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

Projecte de llei de comerç, serveis i fires (200-00022/11)
XI legislatura

1. Funció legislativa

Projectes de llei
200-00020/11
Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció,
manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de
l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans
establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments
turístics
Govern de la Generalitat
Publicació de la iniciativa (BOPC 273 de 29.11.16 p. 3)
En tràmit
200-00007/11
Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic
Govern de la Generalitat
Publicació de la iniciativa i dels antecedents (BOPC 138 de 24.05.16 p.
3)
Publicació de la retirada per escrit (iniciativa) (BOPC 151 de 08.06.16
p. 3)

Proposicions de llei

202-00006/11
Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius
turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Publicació de la iniciativa i dels antecedents (BOPC 19 de 11.12.15 p.
6)
Publicació de la devolució de la iniciativa (BOPC 101 de 11.04.16 p.
19)
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2. Funció de control i impuls de l’acció política de Govern
Resolucions
250-00665/11
Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
Publicació de la iniciativa (BOPC 256 de 10.11.16 p. 38)
En tràmit
3. Altres funcions

Altres informes substanciats
Informe del Síndic de Greuges
360-00004/11
Informe del Síndic de Greuges sobre el comerç irregular a la via pública
Publicació de l’informe (BOPC 60 de 18.02.16 p. 29)
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Projecte de llei de comerç, serveis i fires (200-00022/11)
X legislatura
1. Funció legislativa i normativa interna
Projectes de llei
200-00028/10
Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i
recreatives
Govern de la Generalitat
Publicació de la iniciativa (BOPC 391 de 22.09.14 p. 32)
Publicació del nomenament del relator (BOPC 601 de 15.06.15 p. 16)

Proposicions de llei
202-00053/10
Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de
l'impost sobre grans establiments comercials
Grup Parlamentari Socialista
Publicació de la iniciativa (BOPC 297 de 07.04.14 p. 19)
Publicació de la devolució de la iniciativa (BOPC 346 de 30.06.14 p. 35)
202-00049/10
Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de
l'impost sobre grans establiments comercials
Grup Parlamentari Socialista
Publicació de la iniciativa (BOPC 178 de 04.11.13 p. 25)
Publicació de la retirada per escrit (iniciativa) (BOPC 297 de 07.04.14 p.
17)
202-00073/10
Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius
turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa
Publicació de la iniciativa (BOPC 476 de 19.01.15 p. 39)
Publicació de les esmenes a la totalitat (BOPC 516 de 16.03.15 p. 15)

