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Memoria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades de 1' Avantprojecte de llei 
reguladora de l'activitat de comer~, serveis i fires 

La present memoria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades relativa a l'Avantprojecte de 
llei reguladora de l'activitat comery, serveis i fires s'elabora en compliment del que disposa l'article 
36.3, lletra b) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i del Govem. 

En aquesta memoria s'analitzen els impactes següents: r . -
l . Analisi del context i identificació de les opcions de regulació 

2. Analisi de !'impacte de les opcions de regulació considerades O O O 7 7 1 6, 01. 17 'í 4 

3. Informe d '.impacte de genere 

4. Annexos: 
a) Test de PIME 
b) Acarament de les carregues administra ti ves 
e i d) Quantificació de les carregues administratives 

1. Analisi del context i identificació de les opcions de regulació · 

a) Identificació del problema 

Les disposicions que regulen el comery interior a Catalunya provenen de dos ambits administratius 
diferents, d'acord amb el repartiment competencia! establert i malgrat la competencia exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya reconeguda a l'article 121 de l 'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a 
l'article 139 pel que respecta a l 'artesania. 
Tot i que els temes que regula la normativa estatal que afecten a l'activitat comercial, per tenir 
caracter basic o exclusiu no poden ser objecte de regulació dins de l'ambit autonómic de Catalunya 
existeix un ampli conjunt de normativa catalana vigent que afecta a aquest ambit del comery interior 
que es troba summament dispersa, bé perque es tracta de diverses disposicions sobre temes diferents o 
bé perque es tracta de modificacions puntuals de normes existents que s'han anat succeint en el temps 
i per tant existeix un problema de seguretat jurídica. 
Malgrat les adaptacions puntuals al marc establert per la Directiva de Serveis en el Mercat Interior el 
gruix de la normativa reguladora del comen;: interior a Catalunya obeeix a uns plantejaments dels anys 
1980-1990 perla qual cosa la seva estructura es troba en discordancia ambles necessitats del comery i 
de la prestació de serveis del segle XXI. 
Aquesta situació comporta el replantejament d'una serie de qüestions per tal ·de que el marc normatiu 
pugui constituir un instrument útil per fomentar la l.leial competencia entre les empreses i serveixi 
alhora per compatibilitzar l'exercici d'aquesta activitát económica amb els interessos generals que es 
troben enjoc. · 
Dins del debat existent entre partidaris de posicions més lliberals que persegueixen afavorir la 
maxima competitivitat del comery, sense altres consideracions, i els que defensen posicions més 
intervencionistes i per tant reguladores d' aquesta activitat economica, a Catalunya existeix un model 
propi que s'ha anat adaptant a les circumstancies própies de cada moment, tot respectant el marc 
normatiu establert per 1 'UE; aquest model pretén ajustar i equilibrar aquestes tensions sense perdre de 
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vista les implicacions que les activitats comercials ten en en l~mbit Ui:baiústic í ·en'lá corifiguració dels 
pobles i ciutats i les corresponents repercussions en l'abastament de la població en relació al medí 
ambient i la sostenibilitat en general. 
Per aquest motiu aquest projecte normatiu té una base eminentment política ates que ja formava part 
del programa electoral 2012/Catalunya 2020, com un deis elements troncals del model de país i per 
aixo l'aprovació de l'avantprojecte de Llei reguladora de l'activitat de comen;, serveis i fires forma 
part del Pla de Govem 2013-2016. 
En aquest sentit el Parlament de Catalunya en la resolució 323/X (BOPC núm. 160 de 2.10.13) sobre 
orientació de la política general del Govem, en el punt 9 de 1' apartat V. Recuperació economica, 
determina el següent: 

"El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat de defensar el model comercial cata/a, caracteritzat per 
la coexistencia equilibrada deis diversos formats de la distribució, amb un pes específic importa! de les petites i 
mitjanes empreses, i rebutja energicament la voluntat recentralitzadora del GÓvern de l'Estat, que pretén 
neutralitzar l'ordenació comercial catalana i imposar la desregulació del sector. El Parlament reconeix el 
comer9 urba de proximitat com un deis puntals del nostre teixit economic i social i insta al Govern a tramitar 
ambla maxima celeritat possible l'avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comer9, serveis ifires amb · 
vista a definir el marc jurídic que haura de propiciar la consolidació i la projecció de fotur d'un model 
nacionaf'. 

Per tant en Feiaboració del text normatiu que ens ocupa, l 'avantprojecte de llei reguladora de 
l'activitat de comen;, serveis i fires, no es plantejable cap altre suposit que no sigui elaborar un 
projecte de llei d 'acord amb el model catala de comen;, ates que el Govem es troba impel·lit a 
impulsar aquest avantproj ecte en virtut dels compromisos electorals adquirits i de 1' esmentada 
Resolució 323/X, del Parlament de Catalunya, amb independencia dels inevitables conflictes 
competencials amb l'Estat que en materia comercial se'n puguin derivar. 
Cal tenir en compte que durant el llarg procés d'elaboració de l'avantprojecte el Tribunal 
Constitucional ha dictat diverses ·sentencies el sentit i contingut de les quals ha incidit en la 
configuració del text de l'avantprojecte per tal d'evitar al maxim la col· lisió ambla normativa estatal 
pero sense renunciar al model propi. 
Per altra banda cal que l ' avantprojecte de Llei de comen;, serveis i fires, per diversos motius abordi 
aspectes com l'artesania per tal de donar cobertura legal, des d'un punt de vista sistematic a la 
regulació existent en aquesta materia que en els seus aspectes firals i comercials s'integra 
perfectament dins de !'esquema regulatori que es pretén desenvolupar; la venda a domicili per tal 
d'incidir des del punt de vista de la lleial competencia a la manera de dura terme la comercialització 
de determinats productes especialment els relacionats amb el subministrament d'energia, telefonía, ... ; 
o el foment del comen; urba, per tal d'incorporar noves fórmules de col·laboració públic-privades que 
han esdevingut fórmules d'exit en altres pa!sos. · 
Pel que respecta a la Disposició Addicional Quarta relativa al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d'ordenació dels equipaments comercials, és necessaria la seva inclusió ates que es tracta de 
modificacions imperatives, conseqüencia del que estableix la Disposició Final Primera de la Llei 
16/2015, de 21 de julio!, de simplificació de l ' activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels govems locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat economica. Així mateix també 
s'introdueixen modificacions puntuals que tenen per objecte corregir disfuncions i augmentar la 
seguretat jurídica en 1 'aplicació del Decret Llei ( defmició del concepte "parcel·la alllada") . 

b) Establiment deis obj ectius 

Els objectius de l'avantprojecte de Llei, que es detallen a la memoria general, són els següents: 
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- Compilació en un sol text normatiu de l'actualment dispersa 1egíslació en materia· del sector de 
comer9, serveis i frres. 
- Millora de la regulació normativa i simplificació i reducció de dUTegues administratives. 
-Incorporar determinats serveis a l 'ambit d'aplicació d'aquesta Llei (només quan en l 'article o apartat 
corresponent es fa una referencia expressa). Aquesta incorporació no ha de suposar en cap cas la 
imposició de regims d'intervenció admillistrativa ni de carregues administratives específiques per a 
les persones titulars d'activitats de prestació de serveis, de manera previa pera l'accés a l'activitat 
economica corresponent o per al seu exercici. 
- Foment de la dignificació i professionalització de tot tipus d'activitats comercials, inclosa la venda 
no sedentaria. 
- Incardinació i adequació de l 'avantprojecte al marc de l 'ordenament jurídic existent tot dotant els 
diferents apartats de la mateixa de la suficient flexibilitat per a la seva adequació a les diferents 
realitats existents i la seva previsible evolució de tal manera que es faciliti la vocació de permanencia 
del conjunt de l'avantprojecte. 

e) Identificació de les opcions de regulació 

Cal destacar, d'entrada que aquest cas no ens podríem plantejar l'opció de no regulació, ates que 
existeix un mandat del Parlament de Catalunya per aprovar la llei reguladora de comer9, serveis i 
frres. 

Per aquest motiu, cal reproduir a continuació el contingut del número 9 de l'apartat V (rúbrica 
"Recuperació Economica") de la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, de 27 de setembre de 
2013, sobre l'orientació política general del Govem (BOPC núm. 160, de 2-10-2013): 

"El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat de defensar el model comercial cataia, 
caracteritzat per la coexistencia equilibrada deis diversos formats de la distribució, amb un pes 
específic important de les petites i mitjanes empreses, i rebutja energicament la voluntat 
recentralitzadora del Govern de l'Estat, que pretén neutralitzar l'ordenació comercial catalana i 
imposar la desregulació del sector. El Parlament reconeix el comer9 urba de proximitat com un deis 
puntals del nostre teixit economic i social i insta el Govern a tramitar amb la maxima celeritat 
possible l'avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comer9, serveis ifires amb vista a definir 
el marc juridic que haura de propiciar la consolidació i la projecció de futur d 'un model nacional." 

No obstant aixo i tenint en compte que aquesta Resolució condiciona l 'opció escollida, es poden 
plantejar les següents: 

l. OPCIÓ DE "NO FER RES" (MANTEN IR LA SITUACIÓ ACTUAL) 

D'entrada hem de considerar que aquesta opció comporta l'incompliment del mandat de la Resolució 
parlamentaria esmentada. 

Pero, d'altra banda, suposa que les persones principals destinataries de la llei (les empreses del sector 
comercial) continuarien tenint un marc regulatori dispers, complex i no actualitzat a la situació actual. 

Aquesta situació provoca dificultats a 1 'hora d'accedir i comprendre les obligacions legals existents, 
tant en materia d'accés a l 'activitat, practica de diferents tipologies o modalitats de venda, en la 
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realització de les vendes promocionals, en la responsabilitat administrativa en cas· d'incompliments, 
etc. Aixo, a més, comporta el fet de destinar recursos (materials humans) per poder assegurar el 
compliment de la normativa o evitar el seu incompliment. 

Així mateix, la no aprovació de l'Avantprojecte de llei comportaría el manteniment de regims 
d'intervenció administrativa, com són els regims de comunicació previa a les vendes en liquidació, a 
les vendes ocasionals de saldos i a les vendes permanents de saldos, amb la consegüent necessitat de 
les empreses d'haver de destinar unes despeses pera la formalització d'aquests tramits . 

.D'acord amb aixo, s'ha de considerar que els efectes són més perjudicials que els efectes que es 
derivaran de l'aprovació de l'Avantprojecte de llei. 

2. OPCIÓ DE DESREGULARITZACIÓ. 

Tal i com passa amb l'opció anterior, d'adoptar-se aquesta opció no s'observaria el mandat 
parlamentad. 

No obstant aixo, s'ha d' afegir que aquesta opció comportaría trencar amb l'equilibri de formats 
comercials que existeix a Catalunya, en que hi ha una prevalen¡;:a de petites i mitjanes empreses en el 
teixit comercial. 

El trencament d'aquest equilibri perjudicaría l'aprovisionament, la diversitat d'oferta i portaría cap 
una disminució d'operadors. Aquesta situació donaría lloc a un desequilibri de !'oferta en els nostres 
barris, pobles i ciutats en les quals ja no es podrien oferir les mateixes possibilitats de compra. Es 
desertitzarien zones de les ciutats i les compres es concentrarien en zones que no necessariament 
serien els centres urbans de les viles i ciutats. La desertització dels centres urbans també comportaría 
l' increment de la inseguretat ciutadana. Així mateix, s'incrementarien els despla¡;:aments, sovint en 
vehicle, cap a zones que concentrarien 1' oferta comercial. El trimsit de vehicles augmentaria la 
congestió de les infraestructures públiques i incrementaría conseqüentment la contaminació 
atmosferica. 

D'acord amb aixo, ens podríem trabar amb un model insostenible i perjudicial de cara a les Pimes 
com hem assenyalat. Aquesta opció en definitiva canviaria la situació del sector que es desenvolupa 
posteriorment (l'opció de regulació prevista per 1' Avantprojecte de llei), més beneficiosa pel sector. 

Així mateix, cal destacar dos altres elements. 

D 'una banda, restaría en vigor la normativa basica estatal en materia de comer¡;: (Llei de 1 'Estat 
711996, de 15 de gener, d'ordenació del comer<; minorista) . 

Aquesta situació crearía una situació d' incertesa jurídica pera les empreses comercials, ja que si bé la 
definició de les modalitats de venda o de les activitats de promoció de venda són establertes per la 
legislació basica estatal esmentada, la mateixa Llei de l'Estat 7/1996, es configura tenint en compte 
les competencies autonomiques en materia de comer<; per desplegar i concretar en el seu territori 
respectiu les peculiaritats de les modalitats de venda i les activitats de promoció. 

Com a segon element es produiria un incompliment de la Directiva de Serveis en el sentit que no es 
transposaria a la legislació catalana 1 'obligació de preveure en 1' ordenament jurídic intem regims 
d'autorització per a la realització d'activitats economiques en espais de domini públic. Aixo 
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contrastaría tant amb la normativa en vigor com amb l'Avantprojecte de llei que sí transposen la 
Directiva de Serveis i estableixen regims d'autorització municipal per a la practica de la venda no 
sedentaria en espais de domini públic com en el cas de la realització de fires-mercat també en aquest 
tipus d'espais. 

D'altra banda, i per les seves peculiaritats, cal referir-se als efectes que l'opció de desregularització 
provocaría en els ambits deis horaris comercials i de les activitats firals: 

En 1' ambit dels horaris comercials, la desregularització portaría a la llibertat absoluta per a tots els 
establirnents, independentment de si es tracta de PIMES o grans .empreses de distribució comercial, 
per fixar el seu horari comercial d'atenció a les persones clients. 

En aquest sentit, cal remetre's a !"'informe económico y social sobre los efectos de la liberalización 
de horarios comercials (argumentación, estadísticas y referencias de estudios", d'll de mar9 de 2013, 
elaborat per la Direcció General de Comen;, per coneixer els efectes perversos que comporta la 
liberalització deis horaris comercials. L'infonne es va elaborar amb ocasió de la interposició, per part 
del Govem, del recurs d'inconstitucionalitat núm. 1983-2013, contra el Reial decret llei 20/2012, de 
13 de julio!, de mesures per garantir l 'estabilitat pressupostana i de foment de la competitivitat i que 
s 'annexa a aquesta memoria. · 

Dones bé, aquest informe conclou que: 

" Distintos posicionamientos defienden que una liberalización de horarios comerciales comportaría 
un incremento del consumo, de los niveles de ocupación y del Producto Interior Bruto (PIB). Sin 
embargo, existe un gran número de evidencias de que en Catalunya, incluso en caso de producirse, 
este aumento del consumo sería residual y dificilmente compensaría sus costes económicos y 
sociales. 

La reciente normativa estatal (RDL 20/2012) implementa la libertad de horarios para nueve de cada 
diez establecimientos comerciales de Catalunya, provocando así un vaciamiento de las competencias 
de la Generalitat. Se ha demostrado que esta línea de actuación no evita los efectos de la crisis 
económica sobre la reducción del número de establecimientos, que choca contra la voluntad de la 
mayor parte del sector -crítico con su afectación asimétrica sobre los distintos operadores-, y que 
genera evidentes problemas para la sostenibilidad de la actividad económica. 

En cuanto a la demanda, se observa que las compras después de las 22 horas o en días festivos son 
compras desplazadas desde otras franjas horarias o desde otras actividades. Así pues, no existe el 
aumento general de la demanda que preconizan algunos teóricos liberales: crear puestos de trabajo 
en una actividad, y para determinados formatos, supone la destrucción en otras actividades y/o 
formatos. Asimismo, comporta grandes costes empresariales y dificultades de conciliación en los 
hogares que viven del comercio. 
En cuanto a la ocupación, se ha visto que un incremento en las horas de apertura no tiene porqué 
comportar un incremento igual de la ocupación, pero sí provoca una presumible precarización de los 
puestos de trabajo existentes. Y, por último, en el ámbito de la inflación se ha comprobado que la 
liberalización introduce un sesgo al alza en los precios, por ser un factor distorsionante de la 
competencia perfecta." 

Quant a les activitats firals, cal indicar que la desregularització provocaría efectes perjudicials i 
indesitjats peral conjunt del sector: 
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- El caracter promociona! i innovador de les activitats firals, especialment de les fires-mercat, es 
veuria seriosament afectat perla realització d'activitats merament comercials que sovint es presenten 
davant els potencials clients o compradors coma "fires". 

En aquest sentit, la desaparició dels conceptes legals de fira i, en especial, de fira-mercat provocaría 
una confusió d 'aquestes activitats amb les esmentades activitats comercials. Es veuria perjudicat en 
definitiva el valor afegit que actualment presenten les fires-mercat davant les activitats comercials 
esmentades. 

- La supressió del Registre d 'Activitats Firals dificultaría als expositors una eina valuosa per coneixer 
i accedir als esdeveniments firals, necessaris per presentar les seves novetats, les seves innovadons, 
tant en el terreny dels productes com dels serveis. La desaparició d'aquesta eina, a més, els suposaria 
un increment de costos per haver de cercar, una a una, l'activitat firal que els interessés, tenint en 
compte que cada any 1' activitat firal varia. 

Igualment, els organitzadors de les fires hauria de destinar més recursos per captar expositors, degut a 
la desaparició del Registre públic esmentat. 

D'altra banda, en general, la supressió del Registre també comportaría la desaparició d'una eina de 
publicitat i promoció dels esdeveniments firals que es fan durant l 'any. 

3. ÜPCIÓ DE REGULACIÓ: L' A V ANTPROJECTE DE LLEI 

És l'opció que s'ha de considerar més beneficiosa per als destinataris de l'Avantprojecte de llei. 

En aquest sentit, amb 1' Avantprojecte s'assoleixen aquest objectius basics: 

- Compilació en un sol text normatiu de 1 'actualment dispersa legislació en materia del sector de 
comer9, serveis i fires. 

Les empreses del sector amp un sol text coneixen les principals obligacions que disciplinen ·la seva 
activitat comercial sobre:. els requisits generals d'accés i d'exercici de l'activitat, les modalitats de 
venda, les activitats promocionals, les actuacions prohibides i la lliure competencia, els horaris 
comercials, les activitats firals, i les conseqüencies dels incompliments de la norma (infraccions i 
sancions). 

- Millora de la regulació normativa i simplificació i reducció de carregues administratives. 

En aquest sentit, es defineixen conceptes lligats a l'activitat comercial, de serveis i fires. S 'ordenen i 
sistematitzen les diferents modalitats de venda i les activitats promocionals, fins ara disperses en 
distintes normes, com s ' indiquen en altres apartats d' aquesta memoria. Alhora que aixo comporta una 
simplificació de regulacions. 

Es redueixen carregues administratives en els termes que s'indiquen a la lletra e) d'aquest rilateix 
apartat de la memoria, 

- Incorporació a la regulació deis serveis assimilats a l'activitat comercial, sense que aquesta 
incorporació suposi la imposició de regims d'intervenció administrativa ni de carregues 
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adrrúnistratives especÚ:iques p~r a les persones titulars d'activitats de ·prestació ·de servé¡s· previs a 
l'accés a l' activitat economica con·esponent o el seu exer~ici. 

