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Nota relativa a l'informe jurídic final emès per l'Assessoria Jurídica del 
Departament d'Empresa i Coneixement en data 14.12.16, sobre l'avantprojecte de 
llei de comerç, serveis i fires 

Pel que respecta a les consideracions que es detallen a l'informe jurídic de referència 
càl senyalar el següent: 

a) En relació a la prohibició de servir begudes alcohòliques d'alta graduació en les 
zones de degustació regulades a l'article 11, cal tenir en compte que aquestes zones 
són una excepció a la normativa general d'aplicació a bars, cafeteries, restaurants, .. . i 
per tant tenen una sèrie de limitacions en quant el producte a comercialitzar a la zona 
que ocupen i als establiments als que els hi és aplicable. · 
La limitació és per a l'establiment, no per als consumidors des del punt de vista sanitari 
que és el que regula la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència· en 
matèria de substàncies que poden generar dependència. 
En tot cas és una qüestió de configuració de l'establiment, que en el cas de que 
disposi no d'una zona de degustació, sinó d'una zona de restauració en totes les 
condicions administratives que li són inherents desapareixeria aquesta limitació i per 
tant podria servir begudes alcohòliques d'alta graduació sense cap altra limitació que 
les que habilita la Llei de referència. 

b) . En relació a la transmissió en favor d'un familiar fins a segons grau de les 
autoritzacions per a la venda i prestació de serveis de manera no sedentària en 
mercats de marxants regulat a l'article 15.6 cal tenir en compte que no hi ha cap 
disposició ni sentència que impedeixi de manera clara aquest t ipus de transmissió, 
àmpliament sql·licitada tant per ajuntaments com per marxants; considerant la 
necessitat de fomentar el manteniment de l'activitat comercial i tenint en compte que la 
transmissió "mortis causa" a un familiar ja està prevista en el m'arc normatiu vigent i 
que aquestes transmissions només poden abastar el temps restant de vigència del 
termini de l'autorització atorgada per l'ajuntament, es considera necessari incloure 
aquests supòsit per tal de facilitar el funcionament dels mercats de marxants i el 
desenvolupament d'aquesta activitat comercial. 

e) En relació a la regulació dels horaris comercials, i concretament la discordància 
entre la normativa estatal declarada com a bàsica i la regulació que preveu 
l'avantprojecte de Llei , específicament pel que fa referència al total d'hores setmanals 
d'obe_rtura i al tipus d'establiments excepcionats de l'horari comercial general, cal 
senyalar que la regulació que es proposa té com a objectiu preservar un determinat 
model comercial que s'ha demostrat com a òptim i que s'ajusta als paràmetres 
establerts per la normativa comunitària 

d) En relació a la quantia de les sancions que es regula a l'article 75, i la seva rebaixa 
a partir del Dictamen núm. 09-2016 del Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC) cal senyalar que s'ha considerat adequat mantenir l'actual escalat 
de l'import de les multes que figura a l'article 48 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de 
març, sobre comerç interior que ja fou actualitzat l'any 2011 (article 72 de la Llei 
9/2011 , de 29 de desembre, de p~omoció de l'activitat econòmica). 

e)· Per últim en relació a la Disposició Final Quarta que inclou una modificació del 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials , en 
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administratives, financeres i del sector públic aprovada pel Govern el dia 29.11 .16 cal 
senyalar que efectivament tal i com s'índica a l'informe de l'Assessoria Jurídica serà 
suprimida en el cas de que la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic que acompanya els pressupostos sigui aprovada, llevat del punt 9 
d'aquesta Disposició Addicional Quarta que forma part, exclusivament, de 
l'avantprojecte de Llei de comerç, serveis i fires. 
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