Dossier legislatiu núm. 65
Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Estatut d’autonomia de Catalunya
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 inter- nacional i
l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, la qual alhora inclou en
tot cas:
a) La determinació de les condicions administratives per a exer- cir-la i dels llocs i els
establiments on s’acompleixi i l’ordenació admi- nistrativa 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’exer cici d’aquesta
competència el principi constitucional d’unitat de mercat.
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.

2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de fires
internacionals celebrades a Catalunya, que inclou en tot cas:
a) L’activitat d’autorització i declaració de la fira internacional.
b) La promoció, la gestió i la coordinació.
c) L’activitat inspectora, l’avaluació i la rendició de comptes.
d) L’establiment de la reglamentació interna.
e) El nomenament d’un delegat o delegada en els òrgans de direcció de cada fira.

3. La Generalitat col·labora amb l’Estat en l’establiment del calendari de
fires internacionals.
Article 123. Consum
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
consum, que inclou en tot cas:
a) La defensa dels drets dels consumidors i els usuaris, proclamats per l’article 28, i
l’establiment i l’aplicació dels procediments administratius de queixa i reclamació.
b) La regulació i el foment de les associacions dels consumidors i els usuaris i llur participació
en els procediments i afers que les afectin.
c) La regulació dels òrgans i els procediments de mediació en matèria de consum.
d) La formació i l’educació en el consum.
e) La regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris.
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Article 152. Planificació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica
1. Correspon a la Generalitat la competència per a la promoció de l’activitat
econòmica a Catalunya.
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre l’ordenació
de l’activitat econòmica a Catalunya.
3. La Generalitat pot establir una planificació de l’activitat econòmica en el
marc de les directrius que estableixi la planificació general de l’Estat.
4. Correspon a la Generalitat el desenvolupament i la gestió de la
planificació general de l’activitat econòmica. Aquesta competència inclou en
tot cas:
a) El desplegament dels plans estatals.
b) La participació en la planificació estatal per mitjà dels mecanismes que estableix el títol V.
c) La gestió dels plans, incloent-hi els fons i els recursos d’origen estatal destinats al foment
de l’activitat econòmica, en els termes que s’estableixin per mitjà de conveni.
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