L' Avantprojecte de llei acull en el seu ambit d 'aplicació els serveis que es poden assirnilar a 
l'activitat comercial. Tot i que a l 'article 6.1 de l 'Avantprojecte de llei es remet al desplegament 
reglamentan el detall de serveis, és important destacar que la disposició de manera decidida opta per 
la incorporació d'aquestes activitats economiques en el seu ambit d'aplicació. Així mateix, l'article 
6.2 identifica i exclou de l'ambit aquells serveis que perles seves peculiaritats ja disposen de la seva 
propia nom1ativa (serveis amb col·legiació obligatoria i serveis bancaris, de credit, d' assegurances i 
de naturalesa ana.loga que desenvolupen entitats legalment establertes (bancs, caixes d 'estalvis, 
entitats d 'assegurances ... ). 

En definitiva, l'Avantprojecte resulta beneficiós pera les empreses de serveis assirnilats a l'activitat 
comercial, jaque disposaran d 'un marc normatiu de referencia propi, sense que suposi l'obligació de 
complimentar cap carrega administrativa. 

- Regulació d' instruments pera fomentar la dignificació i professionalització. 

·En benefici de les empreses del sector de l 'ambit d 'aplicació de l'Avantprojecte, es preveu a l'article 
12 la promoció de la igualtat d' oportunitats i la formació técnica i professional de les persones que 
exerceixen activitats comercials i la prestació de servei. 

- I vocació de permanencia de la Norma. 

Es preveu el manteniment del contingut de la Norma en el temps. El conjunt del preceptes de 
1 'Avantproj ecte de llei s' elaboren en un sentit que permeti la seva adaptació als can vis que poden 
afectar els sectors objecte de la Norma .. 

Aixo no vol dir que no es puguin fer modificacions puntuals del seu contingut als canvis futurs sí 
trobem el desenvolupament d'aspectes no previstos (com, en el cas, per exemple, de trabar-nos amb 
modalitats de venda noves no previstes en el text de l'Avantprojecte). Estem en un context global, 
flexible, molt influenciat per l 'evolució de les TIC, al qual no són aliens els sectors economics 
afectats per la Norma. No obstant aixo, l'objectiu és mantenir la seva vigencia en el temps coma 
disposició de referencia en el sector del comerry, serveis i fires. ' 

Aquesta vocació s 'ha d ' entendre de manera beneficiosa per als seus principals destinataris (les 
empreses comercials i dels serveis), que els permetra un coneixement profund del seu contingut per 
tractar-se de la Norma de referencia del sector. 

D' altra banda, la regulació prevista a 1 'A vantproj ecte, en contrast amb 1' opció desenvolupada 
anteriorment (desregularització) s'ha de considerar que preserva els elements propis del sector de 
comer9 i serveis a Catalunya: 

-Respecte a les empreses: 

Preservació de 1' equilibri en els formats comercials. 
Transparencia en el mercat: lliure i Ueial competencia. 
Permet el desenvolupament de projectes comercials de caracter col·lectiu, tant per sectors com per 
territoris. 
Facilita 1' eficiencia dels operadors i 1 'emprenedoria. 
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- Respecte a 1' entom: 

Desenvolupament de ciutats compactes. 
Reducció de la mobilitat. 
Centres urbans vius (no desertitzats). 
Equilibri territorial. 
Protecció del medí i del patrimoni. 

-Respecte als ciutadans (entesos coma consurnidors): 

Proxirnitat. 
Disposició d'una densitat comercial. 
Oferta diversificada. 
Qualitat de servei. 

- Respecte al conjunt de la societat: 

Generador d'ocupació. 
Professionalització. 
Disponibilitat de productes de proxirnitat. 
Generador de valors en responsabilitat social empresarial 
Facilitador de convivencia i seguretat. 

D O O 8 4 1 6. 01.17 ~j {~ {::, • 

A continuació es faciliten unes dades que justifiquen la preservació dels trets basics de la regulació 
prevista a 1 'A vantproj ecte de llei. 

Amb les dades del grafic següent es mostra l'evolució d'empreses i establiments de comen; al detall 
experimentada entre l'any 2008 i el 2013, .en que es posa de manifest que durant la crisi económica 
les xifres són més favorables a Catalunya que a la Comunitat de Madrid i respecte a la mitjana estatal. 
Cal indicar que la legislació en materia de comen; en aquesta darrera comunitat autónoma ha optat per 
la desreguralització, a través de les lleis 2/2012 de 12 de juny, de dinarnització de l'activitat 
comercial de la Comunitat de Madrid i la Llei 1/2008, de 26 de juny, de modemització del comers; de 
la Comunitat de Madrid. 
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Evolució d'empreses i establiments de comer~ al detall 

2008 

Empreses 

Catalunya 84.006 

Comunitat de Madrid 62.623 

Estat espanyol 536.857 

Establiments 

Catalunya 101.426 

Comunitat de Madrid 75.608 

Estat espanyol 645.198 

Densitat comercial (establiments / 1.000 hab.) 

Catalunya 13,77 

Comunitat de Madrid 12,06 

Estat espanyol 13,98 

Font: INE. DIRCE 

1 : • •• : · :: ~!:- .:·:... 

2013 Variació 08 - 13 

75.983 -9,55% 

55.501 -11,37% 

477.463 -11,06% 

95.777 -5,57% 

69.082 -8,63% 

592.172 -8,22% 

12,68 -7,92% 

10,64 -11,77% 

12,56 -10,16% 

El gratic que ve a continuació insisteix en aquesta línia i demostra que les variacions interanuals, mes 
a mes, l'index de les vendes de comen; al detall han estat més favorables a Catalunya, des de l'inici de 
l'any 2013 fms a l'actualitat. 

Variació interanual de l'índex de vendes de comer~ al detall (IVCD) 
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Per últim, a nivell d'ocupació, dels dos grafics següents es despren que, malgrat que s'ha prodult 
durant els darrers 5 anys, i en el context d 'una severa crisi economica, la destrucció de llocs de treball 
en el sector del comers: al detall, 1 'evolució no segueix la línia continua de destrucció que mostren les 
xifres per al conjunt de treballadors de Catalunya. 

Ocupats en el comer~ al detall a Catalunya (milers) 
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En materia d'horaris comercials, s'ha d' indicar, a més, que l 'Avantprojecte de llei .recull, tal com 
s'indica en altres apartats d'aquesta memoria, es limita a reproduir ! 'actual marc regulatori a 
Catalunya. 

En aquest cas també es oportú esmentar 1 "'informe económico y social sobre los efectos de la 
liberalización de horarios comerciales (argumentación, estadísticas y referencias de estudios)", d ' 11 
de marc;: de 2013, elaborat perla Direcció General de Comerc;:, que s'annexa a aquesta memoria i al 
qual s'ha fet esment anteriorment, per concloure que la regulació establerta per l'Avantprojecte de llei 
resulta 1' opció més beneficiosa per al sector. 

Aquest informe indica que el conjunt de la normativa catalana en materia d'horaris comercials des de 
l 'any 2004 (rnitjanc;:ant la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials) ha donat resposta als 
interessos del conjwlt de la ciutadania, tant de comerciants com dels consumidors, amb l'establirnent 
d'un llindar m:him d'hores setmanals d'obertura (72 hores), amb l'establiment d'uns dies d'obertura 
en diumenges i festius, i la fixació de 1 'horari d ' obertura i tancament (7h - 22h) 

Aquestes pautes es consideren suficients per compatibilitzar la llibertat de les persones consumidores 
amb una competencia lliure i lleial entre els operadors. 

No obstant aixo i precisament per les necessitats específiques de determinades actlvltats i 
localitzacions, la regula ció és permeable a múltiples situacions d' excepcionalitat ( establiments 
d'alimentació per sota de 150 m2

), condició de trobar-se en un municipi turístic, ubicació específica 
(dins d'un hotel, al costat d'un museu, ... ). S'ha estimat que entre un 20% y un 30% dels comen¡:os 
catalans tenen una completa llibertat d 'horaris. 

En aquelles zones on !'afluencia de turistes demanda una major flexibilització dels horaris comercials, 
aquesta ja existeix. En aquelles zones on dita llibertat no es una demanda, ni de les persones 
consumidores, ni del conjunt del sector empresarial, introduir-la suposaria fomentar situacions de 
competencia asimetrica a rnig termini, amb el consegüent trencament de 1 'equilibri existent en el 
sector i provocaría desequilibris entre formats. 

No exist~ix cap evidencia de que aquestes extemalitats negatives i el seu cost social poguessin ser 
compensades por un supo~at increment de las vendes del sector o de la ocupació. 

D'acord, per tant, amb aquestes consideracions extretes de !'informe d'll de mar9 de 2013 i, en 
general, del seu conjunt, al qual ens remetem, podem concloure que la regulació en materia d'horaris 
comercials prevista per 1 'Avantproj ecte resulta 1 'opció més apropiada. 

En darrer lloc, pel que fa a les activitats firals, s'ha d'indicar que el reg1m d'intervenció 
administrativa i !' existencia del Registre d'Activitats Firals previstos en l'Avantprojecte de Uei 
faciliten la informació, la publicitat i la promoció de les fires que es fan a Catalunya. Amb &quest 
conjunt d'inforrnació es facilita que aquestes activitats es coneguin i tinguin exit: puguin tenir més 
visitants i els organitzadors puguin també tenir més empreses expositores. A més el fet de que es facin 
es beneficiós per a !'economía dels municipis i comarques on es realitzen per raó de l'important 
impacte econornic que es genera. 

Per aixo, 1 'opció establerta en 1 'Avantprojecte resulta la més adequada per a les activitats firals. 

2. Analisi de !'impacte de les opcions de regulació considerades 
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L'Avantprojecte de llei té coma destinataris a qualsevol tipus d'empresa comercial o de prestació de 
serveis assimilats a l'activitat comercial i també a les entitats que organitzen activitats firals. 

L' Administració de la Generalitat és, en general, la garant del compliment de les seves prescripcions, 
tenint en compte el que s'estableix al Títol IX (inspecció i procediment sancionador) i X ( infraccions 
i sancions). 

Aquesta funció de garant del compliment de la normativa a carrec de 1 'Administració de la 
Generalitat, no ha de tenir cap repercussió en els seus pressupostos. A més, els mitjans (tant materials 
com personals) amb els quals compta l'Administració han de ser suficients per poder garantir el 
compliment de la Norma. La seva entrada en vigor, per tant, no ha d'implicar cap cost economic 
addicional. 

En aquest sentit, s'ha de ressaltar que el marc legal que es preveu establir no suposa una modificació 
o canvi del model comercial i de les activitats firals vigents que impliqui la necessitat de disposar de 
recursos addicionals. L' A vantproj ecte de llei su posa, en síntesi, i tal com s' exposa en la memoria 
general, una millora de la regulació vigent, amb la qual es pretén sistematitzar i clarificar conceptes, i 
actualitzar-los a la realitat actual. Val a dir, a més, que tot i el caracter més exhaustiu de la regulació 
de la inspecció i el procediment del Títol IX de 1 'A vantproj ecte de llei, en contrast amb la regulació 
dispersa actual . en materia de comen;:, les funcions de control i de procediment que j a exerceix 
l'Administració de la Generalitat es poden seguir mantenint amb els mitjans materials i humans de 
que disposa, sense necessitat d'incrementar els costos com més amunt s'assenyala. A més, les 
conductes infractores recollides en el Títol X de la norma unifica t:n un sol text les infraccions 
establertes actualment en diversos textos legals (Text refós sobre comen;: interior, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/1993, de 9 de mary, la Llei 811994, de 25 de maig, d'activitats firals, i la Llei 3/2014, de 
19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures pera determinades activitats de promoció), i, per tant, 
es mantenen els mateixos nivells de control. ' 

D'altra banda, de 1' Avantprojecte es despren actuacions de control a carrec de l'administració local. 
S'ha d 'assenyalar que es considera que tampoc no portara un increment de la despesa, ates que les 
tasques de control que es desprenen de l'article 84, ja són efectuades pels ajuntaments actualment, 
sense que per tant 1 'Avantproj ecte de llei suposi 1 'atríbució de noves competencies a aquestes entitats 
locals. En aquest sentit, d'acord amb el Text refós sobre comer9 interior, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1993, de 9 de mary, la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals, i la Llei 3/2014, de 19 de 
febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, els ajun'taments ja 
desenvolupen funcions en aquestes materies, i, per tant, s'ha d'advertir que la nova Norma no ha de 
comportar un increment addicional de les despeses. Així mateix, cal considerar que la gestió de la 
declaracions responsables per a la venda o prestació de serveis fora d'establiment a que es refereix 
l'article 18.3 de l'Avantprojecte es poden realitzar, sense necessitat de cap increment de les despeses 
materials i humanes, des de les arees municipals que gestionen llicencies i comunicacions d'acord 
amb les atribucions previstes per diverses normes vigents: Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d'ordenació dels equipaments coínercials o la Llei'20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

Ara bé, en el Títol I de 1' Avantprojecte de llei es preveu la incorporació deis serveis assimilats a 
l'activitat comercial a l'ambit d'aplicació normatiu. Aixo, pero, no significa la introducció de cap 
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regim específi.c d'intervenció previa. Per tant, els controls a fer sobre els serveis assimilats hauran de 
ser de tipus "ex post"i integrar-se dins les tasques rutinaries que ja actualment desenvolupa el 
Departament d'Empresa i Ocupació. Aquestes tasques de control afecten les activitats comercials i es 
fan ordinariament al llarg de l'any. Tot i aixo, cal matisar que l'Avantprojecte demora a un 
desplegament reglamentari posterior la determinació de· quins han de ser els serveis assimilats a 
l 'activitat comercial inclosos en el seu ambit d'aplicació. Per tant, en el moment que es dugui a terme 
aquest desplegament, caldra valorar si la incorpoiació de concrets serveis assimilats a l'activitat 
comercial ha de comportar o no una afectació deis costos materials i humans lligats als controls "ex 
post" i, en el .seu cas, quantificar els seus costos. · 

Quant al fons de sortida per incentivar el relleu en l'activitat comercial o en la prestació de serveis 
assimilats a l'activitat comercial per als empresaris autonoms que optin per anticipar el seu cessament, 
garantint la continuitat de l'activitat económica, s'ha d'indicar que l'aprovació de l 'Avantprojecte de 
Llei no ha de comportar per si mateixa un impacte p1:essupostari específic, ates que no s'hi preveu cap 
dotació. No obstant aixo, cal assenyalar que han de .ser els pressupostos aprovats anualment els que 
han de preveure les dotacions de credits específics destinats al fons de que podra disposar 
1 'Administra ció de la Generalitat. 

D ' altra banda, el Títol VII de 1 'A vantproj ecte de llei preveu que 1 'Administració de la Generalitat 
pugui subscriure convenís de col-laboració per contribuir en el compliment de la Norma. No obstant 
aixo, cal indicar que 1' entrada en vigor de la norma no comporta cap impacte pressupostari, perque 
han de ser els convenís de col·laboració concrets els que hauran de quantifi.car, si s'escau, les 
despeses que comportara la seva subscripció. Ajxí mateix, ha de ser en la fase d 'elaboració deis 
convenís quan caldra comprovar si es disposa del credit pressupostari sufi.cient per poder formalitzar
los. 

Per últim, i respecte al Pla de foment de la competitivitat del comery urba a que es refereix el Títol 
Vill de l 'Avantproj ecte, tampoc 1 'aprovació de la Norma ha de generar per sí mateixa un impacte 
pressupostari. Com passa amb els convenís, ha de ser durant la seva elaboració quan s'hagin de 
determinar les seves repercussions economiques. . 

b) Informe d'impacte economic i social 

Aquest apartat comporta fer una avaluació dels costos i deis beneficis que implica 1 'aplicació de la 
iniciativa legislativa per als seus destinataris i per a la realitat social i economica. 

D ' entrada cal indicar que !' impacte que ara s'analitza s'ha de connectar amb els objectius de 
l'Avantprojecte de llei que s'han expo.sat: 

Per realitzar l'anhlisi economica en termes d'impacte econormc i social cal determinar la seva 
afectació. L'Avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comery, serveis i fires té una afectació 
molt diversa i heterogenía. Si bé incideix principalment i directament sobre les empreses comercials o 
de prestació de serveis assimilats a l ' activitat comercial i les empreses i entitats dedicades a 
1' organització de fires, també afecta les administracions públiques, en tant en quant són les 
encarregades de vetllar pe!' compliment del seu contingut. Així mateix, i d 'una forma indirecta afecta 
els ciutadans i les ciutadanes en la seva qualitat de persones consumidores deis productes i serveis 
oferts per les empreses comercials. 
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Pel que fa a l'afectació general sobre les empreses, d'acord amb les darreres dades de l'enquesta 
anual de serveis de l ' Institut d'estadística de Catalunya (Idescat, 2011), a Catalunya hi ha 127.510 
empreses dedicades al sector comen;: i 77.396 empreses dedicades a la prestació de serveis assimilats 
a l'activitat comercial. Aquestes empreses compten en conjunt amb un total de 233.729 establirnents, 
que donen ocupació a 803.525 persones, de les quals un 78,4% són assalariats, i representen un volum 
del valor afegit bruta cost de factors (V AB c.f.) de 24.243 milions d'euros (veure quadre A). 

Es tracta dones d'un sector que té un pes irnportant en !'economía catalana, tant pel que fa al V AB 
que genera (12,9% del total), com pel nombre de persones a les que dóna ocupació (22,9% del total). 
En aquest sentit, cal assenyalar que és un sector intensiu en el factor treball ates a la seva estructura 
de PIME, amb un pes important dels empresaris autonoms. 

QuadreA 

Les magnituds economiques s'expressen en milers d'euros 

Principals resultats 2011 Comer~ Serveis 

Nombre d'empreses 

Nombre d'establiments 

Ocupats 

Assalariats 

Ingressos d'explotació 

Volum de negoci 

Altres ingressos 

Variació d 'exist(mcies de productes acabats i en curs 

Despeses d'explotació 

Consum de primeres materies i altres provei'ments 

Consum de mercaderies 

Treballs fets per altres empreses 

Despeses de personal 

Despeses en serveis exteriors 

Altres despeses 

Dotacions per a amortitzacions 

Inversió bruta en actius materials 

Inversió bruta en actius intangibles 

127.510 

152.558 

561.935 

452.878 

129.337.983 

2.074.252 

21.999 

2.561.256 

93.431.566 

1.613.314 

13.651.818 

13.633.089 

254.269 

1.569.977 

1.651.029 

206.494 

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta anual de serveis de I'INE. 

