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'DICTAMEN' 09/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, 
s erveís '!fires'." . ' . ' 

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió _extraordinària del dia 21 d'octubre de 2016, aprova el següent 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 28 ·de setembre de 2016 va tenir entrada al Consell de Treball , 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d'Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l'emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu , previ a la seva tramitació, de 
l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires. · 

L'Avantprojecte de llei es va acompanyar de l'Acord de Govern pel qual 
s'aprova la memòria preliminar d'aquesta norma, d'una memòria general, 
d'una memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades, d'un 
informe jurídic preliminar, del test de pimes, de les al · legacions presentades 
durant el tràmit d'audiència i informació pública, de l'informe jurídic 
preliminar actualitz<;~t, d'una nota sobre les al · legacions a l'article 33 i d'una 
nota sobre l'informe jurídic complementari. 

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 20 
d'octubre i va elaborar la Proposta de dictamen. 

Il. CONTINGUT 

L'Avantprojecte de llei consta d'una exposició de motius, vuitanta-quatre 
articles eng lobats en onze títols, quatre disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. 

L'exposició de motius està dividida en tres apartats. En l'apartat primer es 
descriu el marc competencial i normatiu en què s'insereix l'Avantprojecte de 
llei. En l'apartat segon s'indiquen els cinc objectius principals de la norma: 
Compilar en un sol text els blocs normatius que conformen la legislació 
vigent en matèria de comerç i fires; millorar la regulació normativa mitjançant 
l'actualització, sistematització i clarificació de conceptes; simplificar la 
regulació i reduir càrregues administratives; incorporar els serveis en 
determinats apartats de la Llei; facilitar el desenvolupament d'instruments 
destinats a fomentar la dignificació i professionalització de les diferents 
activitats . . L'apartat tercer es refereix a l'estructura de la norma i en fa u~ 
resum. 

El títol preliminar s'anomena "Principis rectors, finalitats, objecte, àmbit 
d'aplicació i definicions" i consta de quatre articles englobats en dos 
capítols. El capítol I inclou els articles 1 i 2 i regula els principis rectors i les 
finalitats. El capítol 11 conté els articles 3 i 4 i regula l'objecte, l'àmbit 
d'aplicació i les definicions. 

El títol I s'anomena "Condicions i modalitats de l'activitat comercial i de la 
prestació de serveis"; està dividit en dos capítols i inclou els articles del 5 al 
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· : · . .'w, En ~el. c~pJtol I es defineix .l'attivitat comercial i la pre ació de serveis i 

sé'n regula l'accés i l'exercici. En el capítol 11 es reg Ien les,.(ÜjerEiltsi..L 
modalitats de l'activitat comercial i de la prestació de serveL.---------....----__. 

El títol 11 s'anomena "Activitats de promoció"; es divideix en dos capítols i 
conté els articles del 19 al 27. L'article 19 classifica les activitats de 
promoció segons tinguin finalitat extintiva o incentivadora. E l capítol I 
defineix i regula les activitats de promoció amb finalitat extintiva on s'inclou 
la venda en rebaixes, la venda en liquidació, la venda de saldos i la venda 
d'excedents o outlets. En el capítol 11 es defineixen i regulen les activitats de 
promoció amb finalitat incentivadora on s'inclouen les vendes i/o prestació 
de serveis amb obsequi i les ofertes conjuntes. 

El títol 111 s'anomena "Restriccions a l'activitat comercial i a la prestació de 
serveis"; es divideix en quatre capítols i engloba els articles del 28 al 35. En 
el capítol I s'estableixen les restriccions de caràcter general. En el capítol 11 
es regulà l'obligació de vendre i el trencament d'estocs. El capítol 111 regula 
la .venda a pèrdua. El capítol IV estableix el pagament a proveïdors. 

El títol IV, que inclou els articles del 36 al 39, regula els horaris comercials, 
establint quin ha de ser l'horari general i les exclusions a aquest horari. 

