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Bona tarqa, 

'· . 

En relació amb Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires (SIG16EMC0994 relacionat amb l'expedient 
SIG15EM00025), us trameten unes observacions que actualitzen les efectuades en data 17.03.2015 
sobre la memòria d'avaluació (publicada a SIGOV en data 2.02.2015), d'acord amb el nou text proposat 
(publicat el 2.08.2016, v.3), ja que no s'ha publicat una nova memòria d'avaluació ni s'ha donat resposta a 
les qüestions plantejades. Ta-mbé s'adjunta un fitxer d'Excel amb una proposta de quantificació de les 
càrregues administratives degudament actualitzada. 

Pel que fa a la memòria d'avaluació, atès el caràcter dinàmic de l'expedient i les modificacions introduïdes, 
caldria adequar-la al nou text. Així mateix, caldria aprofitar per resoldre les mancances que presenta, en 
especial, la manca de justificació clara de les raons per establir restriccions a l'accés i a l'exercici de 
l'activitat comercial, aspecte que s'ha posat en relleu en les observacions realitzades en el tràmit 
d'audiència i informació pública. 

En aquest sentit, es recorda que en el cas dels avantprojectes de llei és especialment important que 
aquesta memòria aporti el major grau d'informació possible sobre els avantatges i inconvenients de les 
diverses alternatives possibles, ja que no només es reforça la motivació de les opcions proposades sinó 
que contribu~ ix a la seva justificació en la tramitació parlamentària. 

Pel que fa al text, es reiteren les observacions sobre els aspectes que continuen a la proposta normativa i 
no s'han justificat a la memòria d'al· legacions i observacions. També s'han afegit algunes consideracions 
sobre les novetats introduïdes, com ara, les relatives a l'establiment d'un nou supòsit de transmissió de les 
autoritzacions en mercat de marxants (article 15.6.c), el termini d'antelació per presentar la comunicació 
prèvia de fires (article 44.4) i la nova regulació de la comunicació comercial (disposició addicional quarta). 

Per últim, es fan algunes consideracions sobre el procediment de tramitació, en relació amb l'aplicació de 
la normativa de transparència i la normativa sobre serveis de la informació. 

Per a qualsevol dubte o aclariment; la unitat promotora pot contactar el tècnic que porta el projecte, Ester 
Diéguez, a través dels canals següents: 

El correu electrònic: milloraregulacio.presidencia@gencat.cat (des del qual us enviem aquest 
correu). 
El telèfon: 93 4024831 

Cordialment, 

Pau la Ortí F.er rer 
Cap de l'Àrea de Millora de la Regulació 
Direcció General de Coordinació I nterdepartamental 
Departa-ment de la Presidència · 
Generalitat de Catalunya 

Pl. Sant Jaume, 4 1 08002 Barcelona i Tel. 93 402 48 31 
porti@gencat.cat 
Web Millora de la regulació 
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ORIGEN DE LES DADES EN RELACIÓ AMB LES CÀRREGUES 
ADMINISTRATIVES: 
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".liti Df.'<"~.,t.f.lt. 
Aquesta> pàgina ha de ser revisada per la unitat promotora, per tal d'incloure l'exPif~•oCÑI-----------J 
90Ïn s'han obtingut les dades que la unitat promotora ha utilitzat finalment per quantificar. 
:un cop completada la quantificació i l'explicació de com s'han obtingut les dades que 
s'Han emprafJ t~liminats els comentaris de I'AMR, es recomana annexar ~quest fitxer 
:d'~xcel a· la nJ.~l?Jòria d'avaluació, mentre que les dades obtingudes han de servir per fer 
l';i,nàlisi des de la perspectiva de simplificació i reducció de les càrregues administrativ~s . 
. ( · .. -

.POBLACIÓ i FREQÜÈNCIA: 

·Atenent ra propo;t~ normativa, tot seguit es detalla la font de dades emprada per al càlcul del 
:cost de l'es càrregues administratives: 
• • > 
B.~ COME~Ç MINORISTA I MAJORISTA: pel que fa al nombre d'empreses que exerceixen 

.activitat etè cori'ierç minorista i major~sta de forma simultània, caldria determinar la població o 
:l'esdevefliment a .Partir de dades de les que disposi el Departament. 

,C. VENDA O PRESTACIÓ DE SERVEIS FORA DE L'ESTABLIMENT COMERCIAL: les dades de 
'temps, pobla'cíólf'reqüència són les facilitades per la memòria d'avaluació (pàgina 23 i 24) 

D. VENDA NO SEDENTARIA: 
a) Empreses o professionals que vulguin dur a terme l'activitat de venda no sedentària: s'utilitzen 
les dades facilitades en la memòria d'avaluació del Projecte de decret de venda no sedentària en 
mercats d.e marxants (SIG14EM00751) 
b) Empreses o professionals que vulguin dur a terme l'activitat de venda no sedentària en mercat 
de marxants: segons el Llibre Blanc del comerç no sedentari a Catalunya (Direcció General de 
Comerç, 2005), el nombre de mercats no sedentaris (o mercats de marxants) és de 572, dels 
quals 382 tenen més de 1 O parades. D'altra banda, es censen 30.248 parades. En quant al 
nombre de transmissions de les autoritzacions per exercir l'activitat en el mercat de marxants, 
s'estima una freqüència del O, 1 pel total de parades (3.024 ). 

E. VENDA EN PÚBLICA SUBHASTA: pel que fa al nombre d'empreses subhastadores, caldria 
determinar la població a partir de dades internes del Departament o d'esdeveniments. 

F. VENDA EN REBAIXES: com a població s'ha considerat el nombre d'establiments de comerç al 
detall (excloent vehicles a motor i motocicletes) de 94.483 (ldescat, 2015). Com a freqüència, 
s'han considerat els 2 períodes tradicionals de rebaixes d'hivern i d'estiu. 

G. VENDA EN LIQUIDACIÓ: com a població s'ha considerat el nombre d'establiments de comerç 
al detall (excloent vehicles a motor i motocicletes) de 94.483 (ldescat, 2015). Com a freqüència, 
s'ha posat 1 (un cop l'any). 

H. VENDA DE SALDOS: com a població s'ha considerat el nombre d'establiments de comerç al 
detall (excloent vehicles a motor i motocicletes) de 94.483 (ldescat, 2015). Com a freqüència, 
s'han posat 1 (un cop l'any). 

I. VENDA D'EXCEDENTS O OUTLETS: com a població d'empreses que realitzin venda 
.d'excedents o outlets quan no es dediquen exclusivament a la venda d'aquest tipus de producte, 
s'ha considerat el nombre d'establiments de comerç al detall (excloent vehicles a motor i 
motocicletes) de 94.483 (ldescat, 2015). Com a freqüència, s'han estimat 1 (un cop s'any). Pel 
que fa al nombre d'empreses que es dediquen exclushtament a la venda d'outlets, caldria 
determinar la població a partir de dades internes del Departament o d'esdeveniments. 

J. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ AMB FINALITAT INCENTIVADORA: com a població s'ha 
considerat el nombre d'establiments de comerç al detall (excloent vehicles a motor i motocicletes) 
de 94.483 (ldescat, 2015). Com a freqüència, s'han estimat 1 (un cop l'any). 

K. VENDA DOMICILIARIA: el grup 479 "Comerç al detall d'establiments, excepte en parades de 
venda i mercats ambulants" de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE), 
correspon al comerç en detall realitzar per correspondència, per lnternet, a domicili, en màquines 
expenedores i similars. Atesa la ràpida expansió i l'abast de la v.enda per lntenet, s'ha considerat 
·que la venda domiciliària té un 'pes del 5% dins d'aquesta categoria. Segons ldescat, el nombre 
d'establiments del al grup 479 és de 1.875 (any 2015). Per tant, el nombre d'empreses dedicades 
a la venda domiciliària, s'estima en 94. Ateses les tres tipologies de venda domiciliària (directe, 
per telèfon, per bústia), s'assigna de manera proporcional 31 empreses per a cadascuna de les 
tres tipologies. En la freqüència caldria que la unitat promotora estimés quants documents 
justificatius ha d'elaborar de miijana anualment cadascuna d'aquestes empreses. 
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N. TRENCAMENT D'ESTOCS: .com a població s'ha considerat el nombre d'establiments de . : . . . ' . 
cornêrç al detall (excloent vehicles a motor i motocicletes) de 94.483 (ldescat, 2015). Com a 
fréquên'?ia, s·'han éstimat 1 (un cop !'any). 

O. R~\,VEÏDORS: com a poa.lació ; 'ha considerat el nombre d'establiments de comerç al detall 
a l'engrÒs de 144.572 {ld.escat, 2015). Com a freqüència s'ha estimat un lliurament de 
mercaderies mensual (12). ' 

- "' "' ' J 

f..: HORA~IS. COMERCIALS: .segons s'exposa en la pàgina 7 de la mèmoria d'avaluació, la 
regulació dels horaris comercials afecta a un total de 127.510 empreses. No obstant, segons 
l'article 36.1 i 39 sembla que la població també hauria d'integrar els establiments comercials que 
presten serveis (77.396 empreses, pàg 4 MAl). Addicionalment, aquesta càrrega va associada 
més aviat al nombre d'establiments que al nombre d'empreses, quantificats en 233.729 
establiments (pàg. 4 MAl). S'estima una freqüència de 0,25 en considerar-se que els establiments 
comercials modifiquen els seus horaris un cop cada quatre anys 

3. FIRES 
a) FIRES QUE NO ES DUEN A TERME EN ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC: s'utilitzen les dades 
exposades a la pàgina 30 de la memòria d'avaluació. 

b) FIRES QUE ES DUEN A TERME EN ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC: segons les dades 
exposades en el web de la DG Comerç "Comerç en xifres 2016", el nombre de fires organitzades 
e¡l2015 és de 477. Aquesta xifra caldria desglossar-la entre les fires que es duen a terme en 
espais de domini públic i les que no es duen a terme en espais de domini públic per tal d'obtenir 
les poblacions necessàries per a quantificar les obligacions d'informació. 

4. INSPECCIÓ: s'utilitzen les dades exposades en la pàgina 25 de la mèmoria d'avaluació (1.700 
d'actes d'inspecció). Tanmateix cal considerar els indicadors de les memòries programa dels 
pressupostos per al 2015, en què s'estimen 2.500 establiments visitats en campanyes 
d'inspeccions i 1.200 actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç. 

P. ESTABLIMENTS COMERCIALS 

Població afectada: establiments comercials amb una superfície de venda igual o superior a 400 
metres quadrats i inferior a 1300 o 2) establiments comercials sin~ulars amb una superfície de 
venda igual o superior a 400 metres i inferior a 500: segons les dades exposades en el web ·de la 

DG Comerç "Comerç en xifres 2016", el nombre de supermercats (400-2.499 m2
) és de 1.602. 

Segons la memòria 2011 de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES), al 
2012 existien 4.843 supermercats d'entre 400 i 999m2 i 3.058 d'entre 1.000 i 2.499m2. A partir 
d'aquestes dades, s'ha considerat que aproximadament un 61% dels establiments comercials 
d'entre 400 i 2.400 m2 corresponen a una superfície d'entre 400 i 1.300m2, i un 39% a una 
superfície d'entre 1.300m2 i 2.500m2. Per tant s'estima una població d'establiments comercials 
d'entre 400 i 1.300 de 977 {61% 1.602). S'estima una freqüència associada a les noves 
implantacions, ampliacions i canvis d'activitat del O, 1. 