2. Funció de control i impuls de l’acció política del Govern
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Resolucions
250-00250/10
Resolució 173/X del Parlament de Catalunya, sobre la presentació d'un pla
de treball per a reactivar el comerç i d'un projecte de llei de comerç que
preservi el model comercial català
Adopció en comissió (DSPC-C 111 de 29.05.13 p. 14)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 97 de 10.06.13 p. 9)
290-00138/10
Control del compliment de la Resolució 173/X, sobre la presentació d'un pla
de treball per a reactivar el comerç i d'un projecte de llei de comerç que
preservi el model comercial català
Publicació de la documentació (BOPC 261 de 17.02.14 p. 105)
250-01246/10
Resolució 957/X del Parlament de Catalunya, sobre l'impuls d'iniciatives
relatives al comerç urbà de proximitat al districte de Sant Andreu de
Barcelona
Adopció en comissió (DSPC-C 632 de 25.02.15 p. 17)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 510 de 04.03.15 p. 3)
290-00861/10
Control del compliment de la Resolució 957/X, sobre l'impuls d'iniciatives
relatives al comerç urbà de proximitat al districte de Sant Andreu de
Barcelona
Publicació de la documentació (BOPC 607 de 22.06.15 p. 82)
250-01344/10
Resolució 922/X del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a
combatre la venda ambulant no autoritzada
Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la modalitat de
venda ambulant "top manta"
Adopció en comissió (DSPC-C 599 de 29.01.15 p. 32)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 494 de 16.02.15 p. 14)
290-00827/10
Control del compliment de la Resolució 922/X, sobre les mesures per a
combatre la venda ambulant no autoritzada
Publicació de la documentació (BOPC 612 de 29.06.15 p. 24)
250-01346/10
Resolució 976/X del Parlament de Catalunya, sobre la preservació del
comerç ambulant i la dignificació de la professió de comerciant i marxant
Adopció en comissió d'un text transaccional (DSPC-C 654 de 11.03.15
p. 9)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 521 de 23.03.15 p. 25)
290-00880/10
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Control del compliment de la Resolució 976/X, sobre la preservació del
comerç ambulant i la dignificació de la professió de comerciant i marxant
Publicació de la documentació (BOPC 663 de 30.07.15 p. 15)
250-01347/10
Resolució 976/X del Parlament de Catalunya, sobre la preservació del
comerç ambulant i la dignificació de la professió de comerciant i marxant
Adopció en comissió d'un text transaccional (DSPC-C 654 de 11.03.15
p. 9)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 521 de 23.03.15 p. 25)
290-00880/10
Control del compliment de la Resolució 976/X, sobre la preservació del
comerç ambulant i la dignificació de la professió de comerciant i marxant
Publicació de la documentació (BOPC 663 de 30.07.15 p. 15)
250-01400/10
Resolució 978/X del Parlament de Catalunya, sobre el model comercial de
Catalunya
Adopció en comissió (DSPC-C 654 de 11.03.15 p. 18)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 521 de 23.03.15 p. 34)
290-00882/10
Control del compliment de la Resolució 978/X, sobre el model comercial de
Catalunya
Publicació de la documentació (BOPC 657 de 23.07.15 p. 12)
Mocions
302-00031/10
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política comercial
Rebuig en el Ple (DSPC-P 16 de 09.05.13 p. 48)
Publicació del rebuig en el Ple (BOPC 78 de 13.05.13 p. 17)
302-00191/10
Moció 135/X del Parlament de Catalunya, sobre el comerç
Aprovació en el Ple (DSPC-P 73 de 24.07.14 p. 17)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 375 de 28.07.14 p. 36)
Compareixences
357-00422/10
Compareixença d'una representació de Pimec-Comerç davant la Comissió
d'Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de
Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 233 de 30.10.13 p. 3)
357-00427/10
Compareixença d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores
d'Alimentació de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a
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informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de
l'Estat de garantia d'unitat de mercat
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 233 de 30.10.13 p. 18)
357-00428/10
Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de
Supermercats i Distribuïdors davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a
informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de
l'Estat de garantia d'unitat de mercat
Tràmits
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 233 de 30.10.13 p. 18)
357-00430/10
Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors
davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre la
repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia
d'unitat de mercat
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 233 de 30.10.13 p. 32)
357-00810/10
Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d'Estudi
de la Reforma Horària
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 553 de 04.12.14 p. 3)
357-00811/10
Compareixença d'una representació de la Federació de Serveis per a la
Mobilitat i el Consum de la Unió General de Treballadors davant Comissió
d'Estudi de la Reforma Horària
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 553 de 04.12.14 p. 14)
357-00812/10
Compareixença d'una representació de la Federació de Serveis de
Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reforma
Horària
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 553 de 04.12.14 p. 14)
357-00813/10
Compareixença d'una representació de Pimec Comerç davant la Comissió
d'Estudi de la Reforma HoràriaComissió d'Estudi de la Reforma Horària
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 553 de 04.12.14 p. 22)
357-00814/10
Compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de
Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 553 de 04.12.14 p. 22)

357-01053/10
Compareixença d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç davant
la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària
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Tinguda de la compareixença (DSPC-C 574 de 15.01.15 p. 3)

