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Presentació

Aquesta és la tercera llei d’equipaments comercials
que ha aprovat el Parlament de Catalunya en els dar-
rers tretze anys. La primera fou la Llei 3/1987, del 9
de març, i més recentment es va aprovar la Llei 1/
1997, del 24 de març.

L’evolució que implica l’aprovació d’aquests tres tex-
tos legislatius en aquest espai relativament curt de
temps es caracteritza per l’intervencionisme creixent
de la Generalitat en el règim dels establiments comer-
cials, amb vista a, tal com s’assenyala en els preàm-
buls d’aquesta Llei i de la Llei 1/1997, fomentar un
sistema de distribució eficient que asseguri l’aprovi-
sionament dels consumidors amb el millor nivell de
serveis possible i el mínim cost de distribució, i que
permeti la millora continuada en els preus, en la qua-
litat i en les condicions d’oferta i de servei; un siste-
ma de distribució eficient a partir de la lliure i lleial
competència dels agents, en el qual les empreses
comercials petites, les mitjanes i les grans puguin
concórrer d’una manera equilibrada.

El dinamisme empresarial del sector, que durant els
darrers temps ha estat marcat per fusions de grups
comercials importants, d’una banda, i per més llibertat
horària o per una llibertat horària total, de l’altra, ha
palesat que la regulació que era vigent presentava
una insuficiència clara respecte a la valoració que
podia la Generalitat del grau de concentració
empresarial en el moment d’atorgar noves llicències
comercials, i també respecte a una aplicació decidida
d’una política de modernització, d’innovació i de
millora del comerç urbà, que s’ha vist tantes vegades
perjudicat pel fenomen creixent de les grans
superfícies. En aquest sentit, cal relacionar
directament aquesta Llei amb la Llei 16/2000, de
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l’impost sobre grans superfícies comercials, per la
qual es crea i regula un tribut la recaptació íntegra
del qual ha de servir per a finançar l’anomenat Pla de
dinamització del comerç urbà.

L’augment d’intervencionisme públic al qual ens hem
referit es concreta en les innovacions que analitzem
tot seguit. La Llei classifica els establiments
comercials en tres tipus: els establiments comercials
grans, els establiments comercials mitjans i els
establiments comercials petits. D’aquests darrers la
Llei només en fa esment en el preàmbul, però els
hem de considerar un altre tipus d’establiment, en
què inclourem els que no tinguin cabuda dins la
definició que aquesta fa dels establiments comercials
grans o mitjans.

Es manté la classificació del que són establiments
comercials grans en funció de llur superfície i del
nombre d’habitants del municipi on s’instal·lin, criteris
que es reprodueixen en la delimitació del que són
establiments comercials mitjans, però la graduació
es fa més específica i es rebaixa el nombre de metres
quadrats a partir dels quals un establiment ha d’ésser
considerat un establiment comercial gran.

Els requisits per a l’autorització de l’obertura,
l’ampliació, el canvi d’activitat o el trasllat d’un
establiment comercial varien en funció del tipus al
qual pertanyi. Per als establiments comercials petits
n’hi ha prou amb la llicència municipal corresponent,
amb l’excepció dels establiments dedicats a la venda
al detall de productes alimentaris i de gran consum
en règim d’autoservei amb una superfície de més de
400 metres quadrats i dels establiments de menys
de 400 metres quadrats que pertanyin a grups
empresarials amb una facturació anual de més de
500.000 milions de pessetes, que queden sotmesos
al règim previst per als establiments comercials
mitjans.
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Per als establiments comercials mitjans la Llei crea
el que anomena llicència municipal comercial. L’única
particularitat que comporta aquesta respecte a la
llicència municipal d’obertura ordinària és que
l’atorgament o la denegació s’han d’acordar tenint
en compte que el projecte s’adeqüi al Pla territorial
sectorial d’equipaments comercials i, prèviament a
l’atorgament, cal obtenir obligatòriament l’informe
favorable del Servei de la Competència en la
Distribució Comercial, de nova creació. D’acord amb
allò que estableix l’article 6 de la Llei, aquest Servei
no atorga cap informe favorable si l’empresa
sol·licitant pertany a un grup d’empreses amb una
quota de mercat superior al 25% dels metres quadrats
de venda que hi ha a Catalunya, o al 35% de l’àrea
d’influència de l’establiment projectat. Aquest informe
té caràcter vinculant en la denegació de la llicència
sol·licitada.

Respecte als establiments comercials grans, es
manté l’exigència de la llicència comercial de la
Generalitat com a requisit previ per a obtenir la
llicència municipal, si bé se’n fa una regulació molt
més exhaustiva. Aquesta llicència, la concedeix el
departament de la Generalitat competent en matèria
de comerç, amb l’informe previ de la Comissió
d’Equipaments Comercials i, com en el cas anterior,
s’ha d’acordar tenint en compte que el projecte
s’adeqüi al Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials.

Mentre que en la regulació anterior l’exigència
d’aquesta llicència es limita a l’obertura, l’ampliació i
els canvis d’activitat, en aquesta Llei s’estén al trasllat
i a la transmissió d’un establiment comercial gran o
de les accions i les participacions de les societats
que, directament o indirectament, en siguin titulars i
estiguin obligades a consolidar llurs comptes d’acord
amb la legislació mercantil, a excepció de les
transmissions hereditàries.
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Els mercats municipals queden exclosos d’aquest
règim, tal com ja establia la Llei del 1997, i només
han de menester aquesta llicència comercial els
establiments individuals emplaçats en l’interior dels
mercats municipals, que tinguin una superfície de
venda que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 3, els
faci tributaris de la consideració d’establiment
comercial gran, circumstància que es dóna ben
poques vegades.

Com a novetat, la Llei introdueix un règim especial
per a les superfícies comercials dels parcs temàtics
i per als establiments comercials grans dels centres
urbans. Les primeres només queden subjectes a la
llicència comercial de la Generalitat quan el conjunt
de la superfície de venda superi els 5.000 metres
quadrats o el 15% de la superfície edificada total, o
en el cas que els establiments individuals superin
els límits establerts en els apartats 1 i 2 de l’article 3.
Pel que fa als segons, no requereixen la llicència
comercial de la Generalitat per a les reformes que
comportin una ampliació no superior als 5.000 metres
quadrats de superfície de venda els establiments que
tinguin una antiguitat de més de deu anys, sempre
que el creixement sigui inferior al 30% de la superfície
de venda preexistent.