Població afectada: establiments comercials individuals o col· lectius amb una superfície de venda 
igual o superior a 1300 metres quadrats i inferiors a 2500. Atès l'exposat anteriorment s'estima 
una població d'establiments comercials de 625 (39% 1.602). S'estima una freqüència associada a 
les noves implantacions, ampliacions i canvis d'activitat del 0,1 dels e~tabliments. 

Població afectada: establiments comercials individuals o col· lectius amb una superfície de venda 
igual o superior a 800 metres quadrats quan no es regulen per l'article 14 de la Llei 16/2015 

Població afectada: establiments comercials individuals o col· lectius que regulen per l'article 14 de 
· la Llei 16/2015 

Són els preus facilitats per la Guia de Bones Practiques per a l'elabóració i la revisió de la 
normativa amb incidència en l'activitat econòmica, actualitzats a 2015. 

Els podeu consultar en l'enllaç següent: 
http://presidencia.intranet.gencat.caUineUimg/Actualitzacio preus per hora Guia de Bones Pra 
ctiques 2015 tcm344-191614.pdf 

TEMPS: . 

Algunes dades del temps que es faciliten s'han obtingut mitjançant el Sistema de costos unitaris 
estàndard per a la quantificació de càrregues administratives. 

. . 
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. http://presidencia.intranet.qencat.cat!lnet!imq/Sistema costos unitaris estandard quantificacio e 
arregues administratives tcm344-235575.pdf 
Altres dades s'han obtingut per la unitat promotora mitjançant entrevistes. 
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IITlt Generalitat d,e Catalunya.· ~ -· : · 
1111 Depa_r:tar,nent pe Ja, Prè.sidència 

Direcció General éle Coordinació 
; ! .. lnterdepartamer-,~a~~ ~ .. , ; 

Area de Millora de la Regulació 
1 

~P~A~~~l~~~E~T~DE;CATALUNYA 
JltEGIS'mE GENE~AL . 

• • tv 7 a o 1 o. ~. 111r~· 7-l ':J · 

: ~· ... : ~NOiA.:$.Q.~~~ · LJAVALUACIÓ DE L'IMPACTE O LES MESURES PROPOSADI:S 

Projecte normatiu: 

Avantprojecte de llei de comerç. serveis 
SIG15EM00025) 

Unitat promotora: 

fires (SIG16EMC0994 relacionat amb 

Direcció General de Comerç del Departament d'Economia 1 Conetxement 

Tècnic/s responsable/s de l'Àrea de Millora de la Regulació 

Ester Diéguez Rodríguez i David Ramos Beneyto 

I. Observacions sobre l'avaluació del projecte normatiu 

En relació amb la memòria d'avaluació publicada al SIGOV en data 2.02.2015 (expedient 
SIG15EM00025), es reiteren la majoria observacions metodològiques formulades en data 
17.03.2015, d'acord amb les Recomanacions sobre la memòria d 'avaluació -de l'impacte de 
les mesures proposades. Alhora, s'han actualitzat les referides a l'objecte de l'avaluació, 
atesa l'evolució de la problemàtica que es vol regular i en vista de la nova proposta 
normativa, la qual incorpora opcions de regulació diferents a les plantejades l'any 2015. 

1) ANÀLISI DEL CONTEXT /IDENTIFICACIÓ DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ 

Tal com ja es va assenyalar, caldria incorporar aquest apartat inicial a la memona 
d'avaluació. Aquesta informació hauria de servir de punt de partida per entendre quina és la 
situació sobre la qual es pretén incidir, els motius que fan necessària la intervenció pública, 
els objectius a assolir i el ventall d'opcions de les quals es disposa per resoldre les 
problemàtiques detectades. 

A . ldéntificació del problema 

En aquest apari:at s'ha de recollir un diagnòstic de la situació actual i les .causes que motiveri 
la intervenció, que en la mesura del possible s'han de contextualitzar a.mb dades 
empíriques. · 

En aquest sentit, cal a$senyalar que part del contingut de l'informe d'impacte econòmic i 
social faria referència a la descripció 9e la real itat, a tall d'exemple, les dades d'empreses 
que es dediquen al sector comercial (pàg. 4 de la memòria) o les dades de les empreses 
sotmeses a llibertat d'horaris (pàg. 8 de la memòria). 

Es. considera especialment important referir-se, de forma sintètica, a les qüestlqns següents: 

1) El debat entre els partidaris de posicions més liberals per afavorir la competitivitat del 
comerç i els que defensen posicions més intervencionistes, així com els efectes que 
l'adopció d'una o altra política generen sobre la real itat. 

00927 1 
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2) El conflicte competencial amb l'Estat en matèria com , ec es ac arir en quina 
mesura afecta els objectius i l'opció triada. En aquest sentit, seria convenient tenir presents · 
les recents sentències del Tribunal Constitucional sobre aquesta matèria (com ara, STG . . . 

18/2016' 37/2016 o 119/2016). 

3) Dins de l'àmbit competencial català, les raons que fan que es consideri necessari abordar 
canvis rellevants en el tractament de determinats aspectes (artesania, venda a domicili, er· 
foment del comerç urbà o règim d'intervenció d'equipaments comercials), segons es dedueix 
·de la proposta normativa. 

B. Establiment dels objectius 

Els objectius es ·recullen a l'informe d'impacte econòmic i social (pàg. 3 de la memòria) i es · 
reiteren a l'informe d'impacte normatiu (pàg. 15 de la memòria). Per tant, s'haurien 
d'incorporar una única vegada en el seu apartat espedfic. 

Aquests objectius s'haurien d'adaptar als canvis que s'hagin produït (per exemple, caldria 
tornar a formular el relatiu als serveis assimilats). 

C. ·ldentificació.de les opcions de regulació 

Les principals opcions normatives i no normatives considerades han d'estar vinculades a la 
problemàtica que es·· vol resoldre i als objectius perseguits. En aquest cas, la unitat 
promotora ha desenvolupat tres opcions de regulació a l'informe d'impacte normatiu (pàg. 11 
.a 15 de la memòria), les quals haurien de ser traslladades a aquest apartat i, si escau, 
actualitzar-les. 

En relació amb la configuració de l'opció a.1, aquesta hauria de ser l'opció de "no fer res" , és 
a dir, mantenir la situació actual. Tot i que sembla que a la pàgina 12 de la memòria 
d'avaluació es vol fer referència aquesta opció de "no fer res", l'opció es titula "no aprovar 
l'Avantprojecte de llei" i en sentit estricte pot haver-hi altres tipus d'opcions que no impliquin 
la modificació de l'Avantprojecte i suposin una modificació de la situació actual (fer un 
desplegament reglamentari o adoptar opcions no normatives, com ara, establir mesures de 
foment). 

És important a l'hora d'avaluar que sempre es reculli l'opció de "no fer res", ja que els 
impactes sostinguts en el temps que genera aquesta opció són els que han de servir per 

· comparar-los amb_ els impactes possibles de la resta d'opcions considerades (en aquest cas, 
le? opcions a.2 i a.3. 

2) ANÀLISI DE L'IMPACTE DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ CONSIDERADES 

Atès que a la memòria d'avaluació s'explica que la unitat promotora ha considerat tres 
opcions de regulació possibles, al llarg dels diferents informes d'impacte. s'haurien de pòsar 
en relleu quins són els principals efectes que se'n poden derivar de cadascuna de les tres 
opcions, amb la finalitat de poder-los contrastar en l'apartat de "Comparació de les opcions 
de regulació considerades". En tot cas, s'han d'identificar i comparar, tom a mínim, els 

·impactes de l'opció de ·"no fer res" i l'opció proposada, per tal de poder concloure que 
aprovar la proposta normativa defensa millor els interessos públics que mantenir la situació 
actual. · 

00928 2 
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En relació amb l'informe d'impacte pressupostari, la unitat promotora fa una comparaCió 
entre els efectes pressupostaris de l'opció a.1. ("no fer res") i l'opció a.3' ("opció proposada") i 
conclou que l'aprovació de la proposta normativa en comparació amb la situació actual pot 
donar lloc a alguna modificació organitzativa tant a l'Administració de la Generalitat com a 
les administracions locals, però que no suposaria un impacte rellevant. 

Es recomana, en relació amb la situació actual, fer una valoració més específica sobre els 
costos per a les administracions públiques i el seu impacte pressupostari. Pel que fa a la 
proposta normativa, s'hauria de revisar la redacció de l'apartat, els impactes identificats i les 
reflexions efectuades per adaptar-les a la nova proposta normativa. 

B. Informe d'impacte econòmic i social 

L'informe d'impacte econòmic i social elaborat per la unitat fa una descripció del sector 
comercial i de la seva normativa, qüestions que serien pròpies de l'apartat 1.A de la 
memòria d'avaluació. També s'estableixen quins són els objectius perseguits, la qual cosa 
s'hauria d'explicitar a l'apartat 1.8. 

En realitat, en aquest informe s'hauria d'estimar quins són els impactes negatius i positius de 
les tres opcions considerades des de la perspectiva econòmica i social, excloent l'anàlisi des 
de l'òptica pressupostària, de simplificació i de gènere, que són objecte d'un informe 
específic. Per tal de fer-ho podeu consultar el document sobre la identificació dels impactes 
de la memòria d'avaluació. 

Pel que fa als impactes, la unitat promotora només ha fet una explicació dels impactes en . 
matèria d'horaris comercials si s'adopta l'opció a.2 o si s'adopta l'opció a.3 (tot i que cal 
deduir que l'opció a.1 en generaria de molt similars a l'opció a.3), que hauria de ser 
adaptada als canvis que s'hagin produït des de l'elaboració de la memòria d'avaluació. 

És per això que, mancaria avaluar en termes de competitivitat la resta de matèries regulades 
a l'Avantprojecte i determinar quin tipus d'efectes generaran: sobre els preus; sobre la 
capacitat d'escollir dels consumidors; sobre l'accés de nous competidors al mercat, etc. 

Aquesta anàlisi hauria de recollir de forma clara quina és la justificació d'aquelles mesures 
que impliquen restriccions a la llibertat d'empresa i d'establiment que finalment es prevegin 
en la proposta normativa. Pel que fa a la darrera proposta . (ve'rsió publicada al SIGOV ·en 
data 2.08.2016.), ·es recomana que s'analitzi especialment: · · 

. . 
1. Les limitacions d'espais (com ara, articles 11 i 37.1. lletres j, k i o de I 'Avantproje~te).. 

2. Les limitacions temporals (com ara, articles 15.5, 22.4, 22 .. 5, 24. ·1, 25.2 o 36.2.a 
Avantprojecte). 

3. Les limitacions al tipus de mercaderia o prestació de serveis que es pot oferir (com 
ara, articles 21 .3, 21.4, 21 .5 o 23.1 Avantprojecte). 

. . . 
4. La possibilitat de transmetre autoritzacions per a la venda i la prestació de ·serveis en 

m·ercats de marxants a favor dels familiars fins a segon grau i la seva compatibilitat 
amb l'existència d'un procediment imparcial i transparent (articlé 15.6 Avantprojecte). 
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. ·~ ...... ,venda 'oe' meréadè'riès' .. o la prestació de serveis assimilats a tes persones que no 
tinguin per finalitat una activitat diferent a la comercial (article 30 Avantprojecte). 