3. Altres funcions

Actuacions davant el Tribunal Constitucional
212-00002/10
Resolució 556/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda
d'interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de l'Estat 20/2013,
del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat
Adopció de la Resolució (DSPC-P 49 de 26.02.14 p. 42)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 272 de 03.03.14 p. 17)
380-00002/10
Recurs d'inconstitucionalitat 1397/2014 interposat pel Parlament contra la
Llei de l'Estat 20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat
Publicació de les al·legacions formulades en el recurs (BOPC 476 de
19.01.15 p. 93)
En tràmit
381-00007/10
Recurs d'inconstitucionalitat 7067/2014 interposat pel president del Govern
de l'Estat contra determinats articles de la Llei 3/2014, del 19 de febrer,
d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció
Publicació de les al·legacions formulades en el recurs (BOPC 476 de
19.01.15 p. 93)
En tràmit
381-00003/10
Recurs d'inconstitucionalitat 630/2013, interposat pel president del Govern
de l'Estat contra determinats articles de la Llei 8/2004, del 23 de desembre,
d'horaris comercials, en la redacció donada pel Decret llei 4/2012, del 30
d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades
activitats de promoció
Publicació de les al·legacions formulades en el recurs (BOPC 660 de
27.07.15 p. 42)
Publicació de la Sentència (BOPC 204 de 25.08.16 p. 8)
381-00011/10
Recurs d'inconstitucionalitat 3493-2015, interposat pel president del Govern
de l'Estat contra determinats articles i disposicions addicionals de la Llei
3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
Publicació de les al·legacions formulades en el recurs (BOPC 660 de
27.07.15 p. 42)
Publicació de la Sentència (BOPC 204 de 25.08.16 p. 8)
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381-00015/10
Recurs d'inconstitucionalitat 5272/2015, interposat pel president del Govern
de l'Estat contra el Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es
deroguen la lletra b de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de
l'article 9 del Decret-llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels
equipaments comercials
Publicació de les al·legacions formulades en el recurs (BOPC 4 de
03.11.15 p. 4)
Publicació de la Sentència (BOPC 252 de 04.11.16 p. 115)
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Projecte de llei de comerç, serveis i fires (200-00022/11)
IX legislatura
1. Funció legislativa
Proposicions de llei
202-00056/09
Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi
de consum de Catalunya
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Publicació de la iniciativa (BOPC 114 de 18.07.11 p. 13)
Publicació de la devolució de la iniciativa (BOPC 357 de 23.07.12 p.
28)
202-00082/09
Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi
de consum de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Publicació de la iniciativa (BOPC 311 de 07.05.12 p. 28)
Publicació de la devolució de la iniciativa (BOPC 357 de 23.07.12 p.
29)
2. Funció de control i impuls de l’acció política del Govern
Control del Decret llei
203-00008/09
Resolució 745/IX del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei
4/2012, del 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i
determinades activitats de promoció
Govern de la Generalitat
Publicació de la iniciativa (BOPC 399 de 05.11.12 p. 5)
Publicació de la validació i tramitació com a projecte (BOPC 411 de
05.12.12 p. 3)
Resolucions
250-00031/09
Resolució 191/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'increment de la
persecució de la venda il·legal a la via pública
Adopció en comissió (DSPC-C 124 de 14.07.11 p. 5)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 125 de 29.07.11 p. 15)
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290-00181/09
Control del compliment de la Resolució 191/IX, sobre l'increment de la
persecució de la venda il·legal a la via pública
Publicació de la documentació (BOPC 223 de 16.01.12 p. 43)
250-00525/09
Resolució 251/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'establiment del règim
general d'horaris per als establiments i espectacles públics
Adopció en comissió (DSPC-C 142 de 15.09.11 p. 32)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 143 de 26.09.11 p. 28)
290-00240/09
Control del compliment de la Resolució 251/IX, sobre l'establiment del
règim general d'horaris per als establiments i espectacles públics
Publicació de la documentació (BOPC 254 de 20.02.12 p. 71)
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Projecte de llei de comerç, serveis i fires (200-00022/11)
VIII legislatura
2. Funció de control i impuls de l’acció política de Govern
Control del Decret llei
203-00003/08
Resolució 590/VIII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei
1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
Publicació de la iniciativa (BOPC 613 de 18.01.10 p. 7)
Publicació de la validació en el BOPC (BOPC 622 de 01.02.10 p. 16)