Finalment, cal destacar el paper decisiu que es dóna
als ajuntaments en l’eventual concessió d’aquesta
llicència comercial de la Generalitat, ja que si bé fins
ara era preceptiu consultar l’ajuntament afectat, ara,
si d’aquesta consulta resulta un informe desfavorable,
aquest té caràcter vinculant per a la Generalitat.

Com ja ho feia la Llei de 1997, el text aprovat preveu
l’existència del Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials com a instrument per a ordenar la
localització dels equipaments comercials a Catalunya,
al qual s’ha d’adequar el planejament urbanístic. Es
manté l’obligació de revisar aquest Pla cada quatre
anys, si bé com a novetat s’estableix que, si
s’esdevenen circumstàncies que modifiquin
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l’estructura de l’oferta o la demanda comercials, se’n
pot fer una revisió anticipada, general o parcial.

La Llei aprofundeix en la regulació dels programes
d’orientació per als equipaments comercials, per tal
d’adaptar els equipaments comercials dels municipis
a les necessitats dels consumidors. D’acord amb allò
que s’assenyala en l’article 16, l’elaboració i
l’aprovació inicial d’aquests programes correspon als
ajuntaments respectius, i l’aprovació definitiva
correspon al departament de la Generalitat competent
en matèria de comerç. Destaca com a novetat el fet
que l’aprovació d’aquests programes es faci
obligatòria per a la instal·lació d’establiments
comercials grans quan aquests superin els 3.000, els
5.000, els 10.000 o els 20.000 metres quadrats, en
funció del nombre d’habitants del municipi en què
s’estableixin.

D’altra banda, es regulen les facultats dels inspectors,
i també les infraccions i el règim sancionador, que
reben un tractament molt més exhaustiu que el que
rebien en la Llei del 1997. Les infraccions se
circumscriuen fonamentalment al fet de no disposar
la llicència comercial, la municipal o la de la
Generalitat, quan aquesta sigui exigible d’acord amb
els preceptes d’aquesta Llei. S’ha de destacar que
el règim de sancions només es disposa respecte a
les infraccions per no disposar de la llicència
comercial de la Generalitat, la qual cosa comporta
que, mentre aquesta pot arribar a imposar multes de
fins a 100.000.000 de pessetes, la sanció que els
ajuntaments poden imposar per no disposar de la
llicència comercial municipal, a la qual, com hem vist,
se subjecten els establiments comercials mitjans,
queda limitada als minsos imports que estableix amb
caràcter general la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, modificada per la Llei 11/1999.

També és important d’assenyalar que, a més de la
creació del Servei de Competència en la Distribució
Comercial, la Llei estableix la creació d’un registre
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de tots els establiments comercials grans i mitjans
de Catalunya, el manteniment del qual correspon al
departament de la Generalitat competent en matèria
de comerç, i el mandat al Govern d’elaborar i aprovar
durant l’any 2002 un llibre blanc sobre la concentració
empresarial.

Finalment, la Llei preveu la suspensió temporal de
l’atorgament de les llicències comercials de la
Generalitat, així com de les llicències comercials
municipals per a supermercats, fins que no s’aprovi
el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
A aquest efecte es determina que tenen la condició
de supermercat els establiments d’una superfície de
400 a 2.499 metres quadrats que ofereixen productes
de consum quotidià en règim d’autoservei i, que,
segons la dimensió, també compten amb altres
productes no alimentaris.

Vicenç Santaló
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Llei 17/2000, de 29 de
desembre, d’equipaments
comercials

PREÀMBUL

La tendència a la globalització de les relacions eco-
nòmiques afecta, d’una manera molt profunda, la rà-
pida evolució d’un sector cabdal en l’economia cata-
lana com és el de la distribució comercial.

Aquesta Llei, en els trets bàsics, segueix la línia fixa-
da per la Llei 1/1997, del 24 de març, d’equipaments
comercials, la majoria dels articles de la qual mante-
nen la seva vigència, tot tractant de reflectir tant els
canvis experimentats en el sector com les modifica-
cions derivades de l’experiència aportada per l’apli-
cació pràctica d’aquella norma.

Com aquella, aquesta nova Llei vol fomentar un sis-
tema de distribució eficient que asseguri l’aprovisio-
nament dels consumidors amb el millor nivell de ser-
veis possible i el mínim cost de distribució i que per-
meti la millora continuada en els preus, en la qualitat
i en les condicions d’oferta i de servei; un sistema de
distribució eficient a partir de la lliure i lleial compe-
tència dels agents, en el qual les petites, les mitjanes
i les grans empreses comercials puguin concórrer de
manera equilibrada.

La nova Llei pretén la modernització del model de co-
merç urbà, com a eix de l’equilibri territorial de Cata-
lunya en l’àmbit comercial. En l’aspecte espacial, a
partir de la col·laboració entre el Govern de la Gene-
ralitat i els ajuntaments, que amplien la intervenció en
la programació comercial de llur municipi. En l’aspec-
te econòmic, amb la introducció de noves mesures
per tal d’evitar concentracions empresarials suscep-
tibles de distorsionar la lliure i lleial competència en-
tre les petites, les mitjanes i les grans empreses.
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La Llei estableix l’obligació de sol·licitar una llicència
comercial d’instal·lació dels grans establiments co-
mercials i en condiciona l’atorgament a l’ordenació
del comerç i a una anàlisi ponderada respecte a
l’existència d’un equipament comercial en l’àrea d’in-
fluència en què es pretengui ubicar el nou establi-
ment, l’oportunitat d’aquest d’acord amb la millora
que l’obertura signifiqui per a la lliure competència i
també els possibles efectes negatius que pugui re-
presentar per al petit comerç existent.

Aquesta Llei concep els equipaments comercials
com el conjunt de l’oferta comercial existent en un
municipi i el procediment de concessió de les llicèn-
cies municipals i de la llicència comercial per a grans
establiments comercials com un mitjà per a assolir-ne
la reforma i la modernització dins un marc de lliber-
tat d’empresa en competència lliure i lleial, segons
assenyala l’article 1.

Els articles 2 i 3, respectivament, fan la definició ge-
nèrica dels establiments comercials i dels que són
grans i mitjans establiments comercials als efectes
del que estableix aquesta Llei, d’acord amb un esgla-
onament que té en compte la població del municipi
de què es tracti. Com a innovació respecte a la legis-
lació anterior, s’hi inclou, a l’efecte d’exigir-los la lli-
cència comercial corresponent, la categoria d’establi-
ment comercial mitjà.

