
. Carrera Gallart, Enric. 

De: 
Enviat: 
Pera: 
Al e: 

Torrejon Gonzalez, Nativitat 
dilluns, 19 I desembre I 2016 20:31 
Vilalta Cambra, Muntsa 
Gallarda Planes, Montserrat; Rossinyol Vidal, Joan; Gibert Espier, Xavier; Aregio i 
Navarro, Joan; Recio Casanovas, Ester; Carrera Gallart, Enric 

Tema: .Re: accessibilitat --------.....-- ...... -PARLAMENT DE CATALUNYA 
:: REGtSTRE GENERAL 

D, acord:· Gracies. 1 · : 
I : ~ t' ~ n 9 9 o 1 o. 01. 17 9-4 7 t 4 3 

Enviat'des del meu iPad . ,. 

~----------------------------J El19 des 2016, a les 20:13, Vilalta Cambra, Muntsa <muntsavilalta@gencat.cat> va escriure: 

Hola Nati, 

Gràcies. No hi ha problema èn incorporar-ho. 

Cordialment, 

Muntsa Vilalta Cambra 
Directora general 
Direcció General de Comerç 
Departament d'Empresa i Coneixement 

Puig i Xoriguer 11- 13 I 08004 Barcelona I 93.484.96.37 
mail@gencat.cat I www.ccam.cat I facebook.com/ccamcat , twitter.com/c_¡;_amcat 

Al'l·est ..,., ~ g¿s,drl:(;ac~ul ~ 'l1 t• .. ~ ·o '!ld:·t • a i putc.;n r.• •o f"'! ~·.J .: 

,. ;:ou a uc"<;C~ i ' !' aràna ,"!,.; ::-::la :; re<:order~ .H:! ·a u ltzat6. 
c. ruloac;o o e· -.¡a ~~n·. autont '>r ~ "'à proh !:'Ida ., " ·ut de Iu legi' ac o v gent. S ~..J • eL. ... t 
t. '"I ur, IJ~ de., 1' T1 s. no i cu ~ i 'nmed .•tamert per aqu.~a va 
: q'le el dt .... r · '¡¡ , 

Abans d'imprimir aquest correu, as!>egureu-vos que és realment necessari. 

Benvolguts, · 

.: o è¿ e a. s· 

El departament de TAFS ens fa arribar dues consideracions a l'articulat de la llei de comerç, relatives 

a l'accessibilitat, que hauríeu de valorar per tal de donar-li resposta abans de la sessió del CT de 
demà a,· en el seu cas, modificar el text en el sentit que proposen. 

Ja ens direu. 

Moltes gràcies. 

Nati Torrejón 
Advocada en cap 
Assessoria Jurídica 
Departament d'Empresa i Coneixement 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la seva persona destinatària i pot contenir informació 
privilegiada o confidencia l. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, 
divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest 
missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta mateixa via i que el 
destruïu . 

De: Salaverria Palanca, Fèlix · 
Enviat: dilluns, 19 I desembre I 2016 18:58 
Per a: Torrejon Gonzalez, Nativitat 
Tema: l'avantprojecte de llei de Comerç 

Benvolguda Nati, 

1 

o 11 9 7 



En relació amb. l'avantprojecte de llei de Comerç, que dema va al Consell Tècnic et faig 
arribar les consideracions de la responsable de l' Area d'Accessibilitat adscrita a la Direcció 
general d'Igualtat un cop examinades per aquesta Assessoria i que compten amb el 
vistiplau dei.Secretari General d'aquest Departament. 

En aquest sentit l'avantprojecte de Llei del COMERÇ si be inclou l'accessibilitat en 2 
articles· q.ue .són,basta,n!.ge.oêriçs (art.1 i 13), us proposem també ue s' - · -~- . . 
addidbna'!rhent à:l'art1clè' ·8:'Aíxhnateix també us propos n¡p ~L~fHiticiHa<Cthl~U!~;f&, 
els termes 'qué·Ï"ot''sègult s'êsment~n : REGlSTRE GENERAL 

~ f ~ ~ro~dsta d'addició: ~~ {·~rticle a.: . 1 O 9 9.J 1 O. Ol17 ~4 714 3 . . 
.. 
: " Article 8. Exercici''de" l 'activitat comercial i de la ~ ... - ... 

._ -· . .. "• . "' . .,. 
8.1 Les persones titulars de qualsevulla activitat comercia o de prestació de serveis 
que l'exerceixin en l'àmbit territorial de Catalunya són responsables i han de 
garantir el compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 
seguretat sacia./, sanitària, de consum, d'acce~sibilitat i les corresponents a qualsevol 
altre àmbit que sigui d'aplicar¡:ió a l'activitat específica que es desenvolupi. 
Així mateix 'els titulars de qualsevulla activitat comercial o de prestació de serveis 
també són '.[esponsables i han dr garantir el compliment de les disposicions 
contingudes en aquesta Llei i en la normativa reguladora de l'ordenació dels 
equipaments comercials. 