Ámbit sectorial: La branca de serveis inclou les d ivisions de la CCAE-2009 següents: 

- Serveis de menj ar i begudes (56) 

- Activitats de fotografía (742) 

- Activitats veterinaries (75) 

- Activitats de lloguer (77) 

77.396 

81.171 

241.590 

177.017 

9.894.555 

199.554 

20.961 

3.344.900 

189.740 

300.376 

3. 150.280 

1.887.993 

47.564 

267.180 

218.715 

37.930 
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- Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i d'efectes domestics (95) 

- Altres activitats de serveis personals (96) 

Notes: 

r·· · 
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1.- No es disposa de la informació desagregada d'activitats de fotografía, per aquest motiu s'ha indos el 
conjunt de la branca Altres activitats professionals i tecniques (74) 
2.- Les dades relatives a altres activitats de serveis personals fan referencia a l'any 2008, ates que a partir 
de l'any de referencia 2009, aquesta branca s'investiga seguint un sistema rotatori, raó per la qual alguns 
anys no es disposa de dades. A més, aquesta branca inclou la classe 9603 Pompes fúnebres i activitats que 
s'hi relacionen, que no esta subjecte a aquest avantprojecte 

Respecte de l'afectació a les administracions públiques, l'Avantprojecte parteix del principi de 
cooperació i coordinació entre les administracions, tal i com es recull a l'article 52, per evitar 
duplicitats en l' aplicació de la normativa i del seu desenvolupament, ambla corresponent disrninució 
de carregues adrninistratives per a les empreses, tot maxirnitzant l'agilitat i !'eficiencia de les 
adrninistracions. Així mateix, cal assenyalar que l'Avantprojecte no atorga noves competencies a 
l 'adrninistració local, tal i com s'ha assenyalat a l 'apartat sobre !'impacte pressupostari, amb 
l'excepció de la declaració responsable relativa a les vendes de caracter efímer, sinó que compila en 
un text · legal la normativa que actualment es troba dispersa en diferents normes. A més, 
l 'Avantprojecte defineix i reconeix les competencies de l'administració local. 

Finalment, quant als efectes indirectes de la regulació a la ciutadania, entesos com a persones 
consumidores i, per tant, compradores dels productes o serveis que ofereixen les empreses comercials 
, cal indicar que 1 'Avantproj ecte de llei persegueix la consecució d 'un equilibri territorial que 

. garanteixi l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes a la xarxa de serveis comercials que s'adapti a les 
seves necessitats i exigencies. 

Dins d' aquest marc, una altra de les finalitats de l'Avantprojecte, és l'afavoriment de la cohesió social, 
ecologica, economica .i institucional, mitjanr;:ant la prossecució d'equilibris econornics en lloc del 
tradicional creixement lineal i acumulatiu. Concretament, es pretén garantir l'aprovisionament, la 
diversitat d'oferta i la multiplicitat d'operadors en un model de barrí, poble o ciutat que ofereixi les 
mateixes possibilitats per a tots els ciutadans i ciutadanes i tots els sectors socials, incloent en aquest 
objectiu la integració de les situacions de dependencia. 

Així mateix, es pretén evitar els desplar;:aments innecessaris que congestionen les infraestructures 
públiques i incrementen la contaminació atmosferica derivada del transit de vehicles Per tant, es 
preveu que el model de sostenible perseguit per l 'avantprojecte de llei aporti beneficis, tot i ·que 
dificilment quantificables, a nivell social i mediambiental. 

Pel que fa a les xifres que representa la ciutadania, s'ha d'assenyalar que les últirnes dades oficials 
indiquen que l'any 2013 la població de Catalunya és de 7.553.650 habitants, dels quals podríem 
considerar que un 81,6% són compradores potencials (majors de 18 anys). 

No obstant aixo, cal remarcar que 1 'A vantproj ecte no té com a finalitat principal protegir les persones 
consumidores, sinó ordenar i sistematitzar les modalitats de venda i les activitats promocionals que 
poden desenvolupar les empreses comercials, i especificar aquelles practiques que es consideren 
prohibides o bé deslleials, des d'una optica de cercar un equilibri entre els diferents operadors, 
nombrosos, tal i com es posa de manifest del quadre A, i heterogenis quant a dimensions, a 1 'hora de 
competir en el mercat. En aquest sentit, s'ba d'indicar que les persones consumidores ja disposen 
d 'una eina específica que té com a finalitat principal la protecció general dels seus drets i interessos, 
la Llei 22/201 O, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
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D 'altra banda, i per la seva especificitat, cal fer referencia a la regulació dels horaris comercials i 
després a les activitats firals. 

D'altra banda, i pel que fa a la regulació dels horaris comercials, 1 'Avantprojecte de llei es limita a 
incorporar en el seu Títol IV la regulació vigent en la materia actualment prevista a la Llei 3/2014, de 
19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinarles activitats de promoció. Aquesta 
incorporació a la Llei respon a l'objectiu general de la Norma de compilar en un únic text la legislació 
vigent reguladora del comen;, serveis i fires, de la qual forma part la regulació dels horaris comercials 
que desenvolupen els comerc;:os. 

S'ha de tenir en compte que, tot i que la legislació en materia d'horaris comercials forma part de les 
competencies exclusives de la Generalitat, d'acord amb l'article 121.1 e) de l'Estatut, la seva 
regulació ha de respectar "el principi constitucional d'unitat de mercat", termes que el mateix article 
121.1 e) de l'Estatut estableix. 

D'acord amb aixó, l'Estat, invocant la seva competencia exclusiva en materia de bases i ordenació de 
la economia ( article 149 .1.13a de la Constitució ), estableix un marc general de regulació dels horaris 
comercials, a través de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials. Aquest marc general 
es pot resumir en els tres punts següents: 

- L'article 3 estableix un regim general d'horaris dels establiments comercials i que les comunitats 
autónomes no poden restringir. 

- L'article 4 es refereix al regim dels diumenges i festius d'obertura comercial permesa. 

- L 'article 5 estableix una llista de tipologies d'establiments comercials exclosos de l'aplicació del 
regim general d'horaris prevista l'article 3. 

Aquesta regulació estatal ha sofert darrerament dues modificacions a través de sengles Reials decrets 
lleis. 

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l 'estabilitat pressupostaria i de 
foment de la competitivitat, a través de l'article 27, va modificar parcialment la Llei 1/2004, de 21 de 
desembre, d'horaris comercials. Aquesta modificació va afectar el tres articles esmentats 
anteriorment. No obstant aixó, val a dir que la Generalitat s'ha mostrat disconforme amb aquesta 
modificació parcial i, per aixó, el Govern la té recorreguda davant el Tribunal Constitucional (recurs 
d'inconstitucionalitat núm. 1983-2013, segons providencia del mateix Tribunal publicada al BOE 
núm. 114, de 13 de maig de 2013). En el recurs d'inconstitucionalitat, en síntesi, s'argumenta que la 
modificació parcial de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials, es fa a través d'una 
norma (el Reial decret llei) en la qual no es justifiquen els motius d'urgencia i necessitat necessaris 
per a aquest tipus de disposicions (decrets lleis) i que les modificacions establertes trenquen 
l 'equilibri de competencies, derivat de la redacció originaria de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, de 
l'Estat i les comunitats autónomes a l'hora de regular la materia. En aquest sentit, es considera que les 
modificacions limiten de forma severa la capacitat de la Generalitat per regular el regim d 'horaris 
comercials en el seu territori en aplicació de la competencia exclusiva reconeguda a l 'article 121.1 e) 
de 1 'Esta tu t. 

Recentment, el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l'eficiencia, mitjanc;:ant els articles 4, 5 i 7 modifica novament la Llei 
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1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials, en aspectes determinats que afecten el regim de les 
anomenades zones de gran afluencia turística. 

Per tant, i d 'acord amb el marc general establert perla Llei 112004, de 21 de desembre, la ·Generalitat 
estableix el seu regim d'horaris comercials. En aquest sentit, cal indicar com anteriorment s'ha 
afmnat, que ho fa en el mateix sentit que la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de 
mesures per a determinarles activitats de promoció, i, en conseqüencia d 'una forma respectuosa 
respecte a la redacció originaria de la Llei 1/2004, de 21 de desembre~ 

Cal dir que la regulació dels horaris comercials a les empreses comercials afecta les que es dediquen a 
la venda de mercaderies, les dades de les quals s'han inclos en el quadre A d'aquest apartat. D 'acord 
amb aquestes dades, veiem que la regulació esmentada afecta un total de 127.510 empreses, amb un 
total de 452.878 persones assalariades en el sector. 

D'aquesta regulació dels horaris comercials s'ha de ressaltar el seu impacte sobre la ciutadania que 
treballa en el sector comerc;:, que, com s'acaba d'indicar, ocupa 452.878 persones. 

La regulació té en consideració la necessitat de poder conciliar la vida laboral i familiar de les 
persones que treballen en el sector i en aquest marc cal destacar que es preveu que els establiments 
comercials, en general, obrin els dies feiners, de dilluns a dissabte, i estiguin tancats els diumenges i 
festius .. 

La Resolució del Parlament Europeu, de 12 de desembre de 1996, sobre el treball dominical, 
demanava als estats que prestessin l'atenció deguda a les tradicions culturals, socials i religioses, i 
també a les necessitats farniliars de la ciutadania, i que reconeguessin el caracter especial del 
diumenge coma dia de descans. Es demanava també als estats que ajustessin la normativa d'obertura 
dels comerc;:os a la normativa sobre el temps de treball dels treballadors i treballadores assalariats pel 
que fa al descans dominical. En aquest sentit, l'Avantprojecte s'acull als objectius de la Resolució del 
12 de desembre de 1996, en recollir un regim d'horaris comercials que coma regla general estableix 
!'obertura ordinaria en els dies feiners, de dilluns a dissabte, i només preveu !'obertura autoritzada en 
diumenges i festius de deu dies de l'any natural -vuit dies fixats per la Generalitat i dos pels 
municipis-, que a més també poden efectuar fms a 2 canvis en els vuit dies fixats pel Departament 
competent en materia de comerc;:. 

D 'altra banda, i pel que fa a !' impacte que comporta l 'Avantprojecte de llei, s'han de fer les 
consideracions següents: 

La regulació limita els horaris d'obertura dels comerc;:os, pero resta oberta a múltiples excepcions; 
d' aquesta forma, prima 1' adaptació de 1' oferta comercial a les necessitats concretes de la ciutadania, 
per sobre de la restricció pura o de la flexibilització desordenada. 

A Catalunya, les di verses excepcions a la llei general d 'horaris engloben entre un 20 i un 30% de 
!'oferta comercial. És a dir, que més d'una cinquena part dels establiments comercials no estan 
subj ectes a cap restricció en aquest sentit. 

Per mancances a les fonts estadístiques, i per les interseccions que existeixen entre els diferents grups 
d'excepcions, no és possible realitzar un calcul més precís d'aquest percentatge. 

Tanmateix, dues dades prou orientatives són les següents: 
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- Tenen llibertat d'horaris els establiments corresponents a petites i mitjanes empreses, i 
majoritariament d'alimentació, amb una superfície de venda inferior a 150 m2

• Si bé no es disposa 
d' informació estadística per quantificar aquesta categoría, s' estima que els establiments 
majoritariament d'alimentació inferiors a 120 m2

, l'any 2009, eren aproximadament 22.442. Aixo 
suposa el 23,43% de }'oferta comercial catalana (font: elaboració propia a partir de dades del Dffi..CE 
de l'INE i de l'enquesta anual de serveis de l'IDESCAT). 

- L'excepció a la normativa d'horaris que suposen els municipis considerats turístics afecta 109 
municipis (sobre 947), on té la seva primera residencia el 15,3% de la població catalana (1,2 milions 
d'habitants) 

No obstant aixo, cal indicar que en aquestes dades no s'incorpora la recent declaració coma zona 
turística de determinad es arees de la ciutat de Barcelona: aixo comporta que passen a ser 11 O 
municipis turístics, tot i que aquesta qualificació només es refereix al període compres entre 1'1 de 
juliol i el15 de setembre de 2014, i en horari de 10 a 18 hores (8 hores). 

Pel que fa a la cobertura de les necessitats de les persones consumidores fora de l 'horari basic (de 7h 
a 22h), es considera satisfeta gracies a !'oferta de les botigues inferiors a 150 m2 (majoritariament 
d'alimentació) i a les anomenades botigues de conveniencia. Així mateix, la majoria de municipis 
turístics no tenen cap restricció d'horari noctum. No existeix una demanda real que requereixi l'oferta 
a tates hores i per a qualsevol producte. 

Quant al potencial de les compres en diumenge i dies festius, s'ha d'indicar que mentre no canvi1 el 
potencial de compra de la població, les vendes en diumenge són vendes que s 'han deixat de realitzar 
els altres dies de la setmana. L'obertura en diumenge no fa augmentar la facturació global del sector, 
pero sí que incrementa necessariament les despeses per als negocis, la reordenació dels toms de 
personal (per als grans empreses) i la prolongació de la jornada laboral (pera les _PIMES, en especial, 
les microempreses). 

Respecte a la conciliació d'horaris en diumenge i dies festius, un argument classic en favor de la 
liberalització d 'horaris comercials és l'increment de possibilitats per a les persones consumidors a 
l'hora de comprar; argument, aquest, que sol vincular-se a la majar participació de la dona al mercat 
de treball i a l'auge del que es coneix coma noves formes familiars. En realitat, liberalitzar !'obertura 
en diumenges no resol els problemes de fans de la conciliació d'horaris. Més aviat els accepta, en fa 
recaure les conseqüencies sobre els comerciants i precaritza el temps d'oci de les persones. Aquests 
problemes s'haurien de resoldre mitjanc;:ant polítiques transversals que impliquin empreses, món 
educatiu i les diverses administracions públiques. 

D'altra banda, !'obertura en diumenges només és assumible per part de les grans empreses, que tenen 
plantilles extenses i flexibles; per al petit comerciant és practicament impossible. 

Traslladar compres deis dies entre setmana als diumenges equival a traslladar facturació del petit 
comerc;: a les grans superfícies. La suposada ocupació que es creés a curt terrnini no seria tal, en cas de 
grans plantilles amb malta flexibilitat i precarietat contractual. A més, es veuria compensada per una 
destrucció d'ocupació a mitja termini, en la mesura que els petits comerc¡;os es veiessin obligats a 
tancar. 

Pel que fa a l'ocupació, que la liberalització d'horaris comercials tingui efectes positius o negatius 
sobre el mercat de treball depen de les particularitats de cada territori. Els efectes positius es 
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relacionen normalment amb 1 'augment de 1 'ocupació, i els negatfus· amb una· precarització d' aquesta. 
És important que la norma s'adapti a cada territori concret, com passa amb els municipis turístics. 

Per exemple, si el treball de M. Skuterud (The impact of Sunday shopping on employement and hour 
ofwork in the retail industry: evidenceform Canada, European Economic Review, n° 49, pp. 1953-
1978, any 2005). demostrava que la relaxació en }'obertura els diumenges al Canada va comportar un 
increment de l'ocupació, el treball de R. Price (Extended trading hours more retail jobs?. 
International Journal of Employement Studies, vol. 13, n°1, april, pp 133-156 , any 2005) va 
demostrar comen una cadena de supermercats a Queensland (Australia,) !'obertura de més diumenges 
tot just provoca un traspas de contractes fixos a temporals, amb salaris més baixos. 

D 'altra banda, cal indicar que les hores legals d'obe1tura no solen coincidir amb les hores efectives 
d'obertura. Segons un estudi de l 'aleshores Departament de Comen;, Turisme i Consum, de la 
Generalitat de Catalunya, el 2004 es podien abrir a Espanya un total de 3.840 hores a l'any (hores 
legals), i se'n van obrir, de mitjana, 2.168 (hores reals). Per tant, el quocient que resulta de la divisió 
entre les hores legals d'obertura i les hores reals d 'obertura esta pels volts de 1,7- 1,8 . Ésa dir que, 
fins i tot existint restriccions a !'obertura, la realitat a peu de carrer és que els comer~os obren for9a 
menys hores de les que poden obrir. 

Per últim, cal fer una referencia al cas de Barcelona. 

La legislació estatal pretesament basica (el Reial decret llei 20/2012, esmentat anteriorment) 
determina que la ciutat de Barcelona -entre d'altres grans ciutats de l'Estat- ha de declarar 
"obligatoriament" una zona turística en el seu territori municipal. 

La legislació catalana determina que siguin els ens locals -en cas de creure-ho oportú i d' acord amb 
els comerciants- qui sol·licitin la declaració de municipi turístic, ja sigui pera tot el municipio pera 
una part, pera tot el día opera una franja horaria, i pera tot l'any o només pera una epoca de l'any. 

Finalment, l'Ajuntament de Barcelona, d 'acord amb la legislació catalana vigent, ha demanat la 
declaració de zona turística de deterrninades arees delimitades de la ciutat, per abrir durant una franja 
horaria limitada (de 10 a 18 hores), i durant la temporada turística alta (de juliol a mitjans de 
setembre) de 2014, amb l'acord preví del conjunt de comerciants de la ciutat. La Direcció General de 
Comer9 el 1 O de julio! de 2014 ha autoritzat la declaració de la zona turística de Barcelona en els 
termes assenyalats. 

La regulació catalana d'horaris comercials vol garantir un optim aprofitament de la demanda 
originada pels fluxos turístics, pero vol fer-ho sense convertir les zones turístiques en un reclam 
comercial de cap de setmana per als residents a la ciutat i/o a la resta de l'area metropolitana. 
D 'aquesta forma es garanteix una oferta comercial territorialment equilibrada. 

Pel que fa a les activitats firals, 1 'Avantprojecte de llei manté els conceptes generals d'activitat firal i 
de fira i fires-mercat. D'altra banda, es mantenen els regims d'intervenció administrativa 
(comunicació previa i autorització en el cas de l'ocupació d'espais de domini púbic), carregues que es 
valoren en l 'apartat sobre !'impacte normatiu. 

Així, l'Avantprojecte de llei defineix activitat frral: és la manifestació comercial que té per objecte 
l'exposició de béns o l 'oferta de serveis per afavorir-ne el coneixement i la difusió, promoure 
contactes i intercanvis comercials i apropar 1' oferta de les di verses branques de 1' activitat económica 
a la demanda, si té les característiques següents: 
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- Tenir una durada limitada en el temps. 
-Reunir una pluralitat d'expositors. 

Quant el concepte de frra, 1' Avantprojecte indica: que és l 'activitat tiral de caracter periodic que 
s 'adrer¡;a principalment al públic professional. 

Pel que fa a tira mercat, 1' Avantprojecte la detineix com l'actiyitat tiral de caracter periodic que 
s'adrer¡;a al públic en la qual, de manera complementaria, s'~ poden dura terme també ope:racions 
comercials amb·retirada de mercadería. 

Cal destacar que 1 'Avantproj ecte de llei estableix aquestes defmicions pertilant la seva distinció amb 
relació a activitats prot"nocionals comercials que en la practica es confonen amb les tires, en especial, 
amb les tires-mercat, en tant en quant aquestes activitats tirals permeten, encara que de forma 
complementaria, l'adquisició de mercadería. Amb la regulació prevista es pretén que les activitats 
promocionals preponderantment comercials quedin subjectes a la regulació general aplicable a les 
empreses comercials i, per tant, no puguin invocar la seva subjecció al regim de les activitats tirals. 