L’article 4 fa esment de les llicències municipals, en
general, i l’article 5 es refereix a la llicència comerci-
al de la Generalitat, tot assenyalant els diferents su-
pòsits en els quals cal disposar-ne abans de sol·licitar
les llicències municipals. Aquest darrer article determi-
na la consulta preceptiva a l’ajuntament en tots els
casos de sol·licitud de llicència comercial i atorga
una rellevància decisiva a la participació de l’ajunta-
ment en el procediment de concessió de la llicència
en considerar vinculant el seu informe quan és nega-
tiu.

L’article 6 introdueix les mesures per a evitar els
graus de concentració empresarial que puguin
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distorsionar la defensa de la competència en la dis-
tribució, que són prèvies a la concessió de les llicen-
cies municipals.

L’article 7 recull els elements que s’han de valorar per
a l’atorgament de les llicències comercials.

L’article 8 es refereix a la Comissió d’Equipaments
Comercials i estableix els casos en què n’és precep-
tiu l’informe, de conformitat amb les novetats que in-
corpora la Llei.

L’article 9 al·ludeix al pagament de la taxa per la tra-
mitació dels expedients de llicències comercials de
la Generalitat, la regulació de la qual correspon a la
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya. També preveu la possibilitat que els ajun-
taments aprovin una taxa per la tramitació de llicèn-
cies comercials municipals.

Els articles 10 a 15 regulen el Pla territorial sectorial
d’equipaments comercials, de forma gairebé anàlo-
ga a la que establia la Llei 1/1997 i incorpora la pos-
sibilitat de revisar-lo anticipadament, de manera total
o parcial, quan hi concorrin determinades circums-
tàncies.

L’article 16 regula els programes d’orientació per als
equipaments comercials, tot ampliant la intervenció
municipal en la programació comercial del municipi.

L’article 17 es refereix al planejament territorial i urba-
nístic, amb relació a la implantació de grans i mitjans
establiments comercials. En aquest sentit, aquesta
Llei disposa que el departament competent en matè-
ria de comerç emeti un informe preceptiu en la trami-
tació del planejament territorial, pel que fa als usos
comercials que s’hi estableixin. Es completa així el
ventall d’actuacions que permet a l’administració
comercial disposar d’una informació fidedigna per
conèixer, en una fase inicial, les possibilitats d’implan-
tació dels grans i mitjans establiments comercials.

L’article 18 reitera el contingut de la Llei anterior,
quant a la facultat de què disposa el Govern per a
promoure la creació de tributs propis i de convenis
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amb l’Administració general de l’Estat, amb la finali-
tat de fomentar la modernització dels equipaments
comercials.

Alhora, el Pla de dinamització del comerç urbà s’ha
de dotar amb la recaptació de tributs propis i de con-
venis amb altres administracions i s’ha de concretar
en objectius anuals mitjançant la Llei de pressupos-
tos de la Generalitat.

L’article 19 introdueix un nou aspecte, relatiu a la ins-
pecció, i enllaça amb els articles següents, del 20 al
23, que regulen exhaustivament el règim d’infracci-
ons i sancions, tot adequant-lo a la correlativa obliga-
ció de disposar de la llicència comercial correspo-
nent.

Mitjançant sengles disposicions addicionals, es pre-
veu, com ja es va fer en la Llei 1/1997, la possibilitat
de tramitar modificacions del planejament general
per a destinar a altres usos els àmbits que,
inicialment, permetien la instal·lació de grans establi-
ments comercials i que esdevenen vedats per les
determinacions del Pla territorial sectorial d’equipa-
ments comercials, i es crea el Servei de Competèn-
cia en la Distribució Comercial, adscrit al departa-
ment competent en matèria de comerç, al qual s’as-
signen les funcions que aquesta Llei li atribueix i que
ha de complir fins a la creació de l’òrgan competent
en matèria de defensa de la competència a Catalu-
nya.

Les disposicions transitòries regulen, d’una banda, la
suspensió de l’atorgament de les llicències comerci-
als de la Generalitat fins a l’aprovació del Pla territo-
rial sectorial d’equipaments comercials i, de l’altra, les
situacions en les quals es poden trobar les persones
interessades en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei i, d’una manera especial, els tràmits en
l’avaluació de llicències de supermercats sol·licitades
als ajuntaments de Catalunya des del juny del 2000.

Finalment, la disposició derogatòria estableix que es
mantingui la vigència de les normes de desplega-
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ment de la Llei 1/1997 en tot allò que no s’oposi a la
nova Llei i fins que s’hagin dictat les normes de subs-
titució corresponents.

ARTICLE 1. OBJECTE

Aquesta Llei té per objecte establir les directrius per
a adequar els equipaments comercials dels munici-
pis de Catalunya a les necessitats de consum i de
compra, per a fomentar la reforma i la modernització
dels equipaments comercials, tot millorant-los en
qualitat, varietat i serveis, i per a determinar el règim
jurídic dels grans i mitjans establiments comercials,
en un marc de llibertat d’empresa en competència
lliure i lleial.

ARTICLE 2. ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS

1. Als efectes del que estableix aquesta Llei, són es-
tabliments comercials tots els locals i les instal·lacions,
coberts o sense cobrir, oberts al públic que són a l’ex-
terior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regu-
larment la venda al detall. En resten exclosos els es-
tabliments dedicats exclusivament a la venda a
l’engròs.

2. Els establiments poden ésser de caràcter individu-
al o col·lectiu.

3. Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats
per un conjunt d’establiments individuals situats en
un o diversos edificis, en els quals, amb independèn-
cia que les activitats respectives puguin exercir-se
d’una manera empresarialment independent, concor-
ren tots o alguns dels elements següents: accés
comú des de la via pública, d’ús exclusiu i preferent
dels establiments o de llurs clients, aparcaments pri-
vats compartits o serveis comuns per als clients.

ARTICLE 3. TIPUS D’ESTABLIMENTS COMERCIALS

1. Són grans establiments comercials:

a) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 2.500 metres
quadrats, en municipis de més de 240.000 habitants.
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b) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 2.000 metres
quadrats, en municipis amb una població de 25.001
a 240.000 habitants.

c) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 1.300 metres
quadrats, en municipis amb una població de 10.001
a 25.000 habitants

d) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 800 metres
quadrats, en municipis amb una població, com a mà-
xim, de 10.000 habitants.