Finalment, es troba a faltar que en aquest informe es faci una reflexió dels efectes que les 
diferents opcions tindrien en la competitivitat de les pimes, sens perjudici de les 
consideracions que a aquest respecte es faci des de la perspectiva de la simplificació i de la 
reducció de càrregues administratives. 

C. Informe d'impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues 
administratives 

L'informe d'impacte normatiu en termes de simplificació · i reducció èle càrregoes 
administratives elaborat per la unitat promotora recull una descripció de les diverses opcions 
de regulació considerades, que s'hauria d'incloure en l'apartat inicial de la memòria 
d'avaluació, segons que s'ha esmentat. Tot i això, l'informe també recull les consideracions 
relatives a la simplificació i a les càrregues normatives, on es fa una comparació implícita de 
les opcions a.1 i a.3. 

Es recomana reordenar aquest informe delimitant clarament: 

Les consideracions sobre simplificació normativa, relatives a la consolidació de 
textos i continguts normatius 1. 

Les consideracions sobre simplificació. de procediments tràmits administratius 
reducció de càrregues administratives per a les empreses. 

A més, per.facilitar la lectura d'aquest informe, es suggereix que només es reculli una 
anàlisi sistemàtica dels règims d'intervenció vigents i els previstos, així com una 
valoració general sobre la identificació i quantificació de les obligacions d'informació, 
el compliment de les quals genera càrregues administratives a les empreses. · 

Respecte als règims d'intervenció, en especial, caldria referir-se a la declaració 
responsable de l'article 14.3, la comunicació prèvia que ha d'efectuar-se amb tres 
mesos d'antelació de l'article 44.4 i la nova regulació de la comunicació 
d'equipaments comercials i la seva adequàció a la Llei 16/2015, _del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i els 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (disposició addicional· 

· quarta). 

Pel que fa a la identificació i quantificació de les càrregues administratives es 
suggereix que es traslladi als annexos. En aquesta nota consta una proposta 
d'acarament per tal de facilitar la tasca a la unitat promotora, que l'hauria de revisar 
atès que és qui coneix la matèria. D'altra banda, juntament amb aquesta nota s'ha 
tramès un fitxer d'Excel amb una proposta parcial de quantificació, la qual hauria de 
ser igualment corregida i completada per la unitat promotora i inclosa com a annex 
de la memòria d'avaluació. 

11 En aquest sentit, cal tenir present que recentment s'ha aprovat l'Acord GOV/114/2016. de 2 d'agost. · 
pel qual s'aprova el Pla de simplificació normativa 2016-2017, que en la seva actuació 3 estableix que 
es garantirà que tota nova norma que s'aprovi comporti la major simplificació normativa possible de 
l'àmbit que està regulant. És per això, que en les observacions sobre el text es proposa ampliar la 
disposició derogatòria. 
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En ·aquest sentit, cal assenyalar que per poder concloure que efectivament es 
produeix una reducció de càrregues administratives, tal com s'afirma al preàmbul de 

' l'Avantprojecte de llei, s'ha de mesurar el cost de la normativa vigent i el de· proposta 
normativa i constatar de forma objectiva que aquesta reducció es produeix. Alhora, 
cal tenir present que el Pla de Govern de la Xl legislatura ha previst l'avaluació 
sistemàtica de l'estalvi en termes de càrregues administratives de les normes 
aprovades, com una de les mesures de l'objectiu "Desenvolupar una- administració 
més eficient al servei de les persones i les empreses" (3.1.1 ). 

·D'altra bartda, . pel que fa les consideracions sobre l'impacte de les pimes des d'aquesta 
perspecthJà • ~~ la simplificació i de la reducció de càrregues admini?tratives; es traGta 

· prin'cipalmer¡fe_que la unitat promotora analitzi si la complexitat de l'ordenament jurídic pot 
impedir l'accés a l'activitat de les pimes (simplificació normativa) i també si les obligacions 
d'informació previstes poden suposar una trava a la lliure competència (simplificació 

l 
administrativ?,). .: 

Pel que fa a la quantificació de les càrregues administratives per a les pimes, no es 
considera necessari fer-ne una específica en aquest cas. Tanmateix, si la unitat promotora 
·ho considera oportú, aquesta hauria de contenir tots els paràmetres i no únicament el de la 
població afectada, com s'ha fet a la memòria d'avaluació (pàg.30). De fet, el paràmetre del 
"temps" seria el clau per determinar el grau de desavantatge competitiu que pateixen les 
pimes pel compliment de les obligacions d'informació, ja que aquestes no poden beneficiar
se de les economies d'escala tal com fan les grans empreses. Així doncs, el que ha· de 
garantir la nova normativa és qi.Je malgrat el desavantatge produït per la seva dimensió, les 
pimes siguin capaces encara de competir en el mercat amb les més grans. 

3) COMPARACIÓ DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ CONSIDERADES 

En aquest apartat s'ha de recoll ir una valoració conjunta dels impactes positius i negatius 
identificats i, si escau, quantificats de les opcions considerades de forma que es facin 
expl icites les raons per la qual l'opció normativa que es proposa és l'alternativa més eficaç, 
eficient i coherent amb els objectius perseguits. 

4) IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA NORMA 

Atesos els canvis que suposa l'adopció d'aquesta nova norma, ·fóra bo posar en relleu sf es 
. disposa d'una planificació relativa a l'execució, seguiment i avaluació de la nova norma. 

S) ANNEXOS 

A. T~st de pimes 

En relació a·mb el Test de pimes publicat al SIGOV en data 14.'01.2015, cal revisar-lo atèsos 
els canvis produïts des de aquesta data i completar la memòria d'avaluació, c~ l advertir que: 

Pregunta 6: s'ha de contestar "No". No consta que s'hagin quantificat els costos . 
·Substantius més rellevants de la proposta normativa. · 
. Pregunta 10: s'ha de contestar "No", ja que no s'adopten mesures més flexibles per 
les pimes de caràcter específic, tot i que en termes generals la nova regu lació 
proposada les pugui afavorir. 

Oó931 
. / 5 



-
\ • I, 

nm 8è~~~~:it~1. ~~· c~t~~~~ya '\ ,' ~ 
YJJI Departament de la Pre~id~hcia 
. ~ ·. Direcció General de :eaordinació 
· lnterdeparta"l~ntal 
; ., .. , f>.,rea. ~e ,ry1ílipra de la Regulació.. , l 

~~----~ ...... ""' -· 
PA~LAME.NT DE ~T.A.lUNYA I 

~EGI!T~E GENERAL . 

.. • " 7 ~ 5 1 n.. 01. 17 h 4· 7 l 4 3 
'. 

• B. Acarament dEf ·les éàrregues administratives 
; r 

Tal ·com s'ha assenyalat, s 'incorpora una proposta d'acarament de les obl igacions que 
preveu l'Avantprojecte (versió publicada al SIGOV en data 2.08.2016) amb les obligacions 
d'informació que conté la normativa vigent en aquest àmbit, que un cop revisada i corregida 
per _la unitat promotora es recomana incorporar als annexos de la memòria d'avaluació . 

. En relació amb aquesta proposta, cal tenir present que a la columna d'obligacions 
d'informació de la proposta normativa es subratllen en negreta les novetats respecte a la . . . . 
normativa vigent. 

D'altra banda, cal assenyalar que l'Avantprojecte proposat deroga expressament algunes 
obligacions d' informació del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i 
de la Llei 23/1991, de 29 de novembre, que calia entendre ja modificades o derogades 
tàcitament per la Llei 22/201 O, de 20 de juliol, de Codi de consum de Catalunya .. Aq uestes 
obligacions d'informació han estat incloses en cursiva als efectes que es visualitzi que no es 
produeix un estalvi en termes de càrregues administratives, tot i que la seva derogació 
contribueix a clarificar el context normatiu i garanteix una major seguretat jurídica. 

També s'han inclòs algunes notes als peu de pàgina als efectes d'explicar els motius· de la 
identificació, així com per fer alguns suggeriments de revisió a la unitat promotora i sobre la 
quantificació. 

AVANTPROJECTE DE COMERÇ, SERVEIS I FIRES 

LLEI1/1990, DE 8 DE GENER, SOBRE LA DISCIPLINA DE MERCAT I DE 
DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS 

DECRET LEGISLATIU 1/1993, DE 9 DE MARÇ, SOBRE COMERÇ INTERIOR, 
PEL QUAL S'APROVA LA REFOSA EN UN TEXT ÚNIC DEL PRECEPTES DE LA 
LLEI1/1983, DE 18 DE FEBRER, I DE LA LLEI 23/1991, DE 29 DE NOVEMBRE 

LLEI8/1994, DE 25 DE MAIG, D'ACTIVITATS FIRALS 

LLEI ESTATAL 7/1996, DE 15 DE GENER, D'ORDENACIÓ DEL COMERÇ 
MINORISTA 

LLEI22/2010, DEL 20 DE JULIOL, DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA 

LLEi 3/2014, DE 19 DE FEBRER, D'HORARIS COMERCIALS I DE MESURES . 
PER A DETERMINADES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 

DECRET LL EI 1/2009, DE 22 DE DESEMBRE, D'ORDENACIÓ DELS 
. EQUIPAMENTS COMERCIALS 
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OPCIÓ a.1 2 OPCIÓ a.3 

1.COMERÇ, INTERIOR 

A. OBLIGACIONS GENERALS · 

Població afectada: empreses que Població afectada: empreses que 
exerceixin · una activitat comercial o exerceixi una activitat comercial o prestin 
prestin determinats serveis determinats serveis3. . . 

Indicar el preu o tarifa dels serveis i Exhibir els preus de venda de 
exhibir els preus de /es mercaderies mercaderies i serveis (art. 8.3 de 
(art. 7 i 8 DL 111993 i 211-3, 21!!-.1 i l 'Avantprojecte i 211-3, 212-1 i 251-

· ·251-3 Codi de Consum)4 3 Codi de Consuml 

Pisposar de la documentació Exhibir de manera clara i inequfvoca 
acreditativa de /es intervencions l'autorització administrativa · 
administratives municipals corresponent situades en un lloc 
corresponents, si s·'escau, que han de visible als punts de venda6 

·romandre en el lloc on es dugui a (art.221.2 Codi de Consum) 
terme l 'activitat comercial (art. 3.1 d. 
DL 111993 i 221-2 Codi de Consum). 

B. COMERÇ MINORISTA I MAJORISTA 

Població afectada: empreses que exerceixin de forma simultà~ia activitats de 
comerç minorista i majorista 

1. Retolar les seccions per 
empreses que exerceixen activitat 
de comerç minorista i majorista 
de forma · simultània (art. 10 
AvantQ_rojecte) 

. . . 
2 Es numeren les opcions igual que a les pàgines 12 i 14 de la memòria d'avaluació. Es considera que 
en aquesta cas no és necessari comparar també les obligacions d'informació de l'opció a.2., ·sens 
rerjudici de la millor opinió de la unitat promotora. 