El titol V s'anomena "Activitats firals"; es divideix en tres capítols i inclou els 
articles del 40 al 48. El capítol I defineix què s'ha d'entendre per activitat 
firal , per fira i per fira-mercat i també classifica les activitats firals. El capítol 
11 regula la intervenció administrativa en les activitats firals i el capítol 111 el 
Registre d'Activitats Firals. 

El títol VI, que comprèn els articles del 49 al 51 , està dedicat a l'ordenació i 
la promoció de l'artesania. 

El títol VIl, que inclou l'article 52, estableix els instruments de col·laboració 
entre les administracions i amb els sectors professionals de la distribució 
comercial. 

El títol VIII , que engloba els articles 53 i 54, regula els programes de foment 
de la competitivitat del comerç urbà. 

El titol IX s'anomena "Inspecció i procediment sancionador"; es divideix en 
dos capítols i engloba els articles del 55 al 70. En el primer capítol , d'una 
banda, s'estableix la competència de la inspecció en matèria de comerç i les 
obligacions i les facultats de la inspecció i, d'altra banda, es regulen les 
actes i els informes d'inspecció. En el segon capítol es regula el 
procediment sancionador. 

El títol X inclou els articles del 71 al 84, que s'engloben en dos capítols. El 
capítol I regula les infraccions i el capítol 11 regula les sancions. 

La disposició addicional primera faculta el Govern per establir el calendari 
dels diumenges i festius en què poden obrir els establiments comercials. 

La disposició' addicional segona estableix que l'import de les sancions 
econòmiques es destinarà íntegrament al finançament dels programes de 
foment i promoció de l'activitat comercial. 

La disposició addicional tercera determina que aquesta Llei és d'aplicació al 
municipi de Barcelona, sens perjudici del caràcter prevalent de la seva carta 
munïcipal. 

La disposició addicional quarta modifica alguns articles del Decret llei 
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1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. 

~ ~. '• . . :.. Là disgosició transitòria regula unes excepcions en matèria d'horaris 
. . • cèimerda'ls ... dérívades dé ia qualificació de municipi turístic. 

La disposició derogatòria consta de vint-i-un apartats on es deroguen 
normes o bé articles d'una norma. 

La disposició final primera indica que la Llei es promulga atenent 
·competències exclusives de la Generalitat de Catalunya. 

La disposició final segona autoritza el Govern i el conseller competent en 
matèria de comerç per dictar les disposicions necessàries per desplegar i 
aplicar la norma. 

La di~posició final tercera estableix l'entrada en vigor de la norma l'endemà 
de la seva publicació al DOGC. 

111. OBSERVACIONS GENERALS 

Primera. El CTESC considera que aquest Avantprojecte s'ha d'adequar a 
l'establert a Ja Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes i a tota la normativa europea i estatal al respecte, en el sentit que els · 
poders públics han de promoure la conciliació entre la vida laboral i personal 
també de les persones treballadores del sector del comerç i els serveis. Al 
mateix temps, pel que fa als horaris comercials, hauria d'adoptar els 
principis inspiradors de l' Informe de la Comissió de la Reforma Horària. 

Segona. En relació amb l'observació general primera, pel que fa al títol IV, 
sobre horaris comercials, el CTESC considera que a efectes de conciliació 
entre la· vida 1aboral i personal, la regulació d'horaris que conté aquest 
Avantprojecte de llei s'haurà d'adaptar a la normativa específica que derivi 
de la reforma horària. 

Tercera. El CTESC considera que l'aplicació del catàleg d'excepcions que 
s'incorpora a continuació de cada obligació no hauria de contrariar el model 
comercial mediterrani que l'Avantprojecte de llei vol defensar. 