Debat general en el Ple
255-00003/08
Resolució 301/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Govern
Adopció en el Ple (DSPC-P 61 de 02.10.08 p. 3)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 329 de 08.10.08 p. 7)

Mocions
302-00206/08
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transposició de la
directiva de serveis en l'àmbit del comerç
Retirada oral en el Ple (iniciativa) (DSPC-P 103 de 16.12.09 p. 4)
Publicació de la retirada oral en el Ple (iniciativa) (BOPC 603 de 21.12.09
p. 27)
Sollicitud d'informació i documentació
Aquesta documentació es pot consultar a l’Arxiu del Parlament
320-00094/08
Sol·licitud d'una còpia de l'acta de la sessió del Consell Assessor de Comerç
del 13 de desembre de 2006
320-00233/08
Sol·licitud d'una còpia de l'acord entre la Generalitat i l'Administració de
l'Estat relatiu a la compatibilitat entre la legislació estatal i l'autonòmica en
matèria d'horaris comercials
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320-00717/08
Sol·licitud d'una còpia de l'estudi sobre el comerç minorista realitzat per la
Generalitat

Sessions informatives
355-00003/08
Sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
amb el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa sobre les línies
d'actuació que se seguiran des d'aquest departament
Tinguda de la sessió informativa (DSPC-C 52 de 08.03.07 p. 3)
355-00006/08
Sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
amb la consellera de Treball sobre les línies d'actuació que se seguiran des
d'aquest departament
Tinguda de la sessió informativa (DSPC-C 67 de 22.03.07 p. 6)

3. Altres funcions

Actuacions davant el Tribunal Constitucional
381-00005/08
Recurs d'inconstitucionalitat 7611/2010, interposat per més de cinquanta
diputats del Grup Parlamentari Popular contra determinats articles de la Llei
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Publicació de les al·legacions formulades en el recurs (BOPC 3 de
31.12.10 p. 9)
En tràmit
381-00006/08
Recurs d'inconstitucionalitat 7418/2010, interposat pel Defensor del
Poble contra l'article 128.1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi
de consum de Catalunya
Publicació de les al·legacions formulades en el recurs (BOPC 3 de
31.12.10 p. 15)
En tràmit
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Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Aquesta documentació es pot consultar a l’Arxiu del Parlament
333-00002/08
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 10/2010, sobre el Reial
decret 199/2010, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no
sedentària
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VII legislatura
2. Funció de control i impuls de l’acció política de Govern

Resolucions
250-00297/07
Resolució 324/VII del Parlament de Catalunya, sobre les condicions
d'atorgament de les llicències comercials a les àrees que pretenguin tenir
les dimensions establertes pel Pla d'ordenació d'equipaments comercials
(POEC) de Badalona (Barcelonès)
Adopció en comissió (DSPC-C 269 de 30.11.05 p. 3)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 265 de 19.12.05 p. 13)
290-00234/07
Control del compliment de la Resolució 324/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les condicions d'atorgament de les llicències comercials a les àrees
que pretenguin tenir les dimensions establertes pel Pla d'ordenació
d'equipaments comercials (POEC) de Badalona (Barcelonès)
Publicació de la documentació (BOPC 342 de 29.05.06 p. 68)
250-00560/07
Resolució 212/VII del Parlament de Catalunya, per la qual s'insta el Govern
a qüestionar la constitucionalitat de la Llei de l'Estat 1/2004, del 21 de
desembre, d'horaris comercials
Adopció en el Ple (DSPC-P 40 de 17.03.05 p. 64)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 164 de 21.03.05 p. 15)