· En la versió publicada ai SIGOV en data 2.08.2016 s'ha optat per establir de forma específica en 
quins casos és d'aplicació la normativa comercial als serveis (article 6.2 de l'Avantprojecte) · 
4 Les previsions del DL 1/1993 han de ser interpretades de conformitat amb les previsions de la Llei 
22/201 O, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que regula els requisits sobre els preus 
dels béns i serveis (articles 126-6, 211-3, 211-11 , 212-1, 222-2, 223-3, 224-2, 231-2, 251-3, 251-6, 
251-7 i article 331-3, entre altres). 
5 'Atesa la regulació sobre la informació dels preus que ja preveu ~I Codi de Consum esmenta_da en la 
nota anterior, es recomana valorar si a l'article 8.3 de l'Avantprojecte no seria convenient fer una mera 
remissió a les previsions d'aquest Codi. · · 
6 Cal assenyalar que l'article 221 -2 Codi de Consum es refereix específicament a les modalitats 
especials de relació en consum, mentre que l'article 3.1.d DL 1/1993 es refereix en termes genèrics a 
"aquells que pretenguin exercir l'activitat comercial definida en aquesta llei". 
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Població afectada: empresaris titulars d'establiments comercials o promotors que 
vulguin dur a terme una activitat de venda o prestació de serveis fora de 
l'establiment 

1. Presentar una declaració 
responsable conforme l'activítat 
s'adequa a la normativa vigent 
(art. 14.3 Avantprojecte) 

D. VENDA NO SEDENT ÀRIA 

Població afectada: empreses o professionals que vulguin dur a terme l'activitat de 
venda no sedentària 
1. Presentar una sol· licitud d'autorització 1. Presentar una sol·licitud 

de venda no sedentària (art. 10.1 i 12 
DL 1/1993 i art. 54 LOCM) 

Exhibir l'autorització d'una manera 
visible i permanent a /es parades de 
venda (art. 10.3 DL 1/1993 i art. 221.1 
i 221.2 Codi de Consum) 

2. Acreditar anualment davant els 
ajuntaments respectius que estan al 
corrent de els obligacions amb la 
seguretat social i amb l'Administració 
tributària (art. 10.4 DL 1/1993) 

d'autorització 
sedentària 
Avantprojecte) 

de venda no 
(art. 15.4 

Exhibir de manera clara i inequívoca 
l 'autorització administrativa 
corresponent situades en un lloc 
visible als punts de venda 
(art.221.1. i 221.2 Codi de 
Consum f 

Població afectada: empreses o professionals que vulguin dur a terme l'activitat de 
venda no sedentària en mercat de marx~nts 

1. Presentar una comunicació prèvia 
per la transmissió d'autoritzacions 
(art. 10.5.a ib DL 1/1993) 

1. Presentar una oferta de 
transmissió d'autorització a 
l'ajuntament corresponent en els 
casos previstos a les lletres a i b 
de l'article 15.68 (art. 15.6 
Avantprojecte) 

7 També prevista a l'article 55 de la Llei estatal 7/1996. . 
8 D'una banda, cal assenyalar que seria convenient que a l'informe econòmic i social s'expliqués les · 
raoris de la previsió de la duració de 15 anys de l'autorització i la regulació dels supòsits de 
transmissió . En aquest sentit, cal assenyalar que l'article 7 del Decret 162/201 5, de 14 de juliol, de · 
venda no sedentària en mercats de marxants preveu supòsits diferents de transmissió als previstos a 
l'Avantprojecte (no inclou ni la transmissió a familiars ni la jubilació). A més, sobre aquesta qüestió cal 
tenir present que l'article 54 de la Llei estatal 7/1996 estableix que el procediment d'autorització no 
compÓrtarà una renovació automàtica ni comportarà cap avantatge pel prestador cessant o les 
persones que estiguin especialment vinculades amb ell. 
Alhora, tarnbé cal advertir que la Comissió Jurídica Assessor.a en el seu Dictamen 190/2015 
(Fonament VI.B en relació amb l'article 7.2.d) va entendre que la causa de la lletra d). pod ia ser 
subsumida a la lletra e) i que la previsió de transmissió a favor d'un cònjuge o parella degudament 
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Població afeétada~ empreses o professio~als que vulguin dur a terme activitats de 
I 
t 

venda ambulant itinerant en vehicles-botiga 
. 

Informar els consumidors de Exhibir de manera clara i inequívoca 
l'adreça on atendran, sí escau, /es la informació sobre el telèfon, 
seves reclamacions (art. 16 DL adreça de correu electrònic, i en tot 
111993 í art. 221.2.b) cas, una adreça física on la persona 

consumidora pugui presentar 
Informar sobre l 'adreça per fer reclamacions i pugui fer efectiu el 
reclamacions a la factura o al dret de .desistiment (art. 221.:.2.b 
comprovant de venda (art. 16 Consum de Co[7sum) 
OL 1/1993 i article 221.2.b) 

E. VENDA EN PÚBLICA SUBHASTA 

Població afectada: empreses que realitzin activitats de venda en pública subhasta. 

1. Donar publicitat a la relació de 
preus, percentatges i/o -
comissions que percep-de la, seva 
intermediació (art. 18.7 
Avantprojecte) 

F. VENDA EN REBAIXES 

Població afectada: empreses que vulguin efectuar venda en rebaixes 

1. Exhibir, al costat del preu o la tarifa 
habituals practicats pel mateix 
comerciant, el preu rebaixat, que ha 
de referir-se a mercaderies o 
·serveis idèntics; expedits al mateix 
establiment (art. 34.2 DL 1 /1993) 

2. Senyalitzar els espais quan es faci 1. Senyalitzar els espais quan es faci 
compatible l'activitat de rebaixes compatible l'activitat de rebaixes 
amb qualsevol altre activitat de amb qualsevol altre activitat de 
promoció · d~ ·vendes (art. 16.9 · L promoció de vendes· amb finalitat 
3/2014) extintiva (art. 20.4 i 21 .2 

Avantprojecte) 

G.VENDA EN LIQUIDACIÓ 

Població afectada: empreses que vulguin hagin de fer venda en liquidació per 
· resolució administrativa o judicial o per concórrer els altres motius previstos 

acreditada o· descendent fins a primer grau vulnerava l'exigència requerida en el procediment 
d'atorgament de·les autoritzacions exigida per la Directiva de serveis. 
D'altra banda, no s'entén perquè l'ajuntament no ha de regular també els supòsits de transmissió de 
les lletres e) i d). 
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1' Presentar una comunicació prèvia 
on con.stin les causes que motiven ' . 
la venda en liquidació (art 37 DL 
1/1993). 

2. Exhibir en un lloc visible de 
l'establiment una 

. 
de la COpia 

comunicació presentada (art. 38.2 
DL 1/1'993) 

3. Senyalitzar els espais quan es faci 1. Senyalitzar els espais quan es faci 
compatible l'activitat de rebaixes compatible l'activitat de venda eri 
amb qualsevol altre activitat de liquidació amb . qualst?vol · altre 
promoció de vendes (art. 16.9 L activitat de promoció de vendes (art. 
3/2014) 20.4 i 22.3 Avantprojecte) 

H.VENDA DE SALDOS 

Població afectada: empreses que vulguin efectuar venda de saldos 

1. Presentar una comunicació per 
realitzar ventes de saldo amb 
caràcter ocasional. (art.42 DL 
1/1993). 

2. Exhibir en un lloc visible del seu 
establiment, la ' COpia de la 
comunicac;ió, degudament 
diligenciada ·pel Departament 
corresponent (art. 43 DL 1/1993). 

3. Presentar una comunicació prèvia 
per a la venda permanent de saldos ' 

(art. 44 DL 1/1993). 
4. Fer constar que un producte està 1. Identificar de manera precisa i 

deteriorat o és defectuós (art. 29.2 ostensible el motiu de 
LOCM) minusvaloració del producte (article 

23.2) . . 

5. Senyalitzar els espais quan es faci 2. Senyalitzar els espais quan es faci 
. compatible - l'activitat de rebaixes compatible l'activitat de vendç¡ de· 

amb qualsevol altre activitat de saldos amb qualsevol altre activitat 
promoció de vendes (art. 16.9 L de promoció de vendes (art. 20.4 i 
3/2014) 22.3 Avantprojecte) 

I. VENDA D'EXCEDENTS O OUTLETS 

Població afectada: empreses que realitzin venda d'excedents o outlets quan no es 
dediquen exclusivament a la venda d'aquest tipus de producte 

. . 

1. Senyalitzar els espais dedicats a la 1. Identificar amb un rètol sota la· 
. venda d'excedent o outlet (art. 15.1 denominació de "excedents o outlets" 

L 3/2014) els espais dedicats a la venda 

009 36 . 10 ' 
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d'aquest tipus de producte (art.· 24.1 
Avan!Qrojectel 

... 

· Població afectada: empreses que es dediquen a la venda d'excedents o outlets 

1. Identificar, si es vol, amb un rètol 1. Identificar, de manera preceptiva, 
· l'establiment o parada com a "botiga amb un rètol l'establiment o parada 

d'excedents o outlet" o qualsevol com a "botiga d'excedents o outlet" 
·altra denominació que serveixi per o · qualsevol altra denominació que 
identificar aquesta activitat (art. 15.3 serveixi per · identificar aquesta 
L 3/2014) · • ' ' activitat (art. 24.3 Avan!Q_rojecte) · 

J. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ AMB FINALITAT INCENTIVADORA . 

Població afectada: empreses que realitzin venda de productes o serveis en 
condicions més favorables de les habituals en els supòsits previstos a la Llei 

1. Exhibir en els anuncis de vendes en 
promoció la seva duració, els 
productes objecte de ·Ja mateixa i 
qualsevol condició especial inherent a 
la promoció_{art. 25.4 Avah!Q_rojectej 

K.VENDA DOMICILIÀRIA9 

a) VENDA DOMICILIÀRIA DIRECTA 

Població afectada: empreses venedores· o proveïdores de productes o serveis a 
domicili 
1. Exhibir a la persona consumidora la 

documentació acreditativa de 
l'empresa que representen i la gama 
de productes que ofereixen (art. 22 
DL 1/1993). 

2. Pòsar en coneixement del 
consumidor, per escrit, el dret que 
l'assisteix a disposar d'un període 
de . reflexió no inferior a set dies .. 
(art.23 DL 1/1993). 

1. Acreditar documentalment 
l'acceptació prèvia dels 
destinataris de la venda 
domiciliària pet a la venda de . 
productes o oferiments ·-de 
serveis a domicili (art. 29.1 

' Avantproj_ecte) 

b) OFERIMENTS DE VENDA O PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TELÈFON. 

9 A efectes de quantificació caldria especificar com s'han de dur a terme les obligacions d'"acreditació" 
que es preveuen en relació amb la venda domiciliària. 

