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El TEXT·DE l'AVANTPROJECTE DE LLEI DE 

La Direcció General de Comerç efectua les següents valoracions a les observacions 
fetes per l'Àrea de Millora de la Regulació de la Direcció General de Coordinació 
lnterdepartamental del Departament de Presidència, que es reprodueixen (versió de 
data 2.08.2016): 

Consideracions generals: 

Al text hi ha una proliferació de rem1ss1ons improp1es per tant, es recomana 
reconsiderar la seva necessitat des d'un punt de vista de la simplificació dels textos 
normatius 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 derogades A tall d'exemple: articles 14.2, 33.1, 55.3 o 69.1 de 
l'Avantprojecte. En el cas de l'article 14.2, a més, si es vol citar una norma concreta es 
considera que seria més adient fer-ho a la normativa que ha transposat les directives 
citades. 

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. 

Valoració de la DGC 

D'acord amb el ·que estableix l'article 2 del propi avantprojecte, aquest té per finalitat, 
entre d'altres, la compilació de normes disperses i l'actualització, sistematització i 
clarificació de conceptes. Per tant una de les pretensions d'aquesta norma és situar 
l'exercici de l'activitat comercial i determinats aspectes de la prestació de serveis dins 
del conjunt del marc normatiu existent per tal de clarificar als operadors quina és la 
seva situació, des del punt de vista normatiu, a l'hora d'exercir aquestes activitats 
econòmiques, i quins aspectes normatius han de tenir en compte. En conseqüència .cal 
fer una sèrie de remissions, 'pròpies i impròpies, a normativa específica (quan aquesta 
té una vocació de permanència com el cas de la normativa europea) o a normativa de 
caràcter genèric atès que l'avantprojecte de Llei afecta a tot tipus d'empreses grans i 
petites, persones físiques i persones jurídiques, i convé que tothom que llegeixi 
aquesta Llet es pugui situar en l'entorn jurídic que li és d'aplicació i tenir present els 

. diferents àmbits normatius que el poden afectar. 

Preàmbul. Es recomana incloure una argumentació àmplia sobre els motius que 
fonamenten la restricció a llibertat .d'empresa i d'establiment que s'estableixen a la 
propostà normativa, en la línia del exigeix la jurisprudència comunitària i del Tribunal 
Constitucional, com ara en les sentències (ST JUE en assumpte C-400/08 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 
observacions 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 imposici9 
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de determinats règil)ls d'intervenció (auto'ritzacions, 
declaracions resp6nsa.bles·; entre:d'altres). Així, quan es preveu que els establiments 
només poden obrir 72 hores s'està restringint la llibertat 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. 

Valoració de la DGC 

Aquest avantprojecte de Llei, no. introdueix més restriccions a l'exercici de la llibertat 
d'empresa que les ja existents, acceptades i fonamentades dins l'ordenament jurídic 
vigent. la procedència d'aquestes restriccions ve determinada per la normativa bàsica 
estatal o la normativa comunitària. 
Per altra banda s'eliminen càrregues com les comunicacions de les vendes en 
liquidació 9 de la venda de saldos, no obstant es mantenen o es reafirmen en alguna 
situació puntual ·que actualment suscitava confusió, amb independència de que 
l'activitat econòmica desenvolupada tingui vocació de permanència o caràcter efí.mer, 
però. que en tot cas requereixen al menys qu~ l'autoritat municipal n'estigui 
assabentada per poder adoptar els controls ex-post qüe consideri adients. Cal tenir en 
compte que una activitat comercial o prestació de serveis amb caràcter efímer pot ser 
absolutament inocua o pel contrari tenir els mateixos riscos que qualsevol altre activitat 
perillosa amb vocació de permanència (salut, seguretat, ... ). 
Per altra banda cal senyalar que pel que respecta als horaris comercials el total 
d'hores setmanals que preveu l'avantprojecte és de 75 (no 72) i obeeix a un model 
d'ordenació que va més enllà estrictament del comerç i afecta a altres àmbits com al 
laboral, la conciliació familiar, ... , i, a més, des d'un punt de vista estricte, qualsevol 
imposició d'un límit d'obertura es podria considerar una restricció al principi de llibertat 
d'empresa. El Tribunal Constitucional ha estipulat que no és un principi absolut sinó 
que es troba subjecte a modulació en virtut de l'interès general. En aquest sentit també 
cal assenyalar que la Unió Europea considera que la regulació dels horaris comercials 
és un tema d.e caràcte~ regional i escapa al plantejament de la Directiva de Serveis. 