Debat general en el Ple
255-00001/07
Resolució 102/VII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Consell Executiu
Adopció en el Ple (DSPC-P 22 de 30.09.04 p. 3)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 97 de 05.10.04 p. 6)
290-00046/07
Control del compliment de la Resolució 102/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l'orientació política general del Consell Executiu
Adopció en el Ple de la Resolució (DSPC-P 22 de 30.09.04 p. 3)
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255-00004/07
Resolució 279/VII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Consell Executiu
Adopció en el Ple (DSPC-P 58 de 20.10.05 p. 3)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 232 de 24.10.05 p. 5)
290-00208/07
Control del compliment de la Resolució 279/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l'orientació política general del Consell Executiu
Adopció en el Ple de la Resolució (DSPC-P 58 de 20.10.05 p. 3)

Mocions
302-00014/07
Moció 3/VII del Parlament de Catalunya, sobre els horaris comercials
Aprovació
en
el
Ple
(DSPC-P
9
de
31.03.04
p.
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 42 de 07.04.04 p. 8)

59)

390-00003/07
Control del compliment de la Moció 3/VII del Parlament de Catalunya, sobre
els horaris comercials
Publicació de la documentació (BOPC 101 de 19.10.04 p. 35)

Sessions informatives
355-00002/07
Sessió informativa de la Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller de Comerç, Turisme i Consum per a informar de les línies
d'actuació del seu departament
Tinguda de la sessió informativa (DSPC-C 8 de 04.02.04 p. 3)
355-00068/07
Sessió informativa de la Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller de Comerç, Turisme i Consum per a donar a conèixer les
línies de treball del Pla estratègic d'internacionalització que ha de
desenvolupar el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (Copca)
Tinguda de la sessió informativa (DSPC-C 147 de 02.03.05 p. 4)
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Sollicitud d'informació i documentació
Aquesta documentació es pot consultar a l’Arxiu del Parlament
320-00024/07
Sol·licitud d'informació i documentació sobre l'enquesta "Hàbits de compra i
actitud dels compradors respecte a l'amplitud d'horaris comercials a
Catalunya"
320-00223/07
Sol·licitud d'informació i documentació de la memòria del Pla territorial
sectorial d'equipaments comercials 2005-2010
Documentació tramesa en compliment d'articles de lleis i altres
normes
Aquesta documentació es pot consultar a l’Arxiu del Parlament
334-00031/07
Documentació relativa a l'estudi d'opinió núm. 286 del Registre públic
d'enquestes i estudis d'opinió, titulat "Hàbits de compra i actitud dels
compradors respecte a l'amplitud d'horaris comercials a Catalunya"
334-00049/07
Documentació relativa a l'estudi d'opinió núm. 292 del Registre públic
d'estudis d'opinió, titulat "Els catalans i el comerç just i solidari"

3. Altres funcions
Actuacions davant el Tribunal Constitucional
212-00012/07
Procediment per a la interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra la
Llei de l'Estat 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials
Rebuig en el Ple (DSPC-P 40 de 17.03.05 p. 69)
382-00001/07
Qüestió d'inconstitucionalitat 7559/2006, plantejada per la Secció Cinquena
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya respecte a un incís de l'article 34.1 del Decret legislatiu 1/1993,
del 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de la Llei 1/1983 i la Llei 23/1991
Publicació de les al·legacions formulades en la qüestió (BOPC 15 de
29.12.06 p. 41)
Publicació de la Sentència (BOPC 40 de 21.03.11 p. 57)
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Projecte de llei de comerç, serveis i fires (200-00022/11)
VI legislatura
1. Funció legislativa i normativa interna
Proposicions de llei
202-00193/06
Proposició de llei de modificació del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març,
sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de
novembre
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Publicació de la iniciativa (BOPC 407 de 24.03.03 p. 30)
Publicació de la retirada oral en el Ple (iniciativa) (BOPC 437 de
16.06.03 p. 4)

