de rebaixes i la seva durada. L'article 22 
d'aquesta nova. versió s'adequa al contingut de la legislació bàsica, tot i que la 

. matisa, ja que desprès de d'establir que "cada comerciant pot decidir el 
moment en que vol dur a terme venda en rebaixes", continua "considerant les 
temporades habituals, d'hivern i d'estiu en que tradicionalment es realitza 
aquest tipus de venda amb finalitat extintiva". 

En relació a la venda en liquidació, es regula únicament la liquidació per 
circumstàncies relatives a l'empresa i la liquidació per circumstàncies relatives 
als productes passa a la venda de saldos. 
D'acord amb la sentència esmentada del Tribunal Constitucional, s'estableix 
que durant els tres anys següents a la finalització d'una venda en liquidació el 
venedor no podrà dur a terme en el mateix establiment una nova liquidació de 
productes simi·lars llevat el cas d'execució d'una decisió judicial o 
administrativa, força major o cessament total de l'activitat. 

En relació a la venda de productes o oferiment de serveis a domicili , es manté 
el redactat de ·la versió que va ser objecte de l'informe preliminar, per tant, 
aquesta assessoria manté les observacions que es van fer en relació a l'article 
33 que ara passa a ser l'article 30. 

S'ha afegit un article, el 31 , relatiu a la prohibició de venda al detall , que es 
considera totalment innecessari, atès que fa referència a incompatibilitats i 

· prohibici~ns previstes en altres normatives. 
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El Títol IV que regula els horaris comercials, es va rédactar d'acord amb la Llei 
3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades 
activitats de promoció, llei que havia estat objecte de recurs 
d'inconstitucionalitat per part del Govern . Tot i que, com es diu en la valoració 
de les al-legacions encara no hi ha sentència, el cert és que el Tribunal 
Constitucional si que s'ha pronunciat sobre el recurs interposat per la 
Generalitat contra el Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, declarant 
constitucional l'article 27 que modifica la Llei 1/2004, de 21 de desembre, 
d'horaris comercials. 

D'acord amb aquesta sentència l'horari global d'obertura comercial no pot ser 
restringit per les Comunitats Autònomes a menys de 90 hores i s'admet la 
plena llibertat horària pels establiments de menys de 300 metres quadrats. En 
aquest sentit cal adequar l'article 38.2 b) que estableix un màxim de 75 hores 
setmanals i l'article 39.1 apartats j) i k) que limiten a 150 metres quadrats la 
llibertat horària per establiments de productes de compra quotidiana 
d'alimentació o per la resta, en municipis de menys de 5.000 habitants. 

Pel que fa a la determinació de les zones de gran afluència turística, s'ha 
modificat l'article 40 recollint els criteris previstos al Real Decret Llei 20/2012. 
No obstant això, hi ha un dels criteris que està incomplet, el que preveu 
l'apartat 5 d'aquest article, d'acord amb el qual "En tot cas, en els municipis 
amb més de 100.000 habitants que hagin registrat més de 600.000 
pernoctacions en l'any anterior o que comptin amb ports en els que operin 
creuers turístics · que hagin rebut en l'any immediat anterior més de 400.000 
passatgers, es declararà, al menys, una zona de gran afluència turística 
aplicant els criteris previstos en l'apartat anterior." 
Així mateix, caldria incloure les àrees que limitin o constitueixin àrees 
d'influència de zones frontereres. 

En el Títol V relatiu · a les Activitats Firals, s'ha modificat la regulació del règim 
d'intervenció administrativa. L'article 46.4 estableix que "La comunicació prèvia 
a què es refereixen els apartats 1 i 2 d'aquest article s'ha de fer amb una 
anticipació mínima de tres mesos a la data d'inici de l'activitat firal ... ". Aquesta 
regulació ·és· incompatible amb la regulació de procediment administratiu ( Llei 
26/201 O, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la 
unitat de mercat i Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de las Administracions Públicas -en vigor a partir del 2 d'octubre de 
2016) i amb la nova llei de simplificació (Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.) que 
consideren que "Ja comunicació prèvia permet el reconeixement o l'exercici 
d'un dret o l'inici d'una activitat, des del dia de la presentació" . 
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Finalment; s'afegeix una disposició addicional quarta de Modificació del Decret 
llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials , en 
la qual s'introdueixen una sèrie de modificacions de caràcter tècnic per tal 
d'adaptar-se a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

· Conclusió 

Aquesta Assessoria Jurídica, d'acord amb les consideracions anteriors emet informe a 
l'avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires, segons el que 
estableix l'article 19.1 a) del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del 
Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis 
jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. · 

Barcelona, 28 de juny de.2016 

Firmada digitalmente por 
CPISR-1 Ester Recio 
Casa navas 
Fecha: 2016.06.28 11':47:09 
+02'00' 

Responsable de Comerç 

Conforme 

Signat digital ment per 
CPISR-1 Nativitat Torrejon 
Gonzalez 
Data: 2016.06.28 12:08:18 
+02'00' 

Advocada en cap 

00.872 
6 