Article 7: La referència a les "raons imperioses d'interès general" no s'acaba 
d'entendre 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 estatal17/2009, article 5 de la Llei 
estatal 20/2013 i article 5.4 de la Llei 16/2015). 

Valoració de la DGC 

Fa referència de manera genenca a qualsevulla disposició que pugur rmposar 
condicions a l'exercici de l'activitat comercial o la prestació de serveis per la raó que 
sigui (salut, seguretat, mediambiental, ... ) però que sempre haurà d'estar fonamentada 
amb el que la OSMI anomena raons imperioses d'interès general. 
Per altra banda, no sembla adient invocar determinada normativa estatal com la Llei 
17/2009 que ha estat modificada com a conseqüència de les darreres iniciatives 
legislatives amb objectius recentralitzadors aprovades per l'Estat (restringint 
enormement els principis continguts en la pròpia OSMI -unitat de mercat vs uniformitat 
de mercat-) i fins i tot per la pròpia Llei 20/2013 (Llei de Garantia d'Unitat de Mercat), 
que per aquests motius ha estat objecte de recurs d'inconstitucionalitat tant per la 
Generalitat com pél Parlament de Catalunya. 
No obstant això, es suprimeix la referència a les "raons imperioses d'interès general" 
per tal d'evitar interpretacions errònies. 
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Article t8, ' apartaf.·21 A di'Mrencia del que s'afirma a la emòrif;!1-.~11.~gacion~,.~ ·:.f.-.' '-' =:.. 
observacions: l'artiCle 128 .. 1 ··dél Codi de Consum no fa referèJ~tet'e-e~· ~·~~ie· ~~~---.J 
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 
a. l'accés 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 
d_el dret -amb excepcions regulades- és que el desconeixement de la llei nQ 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). 

Valoració de la DGC 

Si es reconeix el dret dels consumidors a poder ser atesos en qualsevol de les dues 
llengües oficials de Catalunya s'han de posar els mecanismes per a que aquest dret es 
pugui complir. 
El mateix cal senyalar respecte al coneixement de la normativa, que òbviament ha de 
ser en funció .de la tasca que cada persona desenvolupi dins de l'estructura de· 
l'empresa, sens perjudici de la formació que des de els àmbits públic o privat es pugui 
oferir pel correcte exercici de l'activitat (consum, comerç, fiscal, laboral, ... ) 

Article 8.3, segon incís: Si el que es vol regular com a nou en aquest precepte és 
una excepció a 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, entre 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 
segureta~ . · · 

Valoració de la DGC 
. . 

Aquesta possibilitat no és nova, ja es troba vigent atès que està prevista en el punt 2 
de l'article 8 del Decret Legislatiu 1./1993, de 9 de març, sobre comerç interior de la -
Generalitat de Catalunya. Cal mantenir aquesta possibilitat d'excepció de la que n'han 
fet ús el Gremi de Pelleters i el Gremi de Joiers per raons de seguretat en l'exposició 
dels seus productes·. 

Article 14. Apartat 1: en cas que es consideri necessari definir l'activitat o prestació de 
serveis fora de l'establiment, es recomana reproduir la definició prevista a l'article 223-
1 del Codi de Consum. 
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~ Apartat 3. ~s reç.or:nana acotar els supòsits de venda 
. l'establiment que requereixen la presentació d'una declar\!e,jé..f'e'.'!~~abi~. ~!'S"t:~!""9'1---

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'impacte 
normatiu la necessitat i proporcionalitat del règim d'intervenció. 

Valoració de la DGC 

En -data 27.2.15 les al·legacions presentades per l'Agència Catala·na de Consum 
(exposades en el SIGOV) en la seva observació 6a va proposar una redacció per la 
definició de venda o prestació de serveis fora d'establiment comercial (art. 4.j) que ja 
va ser íntegrament acceptada i incorporada en el text de l'avantprojecte tal i com 
s'indica a la pàgina 18 de l'escrit de resum d'al·legacions presentades i la seva 
valoració. 
Cal reproduir aquí també la valoració feta en relació a l'article 7 sobre la invocació de 
la Llei 2012013. (Llei de Garantia d'Unitat de Mercat) per justificar observacions a 
l'avantprojecte de Llei. 