2. Funció de control i impuls de l’acció política de Govern

Resolucions
250-00824/06
Resolució 411/VI del Parlament de Catalunya, sobre l'obertura dels
comerços en dies festius
Adopció en comissió (DSPC-C 132 de 15.02.01 p. 9)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 159 de 12.03.01 p. 9)
340-00413/06
Control del compliment de la Resolució 411/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l'obertura dels comerços en dies festius
Publicació de la documentació (resolució) (BOPC 207 de 16.07.01 p. 63)
250-00832/06
Resolució 412/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament del
capítol V del Reial decret llei 6/2000 pel que fa al comerç petit i mitjà
Adopció en comissió (DSPC-C 132 de 15.02.01 p. 11)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 159 de 12.03.01 p. 9)
340-00414/06
Control del compliment de la Resolució 412/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el desplegament del capítol V del Reial decret llei 6/2000 pel que fa al
comerç petit i mitjà
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Publicació de la documentació (resolució) (BOPC 207 de 16.07.01 p.
64)
250-01737/06
Resolució 1060/VI del Parlament de Catalunya, sobre el suport a la fira de
Barcelona
Adopció en comissió (DSPC-C 266 de 22.11.01 p. 11)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 245 de 11.12.01 p. 9)
340-01141/06
Control del compliment de la Resolució 1060/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el suport a la fira de Barcelona
Publicació de la documentació (resolució) (BOPC 316 de 25.06.02 p.
103)
250-02010/06
Resolució 1273/VI del Parlament de Catalunya, sobre els espais firals
d'Igualada (Anoia)
Adopció en comissió (DSPC-C 310 de 21.03.02 p. 16)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 280 de 08.04.02 p. 12)
340-01324/06
Control del compliment de la Resolució 1273/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els espais firals d'Igualada (Anoia)
Publicació de la documentació (resolució) (BOPC 343 de 21.10.02 p.
90)
250-02722/06
Resolució 1866/VI del Parlament de Catalunya, sobre la connexió del recinte
de Fira de Barcelona a Montjuïc 1 amb el de Montjuïc 2, a l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès)
Adopció en comissió (DSPC-C 465 de 28.05.03 p. 36)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 441 de 23.06.03 p. 9)

Debat general en el Ple
255-00004/06
Resolució 241/VI del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Consell Executiu
Adopció en el Ple (DSPC-P 29 de 05.10.00 p. 3)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 101 de 16.10.00 p. 5)
Correcció d'errades de publicació (BOPC 103 de 23.10.00 p. 10)
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Mocions
302-00027/06
Moció 22/VI del Parlament de Catalunya, relativa a la Fira de Barcelona
Aprovació en el Ple (DSPC-P 20 de 25.05.00 p. 36)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 69 de 13.06.00 p. 7)
302-00117/06
Moció 90/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política de comerç interior
Aprovació en el Ple (DSPC-P 53 de 17.05.01 p. 58)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 193 de 11.06.01 p. 11)
340-00377/06
Control del compliment de la Moció 90/VI del Parlament de Catalunya, sobre
la política de comerç interior
Publicació de la documentació (moció) (BOPC 218 de 01.10.01 p. 56)
302-00120/06
Moció 92/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política de comerç,
especialment pel que fa a grans establiments comercials
Aprovació en el Ple (DSPC-P 53 de 17.05.01 p. 70)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 193 de 11.06.01 p. 12)
340-00379/06
Control del compliment de la Moció 92/VI del Parlament de Catalunya, sobre
la política de comerç, especialment pel que fa a grans establiments
comercials
Publicació de la documentació (moció) (BOPC 245 de 11.12.01 p. 54)
Sollicitud d'informació i documentació
Aquesta documentació es pot consultar a l’Arxiu de Parlament
320-00272/06
Sol·licitud d'informació i documentació sobre les actuacions fetes dins el Pla
marc de modernització del comerç interior de Catalunya des de 1995 fins
ara
Compareixences i sessions informatives
355-00006/06
Sessió informativa de la Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
sol·licitada pel conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, per donar a conèixer
les línies d'acció de govern del seu departament pel que fa a comerç interior
Tinguda de la sessió informativa (DSPC-C 23 de 06.04.00 p. 3)
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357-00096/06
Compareixença de la Confederació de Comerç de Catalunya i de
l'Agrupament de Botiguers i Comerciants davant la Comissió d'Indústria,
Energia, Comerç i Turisme perquè informin sobre els efectes de la
liberalització dels horaris d'obertura al públic en el sector del petit i el mitjà
comerç
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 182 de 10.05.01 p. 3)

