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I. El Projecte de llei de comerç, serveis i fires té com a objectiu principal enfortir 

un model propi de comerç, que sigui equilibrat, sostenible i competitiu, i també 

actualitzar la normativa de comerç davant les noves necessitats i els reptes del 

sector, compilant en un sol text els diversos blocs normatius que conformen la 

legislació vigent en aquesta matèria. 

La convivència entre l’activitat comercial, la prestació de serveis i l’ús residencial 

del sòl, que s’ha anat conformant històricament com un model propi de 

Catalunya, de la mateixa manera que s’ha fet en la majoria de les poblacions 

mediterrànies del sud d’Europa, és considerada la millor opció per als ciutadans, 

atès que permet d’adoptar criteris de gestió urbana sostenible, en què el sòl és 

tractat com un recurs limitat que s’ha d’explotar de la manera més eficient 

possible amb l’objectiu d’estalviar recursos i evitar efectes nocius indesitjables 

per al medi ambient. 

En el marc d’aquest model que posa en relleu la íntima relació existent entre la 

implantació i l’exercici de l’activitat comercial o de prestació de determinats 

serveis i la planificació urbanística sostenible, s’ha aprovat el conjunt de la 

normativa en matèria de comerç a Catalunya, i amb aquest punt de vista, també, 

s’ha elaborat aquest projecte de llei. 

La dispersió del conjunt de disposicions vigents que regulen l’activitat comercial 

a Catalunya, així com la materialització de noves iniciatives econòmiques i 

empresarials en l’àmbit de la distribució comercial i la prestació de serveis, 

aconsellen de remodelar i compilar en dos textos normatius tota la legislació   (la 

normativa en matèria d’equipaments comercials i la nova regulació que presenta 

aquest projecte de llei), mantenint els trets fonamentals del nostre model 

comercial mediterrani en plena sintonia amb les declaracions programàtiques de 

la Unió Europea en matèria d’urbanisme comercial, i d’acord amb el conjunt de 

raons imperioses d’interès general que les sustenten, sense perdre de vista la 



 

 

necessària simplificació que ha d’inspirar l’accés i l’exercici de qualsevol activitat 

econòmica. 

II. El projecte de llei es presenta amb els objectius següents:  

a) Compilar en un sol text els blocs normatius que conformen la legislació vigent 

en matèria de comerç i fires i que actualment es troba dispersa en quatre blocs 

principals diferents –la regulació general del comerç interior, els horaris 

comercials, els equipaments comercials i les activitats firals–, per a contribuir a 

reforçar la seguretat jurídica dels operadors comercials i dels operadors dedicats 

a la prestació de serveis, garantir l’assentament de les bones pràctiques 

comercials que facilitin la lliure i lleial competència, i evitar les discordances i 

contradiccions pròpies de la dispersió de textos aprovats en diversos moments. 

b) Millorar la regulació normativa ja existent mitjançant l’actualització, la 

sistematització i la clarificació de conceptes, tenint en compte l’evolució que ha 

experimentat l’activitat comercial durant els darrers anys i la que es preveu que 

pot tenir en un futur immediat, així com incorporar les demandes del sector de la 

distribució comercial pel que fa a les necessitats d’ordenació per a garantir la 

lleial competència. En aquest sentit, s’han actualitzat determinats aspectes de la 

regulació vigent per a adaptar-los a les noves necessitats d’ordenació del sector, 

com és el cas de les condicions d’accés, exercici i cessament de l’activitat 

comercial; la introducció d’elements destinats a la professionalització dels que 

exerceixen l’activitat comercial; la previsió de la utilització de mecanismes 

polivalents que permetin de disposar d’un cens fefaent del teixit comercial de 

Catalunya; l’ampliació de les possibilitats de les vendes en rebaixes; la delimitació 

del concepte de venda de saldos, i també, entre altres aspectes, la definició del 

perfil dels establiments coneguts com outlets. 

c) Simplificar la regulació i reduir les càrregues administratives encara existents 

d’acord amb els paràmetres establerts per la Directiva 2006/123/CE, del 

Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis 

en el mercat interior, de manera que s’amplien les possibilitats i la capacitat de 

decisió dels empresaris del comerç sobre aspectes que fins ara es trobaven 

regulats d’una manera més acotada, com determinar el moment per a la venda 



 

 

en rebaixes i, en general, el moment per a dur a terme qualsevol dels diferents 

tipus de promoció; delimitar i diferenciar l’activitat estrictament firal de les 

activitats comercials, i també eliminar determinats règims d’intervenció 

administrativa amb la supressió de determinades comunicacions prèvies 

preceptives per a la realització d’algunes activitats comercials promocionals –

saldos i liquidacions–. 

d) Incorporar a la futura nova llei els serveis (llevat dels que es troben reservats a 

professions que requereixen col·legiació obligatòria, les activitats de serveis 

bancaris, de crèdit, d’assegurances i altres de  naturalesa anàloga, que es troben 

formalment exclosos), amb la finalitat d’establir uns criteris que confereixin 

seguretat jurídica a l’hora d’aplicar determinats aspectes normatius a determinats 

serveis que   a la pràctica o per inèrcia ja es troben assimilats a l’activitat comercial 

en les actuacions que es duen a terme des dels àmbits municipals, com és el cas 

de bugaderies, tintoreries, perruqueries, locutoris, bars i restaurants, videoclubs, 

cabines d’estètica o solàriums, entre d’altres. 

e) Regular aspectes i facilitar el desenvolupament d’instruments destinats a 

fomentar la dignificació i la professionalització dels diversos sectors, que són 

indispensables per al bon exercici de l’activitat, per mitjà d’incentius als 

empresaris. 