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 ~n els mercats de marxants, de conformitat amb les previsions de l'article 
8.2 Llei 17/2009 i article 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 
com va posar de manifest la Comissió Jurídica Assessora en el Dictamen 190/2015 
(Fonament VI.B en relació amb l'article 7.2.d) i ha estat advertit a l'informe jurídic 
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. 

Valoració de la DGC 

La determinació del termini de 15 anys previst a l'avantprojecte de Llei no és nou i es 
correspon amb el que actualment preveu l'article 1 O del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 
de març, d'acord amb la redacció introduïda per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres. · 
Aquest termini també. s'aplica p ex a la Comunitat Autònoma de Madrid i obeeix a un 
·acord amb el sector per desbloquejar la situació creada a rel de la interpretació 
extremadament restrictiva que es feia sobre aquesta matèria des del Govern de l'Estat 
(diferent de la d'altres estats membres de la UE), que va comportar una gran inquietud 
en el sector dels professionals de la venda ambulant. 

·. ,. 
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· · .. pél .... que .r~spe~t~ a 1(3~,ç~ssió de les autoritzacions de a ven a no se en an . 
· mercats de marxants en favor de determinats familiars (fins a segon grau), és cert que 

el .Dictamen 1.90/2015 de la Comissió Jurídica Assessora relatiu al llavors projecte de 
Decret de venda no sedentària en mercats de marxants (actual Decret 162/2015) 
considerava que no s'ajustava als principis derivats de la OSMI. S'elimina aquest 
apartat. 
No obstant això cal tenir en compte que aquest apartat obeeix a una decisió ·més 
política que tècnica per tal de satisfer les demandes tant del sector dels marxants com 
dels ajuntaments que han d'establir les corresponents ordenances municipals (en 
moltes de les quals ja es troba inclòs) i per tal de donar solució a unes problemàtiques 
molt concretes aquesta possibilitat de cessió entre familiars va ser eliminada del 
.projecte de Decret com a conseqüència d'aquest Dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora, però ara no ens trobem davant d'un projecte de reglament sinó davant d'un 
avantprojecte de Llei que en tot cas correspondria al Parlament validar, o no, la 
interpretació feta per la Comissió Jurídica Assessora. · 
Per últim la referència a l'últim incís de l'apartat 6 d'aquest article 15 és imprescindible 
perquè no podia figurar en l'esmentat Decret 162/2015 pel motiu de que no estava 
habilitat per fer-ho i s'emmarca dins de l'objectiu d'establir unes mínimes condicions 
comunes per a la regulació de la venda no sedentària a Catalunya. S'ha d'afegir que 
aquest apartat està expressament consensuat entre els marxants i representants de 
l'administració pública. 

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 7/1996 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 d.e 
l'Avantprojecte, ja que al precepte simplement és fa una referència a "dins de l'àmbit 
de Catalunya". 

Valoració de la DGC 

Cal donar aquí per reproduïts els arguments exposats enfront a les al-legacions de 
caràcter general, no obstant això es simplifica el redactat per tal d'evitar interpretacions 
errònies. 

·Article 17, apartat 2: ·Es· recomana eliminar la referència a "d'acord amb la ·preceptiva 
au-torització municipal", ja que no seria propi de la normativa comercial fixar els règims 
autoritzatorís per ús de la via pública. 

Valoració de la DGC 

L'autorització municipal a la que aquí es fa referència és l'autorització municipal 
necessària per desenvolupar activitats econòmiques ocupant la via pública. 
Es tracta d'una simple referència que no crea cap nou règim d'autorització, atès que 
aquest ja existeix dins del marc normatiu que regula el règim local. 
No obstant això, s'elimina aquesta referència per evitar interpretacions errònies. 

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 
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els caso?-d'incomplimen(de les obligacions sobre la informac1o que ha de constar a 
l'anunci de la subhastà i quan hi hagi vicis o defectes ocults a la cosa venuda. Per 
això, es recomana valora~ .simo s'hauria de fer una redacció del precepte que tingués 
en compte l'existència de supòsits de responsabilitat solidària. 