Quarta. El CTESC considera que l'Avantprojecte de llei hauria de tenir en 
compte les especificitats de la venda directa de productes agroalimentaris, 
entesa com la realitzada directament pels productors o agrupacions de 
productors agraris de subministrament directe a les persones consumidores 
de la pròpia producció, sense la intervenció de cap persona intermediària. 
Mentre que el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior 
sí que ho tenia ·en compte. En aquest sentit, el Ple del Parlament de 
Catalunya, entre les resolucions adoptades en el marc del debat de política 
general realitzat" el passat 6 d'octubre, ha instat el Govern de la Generalitat 
a tenir en compte específicament l'activitat de venda directa de la pròpia 
producció agrària, inclosa la seva activitat complementària de 
condicionament i la seva transformació, en la normativa reguladora de les 
activitats comercials, d'acord amb les seves especificitats civils i no 
mercantils, de seguretat alimentària i de subministrament directe a les 
persones consumidores. 
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IV. OBSERVACIONS.A L'ARTICULAT 
N(JI4 LlE FULL 

1.' L'article 1 s'anomena "Principis rectors i finali a s , ma grat que les 
finalitats es regulen en l'article 2. El CTESC recomana suprimir del títol 
de l'article " i finalitats". 

2. En l'article 4, el CTESC recomana que les definicions s'enumerin 
seguint un ordre alfabètic. 

3. El CTESC considera que l'article 11.1 hauria d'incorporar, amb caràcter 
imperatiu, que les ordenances municipals regulin les zones de 
degustació, substituint "determinaran" per "han de determinar". 

4. El CTESC considera n.ecessari incloure en el capítol 11 del títol I la · 
modalitat comercial de la venda directa de productes agroalimentaris 
realitzada directament pels prodúctors o agrupacions de productors 
agraris, la qual, quan es realitza en espais públics, requereix de 
l'autorització de l'Ajuntament tenint en compte l'establert al Reial Decret 
1882/1978 quant als productes peribles. 

5. El CTESC considera que en l'article 15.6 s'hauria d'afegir una causa per 
a la transmissibilitat de les autoritzacions per a la venda i la prestació de 
serve,is de manera no sedentària en mercats de marxants: el traspàs a 
favor d'un familiar fins a segon grau sense que aquest pugui representar 
cap avantatge per al prestador cessant. 

6. El CTESC considera que el segon punt i seguit de l'article 17.2 hauria 
de formar part de l'article 17.1. 

7. El CTESC recomana que s'unifiqui el criteri per determinar que les 
denominacions de les activitats de promoció amb finalitats extintives 
s'expressin, almenys, en català (articles 21 .2, 22.3, 23.3 i 24.1). 

8. El CTESC recomana substituir la redacció de l'article 21.6 per la 
següent: "Les temporades habituals per dur a terme la venda en 
rebaixes seran hivern i estiu, en què tradicionalment es realitza aquest 
tipus de venda amb finalitat extintiva. Tot i així, cada comerciant pot 
decidir el moment en què vol dur a terme la venda en rebaixes. 

9. El CTESC considera que el segon punt i seguit de l'article 24.3 podria 
ser reiteratiu de l'establert anteriorment, per la qual cosa recomana la 
seva revisió. 

10. En l'article 38.1 b) , el CTESC recomana substituir "entitats patronals 
·representatives" per "organitzacions empresarials representatives" . 

11 . En l'article 38.8 que estableix la pròrroga de la condició de municipi 
turístic, el CTESC proposa substituir "[ .. . ] prorrogada successivament 
per períodes de quatre anys" per "[ ... ] prorrogada successivament per 
períodes de dos anys". · 

12. El CTESC recomana que el capítol I del títol V s'anomeni "Conceptes, 
classificació i publicitat del calendari d'activitats firals", atès que així es · 
recolliria tot el que es regula en aquest capítol. 

13. El CTESC recomana que en el títol VIII se substitueixi l'expressió "Pla 
de foment" per la de "Polítiques de foment", atès que els articles que 
engloben aquest títol regulen polítiques de foment. 
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N-Jiol iJE FULL 
~ : 

• 14. El ÇTESC recomana que en els articles 55.1, 55,~. ~5+~~m!mrtmt~------
. ' • ·_ ... : -~ qi~eç~J9-.~~n~rar. .fle. _ C~rl]e~Ç" per "direcció general competent en . 

matèria de comerç". ... .. ,, 

15. Amb l'objectiu de garantir la transparència en l'actuació de 
l'Administració al mateix temps que potenciar l'efecte dissuasiu de 
l'activitat inspectora mitjançant la publicitat del Pla d'inspecció, el 
CTESC considera que caldria establir l'obligació de publicar el Pla 
d'inspecció al portal de la transparència del Govern de la Generalitat 
mitjançant una addició a l'article 55.2 de l'Avantprojecte de llei. 