III. Les principals novetats de la futura llei es poden resumir de la manera següent:  

En matèria d’horaris comercials, el projecte de llei estableix com a norma general 

l’obertura de setanta-cinc hores setmanals, de dilluns a dissabte (l’anterior llei 

catalana d’horaris fixava setanta-dues hores a la setmana). Com a excepció al 

règim general, per als municipis de menys de  cinc mil habitants, proposa llibertat 

d’horaris per als establiments comercials de menys de cent cinquanta metres 

quadrats de superfície, que no pertanyin a grans cadenes de distribució, sigui 

quina sigui l’activitat comercial que duen a terme. El projecte manté el nombre de 

dies festius d’obertura autoritzada en un total de deu: vuit a criteri de la 

Generalitat, amb la consulta prèvia al Consell Assessor de Comerç, i dues a criteri 

dels ajuntaments. 



 

 

Una altra novetat són les àrees de degustació. Per primer cop es regula la 

possibilitat que els comerços dedicats a la venda de productes d’alimentació 

puguin instal·lar una àrea de degustació a l’establiment. L’objectiu del projecte 

de llei és oferir a aquest tipus de comerços una via complementària d’explotació 

econòmica, més ajustada a les preferències dels consumidors actuals. No obstant 

això, per a garantir la competència lleial amb els restaurants i els bars, el projecte 

marca un límit en l’espai dedicat a àrea de degustació (33% del total de la 

superfície comercial de l’establiment), tot i que també preveu que els ajuntaments 

puguin modificar aquest límit.  

Així mateix, una altra novetat fa referència a la concreció del concepte de municipi 

turístic. En aquest sentit, marca quatre supòsits concrets als quals es pot acollir 

un municipi per a ésser declarat turístic a l’efecte dels horaris comercials: que el 

municipi disposi d’un bé declarat patrimoni de la humanitat o immoble d’interès 

cultural integrat en el patrimoni historicoartístic que generi una afluència anual 

acreditada de visitants; que aculli algun gran esdeveniment esportiu o cultural 

d’àmbit nacional o internacional; que disposi d’una àrea comercial que generi una 

afluència acreditada de visitants de fora de Catalunya, o que tingui una zona 

portuària on operin creuers turístics amb un mínim 400.000 viatgers a l’any 

acreditats. D’altra banda, passa de vuit a quatre anys la revisió de la declaració 

de municipi turístic. 

En matèria de rebaixes, com a novetat, el projecte de llei deixa en mans del 

comerciant el moment en què vol dur a terme la venda en rebaixes. No obstant 

això, continua recomanant de fer les campanyes en les temporades habituals 

(hivern i estiu), com es fa tradicionalment amb aquest tipus de venda a Catalunya. 

El projecte continua regulant les condicions en què s’han fer les rebaixes: els 

productes rebaixats han d’ésser d’estocs propis, han d’haver estat posats a la 

venda amb anterioritat al mateix establiment, no poden ésser productes 

defectuosos o deteriorats (saldos), i tampoc poden haver estat fabricats 

expressament per a ésser venuts en rebaixes. 

El projecte de llei recull també expressament la voluntat de contribuir a l’eficiència 

i la millora de l’activitat comercial, mitjançant un pla de foment de la 



 

 

competitivitat del comerç urbà. L’objecte d’aquest pla és posar a l’abast dels 

sector les eines que han de permetre als empresaris més capacitat d’adaptació a 

l’entorn econòmic i potenciar la capacitat de creixement i d’internacionalització. 

D’altra banda, amb relació a la venda o l’oferiment de productes a domicili, per 

primera vegada s’introdueix la prohibició d’oferir i vendre productes o serveis 

mitjançant visites a domicili, trucades o missatges de telèfon, si no han estat 

sol·licitats o acceptats prèviament pels titulars o residents. En aquests casos, el 

projecte de llei estableix que calgui acreditar documentalment aquesta acceptació 

prèvia. Per contra, planteja que les bustiades es puguin fer sempre que els 

particulars no hagin manifestat llur oposició a rebre’n, i disposa que cada tramesa 

informi dels mitjans per a oposar-se a seguir-les rebent. També és una ovetat la 

creació un cens que permeti de conèixer la realitat del comerç i dels serveis, i 

també les principals magnituds que els afecten.  

 