2. Amb independència del que estableix l’apartat 1,
els establiments individuals dedicats, essencialment,
a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de maqui-
nària, de materials per a la construcció i articles de
sanejament, de mobiliari, d’articles de ferreteria, i els
centres de jardineria són grans establiments comer-
cials quan tenen una superfície de venda superior a
2.500 metres quadrats. En el supòsit que els establi-
ments d’aquestes característiques formin un establi-
ment col·lectiu, sense superar individualment els
2.500 metres quadrats de superfície de venda, el
conjunt és un gran establiment comercial si supera
els 5.000 metres quadrats de superfície de venda.

3. Són establiments comercials mitjans:

a) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 1.300 metres
quadrats, en municipis de més de 240.000 habitants.

b) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 700 metres
quadrats, en municipis amb una població de 25.001
a 240.000 habitants.

c) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 500 metres
quadrats, en municipis amb una població de 10.001
a 25.000 habitants.
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d) Els establiments individuals o col·lectius amb una
superfície de venda igual o superior als 400 metres
quadrats, en municipis amb una població, com a mà-
xim, de 10.000 habitants.

4. S’ha d’establir per reglament la determinació de la
superfície de venda.

ARTICLE 4. LES LLICÈNCIES MUNICIPALS

1. Per a obrir un establiment comercial dels que defi-
neix l’article 3, s’ha d’obtenir prèviament la llicència de
l’ajuntament corresponent, i, per a atorgar-la, aquest
ha de tenir en compte els requisits fixats per als esta-
bliments comercials, les normes vigents de caràcter
urbanístic, sanitari, ambiental i de seguretat i la resta
de condicions exigides per reglament per a aquests
establiments.

2. Es crea la llicència comercial municipal per als es-
tabliments comercials mitjans. Cal disposar d’aques-
ta llicència per a l’obertura, el canvi d’activitat, els
trasllats i les ampliacions que impliquin superfícies de
venda assenyalades per les lletres a, b, c i d de
l’apartat 3 de l’article 3.

ARTICLE 5. LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT

1. Cal disposar de la llicència comercial que atorga
el departament de la Generalitat competent en matè-
ria de comerç, prèviament a la sol·licitud de les llicèn-
cies municipals, en els casos següents:

a) En l’obertura de grans establiments comercials.

b) En les ampliacions dels establiments comercials la
superfície de venda dels quals superi, abans o des-
prés de l’ampliació, els límits que estableixen els
apartats 1 i 2 de l’article 3, amb l’única excepció del
supòsit especificat per l’apartat 7.

c) En els canvis d’activitat dels grans establiments
comercials.

d) En els trasllats dels establiments comercials la su-
perfície de venda dels quals superi, abans o després
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del trasllat, els límits que estableixen els apartats 1 i
2 de l’article 3. En aquest cas, l’efectivitat de la llicèn-
cia queda condicionada al tancament efectiu de l’es-
tabliment inicial abans de l’obertura del nou.

2. Cal disposar de llicència comercial en la transmis-
sió d’un gran establiment comercial o de les accions
i les participacions de les societats que, directament
o indirectament, en siguin titulars i estiguin obligades
a consolidar llurs comptes, d’acord amb els articles
185 de la Llei de societats anònimes i 42 i següents
del Codi de comerç. Resten exemptes de l’obligació
de demanar llicència comercial les transmissions
hereditàries.

3. Els mercats municipals no necessiten llicència co-
mercial. Només es requereix la llicència comercial de
la Generalitat en l’obertura, els canvis d’activitat, el
trasllat i l’ampliació dels establiments individuals situ-
ats dins els mercats municipals si tenen una superfí-
cie de venda que supera els límits fixats per l’apartat
1 de l’article 3.

4. Els parcs temàtics només requereixen llicència co-
mercial de la Generalitat per a llurs activitats comer-
cials quan el conjunt de la superfície de venda superi
els 5.000 metres quadrats, el 15% de la superfície
edificada total o que els establiments individuals su-
perin els límits que estableixen els apartats 1 i 2 de
l’article 3. S’entén per activitats comercials del parc
temàtic les de venda al detall de productes directa-
ment relacionats amb la seva activitat principal i dins
el seu recinte.

5. S’han d’establir per reglament els requisits que han
de complir les sol·licituds de la llicència comercial de
la Generalitat: els procediments ordinari i abreujat
d’aplicació segons els supòsits, el termini de vigèn-
cia, les possibilitats de pròrroga i la caducitat.

6. En el tràmit de concessió de la llicència comerci-
al de la Generalitat, n’ha d’emetre informe l’ajunta-
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ment del municipi en el terme del qual es pretén obrir,
ampliar o traslladar un gran establiment o canviar-ne
l’activitat. L’informe esmentat ha d’ésser aprovat pel
ple de l’ajuntament i s’ha de motivar tenint en comp-
te els criteris de valoració que estableix l’article 7, i,
si és desfavorable, té caràcter vinculant.

7. Els grans establiments comercials situats als cen-
tres urbans amb una antiguitat superior als deu anys
no requereixen la llicència comercial de la Generali-
tat per a les reformes que comportin una ampliació no
superior als 5.000 metres quadrats de superfície de
venda, sempre que aquest creixement sigui inferior al
30% de la superfície de venda preexistent. Entre les
dues ampliacions que s’acullin a aquesta excepció
ha de transcórrer un període mínim de vuit anys. El
titular del gran establiment comercial ha de disposar
de l’informe favorable del Servei de Competència en
la Distribució Comercial i ha de comunicar-ho al de-
partament competent en matèria de comerç. Als
efectes del que estableix aquesta excepció, el regla-
ment ha d’establir un règim especial que determini el
criteri per a la consideració d’establiment situat al
centre urbà.

ARTICLE 6. GRAU DE CONCENTRACIÓ EMPRESARIAL

1. En la implantació dels establiments comercials s’ha
de tenir en compte el grau de concentració empresa-
rial en el mercat, segons la quota de mercat del grup
d’empreses al qual pertanyi el seu sol·licitant. Als
efectes del que estableix aquesta Llei, són un grup
d’empreses les entitats compreses en la definició que
estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 24/1988, del 28
de juliol, del mercat de valors.