Oü937 11 · 
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'Població afectada: empreses venedores o proveï ors d~g;;: "" ~~~·,~:~ · 
realitzin oferiments per telèfon 

1. Acreditar documentalment 
l'acceptació prèvia déls 
destinataris de la venda 
domiciliària per rebre oferiments 
de venda o prestació de serveis 
mitjançant trucades o missatges 
de telèfons. (art. 29.3 
Avantprojecte) 

e) OFERIMENT$ DE VENDA O PRESTACIÓ DE SERVEIS PER B.ÚSTIA 
PARTICULAR 

Població afectada: empreses venedores o proveïdores de productes o serveis· que 
realitzin oferiments per bústies particulars 

1. Informar en cada tramesa dels 
mitjans per oposar-se a rebre les 
comunicacions publicitàries (art. 
29.4 Avantprojecte) · 

d) OBLIGACIONS DERIVADES DELS ACTES DE REPARTIMENT 

Població afectada: empreses que reparteixin productes o serveis que hagin estat 
sol· licitats o adquirits prèviament 

1. Acreditar documentalment la 
sol·licitud o adquisició prèvia de 
productes i serveis que 
requereixen un acte de 
repartiment (art. 29.5 
Avantprojecte) 

L. VENDA A DISTÀNCIA 

Població afectada: empreses que vulguin exercir l'activitat de venda a distància de 
productes o serveis 

Fer constar (}Jn les ofertes de venda a 
. djstànçia /es següents dades: (art. 27 

DL ·1/1993 i art. 222.2 Codi de 
Consum) 

Identitat de la part oferidora -
El producte o servei que ofereix -
Termini màxim de recepció o posada 
a disposició del consumidor del -
producte o servei 
Període de reflexió, no inferior a set 
dies, durant el qual el consumidor pot -

. retornar el producte i rebre la 
quantitat satisfeta -
Sistema de retorn. 

Fer constar en la proposta de 
contractació a distància de .forma 
clara i inequívoca, informació sobre 
(art.222.2 Codi de Consum): 

Identitat de l'oferent del bé o servei 
Identificació de la proposta de 
contractació 
Procediment que cal seguir i els 
requisits necessaris per formalitzar el 
contracte 
Cost de l'ús de la tècnica de 
comunicació a distància 
Informació relativa al .bé o al servei 
que s 'ofereixi. 
El preu total 

009 38 12 



,, 
· -

ml Gen'~rc;litat de Cat~l.¿.nya « . ·. r. • - ' 

1111· Departament de la Presidència 
·Direcció ~en~p~l ~. C~orqinació 
lnterdepartamel}tài ' . 
Àrea de M!llora d~ la Regulació .. 

:• 

f 
; 

-

-

-
-
-

" '' "'\ ' 

PARLAME'N'T De cATÀLUNYA 
~EG18~E GENERAL ·: 

~ • 8 O 7' 2 1 O. Ol. lHl·t 71' 3 

La modalitat i el termin( màxim de· 
lliurament ·del bé o d'execució del 
servei des del moment de recepció de 
la comanda 
La informació relativa al dret de 
desistiment 
El sistema de devolució del bé 
Les modalitats .de pagament · · 
Les garanties i serveis p_ostvenda . 

M.VENDA AUTOMÀTICA 

Poblaéió afectada: empreses titulars de màquines de verida 

Exhibir a la màquina les dades Exhibir a /es màquines /es . dades 
d'identitat de la part oferidora i el preu següents (art.224-2 Codi de Consum): 
a satisfer (art. 31 DL 111993 i article 
224-2 èodi de Consum) Identitat de l 'oferent del bé o 

servei, l'adreça i un telèfon gratun 
d'atenció a /es . persones 
consumidores 
La identificació i les 
característiques essencials del bé 
o servei 
Les instruccfons per obtenir el bé 
El preu exacte del bé o servei, el 
tipus de pagament i de monedes 
o bitllets que admet i la indicació 
de si ha d'ir.ltrod_uir: l 'import exacte 
o torna el canvi 
El funcionament del sistema 
automàtic que permet recuperar 
els diners 

N.TRENCAMENT D'ESTOCS 

Població afectada: empreses que Població afectada: empreses . que 
realitzin . publicitat de condicions realitzin ofertes de venda de productes. o 
espècials més beneficioses serveis a un determinat preu 

1. Incorporar en la publicitat de 
condicions especials més 
beneficioses (art. 211-1 0.1 
CConsum): 
-la data d'inici de la promoció o 
oferta. 
-la durada de la promoció o 
oferta, o bé el nombre de de 
persones consumidores que es 

1. Incorporar a l'oferta pública de 
venda d'un producte o servei a un 
determinat preu (art. 32.2 
Avantprojecte)10

: 

- concreció del termini de temps 
de vigència del preu publicitat; 

- si escau, condicions 
específiques d'adquisició. 

- nombre d'unitats disponibles 

10 S'hauria·de valorar l'encaix de l'article 35 de l'Avantprojecte de llei amb l'article 211-1 O del Codi de 
Consum. 
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poden benéficiar de la promoció 
-els requisits que han de complir 
les persones consumidores 
-les condicions, la qualitat i les 
prestacions dels béns o serveis 
en promoció i els avantatges de 
l'oferta o la promoció. 
-El responsable o la responsable 
·çje la promoció, amb indicació del 
nom o la raó social i l'adreça de 
l'establiment on es poden fer 
efectives les condicions més 
beneficioses. 

O. PROVEÏDORS 

Població afectada: empreses que contractin amb proveïdors 

1. Documentar en els actes de 1. Documentar en els actes de 
lliurament l'operació d'entrega i lliurament l'operació d'entrega i 
recepció de mercaderies (art. 17.2 recepció de mercaderies (art. 35.2) 
LOCM)-

2. Conservar el document 
acreditatiu de l'entrega i recepció 
de mercaderies a disposició de la 
inspecció durant el període que 
estableixi la legislació mercantil 
(art. 35.2). 

2. HORARIS COMERCIALS11 

Població afectada: empreses que exerceixin la seva activitat comercial dins 
d'establiments comercials 

1. Exposar l'horari adoptat de manera 1. E:>Çposar l'horari adoptat de manera 
que la informació sigui visible al que la informació sigui visible al 
públic (art. 4 LB/2004, art. 4 L públic (art. 39 Avantprojecte) 
3/2014, art. 6 DL 1/93 i art. 126-8 
CConsum) 

3.FIRES 

a) FIRES QUE NO ES DUEN A TERME EN ESPAIS DE DOMINI PUBL/C 

- Població àfectada: empreses que vulguin organitzar activitats firals i fires-mercat en 
espais que no són de domini públic. 
1. Presentar una comunicació prèvia 1. Presentar una comunicació prèvia 

per fires, exposicions -i fires mercat per a la real itz_ació de fires i fi res 

11 L'article 3.3 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials permet a les Comunitats 
Autònomes· establir a la seva normativa les obligacions d'informació al públic en matèria d'horaris 
comercials que millorin el coneixement del règim d'horaris per part dels consumidors. -

- ü0940 ' 14 
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·(art. 9 L 8/1994), que contingui: 
nom 
dates de celebració 41 

• 

periodicitat 
localitat 
ubicació 
oferta de productes i serveis a 
exposar 

- públic a qui s'adreça 

2. Presentar una comunicació dels 
canvis de l'activitat que afectin a les 
dades del Registre d'Activitats Firals 
(art. 13.1 L 8/1994) 

- ,_A~~.~-~.'il DE cATALUNYA 
RE(\\$TR_E GENERI\l . ! 

. • I 17 ( 4 1 O. 01. 17 8 ~71 '3· 

mercat amb una anticapacao 
mínima de tres mesos12 {art. 44 
Avantprojecte), que contingui : 

nom 
dates de celêbració 
periodicitat 
localitat 
ubicació 
oferta de productes i -serveis a 
exposar 

- p_úblic a qur s'adreça 
2. Actualitzar anualment . les 

comunicacions de les aCtiv¡tats 
firals (article 44.5)13 

3. Actualitzar les comunicacions de 
les activitats firals quan la seva 
periodicitat sigui superior a un 
any {article 44.5) 

4. Presentar una comunicació de · 
qualsevol canvi que afecti a les 
dades del Registre d'Activitats Firals 
(art. 47.1) · 

b) FIRES QUE ES DUEN A TERME EN ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC 

Població afectada: empreses que vulguin organitzar fires-mercat en espais de 
domini públic 

1. Presentar una sol· licitud d'autorització 
davant l'ajuntament per efectuar fires
mercat al domini públic (art. 9.2 L 
8/1994) 

2. · Presentar una comunicació dels 
canvis de l'activitat que afectin a les 
dades del reg.istre d'activitats Firals. 
(art. 13.1 L 811994) 

1. Presentar una sol·liéitud 
d'autorització davant l'ajuntament 
per efectuar fires-mercat en espais 
de titularitat pública (art.44.2) 

2. Presentar una comunicació de 
qualsevol canvi que a_fecti a les 
dades del registre d 'açtivit~ts firals 
(art. 47.1) 

e) OBLIGACIONS ESPECIFÍQUES DE LES FIRES I EXPOSICIONS OFICIALS DE 
CATALUNYA 

12 Es suggereix reconsiderar la previsió d'aquests tres mesos d'anticipació, ja que acosten la figura de 
la comunicació prèvia a la d'una autorització (el termini general per emetre la resolució ~s de. tres 
mesos), ~ense que, d'altra banda, l'interessat tingui les garanties que atorga un proc_ediment 
administratiu amb resolució . 
13 Es recomana reconsiderar la redacció de l'article 44.5 i com es vincula amb els articles 44.1, 44.2 i 
41.1 . &i es pretén que cada vegada que es realitzi una fira es faci una comunicació prèvia, llavors 
s'hauria d'especificar a l'article 44.1 i 44.2, si el que es vol és ten ir les dades actualitzades de la fira, 
sembla que l'article 47.1 ja ho garantiria. 
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· ·· · " .. PohlaCio · .afectada: empreses que 
·organitzin-fires o exposicions oficials 14 

1. Disposar- .. del reglament de 
.. partiCipació dels expositors en ·cas 

de fires o exposicions oficials (art. 5 
L 8/1994). 

2. Lliurar els pressupostos i les 
liquidacions corresponents en cas 
de fires o exposicions oficials (art. 5 
L 8/1994) 

3. Lliurar la memòria de llurs activitats 
firals en cas de fires o exposicions 

· oficials (art. 5 L 8/1994 ). 

4. INSPECCIÓ15 

Població afectada: empresaris que exerceixin una activitat comercial o presten un 
servei 
· 1. Subministrar qualsevol 

d'informació demanada 
inspectors (art. 26 L 1/1990) 

classe 
pels 

1. Subministrar tota la informació i/o 
documentació veraç sol· licitada per 
la inspecció i permetre o facilitar 
l'activitat inspectora (art. 57.a b i e 
Avantprojecte) 1.