16. En l'article 56.1, el CTESC recomana, per seguretat jurídica, substituir 
l'expressió "a judici de l'inspector" per "d'acord amb l'establert 
reglamentàriament." 

17. En l'article 57.1 b, el CTESC suggereix substituir "empresa o 
establiment públic" per "establiment comercial i els seus annexos". 

18. El CTESC considera que l'article 73.2 és indeterminat i recomana que 
es revisin les expressions "[ ... ] puguin alterar greument les relacions 
socio-econòmiques" o "[ ... ] produir greus alteracions". 

19. En l'article 75, el CTESC recomana una revisió de la quantia màxima de 
l~s sancions per infraccions greus tenint en compte la quantia vigent. 

20. El CTESC considera que en l'apartat 80.1 la resolució sancionadora 
hauria de ser ferma en via jurisdiccional i no en via administrativa. 

V. CONCLUSIONS 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires i sol·licita al Govern que 
sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 

Barcelona, 21 d'octubre de 2016 

El president 
Llu ís Franco i Sala 

La secretària executiva 
T eres i ta ltoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formulen la Comis ió Ob~éJ~ 0~atC\bnal dÈ!t;~ ::.t..wKtD'
Catal.unya ·i la Ymó General de Treballadors de atalunya, integrants e 
Grup Primer del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en 
relació amb el Dictamen 9/4016 sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, 
serveis i fires. · 

Els sindicats més representatius de Catalunya, CCOO i UGT, donem suport 
al Dictamen consensuat que ha elaborat el CTESC, però volem deixar 
constància de la nostra posició en determinades matèries que no han estat 
recollides en el Dictamen pel que formulem el present, 

OBSERVACIONS 

Primera. Les organitzacions sindicals mes representatives de Catalunya 
volem deixar constància que aquest Avantprojecte de Llei que regula el 
sector del comerç, serveis i fires acabarà condicionant d'una forma molt 
significativa el treball d'uns cinc-cents mil treballadores i treballadors i la vida 
de totes les seves famílies. 

És per això que entenem que en l'any 2016, i quan ja portem dos anys 
parlant de la necessitat i conveniència de modificar els horaris en general de 
la nostra societat, tot apropant-los als usuals en el països europeus en què 
sovint ens emmirallem, no és acceptable que l'Avantprojecte torni a establir 
horaris comercials no homologables. 

Segona. En conseqüència entenem que cal modificar el diferents apartats 
de l'article 36.- "Horari general" de forma que es restableixi el màxim de 72 
hores setmanals d'obertura que ja havia estat vigent a Catalunya i que 
generava un ampli consens sectorial. 

Igualment, l'horari màxim d'obertura diari, que l'Avantprojecte fixa entre les 
7:00 hores i les 22:00 hores, entenem que cal començar a reduir-lo tot 
avançant l'hora de tancament com a mínim a les 21 :00 hores, enviant 
senyals clares a la ciutadania i al conjunt de la societat que tots plegats ens 
prenem seriosament el procés de reforma horària engegat. 

Finalment, i pel que respecta a les jornades especials del 24 i 31 de 
desembre, entenem que cal establir les 19:00 hores com a hora màxima de 
tancament per tal que les persones treballadores puguin retornar als seus 
domicilis i conciliar la seva vida laboral i familiar. 

És per això que formulem el present Vot Particular, i esperem que sigui 
pres en consideració. 

Barcelona, 21 d'octubre de 2016 

Per CCOO de Catalunya 
Alfons Labrador T ames 

Per UGT de Catalunya 
José Manuel Fandiño Crespo 
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