2. En la tramitació de la llicència comercial és precep-
tiu l’informe del Servei de Competència en la Distribu-
ció Comercial. No s’ha d’atorgar cap informe favora-
ble si el sol·licitant pertany a un grup d’empreses
amb una quota del mercat rellevant superior al 25%
dels metres quadrats existents en l’àmbit territorial de
Catalunya, o al 35 % de l’àrea d’influència de l’esta-
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bliment projectat. En aquest cas, l’informe esmentat
té caràcter vinculant en la denegació de la llicència
sol·licitada.

3. Per als establiments especificats per l’apartat 3 de
l’article 3, prèviament a la llicència comercial munici-
pal, s’ha d’obtenir l’informe del Servei de Competèn-
cia en la Distribució Comercial. També han d’obtenir
aquest informe els establiments dedicats a la venda
al detall de productes alimentaris i de gran consum
en règim d’autoservei amb una superfície de més de
400 metres quadrats i els de menys de 400 metres
quadrats que pertanyin a grups empresarials amb
una facturació anual de més de 500.000 milions de
pessetes. No s’ha d’atorgar cap informe favorable si
el sol·licitant pertany a un grup d’empreses amb una
quota en aquest mercat superior al 25 % dels metres
quadrats de venda existents a Catalunya, o al 35 %
de l’àrea d’influència de l’establiment projectat. En
aquest cas, l’informe esmentat té caràcter vinculant
en la denegació de la llicència sol·licitada.

4. Les quotes de mercat establertes per aquest arti-
cle tenen el mateix període de vigència que l’establert
pel Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
Qualsevol modificació d’aquestes quotes s’ha d’es-
tablir per llei, amb l’informe previ del Servei de Com-
petència en la Distribució Comercial.

5. S’han d’establir per reglament els criteris per a me-
surar el grau de concentració empresarial en el mer-
cat i per a definir l’àrea d’influència d’un gran establi-
ment comercial.

ARTICLE 7. ELEMENTS PER A L’ATORGAMENT DE LES

LLICÈNCIES COMERCIALS

L’atorgament o la denegació de la llicència comerci-
al de la Generalitat i de la llicència comercial munici-
pal per als establiments especificats per l’apartat 3
de l’article 3 s’han d’acordar tenint en compte que el
projecte s’adeqüi al Pla territorial sectorial d’equipa-
ments comercials. En el cas que el projecte s’hi ade-
qüi, s’han de valorar els elements següents:
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a) El fet que ja hi hagi un equipament comercial ade-
quat en l’àrea d’influència afectada pel nou emplaça-
ment. S’entén que un àmbit territorial està dotat d’un
equipament comercial adequat quan aquest garan-
teix a la població de la zona, i a la prevista a mitjà
termini, una oferta d’articles en condicions de quali-
tat, varietat i servei, conformes amb la situació actu-
al i amb les tendències de desenvolupament i moder-
nització del comerç al detall.

b) Els efectes sobre l’estructura comercial de la zona,
els quals s’han de valorar atenent la innovació i la mi-
llora del servei als consumidors que l’obertura d’un
nou gran establiment comporti per a la lliure compe-
tència i els efectes negatius per al petit comerç de la
zona.

c) La localització de l’establiment i, en especial, la re-
lació d’aquest amb la trama urbana i la incidència
que hi pot tenir.

d) Les característiques qualitatives i les condicions
de seguretat del projecte, i també la integració de
l’establiment a l’entorn urbà i la incidència en el medi
ambient, especialment pel que fa a les mesures es-
tablertes pel projecte relatiu al compliment de la nor-
mativa vigent sobre el tractament de residus, enva-
sos i embalatges.

e) L’impacte en el territori, tenint en compte la incidèn-
cia en la xarxa viària, l’accessibilitat a l’establiment
comercial i la dotació d’aparcament i d’altres serveis.

f) La contribució del projecte a la revitalització de les
àrees comercials ja consolidades en l’àrea d’influèn-
cia.

g) La reversió de les plusvàlues que es generin a fa-
vor de la millora i la modernització de les estructures
comercials de l’àrea d’influència i, en especial, les
destinades a la revitalització del comerç en els cen-
tres urbans.

h) Els efectes sobre el nivell i la qualitat de l’ocupa-
ció en l’àrea d’influència.
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i) L’adequació del projecte a les previsions del plane-
jament urbanístic vigent.

j) La contribució del projecte al reequilibrament terri-
torial.

k) L’adequació del projecte a les disposicions del Pro-
grama d’orientació per als equipaments comercials
del municipi, si n’hi ha.

ARTICLE 8. LA COMISSIÓ D’EQUIPAMENTS COMERCIALS

1. La Comissió d’Equipaments Comercials, les funci-
ons, la composició i el funcionament de la qual s’han
d’establir per reglament, ha d’emetre informe pel que
fa a:

a) L’atorgament de la llicència comercial de la Gene-
ralitat.

b) Els programes d’orientació per a l’equipament co-
mercial.

c) L’elaboració, el grau de compliment i les propos-
tes per a la revisió del Pla territorial sectorial d’equi-
paments comercials, establert per l’apartat 1 de l’ar-
ticle 10.

d) La tramitació del planejament urbanístic quan pos-
sibiliti la implantació d’un gran establiment comercial.

2. La composició de la Comissió d’Equipaments Co-
mercials, en tot cas, ha d’assegurar la representació
municipal, tenint en compte les entitats municipalistes,
i la de les associacions representatives de comerci-
ants i de consumidors.

3. Els membres de la Comissió d’Equipaments Co-
mercials poden percebre els drets d’assistència cor-
responents.

ARTICLE 9. TAXES PER LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES

COMERCIALS

1. La tramitació dels expedients de sol·licitud de la lli-
cència comercial de la Generalitat és subjecta al pa-
gament d’una taxa, d’acord amb el que estableix la
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Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya.

2. Els ajuntaments poden aprovar, en llurs ordenan-
ces fiscals, una taxa per la tramitació dels expedients
de sol·licitud de la llicència comercial municipal

ARTICLE 10. EL PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’EQUIPA-
MENTS COMERCIALS

1. L’instrument per a ordenar la localització dels equi-
paments comercials en l’àmbit territorial de Catalunya
és el Pla territorial sectorial d’equipaments comerci-
als, a les directrius del qual s’ha d’adequar el plane-
jament urbanístic.

2. El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
té caràcter vinculant per a les administracions públi-
ques en general i, en especial, per a l’Administració
de la Generalitat, les administracions locals, les per-
sones promotores i les empreses comercials.

