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ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
TÍTOL II De les institucions
CAPÍTOL I El Parlament
Article 64. Decrets llei
1. En cas d’una necessitat extraordinària i urgent, el Govern pot dictar
disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. No poden
ésser objecte de decret llei la reforma de l’Estatut, les matèries que són
objecte de lleis de desenvolupament bàsic, la regulació essencial i el
desenvolupament directe dels drets reconeguts per l’Estatut i per la Carta
dels drets i els deures dels ciutadans de Catalunya i el pressupost de la
Generalitat.
2. Els decrets llei resten derogats si en el termini improrrogable dels trenta
dies subsegüents a la promulgació no són validats expressament pel
Parlament després d’un debat i una votació de totalitat.
3. El Parlament pot tramitar els decrets llei com a projectes de llei pel
procediment d’urgència, dins el termini establert per l’apartat 2.

TÍTOL IV De les competències
CAPÍTOL II Les matèries de les competències
Article 121. Comerç i fires
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
comerç i fires, que inclou la regulació de l’activitat firal no internacional i
l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, la qual alhora inclou en
tot cas:
a) La determinació de les condicions administratives per a exercir-la i dels
llocs i els establiments on s’acompleixi i l’ordenació administrativa del
comerç electrònic o del comerç per qualsevol altre mitjà.
b) La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les
formes de prestació de l’activitat comercial, i també de les vendes
promocionals i de la venda a pèrdua.
c) La regulació dels horaris comercials, respectant en l’exercici d’aquesta
competència el principi constitucional d’unitat de mercat.
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d) La classificació i la planificació territorial dels equipaments comercials i la
regulació dels requisits i del règim d’instal·lació, ampliació i canvi d’activitat
dels establiments.
e) L’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat
relacionats amb l’activitat comercial.
f) L’adopció de mesures de policia administrativa amb relació a la disciplina
de mercat.
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