Valoració de la DGC 

S'introdueix la referència expressa a les responsabilitats solidàries. 

Articles que integren el Títol li 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 
bàsièa. Alhora, tal com s'ha assenyat, a l'informe d'impacte econòmic i social caldria 
analitzar les restriccions imposades .a l'exercici dels diferents tipus de venda i la seva 
repercussió en te_rmes de competència. · 

Valoració de la DGC 

No hi ha observacions a fer en quant a l'articulat 

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

Valoració de la DGC 

No imposa cap obligació · als comerciants fora de la normativa bàsica vigent. La 
referè.ncia· a les temporades habituals només té ·per objecte facilitar la creaciÓ de 
sinèrgies que potenciïn al màxim aquesta activitat promociona!. 

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 compra o de prestació del servei, es recomana cercar una redacció en aquest 
sentit. 

Valoració de la DGC 

No es tracta pròpiament d'una prohibició o restricció atès que no es limita cap activitat 
comercial ni s'imposa a quins clients s'han d'adreçar les empreses. S'advertèix sobre · 
la inadmissibilitat de pràctiques que constitueixen frau de llei i lesionen la lleial 
competència. Les empreses poden adoptar la personalitat jurídica que considerin més 
adient, però determinades figures comporten limitacions específiques (p ex: 
cooperatives) que a la vegada tenen incidència sobre preus de productes que estan 
regulats (p ex: llibres). El que impedeix aquest article és instrumentalitzar 
determinades figures per burlar determinades limitacions. 
Aquest article ha estat contrastat i modificat en funció de les al· legacions presentades 
per ta Direcció General de Cooperatives, darrer incís del punt 2 de l'article 28. 
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Article 29: S'hauria de considerar si és factible compli~~~¡¡¡,¿¡¡~~..g,.¡i.4Wj~~.u;¡o:¡-:-~ 
·obligacions d'acreditar documentalment l'acceP,tació prèvia i la seva conservació. Si de 
facto, qquestes exigències són una prohibició de l'activitat, caldria valorar la 
proporcionalitat i la legalitat de la mesura. 

Valoració de la DGC 

En cap cas aquestes condicions impedeixen o restringeixen !;exercici de l'activitat sinó 
que tenen per objecte evitar determinades pràctiques agressives de tots conegudes. 

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 pe·r 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: 
l 

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 dete"rminades accions que poden ser pròpies de comercian.ts, 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 cal deduir 
que les previsions de l'Avantprojecte només són d'aplicació en els casos 
específicament establerts. 

Es presumeix que 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 a_dquirit de noves. 

· Ates que s'ha multiplicàt 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 afectant aquesta 
activitat que no és comercial. · 

Valoració de la DGC 

Cal corregir una errada en el punt 2 d'aquest article que només ha de fer referència a 
les persones jurídiques i a l'objecte social de les mateixes. Aquest article està emparat 
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en el que estableix l'article.tJ'de la Ll(:li 7/1996, d'ordena~·~-.Qli¡l.J,.¡;;mJ;IGlC.(¡;...¡:;¡;w;¡.c¡lQS~~a.r--..J 
h;int" es. tr~cta .d'una _limita.ció 'ja existent i inherent al propi objecte social de les 
empreses 1 les limitacions Ç¡ue aquestes tenen en·alguns àmbits (activitats financeres)· 
l'article 8 de la Llei 7/1996, .constitueix legislació mercantil i és d'aplicació general. 
Establert que aquest article només afecta a persones jurídiques i que d'acord amb el 
que estableixen els articles 3 i 5 de l'avantprojecte la Llei només és d'aplicació a les 
activitats ·comercials desenvolupades professionalment (empresarial), que comporta 
ànim de lucre, assiduïtat, ... (definició mercantil), els exemples plantejats en cap cas es 
veurien afectats (vendes ocasionals que no es troben sotmeses al conjunt de 
condicions inherents a l'activitat empresarial -garanties, fiscalitat, normativa comercial, 
... -). 
Es corregeixen les errades detectades i es simplifica el redactat del 2 punt d'aquest 
article. 

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. 