ARTICLE 11. OBJECTIU DEL PLA TERRITORIAL SECTORIAL

D’EQUIPAMENTS COMERCIALS

1. L’objectiu general del Pla territorial sectorial d’equi-
paments comercials és l’ordenació de les implanta-
cions comercials subjectes a llicència comercial, a fi
d’assolir un nivell d’equipament comercial equilibrat
entre les diferents formes de distribució i satisfer les
necessitats de compra dels consumidors.

2. D’acord amb el criteri general especificat per
l’apartat 1, per a elaborar i executar el Pla han de
constituir-ne objectius específics:

a) Avaluar l’oferta comercial disponible a Catalunya,
tant pel que fa al nombre d’establiments com a la su-
perfície total de venda, desglossada per comarques
o àmbits territorials d’actuació i per sectors d’activi-
tat.

b) Avaluar la despesa comercialitzable del conjunt de
la població catalana, igualment desglossada per co-
marques o àmbits territorials d’actuació i per epígrafs
de despesa.
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c) Establir els dèficits i els superàvits d’equipament
comercial en cada àmbit territorial, a partir de parà-
metres contrastats de facturació, la qual cosa ha de
permetre confrontar l’oferta i la demanda.

3. D’acord amb les prescripcions que el Pla territori-
al general estableix per als plans sectorials, són tam-
bé objectius del Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials:

a) La potenciació de determinats centres o
subcentres comarcals.

b) La potenciació dels centres o les polaritats comer-
cials escollits en el Pla territorial general per a corre-
gir desequilibris territorials.

c) La correcció dels dèficits d’equipaments comerci-
als, que permeti evitar desplaçaments de la població,
especialment pel que fa a la compra quotidiana.

d) L’establiment de criteris i la quantificació de les re-
serves de sòl per a l’equipament comercial a l’efec-
te del planejament urbanístic, tant en la fase d’elabo-
ració com en la de revisió.

4. Sens perjudici que el Pla territorial sectorial d’equi-
paments comercials consideri la comarca com una
unitat bàsica d’actuació, el fet que hi hagi polaritats
comercials d’àmbit diferent pot comportar la conside-
ració d’àmbits proporcionals a aquestes polaritats. En
tot cas, cal tenir en compte el que disposa el Pla ter-
ritorial general quant a àmbits d’actuació.

ARTICLE 12. APROVACIÓ DEL PLA TERRITORIAL SECTORIAL

D’EQUIPAMENTS COMERCIALS

1. El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
és impulsat i aprovat pel Govern de la Generalitat a
proposta del conseller o consellera competent en ma-
tèria de comerç.

2. El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
s’ha de sotmetre a informació pública i n’han d’eme-
tre informe previ el Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques i la Comissió d’Equipaments Co-
mercials.
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ARTICLE 13. EXECUCIÓ DEL PLA TERRITORIAL SECTORIAL

D’EQUIPAMENTS COMERCIALS

El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
s’ha d’executar mitjançant:

a) L’aprovació i la revisió dels instruments de plane-
jament urbanístic: plans generals, normes subsidià-
ries, plans parcials, plans especials, programes d’ac-
tuació urbanística o figures que els substitueixin.

b) L’atorgament de les llicències comercials, d’acord
amb el que estableix la legislació vigent.

ARTICLE 14. VIGÈNCIA DEL PLA TERRITORIAL SECTORIAL

D’EQUIPAMENTS COMERCIALS

1. La vigència del Pla territorial sectorial d’equipa-
ments comercials és indefinida.

2. El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
s’ha de revisar cada quatre anys. No obstant això, si
s’esdevenen circumstàncies que modifiquen subs-
tancialment l’estructura de l’oferta o de la demanda
comercials, se’n pot fer una revisió anticipada, gene-
ral o parcial.

3. Per a la revisió del Pla territorial sectorial d’equipa-
ments comercials, cal tenir en compte especialment:

a) L’evolució dels hàbits de compra i de consum de
la població.

b) L’evolució, en la composició de l’oferta comercial,
de les diferents tipologies d’establiments.

c) L’evolució de la concentració empresarial del sec-
tor de la distribució comercial.

d) L’impacte produït per la implantació de grans su-
perfícies en el comerç intraurbà, especialment en els
centres històrics tradicionals, per a evitar, específica-
ment, el fenomen de la desertització comercial.

ARTICLE 15. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

El Govern pot suspendre l’atorgament de les llicènci-
es comercials de la Generalitat, pel període d’un any,
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prorrogable per sis mesos més, en la forma que s’es-
tableixi per reglament, si s’elabora o es revisa el Pla
territorial sectorial d’equipaments comercials.

ARTICLE 16. PROGRAMES D’ORIENTACIÓ PER ALS

EQUIPAMENTS COMERCIALS

1. En el marc d’aquesta Llei, correspon als ajunta-
ments l’elaboració del Programa d’orientació per als
equipaments comercials, per tal d’adaptar l’equipa-
ment comercial de les poblacions respectives a les
necessitats dels consumidors. Amb aquesta finalitat,
s’han d’adoptar les mesures de foment oportunes
perquè l’equipament comercial ja existent al munici-
pi s’adapti al model que es desprengui del programa
elaborat.

2. L’aprovació inicial del programa d’orientació per als
equipaments comercials correspon al ple de cada
ajuntament. L’aprovació definitiva correspon al depar-
tament competent en matèria de comerç, amb l’infor-
me previ de la Comissió d’Equipaments Comercials.

3. Els programes d’orientació per als equipaments
comercials són obligatoris per a la instal·lació de
grans establiments comercials de més de:

a) 20.000 metres quadrats de superfície de venda en
municipis de més de 100.000 habitants.

b) 10.000 metres quadrats de superfície de venda en
municipis de 25.001 a 100.000 habitants.

c) 5.000 metres quadrats de superfície de venda en
municipis de 10.000 a 25.000 habitants.

d) 3.000 metres quadrats de superfície de venda en
municipis de menys de 10.000 habitants.

4. Els programes d’orientació per als equipaments
comercials han de tenir una vigència màxima de qua-
tre anys. S’han de determinar per reglament les situa-
cions de transitorietat en el moment d’una revisió del
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
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ARTICLE 17. EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC

1. En la tramitació del planejament general, de les
normes subsidiàries, dels plans parcials, dels plans
especials, dels programes d’actuació urbanística o de
les figures que els substitueixin i en la de les modifica-
cions respectives, una vegada aprovats inicialment, se
n’ha de demanar informe al departament competent
en matèria de comerç respecte a les reserves de sòl
per a usos comercials, quan aquestes possibilitin la
implantació dels establiments comercials objecte
d’aquesta Llei. Aquest informe, si és desfavorable, té
caràcter vinculant.

