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~----------------------·~ CONSIDERACIONS RELATIVES AL DICTAMEN 09-2016 DEL CTESC 

Observacions generals 

En relació a les observacions generals primera i segona, es considera que una llei 
sectorial de comerç, serveis i fires no ha d'incorporar criteris inherents a la futura 
normativa sobre reforma horària. Quan aquesta normativa entri en vigor, les seves 
disposicions seran d'aplicació a tots els àmbits afectats. 

En relació a l'observació general tercera, cal manifestar que precisament 
l'avantprojecte de Llei juntament amb el vigent Decret Llei 1/2009, de 2 de desembre, 
d'ordenació dels equipaments comercials té com a finalitat preservar aquest model 
mediterrani de comerç com a cohessionador de pobles i ciutats (art. 2.e) dins l'entorn 
normatiu estatal i comunitari. 

En relació a l'observació general quarta, s'ha afegit un incís en el punt 1 de l'article 15, 
d'acord amb l'observació núm. 4 a l'articulat, per a incloure una referència a les 
condicions específiques de la venda directa de productes agroalimentaris realitzada 
per productors o agrupacions de productors agraris. 

Observacions a l'articulat 

S'han incorporat al text quasi totes les observacions relatives a l'articulat proposades 
pel CTESC; concretament les observacions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 18 s'han 
incorporat sense més consideracions atès que són observacions de caràcter tècnic 
que, o bé milloren el redactat o bé clarifiquen conceptes. 

Per altra banda, l'observació a l'articulat núm. 4 planteja la necessitat de que al text hi 
figuri una referència explícita a la comercialització de productes agroalimentaris 
realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris en espais 
de titularitat pública (venda no sedentària). 
Ateses les peculiaritats inherents a l'exercici d'aquesta activitat comercial i tenint en 
compte el que es detalla en el segon paràgraf del punt 1 de l'article 2 de la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones ·agrarias, que té caràcter 
bàsic, s'ha considerat adient afegir un incís a l'article 15.1 

L'observació a l'articulat núm. 5 considera que en l'article 15.6 s'hauria d'afegir el 
traspàs a favor d'un familiar fins a segon grau com una nova causa per a la 
transmissibilitat de les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de manera 
no sedentària en mercats de marxants. 
Tenint en compte que no hi ha cap disposició ni sentència que impedeixi de manera 
clara aquest tipus de transmissió, àmpliament sol·licitada tant per ajuntaments com per 
marxants; considerant la necessitat de fomentar el manteniment de l'activitat comercial 
i tenint en compte que la transmissió "mortis causa" a un familiar ja està prevista en el 
marc normatiu vigent i que aquestes transmissions només poden abastar el temps 
restant de vigència del termini de l'autorització atorgada per l'ajuntament, es considera 
necessari incloure aquests supòsit per tal de facilitar el funcionament dels mercats de 
marxants i el desenvolupament d'aquesta activitat comercial. 
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·~<, ••,,. Cal· tenfr en compte ~n aquest" sentit que en aquest m~~~~~~~-")7'!r'iffiiim~---
• çl'autorització també les persones jurídiques, per la qual cosa aquesta situació es 
- podria produir igualment sota la forma del canvi de titularitat de l'entitat en qüestió, 

però amb la càrrega addicional afegida que comporta la constitució de la corresponent 
entitat mercantil. 

Per últim a l'observació núm. 19, que fa referència a l'article 75, el CTESC recomana 
. una revisió de la quantia màxima de les sancions per infraccions greus tenint en 
compte la quantia vigent. 
En virtut d'aquesta observació s'ha considerat adequat mantenir l'actual escalat de 
l'import de les multes que figura a l'article 48 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de 
març, sobre comerç interior que fou actualitzat l'any 2011 (article 72 de la Llei 9/2011 , 
de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica). 

No obstant això, les observacions del CTESC que a continuació es detallen no han 
estat incorporades totalment o parcialment pels motius que a continuació s.'exposen: 

a) L'observació núm. 11 proposa reduir la pròrroga de la qualificació de municipi 
turístic de quatre a dos anys, però sense justificar el motiu. 
Atès que el punt 1 de l'article 38 estableix un termini de quatre anys com a període de 
vigència de referència de la qualificació de municipi turístic, si l'ajuntament no demana 
un termini inferior, i si les condicions per a les que s'atorga aquesta excepció no han 
variat en el moment d'atorgar les pròrrogues, no hi ha cap raó per a que els successius 
períodes de pròrroga siguin inferiors al període inicialment atorgat de quatre anys. 

b) En relació a l'observació núm. 13 s'ha substituït el nom del Títol VII I en el sentit 
indicat, però per un de diferent al proposat, de caràcter més tècnic i neutre. 

e) L'observació núm. 15 proposa 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. Existeixen posicions contraposades sobre un possible efecte 
disuasori que es podria derivar de publicitar el Pla d'inspecció, no es considera adient 
que aquesta llei estableixi l'obligació de que l'esmentat Pla hagi de ser publicat al 
Portal de la Transparència del Govern de la Generalitat, pels següents motius: 

1. El Pla d'inspecció, per molts motius (naturalesa de les inspeccions, efectivitat 
d'aquestes inspeccions, matèria i àmbit de les mateixes, ... ), no pot entrar en gaires 
detalls per la qual cosa la informació que es pugui aportar al ciutadà (objecte d'un 
portal de la transparència) és pràcticament nul·la. 

2. Per raons de sistemàtica, i especificant en tot cas el nivell de detall, en tot cas_ una 
obligació d'aquest tipus hauria de ser establerta per una normativa específica de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, però amb caràcter general 
per a tots els àmbits i no només per la comerç, serveis i fires. 

d) En relació a l'observació núm. 16, s'ha eliminat l'expressió "a judici de l'inspector" 
del punt 1 de l'article 56, però no s'ha previst substituir-la per "d'acord amb l'establert 
reg lamentàriament" perquè, en aquest moment, no està previst un desenvolupament 
reglamentari d'aquesta qüestió i cal salvaguardar la seguretat dels inspectors. Les 
excepcions a la seva identificació poden estar degudament detallades en els protocols 
corresponents als que aquests s'han d'ajustar, sens perjudici de les situacions 
sobrevingudes. 
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e) A l'observació núm. 17 ~s. demana modificar el redc{jc~LdfW:Ctpa$:t-91.Qe~'ftie~57":'--' 
Es simplifica el redactat però es manté que l'inspector pot accedir a l'empresa a més 
de a l'establiment, atès que el domicili d'ambdós pot no coincidir i la inspecció ha de 
poder accedir tant en un com en l'altre per poder dur a terme les seves funcions. 

f) Per últim, a l'observació núm. 20 s'ha recollit el sentit proposat i s'ha eliminat del 
punt 1 de l'article 80 l'incís" ... en via administrativa" i s'ha deixat " ... un cop la resolució 
sancionadora sigui ferma", al igual que el redactat que figura en el Codi de Consum 
(art. 339.9.1 de la Llei 22/201 O, de 20 de juliol), per tal d'abastar també els supòsits en 
que ha transcorregut el termini i no s'ha interposat recurs en via contenciosa
administrativa. 

Barèelona, 17 de novembre de 2016 

Montserrat ilalta Cambra 
Directora eneral de Comerç 
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