6 

P. ESTABLIMENTS COMERCIALS 

Població afectada: 1) establiments comercials amb una superfície de venda igual o 
superior a 400 metres quadrats i inferior a 1300 metres, o 2) establiments comercials 
singulars amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres i inferior a 5000 
metres de superfície de venda 17 

1. Presentar comunicació prèvia per a 1. 
noves implantacions, ampliacions i 
canvis d'activitat (article 17.1 i 2 DL 
1/2009)18 

Presentar comunicacio prèvia per a 
noves implantacions, · ampliacions i 
canvis d'activitat (Disposició 
addicional 4a de l'Avantprojecte en 

. . . 
14 Sembla que l'Avantprojecte vol eliminar la regulació sobre fires i exposicions oficials, si és així es 
recomana valorar derogar e! Capítol 4 i annex 4 del Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel· qual s'aprova 
e! Reglament de la Llei ·d'activitats firals, on es regula un procediment d'autorització de les fires, sens 

- perjudici que es revisi la vigència de la resta de preceptes d'aquest Decret. -
15 En relació amb la regulació de la inspecció es recomana valorar si no pot haver~hi certa 
superposició entre l'article 54 i següents de l'Avantprojecte amb la regulació prevista en els articles 
321-1 i següents del Códi Consum, com ara en relació amb la venda a distància. · · 
16

· S~ ha identificat de forma conjunta els deure de col -laborar en la inspecció per facilitar l'acarament. 
17 S'interpreta que la nova redacció de l'article 18 del Decret llei 1/2009 exigeix la presentació de la 
documentació prevista a l'article 13.1.b de la Llei 16/2015 amb independència que la concreta activitat · 
comercial hagi estat prevista als annexos d'aquesta Llei. Per tant, es recomana valorar la necessitat 
d'aquesta previsió o. establir al redactat clarament la rem issió a la Llei 16/2015 només en aquelles 
activitats que hi estan previstes. · · 
18 A aquest règim d'intervenció cal afegir-li el que actualment s'estigui duent a terme per habilitar 
l'activitat en l'àmbit · municipal. Davant la dificultat d'identificar i· quantificar un règim dispers, es 
recomana. identificar i quantificar el que la unitat promotora consideri el règim estàndard. actual. 
També es pot optar per acarar-ho amb la Llei 16/2015 (tot i que aplicar-la requereix aquesta 
modificació legislativa), si es fa així, cal tenir en compte que caldria identificar i quantificar de forma 

o o 9 4 2. 
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2. 

re1ac1o amo ran1c1e 1 r 1 1 ~:S ae1 uecret 
1/2009) 

Presentar un projecte tècnic_ 
justificatiu del compliment dels 
requisits establerts amb la 
següent documentació gràfica: 
- Plànol de·situació 
- Plànol de la planta de 

l'establiment on consti la 
supeñície de venda amb la 
distribució de l'òferta 
comercial 

- Plànol on consti la dotació 
de l'aparcam~nt amb la 
distribució de les places 

(Disposició addicional 4a de 
l'Avantprojecte en relació amb 
l'article 17 i 18 del Decret 1/2009) 

3. Presentar un certificat tècnic de 
la posada en funcionament de 
l'activitat (Disposició · addicional 
4a de l' Avantprojecte en relació 
amb l'article 17 i 18 del Decret 
1/2009) 

4. Presentar un certificat d'acte de 
comprovació en matèria 
d'incendis, si s'escau (Disposició 
addicional -4a de l' Avantprojecte · 
en relació amb l'article 17 i 18 del 
De.cret 1/2009) 

Població afectada: establiments comercials individuals o col· lectius amb una 
superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferiors a 
2.50019 quan les activitats es troben en l'annex 11 de la Llei 16/2015. _ 

1. Presentar comunicació prèvia per a 1. Presentar comunicació prèvia per a 
noves implantacions, ampliacions i noves implantacions, ampliacions i 
canvis d'aCtivitat (article 17.1 i 2 DL canvis d'activitat · (Disposició-
1/2009) addicional 4a de l'Avantprojecte en 

relació amb l'article 17 i 18 del 
Decret 1/2009) 

2. Presentar decl.aració responsable 
prèvia en el moment de sol-licitar la 
llicència d'obres municipal o 

2. Presentar un projecte tè,;nic 
justificatiu del compliment dels 
requisits establerts - amb la 

separada els supòsits previstos a l'annex 11 de la Llei 16/2015, dels previstos a. altra normativa 
sectorial o municipal, tal com s'ha fet en relació amb el cas de la comunicació. 
19 S'interpreta que la nova redacció de l'article 18 del Decret llei 1/2009 exigeix la presentació de 'la 
documentació prevista à l'article 13.1 .b de la Llei 16/2015 amb independència que la concreta activitat 
comercial hagi estat prevista als annexos d'aquesta Llei. Per tant, es recomana vakJrar la necessitat 
d'aquesta previsió o establir al redactat clarament la remissió a la Llei 16/2015 només en aquelles 
activitats que hi estan previstes. 
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· · juntament amb la comuñicacio prèvia 
d'obres no subjectes a llicència (art. 
18 DL .1/2009) 

Població afectada: establiments 
comercials individuals o col-lectius 
amb una superfície de venda igual o 
superior a 400 metres quadrats 

1. Presentar una declaració 
responsable (art. 17.4 DL 1/2009) 

PA~LA~NT DE cATALUNYA 
REGISTRE GENE-RAl 

• • 8 O 7 4 7 1 O. Ol. 17 U 4 714 3 

•• ... .1. ... •, ' .L. • se _ ~· ____ . 

Plànol de situació 
Plànol de la planta de 
l'establiment . on consti la 
supeñície de venda amb la 
distribució de l'oferta comercial 
Plànol on consti la dotació de 
l'aparcament amb la distribució 
de les places (Disposició 
addicional 4a de l' Avantprojecte 
en relació amb l'article 17 i 18 del 
Decret 1/2009)) 

3. Presentar un certificat -tècnic de 
la posada en funcionament de 
l'activitat (DA 4.4 Avantprojecte). 

4. Presentar un certificat d'acte de 
comprovació en matèria 
d'incendis, si s'escau (DA 4.4 
Avantprojecte) 
Població afectada: establiments 
comercials individuals o col-lectius 
amb una superfície de venda igual o 
superior a 800 metres quadrats 
quan no es regulen per l'article 14 
de la Llei 16/201520 

1. Presentar comunicació prèvia (art. 
14 Llei 16/2015 i DA 4a de 
l'Avantprojecte que ·dóna nova 
redacció a l'article 17.3 del DL 
1/2009) 

2. Presentar un projecte tècnic 
justificatiu del compliment dels 
requisits establerts amb la 
següent documentació gràfica: 

- Plànol de situació 
- Plànol de la planta de 

l'establiment on consti la 
supeñície de· venda amb la 
distribució de l'oferta comercial 

- Plànol on consti la dotació de 
l'aparcament amb la distribució 
de les places (Disposició 
addicional 4a de l' Ava!ltprojecte 
en relació amb l'article 17 i 18 del 
Decret 1/2009) 

20 ~o s'estableix quin és el règim de 400 a 800 metres pel cas que l'activitat comercial n.o estigui 
_prevista a la Llei 16/2015: Es recomana valorar la-nova redacció de l'article 18 del Decret llei 1/2009 
en el què respecta a la presentació de documentació, tal com ja s'ha assenyalat. 

( ,.: 
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Póblació afectada: establiments 
comercials individuals o col·lectius 
amb una superfície de venda igual o 
superior a 400 metres quadrats 
1. Presentar una declaració 
responsable (art. 17.4 DL 1/2009) 

3. Prese .. ~~, ............ , ~;.; ... a~ ~.:. ....... ~ u~ 
la posada en· funcionament de 
l'activitat (Disposició addicional 
4a de l' Avantprojecte en r~lació · 
amb l'article 17 i 18 del Decret 
1/2009) 

4. Presentar un. certificat d'acte de 
comprovació en matèria 
d'incendis, si s'escau (Disposició 
addicional 4a de l' Avantprojecte 
en relació amb l'article 17 i 18 del 
Decret 1/2009) 
Població afectada: establiments 
comercials individuals o col·lectius 
que regulen per l'article 14 de la Llei 
16/2015 

1. Presentar una comunicació 
prèvia si l'activitat està inclosa 
dins de l'annex 11 · de la Llei 
16/2015 (art. 14 Llei 16/2015 i DA 
4a de l'Avantprojecte que dóna 
nova redacció a l'article 17.3 del 
DL 1/2009) 

C. Quantificació de .les càrregues administratives 

Amb aquesta nòta, s'adjunta un fitxer d'Excel, amb una proposta de quantificació, que es 
suggereix incorporar com annex de la memòria d'avaluació un com revisada i completada 
per la ~mitat promotora. 

11. Observacions sobre el text proposat: 

En relació amb la versió del text de data 2.08.2016 es fan les observacions següents: 

Consideracions generals: 

Al te~t hi. ha una proliferació de remissions21 i remissions impròpies22
, per tant,· es. 

recomana reconsiderar la seva necessitat des d'un punt de vista de la simplificació 
dels textos normatius23

. A tall d'exemple: articles 8.1, 13, 14.2,· 16, 31 o 51 de 
l'Avantprojecte. 

També es· recomana valorar si es podrien suprimir les cites a normes·concretes i fer ·· 
referència al seu contingut per evitar que amb el transcurs del temps les cites siguin 
a normes ja derogades24

. A tall d'exemple: articles 14.2, 33.1, 55.3 o 69.1 de 

21 Regles 253 i següents el Manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya (en · 
endavant, Manual). 
22 Regla 254 del Manual. 
23 ~obre · la simplificació normativa podeu consultar la Guia de Bones Pràctiques (pàgina 34, apartat 
N .2.2). 
24 Regla 266 del Manual. 
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'···· ·· · ... ·· · ·I'Avantprojecte.J::n -el cas de~t'article 14.2, a més, si es vo citar una norma concreta 
es considera que seria .més adient fer-ho a la normativa que ha transposat les 
directives cita~es.. .. "· 

A l'Avantprojecte es produeix certa reiteració amb el contingut del Codi de consum, 
es recomana revisar el text per eliminar els possibles dubtes interpretatius que es 
puguin generar i, si s'escau, fer les modificacions oportunes al Codi de Consum·. 

Preàmbul. Es recomana incloure una argumentació àmplia sobre els motius que 
fonamenten la restricció a llibertat d'empresa i d'establiment que s'estableixen à la proposta 
normativa, en la línia del exigeix la jurisprudència comunitària i del Tribunal Constitucional, 
~om ara en le~ sentències (STJUE en assumpte C-400/08 i STC 193/2013) 

En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya en el tràmit d'audiència i informació pública, argument que ha estat 
rebutjat per la unitat promotora (pàg. 8 de la memòria d'al·legacions i observaci.ons 
publicada). No obstant això, cal entendre que les restriccions a l'accés i a l'exercici d'una 
activitat econòmica no només es produeixen a partir de la imposició de determinats règims 
d'intervenció (autoritzacions, comunicacions prèvies o declaracions responsables, entre 
d'altres). Així, quan es preveu que els establiments només poden obrir 72 ·hores s'està 
restringint la llibe·rtat del comerciant en l'exercici de l'activitat econòmica, una altra qüestió és · 
que aquesta restricció sigui necessària i proporcionada, la qual cosa sempre cal acreditar. 

Article 7: La referència a les "raons imperioses d'interès general" no s'acaba d'entendr~ en 
aquest context, atès que aquestes es vinculen a la imposició de restriccions sobre la llibertat 
econòmica en la regulació, però no de forma genèrica respecte a la regulació (a tall 
d'exemple, 3 de la Llei estatal 17/2009, article 5 de la Llei estatal 20/2013 i article 5.4 de la 
Llei 16/2015). · 

Article 8, apartat 2: A diferència del que s'afirma a la memona d'al·legacions i 
observacions, l'article 128-1 del Còdi de Consum no fa referència a l'obligatorietat dels 
comerciants i dels treballadors assalariats d'atendre els consumidors en qualsevol de les 
dues llengües oficials, sinó que estableix un dret dels consumidors a ser atesos en qualsevol 
de les dues llengües a l'establiment comercial. En la mateixa línia que el previst a l'article 32 
Llei 1/1998. de 7 de gener. de política lingüística. 

Si es considera que s'han de reiterar les consideracions sobre els drets lingüístics dels 
consumidors es recomana fer-ho en els mateixos termes que al Codi de consum i a la Llei 
1/1998, ja que amb la redacció actual semblaria que es poden establir limitacions aOI'açcés 
de la condició de comerciant o a ser contractat com treballador assalariat per raons 
lingüístiques. 