S'ha de destacar que l 'Avantprojecte manté el Registre d'Activitats Firals (RFAC), en el qua!, d'otici, 
s'inscriuen les activitats firals comunicades. En aquest sentit convé ressaltar que la inscripció no 
suposa cap carrega addicional a les empreses, ates, que com s'indica, la inscripció es practica d'otici. 
A més, s'ha de ressaltar que aquest Registre és una eina fonamental peral coneixement i la promoció 
de les tires que tenen lloc a Catalunya, pels efectes de la seva publicitat. 

En aquest marc, i per fer una aproximació a l'impacte que representa la regulació de les activitats 
tirals, donem unes xifres sobre el nombre d'empreses afectades, a partir de les dades que consten en el 
RAFC. . 

En el moment d'elaborar aquesta memoria al RAFC hi ha un total de 378 entitats inscrites coma 
organitzadores d'activitats tirals: 23-8 (63% del total) són Entitats Municipals, principalment 
Ajuntaments, 5 (1,3%) són Fundacions, 3 (0,8%) són Cansareis i 132 (34,9%) son altres tipus 
d 'entitats. D'aquestes darreres 132 entitats 33 (8,7%) són societats anonimes o societats limitades, 
assimilables a Pimes. 

L'avantprojecte de Llei no contempla més lirnitacions a l'exercici del principi de llibertat d'empresa i 
d'establiment que els imprescindibles derivats de la incardinació de l'activitat economica en el marc 
establert per 1' ordenament jurídic vigent. 

No obstant aixo cal senyalar que l'avantprojecte preveu una sene de lirnitacions puntuals que 
obeeixen a circurnstancies específiques derivades de la materia regulada. Que tenen la seva raó de ser 
en base als motius següents: 

A) LIMITACIONS RELATIVES ALS ESPAIS 

L'article 11, relatiu a zones de degustació, estableix un percentatge, que ha estat consensuat entre les 
operadors en conflicte, per delimitar les zones dels establiments que podran estar destinades a la 
degustació, com a activitat complementaria, sense que es considerin com activitat de restauració, i per 
tant, a aquesta zona no els hi seria d'aplicació els requisits especítics d 'aquesta activitat. 
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No obstant atxo, qualsevol establiment comercial pot compatibilitzar ambdues activitats amb la 
proporció que consideri convenient pero complint ambles condicions inherents a ambdues activitats. 
Per tant es regula una excepció que pot arribar fins el33% de la superfície de venda de l 'establiment. 
L' article 3 7.1 lletres j), k) i o), estableix limitacions de superficie per poder acollir-se a les excepcions 
en materia d'horaris comercials previstes en els respectius apartats. 
Per tant es tracta d'excepcions a la norma general per tal de que determinats establiments puguin obrir 
per satisfer demandes de consum específiques, de conformitat amb el model que la Llei pretén 
promoure ( apartats j) i k) i en el cas de 1' apartat o) d' acord amb el marc norma ti u estatal. 

B) LIMITACIONS TEMPORALS 

L'article 15.5 preveu la mateixa durada de les autoritzacions pera la venda no sedentaria en mercats 
de marxants queja figura en el article 10 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de mar<;, sobre comer<; 
interior, modificat perla Disposició Addicional Tretzena de la Llei 7/2011, de 27 de julio!. 
En tractar-se d'una activitat económica que es desenvolupa en sol de titularitat pública, esta subjecte a 
autorització administrativa municipal que ha de tenir una durada determinada (en aquest cas 15 anys). 
Aquest termini permet l'adequada autorització de qualsevol tipus d'inversió que puguin efectuar els 
marxants en funció de la parada que utilitzin inclosos vehicles tenda. Aquest termini, queja estava 
vigent, no ha estat objecte de cap recurs en cap ambit. 
Els articles 22.4 i 22.5, estableixen la durada maxima de la venda en liquidació (1 any) i la possibilitat 
de restricció durant (3 anys), d'acord amb el que estableix l'article 28 del Reial Decret Llei 20/2012, 
de 13 de julio!, que té caracter basic segons la Disposició Final Quarta de la mateixa Llei. 
L'article 24.1 determina que els productes que es vulguin vendre coma excedents de temporada han 
d'haver format part de l 'estoc del venedor un mínim de nou mesos. 
El venedor pot efectuar qualsevol tipus de promoció en qualsevol moment de l'any, pero si el 
comerciant vol anunciar una venda com a "excedents de temporada" o "outlet" ha de tractar-se 
realment d'un excedent de producció o "outlet" i per tant, d'acord amb les indicacions de les 
organitzacions de comerciants, el cicle natural de comercialització de la majo ría de productes 
s'exhaureix als nou mesos (incloses promocions i rebaixes) i transcorregut aquest termini seria quan 
es pot considerar que un producte de temporada esdevé excedent de producció. 
L'article 25.2 relatiu a les promocions amb fmalitat incentivadora, que es poden dur a terme en 
qualsevol moment i que, d'acord amb la jurisprudencia existent, no pot árribar a abastar la totalitat 
dels productes de l'establiment. No obstant aixo es preveuen dues excepcions pel que fa a l'abast de 
la promoció, i en la que es permetria que abastés la totalitat de productes de l'establiment, 
concretament: 
- en cas d'inauguració d'un nou establiment la qual cosa comporta una duració il·limitada. 
- en cas d'activitats de caracter promocional consolidarles en tot el sector, que tenen un caracter 
puntual (p ex: black friday), sempre que l'excepció sigui realment puntual (periodicitat anual i durada 
maxima de dos dies). Aquests parametres que defmeixen l'excepció han estat consensuats amb el 
sector amb 1' obj ectiu de que l 'excepció es mantingui com a tal i no arribi a desvirtuar el concepte 
consolidat de venda promociona!. 
Pel que respecta a les limitacions en materia d'horaris . comercials (p ex: art. 36.2.a de 
l'avantprojecte), s'han d'emmarcar dins del model adoptat pel Govem de la Generalitat pels criteris 
que s 'han exposat. 
És necessari recordar que els horaris comercials es troben fora del marc d' aplicació de la Directiva de 
Serveis en el Mercat Interior (DSMI) i que el propi Estat espanyol estableix limitacions en aquest 
ambit, al igual que la resta de pa'isos de la UE. 
Aquestes limitacions en materia d'horaris comercials tampoc són cap novetat d'aquest avantprojecte. 
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C) LIMITACIONS AL TIPUS DEMERCADERlA 

Les aparents limitacions contemplades en l'apartat dedicat a la venda en rebaixes (article 21) i venda 
de saldos (article 23) en relació als productes que es poden comercialitzar sota aquestes 
denominacions: saldos i rebaixes, no són tals limitacions ates que aquesta modalitat promocionals 
tenen una defmició jurídica consolidada i obeeixen per tant a unes circumstancies molt concretes, per 
la qual cosa el comerciant que opti lliurement perdura terme alguna d'aquestes modalitats de venda i 
que no té cap obligació de realitzar pero que si decideix fer-ho i adopta la denorninació jurídica 
regulada esta informant al consumidor unes condicions que ha de complir. 

d) Per últim, LA "LIMITACIÓ" CONTINGUDA AL' ARTICLE 30 de l' avantprojecte té el seu fonament en el 
dret mercantil de les societats legalment constitu1des que no poden dur a terme activitats econórniques 
que ultrapassin el seu objecte social, per tant no es tracta d'una lirnitació que imposi aquest 
avantproj ecte. 

e) Informe d'impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de carregues administratives 

En primer lloc s 'ha de tenir en compte que un dels obj ectius principals de 1' avantproj ecte és la 
compilació en un sol text norrnatiu de la legislació en materia de comerry, serveis i frres que 
actualment es troba dispersa, i aixó comporta necessariament també la consolidació de- textos i 
continguts normatius (acord GOV/ 114/2016, de 2 d'agost). En aquest sentit la Disposició Derogatoria 
detalla de manera expressa totes les normes afectades que queden derogades. 

En aquest apartat s'especifiquen les carregues administratives establertes a 1' Avantprojecte de llei, per 
tal de procedir a la seva quantificació, pera l 'elaboració i la revisió de normativa amb incidencia en 
1 'activitat económica. 

Cost de la carrega administrativa = Preu X Temps X Quantitat 

L' Avantprojecte de llei estableix les carregues administratives següents: 

- Senyalitzar o retoHtr 

- Sol·licitar títol habilitant 

- Presentar una declaració responsable 

- Presentar comunicació previa 

- Comunicació de dades 

· - Documentar actes 

- Informació a tercers 

- Manterúr documentació 
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- Certificacions tecniques 

- Control i inspecció 

f 

... j¡ fl Q 9 1 h 01 17 . ' -~ J': " .· .. - • 
) ... ~ \) t.· l. o. . .i. - • 

··::. •.. • • • !. 

Pel que fa a la declaració responsable relativa a la venda efímera (l'activitat de venda o prestació de 
serveis fora d'establiment), l'avantprojecte determina l'obligació de presentar aquesta declaració a 
l'ajuntament del municipi on es pretengui realitzar, conforme l'activitat s'adequa a la normativa 
vigent en materia de comery i en materia de seguretat d'esdeveniments de caracter públic. En aquest 
sentit, cal assenyalar que aquestes activitats estan sotmeses tant a les condicions formals, 
d'informació i desistiment que s'estableixin en les disposicions que transposin a l 'ordenamentjurídic 
intem la Directiva 2011/83/UE, de 25 d'octubre. Així dones, l'avantprojecte transposa aquesta 
Directiva mitjan9ant una declaració responsable, ates que s'ha estimat que és el tramit administratiu 
que suposa una carrega més redu!da, tot permetent realitzar el control ex-post deis diversos riscos que 
poden derivar-se de l'activitat: pels consumidors, sanitaris, de seguretat, etc. 

Respecte al regim de comunicació de les activitats firals, cal indicar que 1' Avantprojecte no recull cap 
novetat respecte a la legislació vigent en la materia (Llei 8/1994, de 25 de maig). S'ha d'indicar que la 
transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, a través del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, 
pera l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, va comportar l'establiment 
d'aquest regim de comunicació en substitució de la regulació anterior, que establía l 'obligatorietat de 
disposar d'una autorització previa per poder dur a terme l'organització deis esdeveniments, fossin 
fires o fires-mercat. Així mateix, i en coherencia amb la Directiva 2006/123/CE, es manté el regim 
d'autorització quan l 'activitat frral concreta comporta l 'ocupació i l'ús d'espais de domini públic. 

Finalment, quant a la col·laboració en les tasques de control i inspecció, cal diferenciar entre la 
carrega que representa la obligació de facilitar la informació requerida en la inspecció (basicament, 
l 'autorització d'obertura o altres permisos, inclosos els fiscals, que acreditin el compliment de la 
normativa) de la que representa el cost de recopilar les dades i documents que els inspectors sol·licitin 
per realitzar les comprovacions que corresponguin (per exemple la presentació de determinades 
factures de compra de productes i els seus justificants de pagament, albarans d'entrada de 
mercaderies, o documentació acreditativa del volum de vendes). 

Així mateix, a més de les carregues administratives esmentades, val a dir que també es podrien 
identificar coma costos pera les empreses o l'administració: 

~ La formació i qualificació pera l'exercici de l'activitat comercial i la prestació de serveis assirnilats 
a l 'activitat comercial, no s'ha considerat com .a carrega administrativa, jaque es tracta d'una figura 
habilitant que penneti que si en un futur la Generalitat de Catalunya vol establir que pel exercici 
d'una activitat es requereix una formació detenninada, per raons imperioses d'interes general 
degudament justificades, ho pugui realitzar mitjan9ant el corresponent desplegament reglamentan; 

- !' estructura i condicions internes deis establiments comercials, així com d'exposició i venda de les 
mercaderies, estan subj ectes al seu desplegament reglamentan. Fins que no es realitzi aquest 
desenvolupament, no es podra avaluar si esdevé una carrega administrativa; 

- la venda no sedentaria regulada, ja disposa d'un analisi detallat del seu impacte economic i social en 
el Projecte de decret que desplega aquesta modalitat de venda. En aquesta sentit, s'adjunta a la present 
memoria, les memories corresponents al Projecte de decret (annex 3); 
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- la venda de productes i prestació de serveis a distancia, no s 'ha considerat com a carrega 
administrativa d'aquest avantprojecte, ja que únicament es compila la legislació basica d'obligat 
compliment establerta per Directives i normativa estatal, pero en l'articulat del present Avantprojecte 
no s 'hi preveu cap carrega específica; 

-la venda automatica, que només esta subjecte a una autorització municipal quan ocupa vía pública. 
L'Avantprojecte de llei no crea una carrega per si mateix, sinó que fa un incís per recordar que 
l'ocupació de sol públic comporta l'obligació de l' obtenció d'aquesta autorització. Per tant, la 
regulació que estableix aquesta carrega es traba en les diferents ordenances municipals que la 
preveuen; 

- El regim d'autorització de zones turístiques. Es tracta d'un procediment reglat que s'inicia a 
instancies d'una administració local (ajuntament). Val a dir que aquest regim es recull en tota la 
legislació reguladora dels horaris comercials, des de l'any 1994 (Decret 4111994, de 22 de febrer). 
D'é!-cord amb aixo, podem considerar que gran part dels municipis catalans amb zones que es poden 
considerar turístiques, d' acord amb la legisla ció d 'horaris 
comercials, jales tenen declarades. Així mateix, 1' Avantprojecte preveu que les autoritzacions tinguin 
una vigencia maxima de quatre anys. No obstant aixo, s'estableix que la declaració turística es pot 
prorrogar per períodes successius de durada identica al període de vigencia establert inicialment. Les 
prorrogues només necessiten la presentació d'una declaració responsable. Actualment, hi ha 110 
municipis amb zones turístiques declarades. Durant l 'any 2014 només el municipi de Barcelona ha 
demanat i obtingut la declaració d'una zona turística. 

Un cap identifica des les carregues administra ti ves propies establertes per 1 'A vantproj ecte, cal 
procedir a la seva quantificació econornica, d'acord amb la fórmula a dalt esmentada (Cost de la 
carrega administrativa = Preu X Temps X Quantitat). 

Cal indicar, que la quantificació referida a la carrega relativa a les activitats firals, per la seva 
especificitat, s 'efectua de manera individualitzada. 
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EMPRESES DE SERVEIS A CATALUNYA. ANY 2011 

PER SECTOR D'ACTIVITAT I SEGONS DIMENSIÓ EN OCUPATS DE L'EMPRESA 

Descripció del sector CCAE-2009 

Venda vehicles de motor i el seu manteniment i reparació 451,452 

Venda recanvis i accessoris vehicles de motor. Venda 
453,454 

motocicletes 

Intermediaris i comerç engròs matèries agràries i animals vius 461,462 

Comerç engròs aliments, begudes i tabac 463 

Comerç engròs articles d'ús domèstic 464 

Comerç engròs equips per a les TIC 465 

Comerç engròs altra maquinària i equips 466 

Altres tipus comerç engròs 467,469 

Comerç detall establiments no especia litzats 471 

Comerç detall aliments, begudes i carburants .472, 473 

Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 474-477 

Comerç detall en parades i fora establiments 478,479 

Serveis de menjar i begudes 56 

Recerca i desenvolupament i altres activitats professionals 72, 74, 75 

Activitats de Jloguer, agències de viatges i operadors turístics 77, 79 

Act. immobiliàries, artíst iques, d'entreteniment i altres serveis 68, 90-96 

Total 

Total 

8.870 

1.807 

13.525 

5.949 

9.480 

1.295 

5.337 

6.175 

5.929 

19.472 

42.245 

7.426 

41.425 

14.652 

5.522 

38.670 

358.571 

Font: Informació elaborada per ldescat a partir de dades de l'enquesta anual de serveis de l'IN E. 

menys de 

2 ocupats 

3.726 

522 

11.361 

2.370 

3.862 

260 

1.860 

2.059 

2.552 

8.897 

19.443 

5.653 

12.935 

11.863 

3.305 

25.050 

203.439 

de 2a de 10 a de 50 a 
250 

ocupats 

9 ocupats 49 ocupats 249 ocupats ornés 

4.443 608 85 9 

1.090 159 23 13 

1.981 145 33 6 

2.653 774 116 37 

4.318 1.027 227 47 

660 282 76 18 

2.544 803 114 16 

2.998 963 137 17 

3.145 188 15 30 

9.910 619 39 8 

21.307 1.188 205 103 

1.696 52 17 8 

26.278 2.014 154 44 

2.436 272 67 14 

1.821 284 82 30 

12.133 1.285 176 27 

133.895 17.126 3.106 1.005 

A partir de l 'any de referència 2009 les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'investiguen parcialment segu int un 
sistema rot at ori, de manera que cada any s'estudia una part de les seves branques. 
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VOLUM DE NEGOCI DE lES EMPRESES DE SERVEIS A CATAlUNYA. ANY 2011 

PER SECTOR D'ACTIVITAT 1 SEGONS DIMENSIÓ EN OCUPATS DE l'EMPRESA 

Descripció del sector CCAE-2009 

Venda vehicles de motor i el seu manteniment i reparació 451,452 

Venda recanvis i accessoris vehicles de motor. Venda 
453,454 

motocicletes 

lntermediaris i comen; engros materies agraries i animals vius 461,462 

Comer~ engros aliments, begudes i tabac 463 

Comer~ engros articles d'ús domestic 464 

Comer~ engros equips pera les TIC 465 

Comer~ engros altra maquinaria i equips 466 

Altres ti pus comer~ engros 467,469 

Comer~ detall establiments no especialitzats 471 

Comer~ detall aliments, begudes i carburants 472,473 

Comer~ detall equips pera TIC i altres d'ús domestic 474-477 

Comer~ detall en parades i fora establiments 478,479 

Serveis de menjar i begudes 56 

Recerca i desenvolupament i altres activitats professionals 72, 74, 75 

Activitats de lloguer, agencies de viatges i operadors turístics 77, 79 

Act. immobiliaries, artístiques, d'entreteniment i altres serveis 68, 90-96 

Total 

Total 

12.153.077 

3.011.840 

4.465.938 

17.741.650 

20.033.869 

4.678.963 

7.936.375 

21.864.180 

12.542.701 

8.558.073 

15.107.953 

1.243.362 

7.880.482 

2.022.755 

4.529.640 

9.594.505 

211.739.239 

Font: lnformació elaborada per ldescat a partir de dades de l'enquesta anual de serveis de I'INE. 

unitat: milers d'euros 

menysde de2a de 10 a de 50 a 250 ocupats 

2 ocupats 9 ocupats 49 ocupats 249 ocupats o més 

241.205 1.748.419 2.495.733 2.572.619 5.095.101 

85.072 596.726 1.090.251 1.000.883 238.908 

843.811 1.816.541 1.218.735 486.322 100.529 

964.642 4.414.319 5.693.383 3.317.808 3.351.499 

505.201 4.054.349 6.464.702 5.594.602 3.415 .014 

42.993 600.750 1.200.095 1.105.910 1.729.216 

322.906 2.234.037 3.165.855 1.438.543 775.034 

935.726 4.608.918 6.985.315 5.362.529 3.971.692 

213.971 817.379 585.245 346.867 10.579.239 

832.758 4.140.311 2.060.746 968.018 556.241 

1.236.168 6.351.495 2.338.125 1.456.955 3.725.210 

174.218 292.289 291.628 198.290 286.938 

510.367 3.703.221 1.956.476 682.787 1.027.631 

496.858 556.227 336.006 314.988 318.676 

448.452 810.520 945.764 1.063.914 1.260.990 

1.686.649 3.367.058 2.154.094 1.454.608 932.095 

14.097.498 49.871.471 50.496.734 40.826.657 56.446.878 

A partir de l 'any de referencia 2009 les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Aitres serveis" s'investiguen parcialment seguint un sistema 
rotatori, de manera que cada any s'estudia una part de les seves branques. 
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A partir d'aquestes dades, s'ha estimat el nombre de rrúcroempreses, petites, mitjanes grans 
empreses que configuren el sector. 