2. El departament de la Generalitat competent en ma-
tèria de comerç ha de participar en la tramitació del
planejament territorial parcial pel que fa als usos co-
mercials d’acord amb el que estableix l’article 14 de la
Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial.

ARTICLE 18. MODERNITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS

COMERCIALS

1. Per a fomentar la modernització dels equipaments
comercials a Catalunya i per a desenvolupar plans
d’actuació en àrees afectades pels emplaçaments de
grans establiments comercials, el Govern pot pro-
moure la creació de tributs propis i de convenis amb
altres administracions.

2. La recaptació que s’obtingui dels tributs a què fa re-
ferència l’apartat 1 s’ha de destinar a la modernització,
la innovació i la millora del comerç urbà. Les prioritats
i els objectius s’han de determinar en el Pla de
dinamització del comerç urbà, que s’ha d’aprovar si-
multàniament al Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials i té el mateix període de vigència. La con-
creció dels objectius anuals del Pla de dinamització
s’ha de fer mitjançant la Llei de pressupostos de la
Generalitat.

ARTICLE 19. INSPECCIÓ

1. Els inspectors adscrits al departament competent
en matèria de comerç poden accedir, si ho conside-
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ren necessari, en l’exercici de llurs funcions, a la do-
cumentació industrial i mercantil de les empreses que
són objecte de la inspecció i, si escau, amb l’autorit-
zació prèvia de la direcció general competent en
matèria de comerç, a la documentació comptable.
Les informacions obtingudes són, en tots els casos,
confidencials.

2. Si els inspectors aprecien algun fet que pot ésser
constitutiu d’infracció, n’han d’aixecar l’acta correspo-
nent, en la qual han de fer constar les dades perso-
nals del presumpte infractor, les dades relatives a
l’empresa inspeccionada i el fet de què es tracti.

ARTICLE 20. INFRACCIONS

1. És una infracció del que estableix aquesta Llei el
fet de no disposar de la llicència comercial de la Ge-
neralitat, amb caràcter previ a la sol·licitud de les lli-
cències municipals, en els supòsits següents:

a) L’obertura de grans establiments comercials.

b) Les ampliacions dels establiments comercials la
superfície de venda dels quals superi, abans o des-
prés de l’ampliació, els límits que estableixen els
apartats 1 i 2 de l’article 3.

c) Els canvis d’activitat dels grans establiments co-
mercials.

d) Els trasllats dels establiments comercials la super-
fície de venda dels quals superi, abans o després del
trasllat, els límits que estableixen els apartats 1 i 2 de
l’article 3.

e) La transmissió d’un gran establiment comercial o
de les accions o les participacions de les societats
que, directament o indirectament, en siguin titulars i
estiguin obligades a consolidar-ne els comptes,
d’acord amb els articles 185 de la Llei de societats
anònimes i 42 i següents del Codi de comerç, llevat
de les transmissions hereditàries.

f) L’obertura, l’ampliació, el canvi d’activitat i el tras-
llat dels establiments individuals situats dins els mer-
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cats municipals quan llur superfície de venda superi
els límits que estableix l’apartat 1 de l’article 3.

2. Són també infraccions del que estableix aquesta
Llei l’obertura, els canvis d’activitat, els trasllats i les
ampliacions que no disposin de la llicència comercial
municipal, si aquesta és preceptiva, d’acord amb el
que disposa l’article 4.

3. Altres infraccions són:

a) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a fa-
cilitar la informació que requereixen les autoritats com-
petents o llurs agents per complir les funcions d’infor-
mació, investigació i inspecció en les matèries objec-
te d’aquesta Llei, i també subministrar informació ine-
xacta.

b) Resistir-se als funcionaris facultats per a l’exerci-
ci de la funció d’investigació, de vigilància o d’inspec-
ció, actuar-hi en represàlia o fer-ne la temptativa.

ARTICLE 21. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

1. Són infraccions lleus:

a) L’obertura, el canvi d’activitat i el trasllat, sense la
llicència comercial de la Generalitat, d’establiments
comercials que superin, fins a un màxim del 10%, la
superfície de venda que estableixen els apartats 1 i
2 de l’article 3.

b) Les ampliacions sense llicència comercial de la
Generalitat que legalment la requereixin quan aques-
tes no excedeixin en més d’un 10% la superfície a
partir de la qual la llicència és exigible en funció dels
criteris que aquesta Llei estableix per a cada cas.

2. Són infraccions greus:

a) L’obertura, el canvi d’activitat i el trasllat, sense la
llicència comercial de la Generalitat, d’establiments
comercials que superin, fins a un màxim del 20%, la
superfície de venda que estableixen els apartats 1 i
2 de l’article 3.
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b) Les ampliacions sense llicència comercial de la
Generalitat que legalment la requereixin quan aques-
tes no excedeixin en més d’un 20% la superfície a
partir de la qual la llicència és exigible en funció dels
criteris que aquesta Llei estableix per a cada cas.

c) Els supòsits especificats per la lletra e de l’apartat
1 de l’article 20.

d) Els supòsits especificats per les lletres a i b de
l’apartat 3 de l’article 20.

e) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.

3. Són infraccions molt greus:

a) L’obertura, el canvi d’activitat i el trasllat, sense la
llicència comercial de la Generalitat, d’establiments
comercials que superin el 20% de la superfície de
venda que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 3.

b) Les ampliacions sense llicència comercial de la
Generalitat que legalment la requereixin quan aques-
tes excedeixin el 20% de la superfície a partir de la
qual la llicència és exigible en funció dels criteris que
aquesta Llei estableix per a cada cas.

c) La reincidència en la comissió d’infraccions greus.

ARTICLE 22. SANCIONS

1. A les infraccions tipificades per l’article 21, i sens
perjudici del que estableix l’article 23, s’apliquen les
sancions següents:

a) A les infraccions lleus, una multa d’1.000.000 a
10.000.000 de pessetes.

b) A les infraccions greus, una multa de 10.000.001
a 50.000.000 de pessetes.

c) A les infraccions molt greus, una multa de
50.000.001 a 100.000.000 de pessetes.

2. Per a graduar l’import de la sanció, cal tenir en
compte la superfície de venda de l’establiment, la
quantia del benefici il·lícit obtingut com a conseqüèn-



33

cia de l’actuació infractora i la situació de predomini
de l’empresa infractora en el mercat.