Valoració de la DGC 

L'al·legació plantejada no té res a veure amb la regulació establerta a l'article 3,5 que 
reprodueix (com no pot ser d'altra manera en tractar-se de normativa mercantil) la 
regulació estatal en aquesta matèria, així com els convenis subscrits entre diverses 
Comunitats Autònomes i l'Estat -publicats al BOE i al DOGC- sobre criteris comuns 
d'inspecció i control en aquesta matèria, el pagament a proveïdors aquí regulat fa 
referència a la cadena de distribució i no té res a veure amb el lliurament del producte 
al consumidor. 

Arti.cles 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 1/2004: 

Valoració de la DGC 

Aquests apartats fan referènci'a a una regulació volgudament diferenciada del marc 
·normatiu .estatal, i per tant efectivament no s'ajusta a aquest marc normatiü, per tal de 
defensar el model propi existent a Catalunya. 

.., . 
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:i Article 38: ·No s'ajusta a la rè.dacció de l'article 5.4 de I Llei estatal 1/2004 
.. , . ::·.· , .... ~ . , , .. . , ¡ ~·Jy ~. '·vu •L.If ·: t:•r10..•:" 

! · ·Valoració de la DGC · · · · · -----·----~---~ 

S'incorpora una lletra d) a l'article 38:3 ·afegint' el que preveu el punt 5) de l'article 5 de 
la Llei 1/2004, que mancava. · · ·· .··". :· 

Article 44, apartat 4: Es suggerelx. reconsiderar la necessitat~ ¡ ¡;>r:oporcionalitat de 
preveure que aquesta comunicació 'sigul 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 
garantiE;ls d'un procediment reglat. ~ ~-· 

. "·~ 
Si la previsió d'aquests tres mesos està relacionada amb el fet que els ajuntaments no 
compleixen actualment l'obligació d'informar sobre les co~unicacions , 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 fprma que la comunicació prèvia sigui sobre les dc;¡tes de la f ira, 
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. 

Valoració de la DGC 

S'han incorporat les millores proposades 

· 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'article 47 (la duplicitat d'aquest comunicació es desprèn de l'informe d'impacte 
normatiu, que hauria de ser revisat) . · 

Valoració de la DGC 

Aquests dos articles fan referència a aspectes diferents, les dades que figuren al 
registre són genèriques relatives a una activitat firal (àmbit, periodicitat; públic al-que 
va dirigida, ... ) mentre que les dades relatives a la comunicació fan referència a 
l'esdeveniment en concret que poden variar, o no, d'un any per l'altre (dates, · lloc, 
mesures concretes de seguretat, activitats previstes, ... ). 
S'ha modificat el redactat de l'article 44.5. 
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" { · .Articles· que i~teg~en~ef Tí~.QI VI sobre Artesania. La r gu laci0.:1loil~~·ant~san ia~Ç,ll;rl~ r:Nt;v~. ... • .... ' 
· rang legal és una novetat d'aquesta llei, caldria reflectir a I · " · 

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'anaJitza al document del Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç "La competitividad 
del sector artesana en España" (pàgines 17 i següents) 

Valoració de la DGC 

L'article 139.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que corre·spon a la 
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'artesania. A partir 
d'aquí i tenint en compte les interaccions que es produeixen entre les activitats 

. artesanals i les activitats firals (fires i fires-mercat) s'estableix el marc en el qual 
s'incardinen les diverses regulacions específiques d'aquestes matèries (Decret 
182/2014, de 30 de desembrè, sobre activitat artesanal). 
No obstant això el Títol VI de l'avantprojecte de Llei en cap dels seus articles regula el 
que aquí anomena "artesania de serveis". 

Disposició addicional quarta, en relació amb la modificació dels articles 17 i 18 
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 efectes de poder veure quin són els impactes en 
termes de costos pels comerciants, i per tant, d'accés a l'activitat. Sobre aquesta 
qüesti.ó, 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 de la pròpia Llei 16/2015. 