Activitats de Comer~ i Serveis MICRO PETITA lVllTJANA GRAN 

Venda i re¡¡_aració vehicles de motor i motocicletes 9.781 767 108 21 

Comery engrós i intermediaris, exc. vehicles motor 36.926 3.994 703 138 

Comer9 detall, excepte vehicles motor i motocicletes 72.603 2.047 276 147 

Serveis de menjar i begudes 39.213 2.014 154 44 

Activitats de fotografía 1.991 38 9 2 

Activitats veterinaries 1.076 20 5 1 

Activitats de lloguer 3.113 172 50 18 

Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domestics 3.610 125 17 3 

Altres activitats de serveis personals 17.485 604 83 12 

TOTAL 185.798 9.782 1.405 386 
Nota: S'ha estimat en funció del nombre d 'empreses per sector 1 ocupats, Jaque la mformac1ó relativa al volum 
de negocies presenta agrupada per activitats i segons la dimensió en ocupats de !'empresa 

D'acord amb aquestes xifres s'estima que un 99% de les empreses d'aquest sector són PIME, per la 
qual cosa les diferents carregues administratives han estat considerarles en el disseny de la norma 
d'acord amb els parametres que els hi són propis per tal de minirnitzar !'impacte sobre aquest tipus 
d 'empresa. 

En aquest sentit, i per tal d'evitar desavantatges competitius per a aquests tipus d'empreses s'han 
considerat els parametres "preu ", "temps" i 'jreqüencia" de la següent manera: 

Preu: les obligacions d'informació podran ser complimentades per personal no qualificat, evitant així 
la contractació de professionals extems. 

Temps: Les obligacions d'informació previstes es podran realitzar mitjanc;:ant l'emplenament de 
formularis, simples i que no hagin de ser emplenats per personal qualificat, i ambla previsió d 'emprar 
mitjans telematics per realitzar-ho. Per exemple, en el cas del cens, es preveu que els formularis 
estiguin dissenyats per simplificar el seu emplenament i que es possibiliti realitzar el tramit per 
rnitjans telematics. A més, tal i com ja s'ha assenyalat, únicament se sol·licitaria aquella informació 
que no estigués en disposició de l'administració. 

Freqüencia: s'han redult al maxim les freqüencies de realització de les obligacions d'informació, ates 
que sense aquestes freqüencies mínimes l'administració no podría realitzar les tasques que té 
encomanades. 

Per tot aixo, cal assenyalar que aquest Avantprojecte de llei garanteix, d'una banda, que els costos que 
es generen pera les pimes no impliquen desavantatges competitius respecte a les empreses de major 
dimensió. 1, de l'altra, que les PIME poden operar en condicions de lliure competencia, tot reduint les 
carregues suportad es en 1 'actualitat i incrementant la seguretat jurídica que confereix el fet que una 
sola llei compili la majar part de la normativa vigent, a mode de codi de comen;, solucionant així'la 
problematica de la dispersió dels textos legals i contribuint d'aquesta manera també a la simplificació 
normativa. 

La identificació i quantificació de carregues adrninistratives es detalla als annexos B) i C) 
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A 1 'hora d' an?litzar la simplificació i reducció de carregues, hem de tenir present que aquests dos 
· elements es troben dins dels objectius generals de la norma, tal i com s'ha indicat anteriorment. 

Així mateix, aquests dos aspectes es veuen refors;ats per aquests dos altres objectius de 
1' Avantprojecte de llei: 

- La compilació en un sol text normatiu de la legislació, actualment dispersa, que afecta la materia de 
comen;, serveis i fires. 

Aquesta compilació facilita la comprensió de la simplificació administrativa, en el sentit que els 
destinataris de la Norma trabaran en un únic text una regulació que fins ara es troba dispersa en tres 
lleis diferents: el Text refós sobre comers; interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de mars:; 
la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a deterrninades activitats de 
promoció; i la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals. 

-La rnillora de la regulació normativa: actualització, sistematització i clarificació de conceptes. 

Un altra forma de simplificar regulacions passa per l'establiment de conceptes concisos i adaptats a la 
realitat actual, per la seva ordenació sistemhica i per evitar la seva reiteració. 

Tot plegat s'inscriu dins dels parametres establerts per la Directiva 2006/123/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, en 
concret, en la línia d'afavorir l'eliminació deis obstacles jurídics que afecten la llibertat de circulació 
de serveis i d'establiment. 

A continuació es fa una anfilisi de les mesures de simplificació normativa establertes en 
1 'A vantproj ecte de llei. 

- S'estableixen i sistematitzen una sene de defmicions de conceptes per al conjunt de l'ambit 
normatiu a que afecta la Norma (article 4). 

-Es concreten les diferents modalitats de l'activitat comercial i de prestació de serveis (Títoll) que 
ara es troben dispersades en diferents normes, com són el Text refós sobre comers: interior, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de mars:, sobre comers: interior, i la Llei de l'Estat 711996, de 15 de 
gener, d'ordenació del comers: minorista. 

En aquest sentit, i per tal que 1 'A vantproj ecte constitueixi el text de referencia per als seus destinataris 
(les empreses comercials i de serveis), es recullen els conceptes de les diferents modalitats que 
s'estableixen en la normativa basica estatal (Llei 7/1996). 

-Igualment es fa en el cas de les activitats de promoció (Títol Il). En el text s'estableixen les 
definicions i regulacions d'unes activitats que es troben disgregades actualment en tres textos: el Text 
refós sobre comer9 interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de mar9, sobre comer9 interior, 
la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d 'horaris comercials i de mesures per a deterrninades activitats de 
promoció, i la Llei de l'Estat 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació minorista. 

- Pel que fa a les practiques prohibides i lleial competencia (Títol ITI,) s'actua en el mateix sentit. En 
aquesta regulació, a mé~, es compilen també alguns elements de la Lleí 111990, de 8 de gener, de 
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disciplina del mercat i de defensa deis consumidors 
subministrar productes o serveis). 

dels usuaris (negativa injustificada a 

- En el cas de les activitats frrals (Títol V) s'elimina tata la regulació actual prevista al capítol II de la 
Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals, referent a les frres i exposicions oficials de Catalunya. 

-Es compila en un únic text la regulació de la inspecció i del procediment sancionador en l'ambit de 
comen¡;, serveis i fires (Títol IX), dispersa ara en el Text refós sobre comers; interior, aprovat pel 
Decret legislatiu 111993, de 9 de man;, la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de 
mesures pera determinarles activitats de promoció, i la Llei 111990, de 8 de gener, de disciplina del 
mercat i de defensa dels consumidors i deis usuaris. 

- Per últim, també s'agrupa i sistematitzen les infraccions i sancions en un únic text legal recollides 
actualment en les normes esmentades en el paragraf anterior i també en la Llei 8/1994, de 25 de maig, 
d'activitats firals. 

Quant a la reducció de carregues, a continuació s'indiquen les introdu1des per l'Avantprojecte: 

- Quant a les vendes en liquidació, l'article 26.2 a) de 1' Avantprojecte determina els casos en que es 
poden practicar aquest tipus, pero elimina l'obligatorietat de presentar, davant l'administració, una 
comunicació previa. Aixó contrasta amb la regulació actual, jaque l'article 37 del Text refós sobre 
comers; interior, aprovat pel Decret legislatiu 111993, de 9 de marry, condiciona la practica d'aquesta 
activitat promociona! a la presentació d'una comunicació previa. 

- Pel que fa a la venda de saldos, l'Avantprojecte també elimina l'obligatorietat de presentar una 
comunicació a diferencia del que preveuen els articles 42 (venda ocasional de saldos) i l'article 44 
(venda pennanent de saldos) del Text refós sobre comers; interior vigent. 

Val a dir en aquest cas, que l'Avantprojecte de Llei opta en aquest per una actualització d'aquest tipus 
d'activitat, en la qual es planteja la substitució del seu nom tradicional identificatiu, "saldo". A 
l'actualitat el sector comercial rebutja l'ús d'aquest terme perque les persones clients identifiquen el 
concepte "saldo" amb productes de molt baixa qualitat o molt obsolets o desfasats i, fins i tot, es pot 
t::mprar amb caracter pejoratiu per identificar els establiments comercials que els practiquen. 

Per tant, el concepte de "saldo" queda subsumit dins del concepte d'altres activitats promocionals: les 
vendes en liquidació per circumstfmcies relatives als productes (article 26.2 b) i les vendes "outlet" 
(article 27). Aquestes dues activitats de venda no condicionen la seva practica a la presentació de cap 
comunicació previa. 

- Per últim, en materia d'horaris comercials, es suprimeix el regim d'autorització previa municipal que 
actualment preveu l'article 2.1 j) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures 
per a determinarles activitats de promoció. Aquesta norma estableix que, en el cas de municipis de 
menys de 5.000 habitants, els establiments comercials, de venda personalitzada o en regim 
d'autoservei, els titular dels quals siguin petites o mitjanes empreses que no pertanyin a grups o 
cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial, i amb superficie de venda que no 
superi els 150 m2

, no estan subjectes al regim general deis horaris comercials, amb l'autorització 
previa del pie municipal i la comunicació de 1' Ajuntament al departament competent en materia de 
comerry. 
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L'Avantprojecte recull a l'article 37.1.k) aquest mateix suposit, pero elimina la condició de disposar 
de la previa autorització municipal. 

3. Informe d'impacte de genere 

La normativa vigent, mitjan9ant el Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 
107/1987, de 13 de mar9, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de 1' Adrninistració de 
la Generalitat, amb l'objecte de promoure l'ús d'un llenguatge simplificat i no discriminatori i de la 
terminología catalana normalitzada, exigeix l'ús no androcentric ni sexista delllenguatge. 

D'acord amb aquesta previsió, 1' Avantprojecte de llei fa un ús neutre del llenguatge i empra termes 
que en cap cas suposen una discriminació per raó de sexe. 

Així rnateix, el sexe de les persones físiques que es dediquen a l'activitat de comer9, serveis o fires i 
que, per tant, són subjectes destinataris de la Norma, no comporta cap tipus de tractament diferenciat 
alllarg del text de 1 'A vantproj ecte que es pugui traslladar a la realitat del merca t. 

S'ha d'indicar, a més, que amb relació a la regulació dels horaris comercials prevista a 
l'Avantprojecte de Llei (Títol IV), i d'acord amb l'anfilisi efectuada a !'informe d'impacte econornic i 
social i a !"'informe económico y social sobre los efectos de la liberalización de horarios comerciales 
(argumentación, estadísticas y referencias de estudios)", d'll de mar9 de 2013 - que s'annexa a la 
memoria- s'ha de considerar que l'opció de regulació escollida· és la que permet un majar grau de 
concíliació entre la vida familiar i la laboral, i sense que es perjudiqui la integració de la dona en el 
mercat laboral. Per tant, la regulació de1s horaris comercials establerta per l'Avantprojecte no ha de 
tenir cap incidencia que afecti el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

Aquesta avaluació, s'ha d'entendre sense perjudici de !'informe preceptiu d'impacte de genere que ha 
d'emetre l'Institut Catala de les Dones, d'acord amb l'article 36.3 b) de la Llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la presidencia de la Generalitat i del Govem, i amb re1ació al previst per 1 'Acord 
GOV/117, 2012, de 20 de novembre, pel qua! s'aprova el Pla estrategic de polítiques de dones del 
Govem de la Generalitat 2012-2015. 

Barcelona, 15 de desembre de 2016 
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El Test de pimes 

Dades de la iniciativa 

Títol 

Avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires. 

Identificació de ~a població d'em preses afectades 

1. Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, diferenciades segons la seva dimensió: 

Tipus d'empresa Nombre d'empreses Volum de negoci 

Microempreses 185.798 63.968.969.000,00 € 

Petites 9.782 50.496.734.000,00 € 

Mitjanes 1.405 40.826.657.000,00 € 

Grans 386 56.446.878.000,00 € 

2. Estimació del nombre de treballadors ocupats a les pimes del sector (indiqueu el nombre de treballadors) 

Entre 650.000 i 700.000 (assalariats i autònoms) 

Observacions 

Font: Elaboració pròpia a partir a partir de dades de IDESCAT, extretes de l'enquesta anual de 
serveis de l'IN E, ( any 2011 ). 

Consulta al sector afectat 

. . Si No 
3. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les associacions empresarials que les representen sobre el disseny 

de la norma i les opcions de regulació abans de començar la tramitació? ~o 

4. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions empresarials que representin la major part 
de les pimes del sector afectat? ~o 

Observacions 

En el tràmit d'elaboració de l'Avantprojecte de llei s'han mantingut diverses consultes tant amb 
PI MEC-Comerç com amb la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), entitats més 
representatives del sector del comerç, tenint en compte el pes bàsic de les microempreses i les 
pimes . No obstant això, també es va consultar amb l'Associació de Grans Empreses de Distribució 
(ANGED), representativa de la patronal de la gran distribució comercial (hipermercats) i amb ei 

· Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), qu~ tambe representa 
interessos de la gran distribució comercial però en format de supermercat. Igualment, i _per 
l'afectació de la normativa a les activitats firals, es va consultar amb la Federació de Fires de . · 
Catalunya (FEFIC). ·. 

·Per altra banda en el tràmit d'audiè-ncia es preveu consultar de manera específièa a les entitats 
següents, representatives del sector de les pimes: 

- PIMEC Comerç. 
- Co_nfederació de Comerç de Catalunya (CCC). 
-Agrupament de Botiguers de Catalunya (ABC). 
-Fundació Comerç Ciutadà. 
- Fundació Barcelona Comerç. 
-Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail (COMERTIA). 
- Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (ANCECO). 

01169 1/2 



I I , 

. '· 
... · . ",· . . \ · . 

' t. 

PARLAMEÑT DE èA'rAi.\jNVA 
REOtSTRE GENERAL 

.. o u 9 6 5 1 O. Ol 17 tH 7 l 4 3 
·' 

~ ¡ 

\'fi;,~ · 

r - .r 
• ~. Cor.dederaéió Empresa.riald!Hcistaleria, Restauració i A e uns ics de Catalunya. 

- Federació 'd'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya (FAAOC). 

Mesurament de l'impacte sobre les pimes 

5. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven del compliment de les mesures proposades? 

sr No 

~o 

6. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius més rellevants de la proposta normativa? 

7. Es garanteix que els· costos que es generen per a les pimes no impliquen desavantatges competitius en relació 
amb les empreses de major dimensió? 

·a. Es garanteix que les pimes podem operar en condicions de lliure competència en el mercat? ~o 

Observacions 

L'Avantprojecte de llei està orientat de cara a mantenir l'equilibri entre els diferents tipus de formats 
comercials que operen en el mercat, és a dir, garantir unes condicions que permetin la lleial 
competència entre els diferents operadors econòmics, siguin pimes o empreses de la gran 
distribució comercial. 

Per tant, les respostes a aquestes qüestions han de ser necessàriament afirmatives, tenint en 
compte, a més, que tal i com es posa de manifest en la memòria sobre l'impacte regulatori, en el 
sector de comerç, serveis i fires hi ha una prevalença de pes econòmic i social de les pimes que 
determina les característiques del nostre teixit d'activitats comercials i de serveis assimilats. 
L'Avantprojecte, en definitiva, opta pel manteniment d'aquestes característiques. 

Valoració de mesures específiques per a les pimes 

sr No 
9. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el compliment de la regulació per a les empreses més petites 

i, alhora, permeti assolir e ls objectius públics perseguits? ~ O 

Alguns exemples són: 
a. Exempcions temporals o perrodes transitoris més llargs. 
b. Exempcions totals o parcials. 

c. Reduccions o bonificacions de quotes i a judes f inanceres directes. 

d. Simplificació d'obligacions d'informació. 

e. Campanyes informatives, guies d'usuari, formació especffica, atenció a l'usuari o altres mesures per millorar 
l'accés a la informació. 

f. Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes. 

10. S'ha adoptat alguna d'~qúestes opcions de regulació més flexibles per a les pimes a la proposta normativa? 

11. S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i comprensible per a una persona sense formació 

específica en dret? 

12. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-lo més accessible? 

Observacions 

L'Avantprojecte de llei té com un dels seus objectius la simplificació de la normativa i l'ordenació 
sistemàtica dels diferents conceptes i regulacions jurídiques que conformen el cos legal del 

·comerç, els serveis i les fires. Aquests objectius contribueixen a fer més comprensible la legislació 
aplicable als sectors indicats . 

D'altra banda, es suprimeixen o redueixen regulacions que també permeten un accés més fàcil a la 
· regulació normativa. 
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OBLIGACIONS D'INFORMACIO: OBLIGACIONS D'INFORMACIO: 
NORMATIVA VIGENT PROPOSTA NORMATIVA 

OPCIÓ 1 OPCIÓ 3 

1. COMERÇ, INTERIOR 

A. OBLIGACIONS GENERALS 

Població afectada: empreses que Població afectada: empreses que .. 
una activitat exerce1xm comercial o exerceixi una activitat comercial 9 prestin 

prestin determinats serveis determinats serveis 

Indicar el preu o tarifa dels serveis i Exhibir els preus de venda . de 
exhibir els preus de les mercaderies mercaderies i serveis (art. 8.3 de 
(art. 7 i 8 DL 1/1993 i 211-3, 212-1 i l 'Avantprojecte i 211-3, 212-1 i 251-
251-3 Codi de Consum) 3 Godí de Consum) 

-

Disposar de la documentació Exhibir de manera clara i inequívoca 
acreditativa de les intervencions l'autorització administrativa 
administratives municipals corresponent situades en un lloc 
corresponents, si s'escau, que han de visible als punts de venda (art.221.2 
romandre en el lloc on es dugui a Codi de Consum) 
terme l'activitat comercial (art. 3.1 d. 
DL 1/ 1993 i 221-2 Codi de Consum). 