Es recomana _eliminar l'incís relatiu al coneixement sobre la normativa comercial per part 
dels comerciants i els seus empleats, ja que el que s'ha de produir és· el compliment de ·la 
normativa amb independència que es conegui o no (un. principi bàsic del dret -amb 
excepcions regulades- és que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment). 
Òbviament hi ha una vinculació entre el coneixement de la normativa i el seu compliment, 
per això, es recomana explicar a la memòria d'avaluació (apartat "4. Implementació, · 
seguiment i avaluació de la norma) si s'han previst mesures de foment per donar a conèixer 
la nova norma (com ara, campanyes publicitàries o cursos). 
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Article 8.3, segon incís:· Si el · que es vol regular com a nou en aquest p'recepte és · una 
excepció à la regla general d'exhibició del preu final del preu de venda de totes les 
mercaderies exposades i els serveis oferts prevista al Codi de Consum (articles 126-6, 211-

·3, 211-11' 212-1' 222-2, 223-3, 224-2, 231-2, 251-3, 251-6 i 251-7, ~ntre altres), es 
recomana fer una remissió a la regulació sobre la informació dels preus del Codi de Consum 

· i.determinar.amb claredat la possibilitat d'establir excepcions per raons de seguretat. 

Article 14. Apartat 1: en cas que es consideri necessari definir l'activitat 0 pre·stació de 
serveis fora de l'establiment, es recomana reproduir la definició prevista a l'article 223-1 del 
Codi de Consum. 

Apartat 3. Es recomana acotar els supòsits de venda o prestació oe serveis fora çje 
l'establiment que requereixen la presentació d'una declaració responsable, atès· que el règim 
d'interVenció s'ha establert amb caràcter general i pot ser desproporcionat. 

En aquest .sentit, cal assenyalar que els articles 5 i 17.2 de la Llei 20/2013 estableixen que 
per exigir la presentació d'una declaració responsable per a l'accés a una activitat · 
econòmica, els requisis el compliment dels quals s'acredita mitjançant la presentació de la 
declaració responsable han de ser proporcionats i basar-se en raons d'interès general. · 

En qualsevol" cas, · com ja s'ha assenyalat, cal analitzar i justificar a l'informe d'impaète 
normatiu la necessitat i proporcionalitat del règim d'intervenció. 

Article 15. Tal com s'ha assenyalat, és necessari que· a la memòria d'avaluació es justifiqui 
la previsió de la durada de les llicències de com a "mínim" 15 anys, així com la nova 
configuració del règim de transmissió de les autoritzacions per la venda no sedentària en els 
mercats de marxants, de conformitat amb les previsions de l'article 8.2 Llei 17/2009 i ç:1rticle 
54 Llei 7/1996 .. 

Pel que fa a ·la nova cessió entre familiars que es regula a l'article 15.6.c de l'Avantprojecte 
·es recomana suprimir-la, atès que vulnera la Directiva de Serveis, tal cóm va posar de 
manifest la Comissió Jurídica Assessora en el Dictamen 190/2015 (Fonamen~ VI. B en 
relació amb l'article 7.2.d) i ha estat advertit a l'informe jur"ídic preliminar actualitzat. 

D'altra banda, pel que fa a l'últim incís de l'apartat 6 de l'article 15, es recomana valorar si 
no hauria de recollir una simple menció a què mitjançant les ordenances municipals es 
regularan els procediments de transmissió, en comptes de fixar un procediment específic. 

· Alhora·, es considera que les ordenances també haurien de desenvolupar com s'han 
·d'articular les transmissions previstes a les lletres e i d. · 

Article .16: Es recomana eliminar aquest precepte a l'Avantprojecte ja que no sembla aportar 
cap novetat respecte a la normativa vigent (entre altres: articles 222-1 i següents del Codi de 
Consum, article 38 Llei 7/1 996 i Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat _de la 
informació i de comerç electrònic). 

Tanmateix, si es decideix mantenir-lo, caldria establir amb més claredat en quins casos a la 
venda per internet o a distància se li apliquen les disposicions de l'Avantprojecte, ja que al · 
precepte simplement és fa una referència a "dirts de l'àmbit de Catalunya". · 

. . 

Article 17, apartat 2: Es recomana eliminar la referència a "d'acord amb la preceptiva 
aUtorització 'municipal", ja que no seria propi de la normativa comercial fixar els règims 
autoritzatbris per ús de la via pública. · 
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Apartat 18, apartat 6: Aquest apartat es refereix només a la responsabilitat de l'empresa 
subhastadora, · mentre que l'article 61 .2 de la Llei 7/1996 estableix una .responsabilitat 
solidària entre l'empresa subhastadora i el titular del bé subhastat en els casos 
d'incompliment de les obligacions sobre la informació que ha de constar a l'anunci de la 
subhasta i quan hi hagi vicis o defectes ocults a la cosa venuda. Per això, es recomana 
valorar si no s'hauria de fer una redacció del precepte que tingués en compte l'existència çle 

. supòsits de responsabilitat solidària. 
. . . 

. Articles que integren el Títol 11 de les "Activitats de promoció" i el Títol 111 de les 
"Pràctiques prohibides i lleial competència". En relació amb aquestes previsions cal 
valorar,. en especial, la seva adequació a la normativa de consum i a la normativa bàsica. 
Alhora, tal com s'ha assenyat, a l'informe d'impacte econòmic ·i social caldria analitzqr les 
restriccions imposades a l'exercici dels diferents tipus de venda i la seva repercuss ió en 
termes de competència. 

Article 21: S'interpreta que aquest precepte permet als comerciants triar el moment de fer 
les rebaixes, per tant, no s'acaba d'entendre el sentit de precisar les "temporades habituals". 
Es recomana aclarir-ho o suprimir l'incís relatiu a aquestes temporades. 

Article 28: Apartat 2: es recomana valorar el sentit mantenir aquesta prohibició ·sobre 
l'oferiment dels productes al públic en general per part de les empreses que subministren 
productes o serveis a determinats col·lectius, o per contra, ha de permetre's a les empreses 
decidir quin ha de ser els clients als que adreçar-se. Si el que es vol és garantir que clients 
tinguin informació fiable sobre el preu i les condicions de de compra o de prestació del 
servei, es recomana cercar una redacció en aquest sentit. 

Article 29: . S'hauria de considerar si és factible complir pels venedors a domicili. les. 
obligacions d'acreditar documentalment l'acceptació prèvia i la seva conservació. Si de 
facto, aquestes exigències són una prohibició de l'activitat, caldria valorar la proporcionalitat i 
la legalitat de la mesura. 

Article 30: Es recomana que s'aclareixi la redacció del precepte. .La memona 
d'observacions i al·legacions estableix que la finalitat d'aquest precepte és intentar evitar 
que de. manera ocasional empreses que no estan habilitades per exercir l'activitat comercial 
duguin a terme aquesta activitat. Tanmateix, del precepte no resulta evident aquesta finalitat, 
tampoc no sembla que sigui necessari establir la prohibició que en el fons requereix · que 
quan s'exerceixi una activitat comercial o de serveis es compleixi la normativa vigent. · 

D'acord amb aquest precepte: 

La prohibició afecta.a: 1) persones físiques o 2) persones jurídiques que tinguin una 
activitat diferent a la comercial. Es fa notar que si bé s'acota les persones jurídiques 
a les que afecta la prohibició, no es fa el mateix amb les persones físiques que estan 
afectades. 

Es prohibeix l'exposició, l'oferiment de venda, la intermediació en la venda o venda . 
de mercaderies o la prestació de serveis. No es prohibeix l'exercici de l'aCtivitat 
comercial sinó determinades accions que poden ser pròpies de comerciants, però 
que també es pot interpretar que no ho són. Pel que fa a la prestació de serveis, cal 
assenyalar que no s'acota, tot i que de l'article 6.2 de l'Avantprojecte cat deduir que 
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les previsions ·de l'Avantprojecte només són d'aplicació en els casos específicament 
establerts . 

Es presum~ix qué existeix l'activitat prohibida quan es pot comprar en un domicili 
d'una persona física o en l'establiment d'una persona jurídica que no es dedica a 

. l'activitat comercial o mitjans propis de la venda a distància, com internet. 

Tal com està redactat el precepte es podria pensar que està prohibit: 1) que un estudiant 
(persona física) ofereixi o vengui un altre estudiant el llibre del curs passat (mercaderia): 2) 

·que un taller mecànic (persona jurídica que té una activitat diferent a la comercial) pugui 
oferir o vendre· a un altre taller les eines (mercaderia) que ja no fa servir perquè ha adquirit 

· de noves. 

Atès que s'ha multiplicat el fenomen de les pàgines web o aplicacions on tant les persones 
físiques com les persones jurídiques ofereixen, compren, venen o subhasten aquells 
objectes que ja no utilitzen sense que exerceixin una activitat comercial, es recomana 
revisar la redacció als efectes que quedi clar que no s'està ~fectant aquesta activitat que no 
és comercial. 

Article 35: S'hauria de valorar l'encaix de l'article 35 de l'Avantprojecte amb l'article 211-1 O 
del Codi de. Consum, en especial, en relació amb l'exigència de subministrar el producte o 
servei en els 15 dies següents. 

Articles que integren el Títol IV sobre "Horaris comercials", disposició addicional i 
disposició transitòria. En relació amb aquests articles cal valorar la seva adequació 
normativa bàsica i en especial els recents pronunciaments del Tribunal Constitucional (STC 
18/2016 , 37/2016 o 119/2016), on s'estableix la constitucionalitat de l'actual redacció dels 
articles 3.1, 4 i 5 de la Llei estatal 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials, en la 
redacció donada pel Reial decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. D'altra banda, es reitera .la 
necessitat d'actualitzar la valoració sobre la necessitat de restringir la llibertat dels 
comerCiants per l'accés i l'exercici de l'activitat (per exemple, la limitació d'obrir només 1 O 
diumenges l'any). 

Article 36, lletra b de l'apartat 1: No s'ajusta a la redacció de l'article 3.1 de la Llei estatal 
1/2004. 

Article 37, lletres j i k de l'apartat 1: No s'ajusta a la redacció de l'article 5.2 i 5.3 de la Llei 
· estatal 1/2D04. · · 

Article 38: No s'ajusta a la redacció de l'article 5.4 de la Llei estatal 1/2004 

Artic.le 44, apartat 4: Es suggereix reconsiderar la necessitat i proporcionalitat c;t.e preveure 
que aquesta comunicació sigui presentada tres mesos abans de realitzar l'activitat firal. En 
aquest sentit, cal fer avinent que imposar un termini aproxima el règim de comunicació al 
d'autorització (de fet, el termini general de resolució dels procediments administratius és de 
3 mesos, segons article 21 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques), de manera que els estalvis .que es 
produeixen per poder iniciar l'activitat de forma immediata es redueixen o eliminen i, per 
contra, el ciutadà no gaudeix de les garanties d'un procediment reglat. 
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Si ·la previsió d'aquests tres mesos està relacionada amb el fet que els ajuntaments no· 
compleixen actualment l'obligació d'informar sobre les comunicacions, cal tenir present que 
a partir d'octubre d'aqUest any la presentació via telemàtica serà obligatòria per les persones 
jurídiques (article 14 Llei 39/2015) i que la implantació de la .Finestreta ·única Empresarial 
(article 15 Llei 16/2015) està molt avançada, de forma que el més raonable seria que la 
comunicació prèvia es presentés davant la Finestreta Única Empresarial i aquesta sigui la 
que ho posi en coneixement tant dels ajuntaments com de l'Administració de la Generalitat 

. de forma immediata. 