D'entrada, cal assenyalar que s'interpreta que la voluntat de la unitat promotora pel 
que fa a les activitats comerci.als previstes a l'annex 11 de la Llei 16/2015 és regular uri 
règim únic que integri la intervenció que fa l'ajuntament (centrada en els requisi ts de 
l'establiment) amb la intervenció que fa es fa des de l'Administració de la Generalitat 
(centrada en que aquests establiments 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 règim previst actualment a l'article 17 i 18 del Decret 1/2009, 
es recomana revisar aquest enfocament i regular específicament el règim d'intervenció 
previst a la llei 16/2015 per les activitats comercials incloses en l'annex li i afegir-hi les 
exigències necessàries des d'un punt de vista de comerç (que la documentació 
aportada amb la comunicació acrediti que es dóna compliment al Decret llei 1/2009) . . . . 

Pel que fa a aquelles activitats comercials que no estan incloses als annexos de la Lle i 
16/2015, i per tant, poden estar subjectes a règims d'intervenció previstos en .altres 
normatives 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 
article· 17.2 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 autoritzada o comunicada mitjançant un règim d'intervenció diferent 
al previst per les activitats de l'annex 11 de la Llei 16/2015, i si s'escau, que es demani 
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que la docume~tació . quê s'aporti en aquests altres règi s d'int~Ú~éf!idi~tacred it.i:.;.el p·M!~~-•,.. ~ 
compliment de l_a normativa comercial. 

Valoració de la DGC 
r 

. . Aquest apartat cbnstítueix la proposat que en el seu dia es va fer per incorporar a la 
fallida llei de mesures fiscals i financeres per a l'any 2016 i que novament s'ha 
presentat per a la de l'any 2017. El text, en la seva totalitat ha estat íntegrament 
consensuat amb l'Oficina de Gestió Empresarial per tal de compaginar els principis i 
obligacions establerts a la Llei 16/2015, amb les exigències que deriven del Decret llei 
1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials. ·· 

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: 

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. · 

Alhora, per derogar expressament les lleis que va refondre el Decret legislatiu 1/1993, 
cal esmentar.:.les expressament e~ 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: 

Llei 1/1983, de. 18 de febrer, de regulació administrativa de determinades estructures 
comercials i vendes especials. 
Llei 23/1991 , de 29 de novembre, de comerç interior. 

Finalment, es recomana incloure també en la derogatòria els articles les lleis 
següents: 

Articles 53 i 55 de la Llei 21 /2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives. 
Article 83 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
Article 5 de la Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos 
preceptes legals en matèries d'agricultüra, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de 
treball . 
Llei 17/2005, de 27 de desembre, de modificació· de l a Llei 8/2004, del 23 de 

desembre, d'horaris comercials. 
Articles 5 i 23 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 
Article 40 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, .de mesures fiscals i financeres. 
Articles 28, 29, 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. 
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. 
Disposició addicional tretzena i disposicions transitòries segona i tercera de la Llei 
7/2011 , del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
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·• . , ·"!o . • Article 46 de la Llei 10/2011 , del 29 ·de desembre, de simpli icació i millorament de la 
• · . .. • · regulació normativa.' · 

· Decret 154/1 985; de 6 de juny, pel qual es regulen els horaris comercials a Catalunya . 
. . DJ;çret 41/1994, d.~ 22 de febrer, d'horaris comercials. 

Decret 147/199Ó, 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. 

Valoració de la DGC 
. . . ...,. . . 
S'han íñcorporat les referències a les disposicions indicades llevat de l'article 5 de la 
Llei 17/2017, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres que ja ha estat 
derogat per la disposició derogatòria 14 del Decret Legislatiu 3/2008 i la disposició 
transitòria primera atès que es refereix al règim jurídic aplicable als expedients relatius 
a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. · 

ANNEX: 

a) Observacions de l'Oficina de Govern de data 7.9.16 

-Informe de l'Institut Català de les Dones 
S'ha incorporat l'informe que va emetre l'Institut Català de les Dones en data 14.4.15 

- ObservaCió del Departament de Cultura de data 30.1.15 
L'observació formulada pel Departament de Cultura ha estat totalment incorporada al 
text de l'avantprojecte, segons es detalla en el SIGOV (escrit de data 2.2.15) 
concretament al punt 8 de l'article 18 

b) Observacions de l'oficina de Govern de data 8.9.16 

Les observacions formals fetes per l'Oficina de Govern en la data de referència (data 
versió, numeració i disposició addicional quarta) han estat incorporades al text de 

· l'avantprojecte . 

. Barcelqna, 19 de setembre de 2016 
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