B. COMERÇ MINORISTA I MAJORISTA 

Població afectada-: empreses que exerceixin de forma simultània 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 
Avantprojecte) 

C. VENDA o· PRESTACIÓ DE SERVEIS FORA DE L'ESTABLIMENT COMERCIAL 

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'activitat 
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 
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1. Presentar una soll licitud d'autorització 1. Pres e tar una sol·licitud 
~· .,9.e: v~.n.<t~? ... n.o..~s.ed.~·n.~àri? (art. 10.1 i 12 d'autc ritzacit~í:J,. r:deuLL venda~. " :no:· ~ -·~). •. 
. Dl1/1993 i.art. 54 LOCM) seden . .;,"'a \Cll '· I ;J,"+ 

Avantprojecte) 
Exhibir l 'autorització d'una manera Exhibir de manera clara i inequívoca 
visible i permanent a les parades de l 'autorització administrativa 
venda (art. 10.3 DL 1/1993 i art. 221.1 corresponent situades en un lloc 
i 221.2 Codi de Consum) visible als punts de venda 

(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) 

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

1. Presentar una comunicació prèvia 1. Presentar una oferta de 
per la transmissió d'autoritzacions transmissió d'autorització a 
(art. 1 0.5.a i b DL 1 /1993) l'ajuntament corresponent en els 

casos previstos a les lletres a i b 
de l'article 15.6 (art. 15.6 
Avantprojecte) 

Població afectada: empreses o professionals que vulguin dur a terme activitats de 
venda ambulant itinerant en vehicles-botiga 

Informar els consumidors de Exhibir de manera clara i inequívoca 
l 'adreça on atendran, si escau, les la informació sobre el telèfon, 
seves reclamacions (art. 16 DL adreça de correu electrònic, i en tot 
111993 i 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 Ja factura o al dret de desistiment (art. 221-2.b 
comprovant de venda (art. 16 Consum de Consum) 
DL.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 
i ntermediació (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 
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·establiment (àrt.'314.'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 de 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 

1. Presentar una comunicació prèvia 
on constin 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 cop1a 

comünicació presentada (art. 38.2 
DL 1/1993) 

3. Senyalitzar els espais quan es faci 1. Senyalitzar els espais quan es faci 
compatible l'activitat de rebaixes compatible l'activitat de venda en 
amb qualsevol altre activitat de liquidació amb qualsevol 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 

comunicació, 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 venda· de 
amb qualsevol altre activitat de saldos amb qualsevol altre activitat 
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I. VEN,DA 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 
venda d'excedent o outlet (art. 15.1 
L 3/2014) 

1. Identificar amb un rètol sota la 
denominació de "excedents o outlets" 
els espais dedicats a la venda 
d'aquest tipus de producte (art. 24.1 
Avantprojecte) 

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

1. Identificar, si es vol, amb un rètol 
l'establiment o parada com a "botiga 
d'excedents o outlet" o qualsevol 
altra denominació que serveixi per 
identificar aquesta activitat (art. 15.3 
L 3/2014) 

1. Identificar, de manera preceptiva, 
amb un rètol l'establiment o p~rada 
com a "botiga d'excedents o outlet" 
o qualsevol altra denominació que 
serveixi per identificar aquesta 
activitat (art. 24.3 Avantprojecte) 

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 la mateixa i 
qualsevol condició especial inherent a 
la promoció (art. 25.4 Avantprojecte) 

K.VENDA DOMICILIÀRIA 

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. Posar 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 
l'acceptació 
destinataris 

documentalment 
prèvia dels 

de la venda 
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b) OFERIMENTS DE VENDA O PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TELÈFON 

Població afectada: empreses venedores o proveïdors de productes o serveis que 
realitzin oferiments per telèfon 

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

e) OFERIMENTS DE VENDA O PRESTACIÓ DE SERVEIS PER BÚSTIA 
PARTICULAR 

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

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 
Avantprolecte} 

L. VENDA A DISTÀNCIA 

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

Fer constar en les ofertes de venda a 
distància les. 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 d.el consumidor del -
producte o servei 
Període de reflexió, no inferior a set 

Fer constar en la proposta de 
contractació a distància de . forma 
clarf1 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 
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, ! retornar el . pmc:Jucte i j rebre la co , twn~-.at'fó a o~·stàt'lcia 
1 ~ "' -~. quantitat.satisfeta · · · ~- ···· ' - Informació relativa al bé o al servei L~- ... 

- Sistema de retorn. que s'ofereixi. 
El preu total 
La modalitat i el termini max1m 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 postvenda 

M.VENDA AUTOMÀTICA 

Població afectada: empreses titulars de màquines de venda 

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

servei, l'adreça i un telèfon gratuït 
d'atenció a /es persones 
consumidores 
La identificació f /es 
característiques essencials del bé 
o servei 
Les instruccions per obtenir el bé 
El preu exacte del bé ·o servei, el 
tipus de pagament í de monedes 
o bitllets que admet i la indicació 
de si ha d'introduir l 'import _exacte 
o torna el canvi 
El funcionament del sistema 
automàtic que permet recuperar 
e/s diners 

N. TRENCAMENT D'ESTOCS 

Població afectada: empreses que Població afectada: empreses que 
realitzin publicitat de condicions realitzin ofertes de venda de productes o 
especials més beneficioses serveis a un determinat preu_ 

1. Incorporar en la publicitat de . 1. 
condicions especials més 
beneficioses (art. 211-10.1 
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 

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

concreció del termini de temps 
de vigència del preu publicitat; 
si escau, condicions 
específiques d'adquisició. 
nombre d'unitats disponibles 
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les persones consumidores ·· . 
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. . -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 

· dê 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 Ja 
inspecció durant el període que 
estableixi la legislació mercantil 
(art. 35.2). 

2. HORARIS COMERCIALS 

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

1. Exposar l'horari adoptat de manera 1. Exposar l'horari adoptat de manera 
que la informació sigui visible al que la informació sigui visible al 
públic (art. 4 L8/2004, 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 afectada: 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 comuniçació prèvia 

per fires, exposicions i fires mercat per a la realització de fires i fires 
(art. 9 L 8/1994), que contingui : mercat amb una ·anticipació 

- nom mínima de tres mesos (art. 44 
- dates de celebració Avantprojecte), que contingui : 
- periodicitat - nom 
- localitat - dates de celebració 
- ubicació - periodicitat 
- oferta de productes i serveis a - localitat 

exposar - ubicació 
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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) 

& • •• TP'tW~t ~ · l" ... 1 

PAFU.AME.NT DE CATALUNYA 
REOtSTRE GENERAl 

• .. ft u 9 7 3 · 1 o. nuHH 7 14 s 
- . oferta de pro<;luc~~s .. i .. ~p \Jêis a 
~ J~*~Ó~I:ir ~··•1.1 . • :A "•· . 

- pÜblic a qui s'adreça 
2. Actualitzar anualment les 

comunicacions de les activitats 
f irals (article 44.5) 

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 Fira ls 
(art. 47.1 ) · 

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

Població afectada: empreses que vulguin organitzar fi res-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 registre d'activitats Firals. 
(art. 13.1 L 8/1994) 

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

2. · Presentar una comunicació de 
qualsevol canvi que afecti a les 
dades del registre d'activitats firals 
(art. 47.1 ) 

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

Població afectada: empreses que 
organitzin fires o exposicions oficials 
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. INSPECCIÓ 

Població afectada: empresaris que exerceixin una activitat comercial o presten un 
servei 
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1. Subministrar qualsevol 
d'informació demanada 

· inspectors (art. 26 L 1/1990) 

classe 
pels 
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t súh9rr{í~i'~fi'·l':!r tnt:::í•··ra ':il'11cfr'rtla< ió i/o 
documentació veraç sol ·licitada per 
la inspecció i permetre o facilitar 
l'activitat inspectora (art. 57.a b i e 
Avantprojecte) 

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 

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

1. Presentar . comúnicació prèvia per a 
· hoves implantacions, ampliacions i 
. , canvis · . d'activitat · (Disposició 

· '· addicional 4a de !;Avantprojecte en 
relació amb l'article 17 i 18 del Decret 

.. 1/2.QQ9).. • . . .: .• "· .. _; 
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 
superfície 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 
Ja 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 
Decret 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 2.500 
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 
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2. Presentar declaració responsable 
prèvia en el moment de sol·licitar la 
llicència d'obres municipal o 
juntament amb la comunicació prèvia 
d'obres no subjectes a llicència (art. 
18 DL 1/2009) 

relació amb l'article 17 i 18 del 
Decret 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 
- superfície de venda amb la 

r --:---------- "- _ distribució de l'oferta comercial 
RLAMENT DE C.l\TALUNYJ - Plànol on consti la dotació de 

REGiS'fRE GENERAL l .l'aparcament amb la distribució 

L
uo 97 5 1 o Ol 17 o '714 3 de les places (Disposició 

· • <t addicional 4a de l' Avantprojecte 

N~~~ o::ru1.L ,.,_.,~ :·í: ','hA .. • ,...;; ~~~~~:~~~:o~~ l'article 17 i 18del 

Pqblació afectada: establiments 
cpmercials individuals o col ·lectius 
amb una superfície de venda igual o 
superior a 400 metres quadrats 

' ' ' ~ 

1. Presentar ' . una declaració . 
r~.~ponsable (art. 17.4 DL 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 regul~n per l'article 14 
de la Llei 16/2015 

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 
superfície 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 1' . Avantprojecte 
en relació amb l'article 17 i 18 del 
Decret 1/2009) 

o 11 8 o 



., 

-- .. - 3 . 

4. 

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

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) 
Presentar un certificat d'acte de . , 

matèria comprovac1o en 
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 
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) 
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QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: . LLEI 1/1 990, DE 8 DE GENER, SOBRE LA DISCIPLINA DE MERé~T 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 ):EXT ÚNIC DEL.PRECEPTES DE LA LLEI1/1983, DE 18 DE FEBRER, I DE LA LLEI 23/1991, DE 29 DE NOVEMBRE 
LLEI 8/1994, DE 25 DE MAIG, D'ACTIVITATS FIRALS . 
LLEI 7/1996, DE 15 DE GENER, D'ORDENACIÓ DEL COMERÇ MINORISTA 
LLEI 22/201 0, DEL 20 DE JULIOL, DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA 
LLEI 3/201 4, DE 19 DE FEBRER, D'HORARIS COMERCIALS I DE MESURES PER A DETERMINA DES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 
DECRET LLEI 1/2009, DE 22 DE DESEMBRE, D'ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS 

Preu (p) € I h 

Núm. Obligacions d'Informació 
Art 

Categoria CU 
Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. 

O VENDA NO SEPENIARtA 

A) Població afectada: empreses o professionals que vulguin dur a 
terme l'activitat de venda no sedentària 

10.1112 DL 1. Sol· licitud titol 
22,44 1 Presentar una sol•licitud d'autorítzacl6 de venda no sedentària 

1/19931art. habilitant 
31,50 36,94 55,69 2,00 

Acreditar anualment davant els ajuntaments respe<:tius que estan al 
2 corrent de els obtigacions amb la seguretat social i amb l'Administració 

10.4 DL 
14. Comunicació dades 22,44 31,50 36,94 55,69 1 

1/1993 
tributària 

B) Població afectada: empreses o professionals que vulguin dur a 
terme l'activitat de venda no sedenUria on mercat de marxants 

3 Presentar una comunicació prèvia per la transmissió d'autoritzacions 10.5.a i b DL 
2. Comunicació prèvia 22,44 31,50 36,94 55,69 1,5 

111993 

Cost 

r VENDA EN REBAIXES 

Població afectada: empreses que vulguin efectuar venda en 
rebaixes 

Exhibir, al costat del preu o la tarifa habituals practicats pel mateix 
1 comercian~ el preu rebaixat, que ha de referir-se a mercaderies o 34.2 DL 

17. Rètol/Cartell 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 
1/1993 

serveis idèntics, expedits al mateix establiment 1 

2 
Senyalitzar els espais quan es faci compatible l'activitat de rebaixes 

16.9 L 3/2014 17. Rètol/Cartell 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 
amb qualsevol altre activitat de promoció de vendes 

Cost 

G VENDA EN LIQUIDACIÓ 

Població afectada: empreses que vulguin hagin de fer venda en 
liquidació per resolució admlnlstratiV'a o judicial o per concórrer 
els motius previstos a la Llei 

Presentar una comunicació prèvia on constin les causes que motiven ra 
1 

venda en liquidació 
37 DL 1/1993 2. Comunicació prèvia 22,44 31 ,50 36,94 55,69 1,5 

Exhibir en un lloc visible de l'estabUment una còpia de la comunicació 38.2 DL 
2 

presentada 1/1993 
17. Rètol/Cartell 22,44 31 ,50 36,94 55,69 0,5 

3 Senyalitzar els espais quan es faci compatible l'activitat de rebaixes 
16.9 L 312014 17. RètoUCartell 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 

amb qu~lsevol altre activitat de promoció de vendes 

Cost 

H VENDA DE SAlDOS 

~ Po~lació afectada: empreses que vulguin efectuar venda de saldos 

~ 
· Presentar una comunicació prèvia per realitzar ventes de sakfo amb 

42 DL 1/1993 2. Comunicació prèvia 22,44 31,50 36,94 55,69 1,5 
car~cler ocasional 

~ Exhíbir en un lloc visible del seu establiment, la còpia de la comunicació, 
43 DL 1/1993 17. RèloVCartell 22,44 31 ,50 36,94 55,69 0,5 

degudament diligenciada pel Departament corresponent 

Temps (t) h 

Tec. Prof. 

0,75 o 

o o 

0,75 o 

o o 

o o 

0,75 o 

o o 

o o 

0,75 o 

o o 

p xi Suma Freqüència I Nombre empreses 
any afectades/ Q 

Dir. Adm. Tec . Prof. Dir. p xt . F esdeveniments 

F N (F.N) 

' .. ~-
4 .03~ 

. . 
0,25 44,88 23,63 0,00 13,92 82,43 1,00 . 4.032,00 

... ; . 
o 22,44 0,00 0,00 0,00 22,44 1,00 

·, 
4.032 4.032,00 . 

; 

1 
,_ ~ 

0,25 33,66 23,63 0,00 13,92 71,21 1,00 l 3.024 
., 

'3.024,00 

' 
,J ! . ~ ., 

' . \ .. " 

.....; 
' . )> 

o 11,22 0,00 0,00 0,00 11 ,22 2,00 94.t83 p~ 966,00 

lr. ~ 

o 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22 2,00 
F. 

94.fi ()! 966,00 . ;¡ . . ._, 
~~ z f-' -.:} 

- r~ o 
e::> 
~ 

g() 
b 

" __, r j ji.,83.00 0,25 33,66 23,63 0,00 13,92 71,21 1,00 94-e 
'i -- ;.~83,00 o 11,22 0,00 0,00 0,00 11 ,22 1,00 94 .~ r 