Si respon a la necessitat de saber la data concreta de la fira (com sembla despendre's de la 
memòria d'al·legacions i observacions), caldria que el precepte es redactés en aquests 
termes. De forma que la comunicació prèvia sigui sobre les dates de la fira, però que es 
·pugui comunicar que es fa la fira al dia següent o al mes següent, i que mai es pugui fer la 
fira fora de les dates comunicades . 

. Finalment i tal com ja s'ha assenyalat, cal recollir en l'informe d 'impacte normatiu l'avaluació 
efectuada i justificar la proporcionalitat de la comunicació prèvia, incloent el termini de 
presentació prèvia. 

Article 44, apartat 5 i article 47, apartat 1: Es recomana suprimir l'apartat 5 de l'article 44; 
ja que la · comunicació d'actualització de les dades es recull a l'apartat 1 de l'àrticle 47 (la 
duplicitat d'aquest comunicació es desprèn de l'informe d'impacte normatiu, que hauria de 
ser revisat). 

Articles que integren el Títol VI sobre Artesania. La regulació de l'artesania amb rang 
legal és una novetat d'aquesta llei, caldria reflectir a la memòria d'avaluació quina és la 
finalitat perseguida amb aquesta regulació i avaluar els efectes de l'opció triada. · 

Atès que es regulen els "serveis artesans" fóra bo delimitar el seu concepte a la norma. En 
aquest sentit cal recordar que precisament l'article 2.2 del Decret 182/2014, de 30 de 
desembre. sobre l'activitat artesanal exclou del seu àmbit l'artesania de serveis i que les 
comunitats autònomes l'han regulada de forma diversa, tal com s'analitza al document del 
Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç "La competitividad del sector artesana en España" 
(pàgines 17 i següents) 

Disposició addicional quarta, en relació amb la modificació dels articles 17 i .1 8 del 
Decret llei 1/2009: Com a consideració prèvia en aquest article, cal insistir en la necessitat 
que s'identifiquin i quantifiquin les càrregues administratives relatives a aquest nou règim 

. d'intervenció, als éfecte? de poder veure quin són els impactes en terme.s ·de costos pels 
comerciants, i per tant, d'accés a l'activitat. Sobre aquesta qüestió, cal advertir que de la · 
identificació feta per I'AMR sembla que el nou règim d'intervenció podria estar generant més 
càrregues que la normativa vigent, cosa que aniria contra l'esperit d'aquest Avantprojecte i 
d~ la pr~pia Llei 16/2015. 

D'entrada, cal assenyalar que s'interpreta que la voluntat de la unitat promotora pel que fa a . 
les activitats comercials previstes a l'annex 11 de la Llei 16/2015 és regular un règim únic que 
integri la intervenció que fa l'ajuntament (centrada en els requisits de l'establ iment) amb la 
intervenció que fa es fa des de l'Administració de la Generalitat (centrada en que aquests 
estab.liments s'ubiquin en les àrees urbanes de conformitat amb les previsions ·del Decret 
1 /2009). En la redacció proposada s'ha barrejat el règim de la Llei 16/2015 amb el règ im 
previst actualment a l'article 17 i 18 del Decret 1/2009, es recomana revisar ·aquest 
enfòcament i regular específicament el règim d'intervenció previst a la Llei 16/2015 per les 
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s •i3'ctivitat's c6nièrcials incloses eñ l'annex 11 i afegir-hi les exigències necessàries des d'un 
:"··pJrh de vista de comerç (que la documentació aportada amb la comunicaCió acrediti que es 

: ~a comPliment al Decret llei 1/2009) 

Pel que fa a aquelles activitats comercials que no estan incloses als annexos de la Llei 
'16/.~015.j i per tant, poden estar subjectes a règims d'intervenció previstos en altres 
normàtives sectorials (estatal o autonòmiques) o poden tenir un règim d'intervenció previst a 
la normativa municipal, es considera que l'Avantprojecte no · hauria d'estendre els requisits 
previstos a la Llei 16/2015, ja que es pot estar duplicant l'exigència de projectes tècnics i 
certificats. En aquest cas, es recomana seguir la línia de l'actual artide .11:2 del Decret llei 
1/2009 i exigir als ajuntaments via Finestreta Única Empresarial que posin en coneixement 
de l'Administració de la Generalitat la nova activitat comercial autqritzada o comunicada 
mitjançant un règim d'intervenció diferent al previst per les activitats de l'annex li de la Llei 
16/2015, i si s'escau, que es demani que la documentació que s'aporti en aquests altres 
règims d'intervenció acrediti el compliment de la normativa comercial. 

Disposició derogatòria: En relació amb la disposició derogatòria cal citar de forma 
completa el text refós sobre comerç interior als efectes que no hi hagi dubtes sobre el que 
s'està derogant: 

1. Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 
de novembre. 

Alhòra, per derogar expressament les lleis que va refondre el Decret legislatiu 1/1 993, cal 
esmentar-les expressament en la disposició derogatòria, ja que si no es pot interpretar que 
queden formalment vigents (com ara, ha succeït amb la Llei 4/1983, de 9 de març, de 
cooperatives ·de Catalunya que va ser refosa per Decret legislatiu 1/1992, de 1 O de febrer, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, actualment no vigent). 
Per tant, cal afegir al llistat de la derogació les dues lleis següents: 

2. Llei 1/1983, de 18 de febrer, de regulació administrativa de determinades estructures 
comercials i vendes especials. 

3. Llei 23/1991, de 29 de novembre, de comerç interior . 

. Finalment, es recomana incloure també en la derogatòria els articles i les lleis següents25
: 

4. Articles . 53 i 55 de la Llei 21 /2001 , de 28 de desembre, de mesures fiscals 
administratives. 

5. Article 83 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
6. Article 5 de la Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos 

preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de ~alut i de 
treball. . 

7. Llei 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, 
d'horaris comercials26

. 

25 Es fa aquesta proposta per donar compliment a l'actuació tercera del Pla de simpl ificació normativa, 
com ja s'ha assenyalat Tot i això, es recomana revisar també el llistat de normativa vigent en matèria 
de comerç tramés juntament amb les observacions de data 17.03.2015, per si es possible afegir altra 
normativa. 

•
26 Si no es deroguen expressament les normes modificatives queden formalment vigents, encara que 
sigui evident que es troben derogades tàcitament Així ha succeït amb el Decret 147/1 995 que també 
s'ha incorporat a aquest ll istat de suggeriments de derogació. 
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· · . . 8. Articles 5 i 23 de la Llei 17/2007, del21 de desembr , 1. res. 
( 'r9 . . Article 40 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.' 
\ ~ 1\~,.f\rticles 281 ~~.· 30, de l'article 32 a l'article 46 i de l'article .48 a l'article ·53 del Decret 

legislatiu 3/201 O, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la· 
Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa 

... als serveis en el mercat interior. 
1 f. Articles 71, 72, 106, 107, 108 i disposició transitòria primera de la Llei 9/2011, del 29 de 

desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
12. Disposició addicional tretzena i disposicions transitòries segona i t~rcera de la Llei 

7/2011, del-27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
13. Article 46 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 

regulació normativa: . 
14. Decret 154/1985, de. 6 de juny, pel qual es regulen els horaris comercials a Catalunya. 
15. Decret 41 /1 994, de 22 de febrer, d'horaris comercials. 
16. Decret.147/1995, de 3 d'abril, de modificació del Decret 174/1990, de 3 de juliol, pel qual 

es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 1/1990, 8 de gener, de disciplina 
del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris. 

111. Observacions sobre el procediment de tramitació 

En ·relació amb al procediment de tramitació es fanr dos consideracions: 

1. Al Portal de transparència no consta que s'estigui tramitant aquest expedient. Per 
tant, no s'estaria donant compliment a l'obligació de publicitat activa prevista a 
l'article 1 0.1.c i d de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern (us recomanem que consulteu com s'està fent la 
publicitat als Departament de Territori i Sostenibil itat o al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies). · · 

2. Alhora - i en especial, pel que fa a l'impacte que pugui tenir la prohibició prevista a 
l'article 30 de l'Avantprojecte- es considera convenient valorar si s'ha de remetre 
aquest Avantprojecte a la Comissió Europea, de conformitat amb les previsions 
del Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió 
d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius 
als serveis de la societat de la informació (articles 2.5, 5 i 8). 

: Barcelona, 9 de setembre de 2016 

Paula Ortí Ferrer 
Cap de l'Àrea de Millora de la Regulació 

0 095' 2 
26. 

) . 



. Carrera Gallart, Enric 

De: 
Enviat: 
Pera: .... 

\{, 

Bústia ~servacions Oficina Govern 
dijous; 'S I setembre I 2016 16:13 
"]:orrejon Gonzalez, Nativitat 

Afe: 
Tema: 

,.tt • 
Azemar Mallard, Lluís; Bústia Sigov EMC; Carrera ~~~~~~~~ 
SIG16EMC0994 Avantprojecte de llei de comerç, 

Indicador de seguiment: Seguiment 
Estat de l'indicador: Marcat • 

Bona tarda, 
' . 

Per indicació del director de l'Oficina del Govern, us trametem unes observacions a Avantprojecte de llef 
de comerç, serveis i fires, SIG16EMC0994, per tal que les considereu. • • 

Ben. cordialment, 
Oficina del Govern 

Observacions 

-· 
1. De conformitat amb les Recomanacions SIGOV - Intranet del Departament de la Presidència, us 

proposem de suprimir la referència a la data de la versió que consta al costat del títol de l'Avantprojecte 
de llei, ja que l'aplicació SIGOV disposa d'eines per identificar tots els canvis produïts en les diferents 
versions dels documents. 

2. Convindria revisar la numeració del preceptes de la iniciativa, tenint en compte que hi ha dos preceptes 
amb el numeral 48. 

3. La disposició addicional quarta de l'avantprojecte de llei modifica el Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. 

Es constata que la modificació proposada incorpora una crida a l'avantprojecte de Llei que és objecte 
de tramitació, concretament en la modificació que es fa de l'article 36, amb el text següent: . 

"El procediment administratiu per a sancionar les infraccions tipificades per aquest Decret llei és 
l'establert per la Llei de comerc. serveis i fires (XXX) d'acord amb els principis que en matèria 
sancionadora e~tableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic." · 

Tenint en compte que quan el Govern aprovi la iniciativa no es disposarà d'aquestes dades, atès que 
s'incorporen al . títol de la norma en el moment de la seva promulgació per part del President de la 
Generalitat, considerem que, tal com plantegeu, únicament s'ha de fer referència al títol de 
l'avantprojecte de Llei. Per tant, us demanem que suprimiu el parèntesis amb les creus que consta a 
co,ntinuació de la citació a la Llei de comerç, serveis i fires. 

Aquesta·va ser la fórmula emprada, per exemple, en la disposició addicional setena de la Llei 12/2015,· 
del 9 de juliol, de cooperatives que, entre d'altres modificacions, donava una nova redacció a l'article 65 
del Decret 203/2003, d'1 d'agost, tot remetent-se a l'article 85 de la pròpia "Llei de cooperatives". 
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