3. Altres funcions
Actuacions davant el Tribunal Constitucional
212-00001/06
Resolució 215/VI del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda
d'interposar recurs d'inconstitucionalitat contra el capítol V, Comerç interior,
del títol IV, Altres mesures liberalitzadores, del Reial decret llei 6/2000, del
23 de juny, de mesures urgents d'intensificació de la competència en
mercats de béns i serveis
Adopció de la Resolució (DSPC-P 26 de 27.07.00 p. 3)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 89 de 31.07.00 p. 3)
380-00001/06
Recurs d'inconstitucionalitat 4989/2000, interposat pel Parlament contra el
capítol V, Comerç interior, del títol IV, Altres mesures liberalitzadores, del
Reial decret llei 6/2000, del 23 de juny, de mesures urgents d'intensificació
de la competència en mercats de béns i serveis
Publicació de l'admissió a tràmit del recurs (BOPC 112 de 15.11.00 p.
76)
Publicació de la Sentència (BOPC 57 de 18.04.11 p. 186)
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Projecte de llei de comerç, serveis i fires (200-00022/11)
V legislatura
2. Funció de control i d’impuls de l’acció política del Govern
Resolucions
250-00156/05
Resolució 170/V del Parlament de Catalunya, sobre la participació municipal
en l'elaboració del Pla territorial sectorial d'establiments comercials
Adopció en comissió (DSPC-C 87 de 26.09.96 p. 2677)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 99 de 14.10.96 p. 7337)
340-00157/05
Control del compliment de la Resolució 170/V del Parlament de Catalunya,
sobre la participació municipal en l'elaboració del Pla territorial sectorial
d'establiments comercials
Publicació de la documentació (resolució) (BOPC 145 de 03.03.97 p.
10998)
250-01404/05
Resolució 619/V del Parlament de Catalunya, sobre la presència de
Catalunya a les fires de turisme europees
Adopció en comissió (DSPC-C 330 de 09.06.98 p. 22)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 303 de 22.06.98 p. 24386)
340-00570/05
Control del compliment de la Resolució 619/V del Parlament de Catalunya,
sobre la presència de Catalunya a les fires de turisme europees
Publicació de la documentació (resolució) (BOPC 352 de 11.12.98 p.
27754)
Debat general en el Ple
255-00007/05
Resolució 409/V del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Consell Executiu
Adopció en el Ple (DSPC-P 56 de 17.10.97 p. 3714)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 214 de 27.10.97 p. 16170)
255-00013/05
Resolució 679/V del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Consell Executiu
Aprovació en el Ple (DSPC-P 58 de 30.10.97 p. 3878)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 221 de 11.11.97 p. 16495)
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Mocions
302-00117/05
Moció 78/V del Parlament de Catalunya, sobre la política general de comerç
Aprovació en el Ple (DSPC-P 58 de 30.10.97 p. 3878)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 221 de 11.11.97 p. 16495)
340-00292/05
Control del compliment de la Moció 78/V del Parlament de Catalunya, sobre
la política general de comerç
Publicació de la documentació (moció) (BOPC 310 de 13.07.98 p.
24838)
Sessions informatives
355-00019/05
Sessió informativa davant la Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i
Turisme del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme per a informar de les
línies bàsiques del Pla sectorial del comerç
Tinguda de la sessió informativa (DSPC-C 123 de 05.12.96 p. 3581)
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