o 11,22 0,00 0,00 0,00, 11 ,22 1,00 !: 94.~ ~.~63.00 
.) t!..o..!> 

~~~ . . 
" 

0,25 33,66 23,63 0,00 13,92 71,21 1,00 94.483 94.48;!,00 

o 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22 1,00 94.483 94.483,00 

Cost€ 

Q• (px t). 

332.347,68 € 

90.478,08€ 

215.331,48 € 

638.157,24 € 

2.120.198,52 € 

2.120.198,52 € 

4.240.397,04 € 

6. 727.898,22 € 

1.060.099,26 € 

1.060.099,26 € 

8.848.096,74 € 

6. 727.898,22 € 

1.060.099,26 € 

09/01/2017 



Preu (p) E I h · Temps (I) h pxt Suma Freqüència I Nombre empreses 
CostE .I Núm. ObligacionS d'informació Categoria CU 

any afectades/ Q , 

Art Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. pxt F esdeveniments 
F N (F ' N) Q '(pxt) 

3 Presentar-una comunicació prèvia per a la venda permanent· de saldos 44 DL 1/1993 2. Comunicació prèvia 22,44 31,50 36,94 55,69 1,5 0,75 o 0,25 33,66 23,63 0,00 13,92 71,21 1,00 94.483 94.483,00 6.727.696,22 E 

4 
Fer conStar la circumstància que delermlna que un producte estili 
det.,.lorat o és defectuós · 

29.2 LOCM 17. Rètol/Cartell 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22 1,00 94.483 94.463,00 1.060.099,26 E 

5 
Senyalitzar els espais quan es faCl compatible l'activitat de rebaixes 

16.9 L 3/2014 17. Rètol/Cartell 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 0,00 0,00 0,00 11 ,22 1,00 94.463 94.483,00 1.060.099,28 E amb qualsevol altre activrtat de promoció de vendes 

Cost 16.636.094,~3 E 

I VENDA D'EXCEDENTS O OUTLEIS 
e 

Població afectada: empreses que realitzin venda d'excedents o 
~ 

ou tiets quan no es dediquen exclusivament a la venda d•aquest 
tipus de producte ¡ 

1 Senyalitzar els espais dedicats a la venda' d'excedent o outlet 15.1 L3/2014 17. Rètol/Cartell 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11 ,22 0,00 0,00 0,00 11 ,22 1:oo ; 94.4~3 .9f.483,00 1.060.099,26 E 

.. .. 
Pobl3ció afectada: empreses que os dodiquen exclusiv.ament a la : 
vonda d'aquest t ipus de pn>ducle . 

l 

Identificar, si es vol, amb un rètol restabliment o parada com a "botiga 
2 d'excedents o ouUer o qualsevol altra documentació que serveixi per 15.3 L3/2014 17. Rètol/Cartell 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22 0,00 : o 0,00 - 0,00€ 

identificar aquesta activitat ' I . 
Cost 1.060.099,26 E 

4, $ K \rt NDA DOMICILIARIA . 
a) VENDA DOMICILIARIA DIRECTA . ·r. =- 'XJ 'r : ¡;. 

Població afectada: empreses venedores o proveïdores de :~ ~ o ~'l ~ productes o serveis a domicili 
-~-: .... - .·~ ·(i. .m. 

1 
Exhibir a la persona consumidora la documentació acreditativa de . 

22 DL t /1993 16. Informació tercer 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22 1,00 f qf' ~ ~ 1,00 347,82€ 
l'empresa que represenlen i la gama de productes que ofereixen ¡.. ... n ,., 

2 
Posar en coneixement del consumidor, per escrit, el dret que l'assiste ix 

23 DL 1/1993 16. Informació tercer 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22 0,00 !? x 
m p,oo 0,00€ 

a disposar d'un periode de reflexió no inferior a set dies ~ (") -
Cost ·- ~ ~- 347,82 E -..... . " : 
N TRENCAMENT D'ESTOCS 

J 

... r-' 
~ i- • 

Població afectada: empreses que realitzin publicitat de condicions 
. -..r f z: 

especials més beneficioses ¡. t- -!: · ,. ~ 
., w Incorporar en la publicitat de condicions especials més beneficioses: . 

-la data cfinici de la promoció o oferta. 
··~ -la durada de la promoció o oferta, o be el nombre de de persones {:" . 

consumidores que es poden beneficiar de la promoció 

1 
--els requisits que han de complir les persones consuinidores 211·10.1 · 16. Informació tercer 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22 1,00 94.483 94.483,00 1.060.099,28 € -les condicions. la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en Cconsum 
promoció i els avantatges de l'oferta o la promoció. 
-El responsable o la responsable de la promoció, am.b indicació del nom 
o la raó social i l'adreça de l'establiment on es poden fer efectives les 
condicionS més beneficioses· · 

1 Cost 1.060.099,2~ E 

O PAGAMENT A PROVEIDORS 

~ 
~ Població afectada~ empreses que contractin amb proveïdors 

r- Documentar en els actes de lliurament l'operació d'entrega I recepció de 
22,44J 31,50 1 36,94 1 55,69 I I I 22.44 1 o.oo 1 o.oo 1 o.oo X>1 mercaderies · 17.'2 LOCM 7. Doc. Complexitat baixa 1 o o o 22,44 12,00 144.572 1. 734.664,00 38.930.346,16 E 

~ 2 09101/2017 



t 

o I 

--li. 

~ 

00 
c.n 

Núm. 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

Obligacions d'Informació 

Cost 

2 HORARIS COMERCIALS 

Població afectada: empreses que exerceixin la seva activitat 
co'!'en::ial dins d'establiments comercials 

Exposar l'horafi adoptat de manera que la informació sigui visible al 
púb6c 

Cost 

3 FIRES 

a) FIRES QUE NO ES DUEN A TERME EN ESPAIS DE DOMINI 
PÚBLIC 

Població afectada: empreses que vulguin organitzar activitats firals 
I flres~me,rcat en espais qu~ no són de domini públic 

Presentar una comunicació prèvia per fires, exposicions i fires mercat, 
que contingui: 
-nom 
- dates de celebració 
• periodicitat 
·localitat 
- ubicació 
- oferta de productes I servals a exposar 
• públic a qui s'adreça 

Presentar una comunic.actó dels canvis de l'activitat que afectin a les 
dades del Registre d'Activitats Firals 

Co st 

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

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

Presentar una sol•lici tud d'autorització davant l'ajuntament per efectuar 
fires-mercat al domini públic 

Presentar una comunicació dels canvis de l'activitat que afectin a les 
dades del registre d'activitats Firals 

Cost 

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

Població ,afectada: empres~s qUe organitzin fires o exposicions 
oficials 

Disposar del reglament de participació dels expositors en cas de fires o 
expOsicions ofiCials 

· Lliurar els pressupostos i les ~quidacions corresponents en cas de fires 
o exposicions oficials 

Lliurar la memòria de llurs activitats·firaJs en cas de fires o exposicions 
oficials 

Cost 

4 INSPECCIÓ 

Art. 
Categoria CU 

4 L8/2004, 4 L 
3/2014, 6 oi. 

17. Rètot/Carten 
1/931126-8 
Cconsum 

9.1 , 2 i4 L 2. Com~X~icació prèvia 
811994 

13.1 L 8/1994 14. Cornunicadò dades 

1. Sol· licitud titol 
9.2 L 811994 

habilitant 

13.1 LS/1994 14. Comunicació dades 

5 L 811994 
20. Mantenir 

documentació 

5 L 811994 16. Informació tercer 

5 L 811994 15. Informes 

Preu (p) E I h Temps (t) h 

Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. 

22,44 31 ,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 

22,44 31 ,50 36,94 55,69 1,00 0,75 o 0,25 22,44 

. 22,44 31 ,50 36,94 55,69 1 o o o 22,44 

' 22,44 3 1,50 36,94 55,69 2 0,75 o 0,25 44,88 

22,44 31,50 36,94 55,69 1 o o o 22,44 

22,44 31 ,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 

22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 o o o 11,22 

22,44 31,50 36,94 55,69 ' 3 3 o o 67,32 

3 

px t Suma Freqüència f Nombre empreses 
any afectades/ Q CostE . 

Toc. Prof. Dir. pxt F esdeveniments 

F N (F 'N) Q* (pxt) . 
" . 

38.930.348;16 E 

-

-.. .!.• ; ~ 

~ - -· 
0,00 0,00 0,00 11,22 0,25 127.510 31.877,50 357.665,55 E 

: 

. 357.665,55 E 

! .. ' . . .. -. -. . ~~ 

!...! '· ' . 

' ~ 

........ -.-.... . 
23,63 0,00 13,92 59,99 1,00 45 45,00 2.699,44€ 

' -~ . ~ ,. 
-~ . ~" 

0,00 0,00 O,O!J. 22,4~ 1,00 4~ ¡;;.. 4 7PJ)) r- 10.546,80€ 
I - , . . , _ _:. - m» l . 

- .. 
~ ~m 13.246,24€ : '· - ~:. tn 1 

·' .. '':"'": ~ ~~ ~ -
~ .. .- - mo 

.;- o o'! '· . ' :-. ... 
" 

; 0,0~ ~ ~ o~ 0,00€ 23,63 0,00 13,92 .. 62,43 0,00 

.¡: l c:: _n_)l :i 

... ~ )>ç 
0,00 0,00 0,00 22,44 0,00 o:' ... -.:to,oq- 0,00€ ... 

.- ,¡ - .. 
:• - O,OOE ·-· e:,.:. -. 

0,00 0,00 . 0,00 11,22 0,00 o 0,00 0,00 € . 

0,00 0,00 0,00 11,22 0,00 o. 0,00 O,OOE 

94,50 0,00 0,00 161,82 0,00 o 0,00 0,00€ 

0,00€ 

09/011201 



Preu (p)E/h Temps (t) h · pxt Suma Freqüència I Nombre empreses 
Núm. 

any afectades/ Q CostE 
Obligacions d'informació Categoria CU 

Art. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Oir. p xt F esdeveniments 

. F N. (F • NJ Q• (px't) 

Població afectada: empresaris que exerceixin una activitat 
comercial o presten un serVei 

1 Subministrar qualsevol classe d'inrormaciò demanada pels inspeclors 26 L 111990 21. Control i inspecció 22.44 31,50 36,94 55,69 1 3 0,40 0,15 22,44 94,50 14,78 8,35 140,07 1,00 1.200,00. 1.200,00 168.083,40 € 

Cost 168.083,40 € 

l' tQUII'AMENTSCOM!oRCIALS 

Població afect1da: establiments comercials :timb una superficie de 
venda iguol o superior a 400 motros quadrats i inferior a 1300 O 2) 
establimet1ts comercials singul.1r5 •mb una superficie de venda 
igu_. o s uperior a 400 metr .. i infer1or a 5000 

.. 

1 
Presentar comunicacíó prèvia per a noves implantacions, ampliacions i 17.112DL 2. Comooicaci6 prèvia 22,44 31,50 36,94 55,69 1,5 0,75 o 0,25 33.66 23,63 0,00 13.92 71,21 0,10 9n · - •• 97,70 6.956,97€ canvis d~activitat 112009 

Cost .. 6.956,97 € 

Població ofoctado: establiments coonorci l.lo IndiViduals o ' ... 
col·lectius amb una aupcñfcie de venda •111'• 1 o supetfor a 1300 

,_ 

motres quadrats I inferiors a 2500 i - ·-
Presenlar comunicació prèvia per a noves implantacions, ampliacions i 17.112DL ' 625. 

~ 

1 
canvis d'activitat 112009 

2. Comooicaci6 prèvia 22.44 31,50 36,94 55,69 1,5 0,75 o 0,25 33,66 23,63 0,00 13,92 71 ,21 0,10 • • 62,50 .. 4.450,47 € 

Presentar declaració responsable prèvia en el moment de soHicitar la ' ·. 
2 llicència d'obres municipal o juntament amb la comuntcació prèvia 18 OL 112009 5. Apo<1ar OR 22,44 31.50 36,94 55,69 0,5 0,15 o 0,1 11,22 4,73 0,00 5,57 21 ,51 0,10 • 625 62,50' 1.344,63€ 

d'obres no subjectes a nicència . 
Cost ~ 

,_ 
5.795,09 € 

Població afectada: establiments comerclnls individuals o 
~ 

col·lectlus amb una superficie do venda Igual o superior a 400 
. 

metres quadrats .. 
1 Presentar una dedaració responsable 17.4 DL 

5. Aportar OR 22,44 31,50 36,94 55,69 0,5 0,15 o 0,1 11,22 4,73 21,51 0,10 • 1.002 
... 

16(1~0 3.446,54€ 
112009 

0,00 5,57 

Cost ' 
.. 3.446,54€ 

Cost total 
... 

71.968.833,54 € 
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QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: AVANTPROJECTE DE LLEI REGULADORA DE L'ACTIVITAT DE COMERÇ. SERVCIS I FIRES 

Núm. I Obligactons d'iriOfmació I cost e 
Alt. 

Q' (pxt) 
---------- ---

8 COMf RÇW"frKlfi&TA I MAJOFIJ!tT4 

Pobladó .. tectada; e-l~J)C'Hes que enfc:.xln de fOfma slmuiUma 
ad.tvitats de comerç mínorisia i mil!iarista 

:::st~=:,:;,:e;:~e;erc.xen ~atdeçomtJç I tO I 1 7 RdtoUc.tel 1 22,44 1 31,50 1 36,04 1 55,oo 1 o,5 1 o I o I o 1 11.22 1 o.oo 1 0.00 I 0.00 I 11,22 I 0,00 I o I 0,00 I O,OO E 

Cost 0,00€ 

C. Vft.¡¡OA O PRfS.ArJO OF SERVfJS r OftA D~ t."CtTABUMFNl 
COMERct.\L .. 
Po~.ació .tec:tlfa c:w~presaris titulat'¡. d'establirMnts comtra.fs o 

. 
promotora quo vulguin d~r <:~ tormo urn -.1~14t d• voncb o 
presklció de sGrv~ Iota dc l'estolbtim.nt .. 
Presentar IXI8 dediltaàó responsable conforme l'activitat s'adequa a la - ~ 

~ 
I"'Ifmahv'a vigent en matèria de comerç Ien mat6rta de stgUretat 

14,3 5. ApotlarOR 22,44 31,50 36,94 55,69 1,00 0,25 o 0,1 22,44 7,88 0,00 5,57 35.88 2,00 908 1 .616~)' 85.1'!,5.34 €< d'esdeveniments de carietef públic, sens perjudid d"ahrtl obhgac::lons 
que t'cstablexen da de les normatives sectorials couesponentt ~ .. 

i- !" .... 
Cost 65.1185,34 E~ 

O VENDA NO SliOEHT ARt.\ 

AJ Pobl.eió afcetadn; emp¡ esc-oc. o pofe.sskwlals qoe \~n dur a 
termel'a.:tiYitat de vend.l no ~ia 

Prt$etllar una .of-k:ilud dautoritzaaó de venda no eedent6na 15.4 1. Sol· licitud titol I 22.44 I ••.50 I 36.04 I 55.u I 2.00 I o,75 I o I o,2s I ..... I 2s,., I 0.00 I t3.Q2 I 82.43 I 1,00 I 4.002 I 4.032.00 I 332.347.68 E h.witant 

B) Pot.t..ció atect•da: empres.-.J. o Pf~s que \'Uiguln dur a 
term~ ractl'v~Ltt 4f. venda no sedent.ària en rn.rc:al dc mar~ñ 

Presentar una oferta de ttansmiSSió dautorlllaaó a raju'ltament I 15.8 I 14 ConuJNeadó dades I 22.44 I 31.50 I 38.04 I 55,89 I 1 I o I o I o I 22 ... I o.oo I 0,00 I 0.00 I 22.44 I 1.00 I 3.024 I 3.024.00 I 67.858,56 € 
oocraspooent en -'s çasos previstos • les Uetre alb de r~ 15.8 

Cost I <100.208,24! 

E V!NDA!N PUBUCA SUBHMTA 1: 
Pobfació A'eclada: empreses qla' ,.,.litzln activitat. de ~~en . )} pClbli~.M~ :s ubha51a 

"'''.-+ 
Donar publicitat a la ullació de preus. peJcentatge& i/o coo·us~s que 

22.M l ••.so 136 ~ I ss 89 0.5 1 o I o ¡ · o 11.22 ¡ 0.00 1 0.00 1 
-. "" 

ogj à· percep de la seva inte1medaa6 18.7 16. Informació t«cet 0,00 11 ,22 0,00 ~ ~b 0,00( 

Cost '" ep (/) ;¡:I 0,00( ..., 
f V!.NOA EN REBAJxe; ~ ;%J~ 

P~ac:ió afectada: emprese5 que vulguin efec.t\Qr venda co 
rGbaíxN 

- rn~ 
!=P C)f'1 

S.,y.titDr els espais quan es faci compatibM radi\litat de rtlbablu 
22.44 [ 31,50 , ... 04, 55,89 ... , 

o I o I 11.22 ¡ o.oo 1 o.oo 1 
::- F m .. ~ ~2.120 1118,52 E amb qualseiol ahte edMtal de promoció de "endes amb f.nahl:at 20.4121.2 17. RttoUCarteiJ o 0,00 11,22 2,00 ~ :: ~ .... "%"" 

erintlw e-: · ¡.. ....,._ 
Cost 

~ e: ;.u~ {2.120.198,52( ... 
G V!MIA EN UOliDAClO n~ 

-.J ;:e 
Pobtadó atectilda: ernprases que 1A.IIItlUin hagfn,de fer venda en . ..... 4 ... llquidKió per •~ó administrativ.:t o jUdle&al o pc!f eOfliC*t• 'l• ,.¡ .. :; tft rnoUua previalos a la Lt.i ' 

22,44 , 31,50 , ... 04 , 55,89 
0.5 1. o I .. I 11.22 ¡ o.oo 1 o.oo ¡ .. ...... 

Sen~litzat .. s •spaisquane.s faci compalibht fdvitatd•~ en 20.4122.3 17. RitoiJCertell o 0,00 11,22 1,00 - -oas.oo I 1.060.099,26 E 
ltqf.adació amb quMevol altJe adMtat de promoció dt "enda ¡:' . . 

e Cost 
,. 

I I 1.060.099,2«1 ( 

......lt H VEHOA DE SA.LOOS 

-..31 f>otNc¡óaf~tadlll: empr~ que ~tg:uh\ efectuar venda dt> •aido' I. 
00 Identificar de manera precisa i ostensible el motiu do minU~valoradó I ·I I 22.44 I •.. so I 36 ... I 55,8Q I I I I I 11.22 I o.oo I I I I ,. I I .......... , 1 

del producte 
23.2 17. R•toi/CarteU 0,5 o o o 0.00 0,00 11,22 . 1,00 04.483 Q4,463,00 1.060.099.26 € 

~01/2017 



SenyaliLW els espaia quan es faci compatibltl rKtt~t de venda et. 
Uldot amb qustsevd aiHe advftat d;t ptomoc:ió de vendes 

Cost 

J VEHDAoet(EDEH~OOlfTLEt.¡ 

Pobladó afeetact.: cmpreHs quo real!ltan "'"'ndol d 'Glludenls o 
outl•tt. quan no - d.diquon euftA..~nt a lA ~nda d'.tque5l 
li pua dt prod11cte 

ldet'ltific.~ amb un rèlol a.ota la denominació de "tlCcedtntl o outlets" els 
espai • dltdl~la ala vonda cfaqU4r.lt tipus d• produt\o 

Po~nclo arcct.1cb: empreses que es dediquem -..:ct&• lv"'nlent a ta 
-nLI.1 d':aqu"t Upu• da producto 

ldenllll~. de manera pr~va, ;Mnb oo r~ol r•tablm ent o p¡~rads 
com a ''botiga dexeedents o outftt" o quaisevol altra denomlnadó que 
...-...,.¡,¡¡ per identificar aquesta adi~ 

Cost 

J 4C"nVITAT'3 DE PROMOOÓA.a.tB ANAUTAt I~AUOQA 

P.oblKió Afectada: e.nprr.u que realitz:ln venda de produetM. o 
Mrvcis en --".:.Ions més ravorable~ do &.s Mb'.tw..,. en els 
5upòs.ita pttNis.tos a In Ue{ 
Exhibn en tls anuncis de vendes en promoà6 la SGYa cbld6, els 
productes objecte do 13 mateixa i qualt-.vol condoó ct:pedel iflhtfent a 
la promoció 

Co1t 

K VI,..,. OOMICIUARIA 

~vENt.·rr.:».'.Y" ~D~;.A 

POblac:IO ......,_ «'~Pf~tl ~nedor~ o Pt<M.íd.AH de 
proch.vtea o .. .,.is a domidii 

Acreól.ar doc:urMntalmeri raccepQ~ció prfMa deli dest!Mlaris <le la 
venta dorNallàña per a la venda de produdes o ol «i meniS da MfVt!IS a 
domidl 

ò • Oii ·~r~tliDEVEl\~ > ... ~rJt.·,.o c. t..;.t C'~k;:>tdl 

' t o•·J 

flc,;.bt.,...,o t~feçt.da: emPf~ ve,.....$ o pfOVe)dors do produ~ c:s 
o ~arvuls que realltr:in ofer.-r:nM ,. t• it 'on 

Acreditar doaJmentalment raoceptac::ió pr..,;• dels dee.tinatans deia 