Motiu: •, 
1 

Aquest article concreta la resoon·sabilítat de les persones titulars de qualsevol activitat comercial o de 
serveis, en el compliment de diverses matèries les quals .tenen les seves normatives. Per tant, 
l'accessibilitat també ha de ser-hi atès que la Llei 13/2014 regula respecte els àmbits de la vida diària 
inciQent els "serveis". Per altra banda, aquest article 8 và"ltigat al règim sancionador del projecte de 
Llei (veure art. 71. 1. b, d'incompliment de l'art.8), i per tant permetria sancionar el no compliment de 
les disposicions en matèria d'accessibilitat. (mentre article 1 i èl 13 no són objecte en el regim 
sancionador) 

2. Proposta d'addició a l'Article 11. 

Article Il. Zones de degustaci.ó 
11.1 Es consideren a tots els efectes activitat comercial les zones de degustació dels 
establiments dedicats essencialment a la venda de productes d'alimentació, seus perjudici 
de l 'obligatorietat de complir les co11dicions d'accessibilitat corresponents a l'ús pública 
concurrència que els hi resultin exigibles segon.~· la normativa d 'acces.<·iÏhilitat. Les 
ordenances municipals han de determinar la superficie màxima de les zones de 
degustació dels establiments situats en el seu municipi, sense que aquesta pugui superar 
el 33% de la superficie de venda de l'establiment. 
Quan l'establiment disposi de terrasses, la seva superficie, a efectes de còmput, també es 
considera zona de degustació. 
En aquestes zones de degustació no es podran servir ni consumir begudes a_lcohòliques 

· d'alta graduació, ni altres begudes que les continguin. 
11.2 Els establiments situats en municipis en els que l'ajuntament no hagi determinat la 
superficie màxima de les zones de degustació, d'acord amb els paràmetres detallats en 
aquest punt, poden destinar a degustació un màxim del 33% de la seva superficie de 
venda, per tal de es pugui considerar que aquestes zones formen part de l'activitat 
comercial. 
11.3 No es considera activitat comercial les zones de degustació que superin els 
paràmetres establerts en els punts I i 2 d'aquest article i per tant s'han d'ajustar en la 
seva totalitat a les condicions establertes en la normativa corresponent d 'aplicació a 
bars, cafete_ries, restaurants o la que pertoqui en el seu cas. 

~- . 
~-
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Motiu: . ~ 
Ens preocupa també ~qúest·: article ·1 1 per la seva transcenqència. Una de les aétivitats ·que és 
objecte de consulta és la BEGUSTACIÓ, que en l'últim any o 2 anys estan proliferant molt i 
s' intenten utilitzar com a argument per "saltar-se" les exigències que requereix un lloc on s'hi acaba 
menjant i s'hi està durant una estona breu o més llarga. Amb aquest fet eviten haver de tenir que fer 
les entrades accessioles i fes lavabos. . . 
Això h_o fan de la següent manera: En lloc 1~.-fir que ser~n un bar o local -~~bre un tipus d'ali~ent 
espec1fic, proposen un ·'forn amb degustàc1o ~ "xarcutena amb degustac1o , 'venda de pern1fs o 
pernileria amb degustació", etc, etc.; així s'ampijen i es reformen locals existents amb l'esmentada 
degustaciÓ i demanen no haver de modificar ni' l'entrada ni la cambra higiènica amb l'excusa que és 
un afegit al negoci existent que no té impacte. Però la realitat confirmada és que acaben posant 
taules, cadires, carta de coques, entrepans, paste~ .• begudes, aperitius, cafès i més. Considerem que 
això no és acceptable. ·· 
Per s.olucionar i evitar aquesta trampa, que els tècnics de 117cencies de molts ajuntaments ens estant 
traslladant des de fa temps, els hem plantejat com enfocar-ho, i també en el projecte decret 
d'accessibilitat que estem preparant preveiem indicacions específiques perquè no quedi cap dubte 
respecte la necessitat que les zones de degustació tinguin unes condicions d'accessibilitat bàsiques 
similars a un bar o cafeteria (sens perjudici de que siguin proporcionals i prudents t a la seva 
. superfície). 

.._._._.,., .. . . . . . . 
PARlAMEN·r DE è.ArA"i.UNYA 

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment al respecte. . RF.Gi.STRE GENERAl 

Salutacions cordials, .. fMI 9 9 2 1 O. 01. 17 tr 4-7 14 3 

<imageOOl.png> · 

Fèlix Salaverría i Palanca _; 
Advocat en cap 
Assessoria Jurídica 
Secretaria general 
Pg. Taulat, 266-270 I 08019 Barcelona I 93.882.22. 78 I Fax 93.552.46.28 
fsalaverria@gencat.cat I treballiaferssocials.gencat.cat 

Ni.!~.- f.' F f· Ui. t._ 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació 
privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la 
utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació 
vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immedia
tament per aquesta via i que el destruïu. 

Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari. 

3 011 99 