vanta domkiUria per rebre ofenments e» venda o prestació de serveis 
ll'llfJooç:anl trt.ade& o mtna:ges dl teltf01'11 

, n "Y' lrl CC \T,.!DADPRí '1-" Ol.tt ~"f·· 1;,. ¡..~ q 

8 ·'5TlA .>.A.~TJCC..VR 

Pobtaaó afectada: M'l.preses venedOJH o P' ... l<iofes de 
Pfoductn o se~cis qoe rulitz:in ot.riments pw bC.SHes 
p¡srtlculttts 

lnk>rmlf en Clda lramesa dels mijan.s ~r oposar ... 1 rebre lh 
comunicacions pubhatàries 

u o~,. ,l.~\; •.:s t '"' •• tJ ·~ o;(.~ ter, :Dff'" .... ;Ull" 

Poblncló ofoetada: cmprn~.s que Np\f leixin prtoducles o serwls 
quo M.,.in -.tAt a oH ... Itóll~ o <~dquirlttï pr .. Aa.neor: 

Aaeotar doc:umentllmenc la sdolicrtud o ~ ptvfa de Pfodudes 
i ~ qu. requeriiiMn un ac1e do tepw~mwat 

Cost 

N TRENGAME:NT O'E$10CS 

Pobl~\6 01'-tada: ~mprcses. que r.-alltzln .,..'-" ~ \'tJ!II tdon iC 
ptoductes o aervels a un det&rminal puu 

lnc:ofi)OI'Ir. rofer'll pública de venda dun producte o servei. Ufl 

detetmNl preu: 
- conc:feaó del tennini de temps de vigiktaa del pltu p&.tic:itat; 
- llleocou.c:ondic:lonse>pedlique$<1odqusidó 
- nombft dut11tats dspotibtes 

Cost 

O I'NQIII'IOORS 

q IPobtaçló af~tada: empres.e$ que ~onlr~ omb Pfi)VC)fdors 

Documentar en els actes de lliurament l'operadó denttega I recepció Ce 
mmaderies 

20.4122.3 

24.1 

2"-3 

25.4' 

20.1 

20.3 

20.4 

20.5 

32.2 

11. RetaiiC.rtiiM 22,44 I 31.50 I 34.04 I so ... I o,5 

17 R6toi/C11Uíl 22 ... I 31,50 I 36.94 I M,eo I o .5 

17. R'toUCwtell 22.44 I 31,50 I 30,04 I ss.eo I o.5 

16. lnle~maci61ercer I 22,44 I 31,50 I 38,94 I ~.og I 0,5 

7. Doc. C«nplexil.at ..... 

7. Ooc:. CompUtat 
.,.;,. 

22.44 I 31,50 I 36,94 I ss. .. 

22.44 I 31.50 I 30,94 I M.OG 

16 lntOI'madO l~rctl" I 22,44 I 31,50 I 3e,G4 I 55,6Q o. s 

7.0oc:.Compi~t .... 

17 R6toVCattel 

22.44 I 31,50 I 30,94 I ss.eo 

22.44 I 3t,50 I ..... I so.eo I o,5 

22,44 I 31,so I 30,94 I 05.60 

11 .22 I o.oo 0,00 

11.22 I o.oo o.oo 

·O 11.22 I o.oo 0,00 

11.22 I o.oo 0,00 

22,44 I o.oo 0,00 

22,44 I o.oo 0.00 

11.22 I o.oo 0,00 

22.44 I o.oo 0.00 

11.22 I o.oo 0,00 

22.44 I o.oo 0,00 

o.oo 11,22 1,00 

0,00 11,22 • 1,00 

0 ,00 11,22 0,00 

0,00 11,22 1,00 

0,00 22.44 

0.00 22,44 

0,00 11,22 

0,00 22,44 

0,00 11,22 1,00 

0.00 22,44 12,00 

94.483 

94.~. 

e .o 

94.483 

31 

31 

31 

.. 

04403 

144.572 

.,. 
~ 

G4.483,00 1 060 099,26 € 

2.120.198.52 (. 

04.483,00 1.060.0Q9,26 e 

0,00 0,00€ 

1.060.099,26 E: 

., 

94.483,00 I ~ . 1.060.o99,2s E 

• 1.080.090',26 f: 

31,00 6115,64€ 

31,00 695,54 E 

' 31,00 
347,82 €, • • . 

04,00 2.10P,j6 

3.&a,.46( 

<: --~ 
00 

'-~ 

.... 
p 

~ 
__, --~ 
-.J ..... 

~ 
A>~ 
m~ 
C)!': 
ii)rn 
~z 
;o~ 

~o 
G)m 
mo 
Z)> 
;T; ~ ~ 
::0 ...- t 
)>'.-• 
r- z' 

·< )> ' 

94.483,00 

,.¡:..... 

~. 
1 060099,26~~--:-

1.060.099,26 € 

1.734.864.00 I 38.930.348,16 € 
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e:: 

Consii'V• el document aaeclitaltiu de tttVega I reçepc:ió dt 
m11caderin a chposieió deia tnapecció durant el pM lode q..~e 
eltat:lebci la l•ació m•canlil 

Cost 

1 HORAIIIS COIIl RQALS 

Població atecUida: em¡:;rHes que eurwi• in ta UNa activitat 
comc:rci..1l dins d'esfòfH'acnts comcrcl.lls' 

Expoear l'horari adoptat de manefa quo la lnrormació ligul visible al 
p(dc . 

Co.-

) FiliES 

a) ¡· '#<!. ;.. Q( E NJ ESDUE..'VA t.,_ê=.Elte;..uAJS y· Jtle'J 
1-'ÍJt.JJ•: 

Població afec;tada: em p¡esa que vutguin organlluf K.tt ota!.t. 

nr:als I flr~-mete&t on esf)ais que no són da domini~· 

Presentar una comunicació Pfèvia per a ta Jul1tzac:ió de f11ts I ftes 
mttcat. amb una anbdpació mlnima de 3 me&OS, que contengU: 
·nom 
• dates de cdcbraci6 
-periodicilal 
·loealitlt 
• utícació 
-oferlll de produetn I serveis a CJCpOSW 
• pUbil e • qu s'a<*eça 

Aduelz .. ~les~sd•ln~au fra& 

A~• Iu~ dt In actNiats ftlb quan .t. s•va 
Pf(ÍOdidtllla/puisuperi:Jreunany 

Presentar LA'l8 comunicació de (J'alsevot eanvt que afedi a les dades 
c:Sel Registred'Acti'lltatsFirats 

35.2 

30 

20. Man\enir 
doeumentadó. 

11. RetoVC81toll 

22.44 I 31,50 I 3U4 I !IM9 I 0.!1 

22,44 I 31,50 I 30.04 I ss.eo o.s 

44.1.2i 4 I 2. Comunicacióplèvia l 22,44 1 31,50 I 38,94 1 55,eQ I 1,00 I 0,75 

4<.5 22.44 I >1 .50 I 311.04 I ss.eo 

44.!1 22.44 I 31,50 I 38,94 I 56.&o 

47.1 22.44 I 31,50 I 38,04 I ss.eo I o.so 

11.22 I o.oo 0,00 

11.22 I o,oo o.oo 

o,25 I 22.44 I 23.63 0,00 

o.oo I o.oo 0.00 

o.oo I o.oo 0 ,00 

11.22 I o.oo 0,00 

0,00 11,22 12,00 

0,00 11,22 0,25 

13,g2 59,99 1,00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 o.oo 0.00 

o.oo 11.22 1,00 

144.572 

' • 
1~7.510 

I 

. ., 

470 

1.734.11&4,00 I 19.465.174,08€ 

!18.395.522.24 € 

31.877,S0' 35~.665,55 € 

357.645.55< 

. .; - . 
45,00 2.1¡99,44€ 

0.00 0,00€ 

0,00 0.00€ 

470.00 5.273,.0 E 

Coal I I I I I I I I I I 7.912.84€ 

b,1F/RC. ; (; r ~ Ol. ' r-NATERJ~rr.t( { ~ - 'Jr'OOM/MH.l-U.: 

Població ,¡feçlact.: er.1pru es que vulguin Ofganitzar r•ret-mercat 
en .-.pal t do domini ~IA.'C: 

Pr-.ntar 1.1\11 solobcrtucl d"autontzao6 ~ant l'ajunl:ernent ~ efeduar 
files.-mercallllldorNnipúblic 

PttHntat una comOficació de qu.Msevol canYI ~· a!ec:ti a les dades 
c:W rtgistr•d'activitatsfirals 

Cost 

4.1~SPfCCI0 

Pobf.x:ló afocl llda: emrwesaris que exCfotiltln una aC9"fMt 
cornerci.al o priisl• n un s•twf 

Submimtrer tOfa la inlor~ó ilo doc:umeotaòó .,.,aç adoflo~ per 
la lntpeeaó i ptfmetr• o facilitar l'aarvllat in&piClora 

Coat 

P FSU81 UMEHTS COMERC)A4-S 

Pobhv.;:lò afeçtada: u tablln1ents comercials MJb una superfk:te de 
wnn.a Jou" I osuperior n 400 tM-tro::> qundrÒta.llnlorlor a1Y O O 2) 
e1tabfitntonls comcrçbds s in ¡;U:~~ s aH una cuperficlo d• w nda 
Igual o hi¡JOrior a 400 m otras I infori4Jr ., WOO 

Pr-.ntar comunicadó J)fèvia per a ncw6:1 impfantaclona, ampliadons i 
çanvia d'actMtat 

,_...ur un pro,ecta tktK JO$blk:IW del eom¡:fimeflt dlls reqUsits 
eatablflfts 6mb la a~ documentaaó grif?Ca: 
• PIMol deli1uac:i6 
• Pltnol dt ta pl¡tU de r~llt'left on~ ta tuptrlk:te de venda 
.nb la dtttlbuc:ió dlll rol erta comercial . 
• Atnol on contti la dotaaó de ~çwnent M'ib la cbblbució de les 
placo• 

44.2 

47.1 

57.a, blc 

QA 4.2 

01\4.4 

1. Solllolud titol 
haOiítanl 

22.44 I 31.50 I 38,04 I ss.eo 

14. Comunicació dades I 22,44 

21. Conlrol ' -

2 ComiXllc¡d6 prhia 

10. [bc Comptuital 
molt•L1 

22,44 

22.44 

22,44 

31,50 30,04 ss.•• 

31,50 ... 04 ss.•• 

31,50 38.04 55, e; 

31,50 ~.G-4 55,89 

0.75 

1,5 1. 0,75 

23 

o.zs I 44,M I 23.63 0.00 13.~ 82,43 1 ,00 0,00 0,00€ 

22,44 I o.oo I o.oo 0,00 22,44 1,00 0,00 0,00€ 

0,00 ( 

0.40 0.15 22.44 I 04.50 I 14.76 8,35 140,07 1.00 1.200 1.200.00 108.083.doi: ¡. 

168,083,4 

;¡ 

~ 

.. 
0,25 33,ee I 23,&3 I o,oo 13.~ ,11.21 0,10 017 g7,70 8.056,07~ :;. 

; 

80 s1e.12 I u,oo I 2.955,20 ·278,46 s.a12.n 0,10 017 w)o 372.507,63,.€ 

~ 3 Prasentar un cerhficac tèmcdela posada en funaonamentdtractMtat pA 4.4 
11

· =r:::~ 22.44 J 31,50 I 36,G4 / 55,~ 3,2!ji I 3,75 I 10 I 3,75 72,1i13 l 118,1sj 3159,40 I 206,84 715Q,2Q 0,10 ~n g7,70 75 15Q,88 € 

.....,;¡ 4 Predntar un certificat d'acte de c:ornpt"ovaCió., matttla d"incencls DA 4.4 11· ~~lona 22,44 I 31,50 I 38,G4 I 55,eQ 3.25 I 3.75 I 10 J 3,75 72,gJ f 118,131 36g,40 I 208,84 7tslil,21:1 0,10 977 97,70 75.159,88 E l 
CC . Cost • • · 529.784,36€ J 

( " 

~ 
<::> 
~ 
QO 

~ -p 
~ 
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~ 
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P;-biMM o)factolda: esbbliments conte~ tal' ndiv.d\Mfs o 
coHtetlus amb ur. S "f~*' f ;el• de wn<b lgu4] o superiOf • 1300 
I'Mtr• qu.G-ar. i lnt.nr.n a 25..""0 

~-::;~=~0 prtvia pet a nov• implantacions, Mtpliaaons i I 044.2 I 2" eomunocoao ~~<*"" I 22.44 I 31,50 I :~e. e< I 55,8o I 1,5 I 0.75 I o I o.20 I Sl,ee I "23,63 I 0,00 I 13,92 I 71 ,21 I 0,10 I 620 I 82,50 I 4.450.47 E 

Presentat un prqecte tjcnic justiftcaòu del compliment deia requsñ 
~abltftS amb la segOent documentació grilfica: 
• Pl•nce dlattuaciO 

I I 10. Doc. Com~o><itot I 2244 I 3150 I 3CI04 I M 8o I • Pl•nol dt la planta de l 'establiment on eons li Ja StJPt(flde de venda DA 4.4 23 I 2 I eo I 5 I o18.12 I o3.oo I 2.oso.2o I 278,45 I 3.812.n I 0,10 I 825 I 82,50 I 238.298,13'€ 
amb la Qstriboci6 de l'of«ta comet'dal 

moetfllte • ' • ' 

• Plànol on consllla dotaciO de l'aparcament amb la ciatribuc:ió de les ...... 
'"~ ··· • ·· "· -·- .... 

Presenta~ ~ certificat tècnic de la posada.~ f oodonemenl de ract~vitat DA 4.4 11.=or.• 22.<14 31,50 3e,04 5!5,80 3,25 3,75 10 3,75 72,03 118,13 369,40 20U4 769,29 0,10 025 82,50 48.060,78 E 

Pfewn.ar un certificat d'acte da compr01f'aci6 en m~ria d'incenck DA4.4 
11. C.rt:ifiçadon• 22,44 31,50 3CI,e<l 5!5,80 3,23 3,75 tO 3.7~ n ,o3 1\8,13 360,40 208,84 789,2.0 0,10 825 82,50 48.080,78~ 

t6erl-

Cost 331.910,18€ 

Pobladó .tfec:lldl eiC.J~menb conetclals lndMckafs o . .. 
coHeçtfus amb u.~.l sut,--crt'KM do vemb igUIII o aupe:tllllf altlO .. 
motlo• quocta m q~ no os rvgulen por l'arUdo 14 do ka u .. 
1&'2015 

PutH ntar comutl1Ca06 prèvia per anov•l/npllnlaaont, amplilc:ions i DA 4.2 2. ComuniceoO pr6via 22.44 31,50 36,04 $5,80 1,5 0,75 o 0.2~ 33,M 23,03 0,00 13,02: 71,21 0,00 o 0,00 0.00 E~~ 
eanvlt d'activil.at : 

I . 
Proeentar un projecte têooic justincatMJ del compliment dels reqUsits 

' ts1oblcrtt ambla &egúlnt doc::umcntacló grM}ca: • 
- Pltnol de situaciO 10. Ooe. Complexitat 0,00 € ¡ • FUnol de la plari:a de l'establiment on cooalill supefffde de venda OA4.4 22,44 31,50 3e,04 55,80 23 2 80 5 518,12 83,00 2.055,20 278,45 3.812,77 0,00 o u.oo 
amb la di&tribuci6 de l'oferta eomerdiA 

!]'olt alta ' l , ' 
• Pléool on oonsti la dotaciO de l'apercall*'lt .-nb la dstribudO de les .. 
plocos 

Preaen111 Wt certificat teaic de ta posadl en funcionamr.t de l'actMtat OA4.4 11. c.rtífieaciona 
22.44 1 31.50 l 38.94 1 SS.80 3.25 1 3,75 1 10 _l 3,75 n.93_f t ta,t 31 360,40 1 20U4 78Q,29 0.00 o 0,00 0,00€; 

ttcriques .... 
11. C..ti&ac:ion& .. • •' I 

Present• oo c:eM'at dade de comprwaci6 en mr."'a O"inetnc:h OA4.4 
tb-

22.<14 31,50 36,04 55,110 3,20 3,75 10 3,75 72,03 118,13 360,40 20U4 750,20 0.00 o 0,00 O,OOE 
" 

Coa I 0,00€ ~ 't ·:· 
Pobloc ·.Ó aft:cblcb: c:-stabliments corn• c ..,!ls mdlvlduals o 
coHectlus que regulen per l'article 14 eh • Llel 1612015 - . , ...... ~. ... -.. 
Ptesentar oomunk:aoió previa per anoYe=slmplan\.leiont, ampliacions I OA4.2 2. ComUI'IIeaciO prèvia 22,44 31,50 36,04 55,8Q 1.5 0,75 o 0.25 33,<HI 23,C13 0.00 13,02: 71,21 0,00 o 0.00 0,00 € 
can~td'ac:~vitat 

Coat 0,00€ 

Coat total 68747.952.66€ 
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PARLAMENT DE CATALUNYA 
ReGISTRE GENERAl 

• ft O 9 8 5 1 O. 01. 17 D 4 7 14 3 
ESTALVI EN TERMES DE CÀRREGUES ADMINISTRAT! S: 

., . ... .· •• ¡ 

.. •. . ~ _PROPQST A tJORMATÍVA 

RESULTAT 
(NORMATIVA VIGENT-PROPOSTA 

NORMATIVA) 

9 

--------------------
71.968.833,54 € 

-68.747.952,66 € 

3.220.880,88 € 

o 11 91 
09/01/2017 
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: b RIGEN'·DE l.:ES DADES ·EÑ RELACIÓ AMB LES CÀRREGUES 
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DETALLAT A L'ANNEX D 

Pàgina 10 
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PARLAMENT DE CAlALÏ.iNYA 
REGISTRE GENERAL 

6 O 9 8 7 1 O. Ol. 17 U 4 7 1 4 3 

ORIGEN DE LES DADES EN RELACIÓ A~M7iB:r-'1L~~~~~~---.......J 
ADMINISTRATIVES: 

Tot seguit es detalla la font de dades emprada per al càlcul del cost de les càrregues 
administratives: 

POBLACIÓ i FREQÜÈNCIA: 

B. COMERÇ MINORISTA I MAJORISTA: no es disposa del nombre d'empreses que 
exerceixen activitat de comerç minorista i majorista de forma simultània. 

C. VENDA O PRESTACIÓ DE SERVEIS FORA DE L'ESTABLIMENT COMERCIAL: 
d'acord amb les dades de l'ldescat, a partir de l'enquesta anual de serveis, l'any 2011 
es dedicaven al comerç al detall d'altres tipus fora d'establiments, excepte en parades 
de venda i mercats ambulants ( CCAE-4799, 908 establiments). Així mateix, segons la 
informació disponible per la Direcció General de Comerç s'ha estimat que aquests 
establiments efectuen aquest tipus de venda dos cops a l'any. 

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 de 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 10 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: no es disposa del nombre d'empreses que 
exerceixen aquesta activitat. 

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 trad icionals 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 à freqüència, s'ha estimat 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'ha estimat 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 

0 179 3 
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PARLAMENT DE CAWÜNYA 
REGI~TRE GENERAL · . 
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· r.. , . :ft-eqUènc'ia, s'ha·estirtiat 1 :(un ~op l'any). · 
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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 venda 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 domicilfària (directe, 
per telèfon, per bústia), s'assigna de manera proporcional 31 · empreses per a 
cadascuna de les tres tipologies. 

N. TRENCAMENT D'ESTOCS: 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 estimat 1 (un cop l'any). 

O. PROVEÏDORS: com a població s'ha considerat el nombre d'establiments de comerç 
al detall i a l'engròs de 144.572 (ldescat, 2015). Com a freqüència s'ha estimat un 
lliurament de mercaderies mensual (12). 

2. HORARIS COMERCIALS: segons s'exposa en la pàgina 7 de la memòria 
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: se.gons les 
dades que figuren a la Direcció General de Comerç "Comerç en xifres 2016", el 
nombre· de fires organitzades el 2015 és de 477. D'aquestes 477 aproximadamènt 

·unes 431 es duen a terme en espais de domini públic i de les quals pràcticament la 
totalitat es duen a terme a càrrec de l'ajuntament, que figura com a titular de la 
mateixa. 

4. INSPECCIÓ: s'estima que el nombre d'actes d'inspecció derivat del nou marc 
· normatiu pot arribar a unes 1. 700 a l'any. En els indicadors de les memòries programa 
dels pressupostos per al 2015 s'estimen 2.500 establiments visitats en campanyes 
d'inspeccions i 1.200 actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç. 
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P. ESTABLIMENTS COMERCIALS · -
Població afectada: establiments comercials amb un super<fiEiié'l';d~tLvendaÑti~t·~O'.A~a. 
superior a 400 metres quadrats i inferior a 1300 o 2) es a 1 

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 999m~ 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 fr:eqüència 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 ve"nda 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 O, 1 dels establiments. 
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 
I~ Llei 16/2015 
Població afectada: establiments comercials individuals o col·lectius que regulen per 
l'article 14 de la Llei 16/2015 

PREU: 

Són els preus facilitats per la Guia de Bones Practiques per a l'elaboració 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.cat!lnet!img/Actualitzacio preus per hora Guia de 
Bones Practiques 2015 tcm344-191614.pdf 

TEMPS: 

Algunes dades del temps que es faciliten s'han obtingut miljançant el Sistema de 
costos unitaris estàndard per a la quantificació de càrregues administratives. 
http://presidencia.intranet.gencat.cat!lnet!img/Sistema costos unitaris estandard qua 
ntificacio carregues administratives tcm344-235575.pdf 

Altres dades s'han obtingut per la unitat promotora .mitjançant entrevistes. 
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