3. Anualment, el departament de la Generalitat com-
petent en matèria de comerç pot emetre un informe
sobre l’oportunitat de revisar l’import de les sancions
establertes per aquest article, i, si escau, promoure’n
la modificació mitjançant la Llei de pressupostos de
la Generalitat.

ARTICLE 23. MESURES CAUTELARS I MULTES COERCITIVES

1. L’òrgan competent en aquesta matèria pot adoptar,
sense que tingui el caràcter de sanció i amb la incoa-
ció prèvia de l’expedient administratiu corresponent, la
mesura de tancar els grans establiments comercials
que no disposin de la llicència comercial de la Gene-
ralitat en els casos en què sigui preceptiva, o de sus-
pendre’n el funcionament fins que acreditin l’obtenció
de la dita llicència.

2. L’òrgan competent pot imposar multes coercitives,
fins a la quantitat de 500.000 pessetes per cada re-
queriment, si l’establiment no disposa de la llicència
comercial corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. MODIFICACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Si hi ha àmbits del planejament urbanístic que pos-
sibilitin la implantació de grans establiments comer-
cials i aquesta no es pot portar a terme com a con-
seqüència de les determinacions del Pla territorial
sectorial d’equipaments comercials, es poden trami-
tar modificacions del planejament general per a des-
tinar aquests àmbits a altres usos, en el marc del
model territorial del planejament vigent, d’acord amb
el que estableix l’article 75 del Decret legislatiu 1/
1990, del 12 de juliol.



34

SEGONA. SERVEI DE COMPETÈNCIA EN LA DISTRIBUCIÓ

COMERCIAL A CATALUNYA

Es crea el Servei de Competència en la Distribució
Comercial, adscrit al departament competent en ma-
tèria de comerç, al qual s’assignen les funcions que
aquesta Llei li atribueix, les quals ha d’exercir fins a
la creació, l’estructuració i l’adscripció definitiva de
l’òrgan competent en matèria de defensa de la com-
petència a Catalunya.

TERCERA. REGISTRE D’ESTABLIMENTS COMERCIALS

Es crea un registre dels establiments regulats per l’ar-
ticle 3, el manteniment del qual correspon al depar-
tament competent en matèria de comerç, que ha de
servir de base a les actuacions en matèria de defen-
sa del dret a la competència establertes per aques-
ta Llei. Se n’han de determinar per reglament les ca-
racterístiques i el funcionament.

QUARTA. LLIBRE BLANC SOBRE LA CONCENTRACIÓ

EMPRESARIAL

El Govern ha de promoure l’elaboració d’un llibre
blanc sobre la concentració empresarial en el sector
de la distribució comercial a Catalunya, i aprovar-lo
durant l’any 2002, el qual ha de detallar les quotes de
mercat dels diferents grups amb la desagregació
territorial definida pel Pla territorial sectorial d’equipa-
ments comercials, la influència de la concentració en
el sector industrial català i la presència dels produc-
tes elaborats a Catalunya per les diferents ensenyes
comercials.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ATORGAMENT DE

LLICÈNCIES COMERCIALS

1. Fins a l’aprovació del Pla territorial sectorial d’equi-
paments comercials, el qual s’ha d’adaptar a les
prescripcions d’aquesta Llei, se suspèn l’atorgament
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de les llicències comercials de la Generalitat, i tam-
bé de les llicències comercials municipals per als su-
permercats que, en virtut del que estableix aquesta
Llei, les requereixin. A aquests efectes, tenen la con-
sideració de supermercats els establiments amb una
superfície de 400 metres quadrats a 2.499 metres
quadrats, que ofereixen en règim d’autoservei pro-
ductes de consum quotidià i, segons la dimensió,
també compten amb altres productes no alimentaris.

2. La suspensió a què fa referència l’apartat 1 no pot
excedir, en tot cas, el termini de sis mesos a comp-
tar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i no afec-
ta el canvi de titularitat dels establiments subjectes a
l’Ordre del 20 de juny de 2000, per la qual es dispo-
sa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres
del 26 de maig de 2000.

SEGONA. LLICÈNCIES MUNICIPALS DE SUPERMERCATS EN

TRÀMIT

1. Les persones físiques o jurídiques que tenen en
tràmit, amb anterioritat a l’1 de novembre de 2000,
una llicència municipal de supermercat que no té la
consideració de gran establiment en la Llei 1/1997,
d’equipaments comercials, no han de sol·licitar les
noves llicències comercials que estableix aquesta
Llei. En el cas que no s’hagi obtingut la llicència en
el moment de l’entrada en vigor de la present Llei, cal
que disposin de l’informe favorable del Servei de la
Competència de la Distribució Comercial.

2. Les persones físiques o jurídiques que hagin ob-
tingut o tinguin en tràmit una llicència municipal de
supermercat des del juny del 2000 han de notificar-
ho a l’òrgan competent en matèria d’aplicació de la
defensa de la competència.

TERCERA. FINANÇAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ DEL

COMERÇ URBÀ 2001-2004

Sens perjudici del que estableix l’apartat 2 de l’article
18, les prioritats i els objectius per a aplicar els fons
generats pels tributs a què es refereix l’apartat 1 de
l’article 18 han d’ésser incorporats al Pla de
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dinamització del comerç urbà 2001-2004 amb poste-
rioritat a l’entrada en vigor de la Llei reguladora de l’im-
post sobre grans equipaments comercials, que preveu
la disposició final segona de la Llei 3/2000, de 19 de
maig, de pressupostos de la Generalitat. Mentre això
sigui així, el Pla de dinamització del comerç urbà con-
tinua essent finançat amb els recursos assignats pels
pressupostos de la Generalitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga la Llei 1/1997, de 24 de març, d’equipa-
ments comercials, i, en tot allò que no s’oposi al que
estableix la present Llei, es manté la vigència de les
normes de desplegament de la dita Llei fins que s’ha-
gin dictat les normes que les han de substituir.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESPLEGAMENT

S’autoritza el Govern i el conseller o consellera com-
petents en matèria de comerç per a dictar les normes
necessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.
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Índex analític

ajuntamentsajuntamentsajuntamentsajuntamentsajuntaments

- aprovació inicial del Programa d’orientació

per als equipaments comercials art. 16.2

- atorgament de la llicència municipal art. 4

- competència per a elaborar el Programa

d’orientació per als equipaments comercials art. 16.1

- informe vinculant en la llicència comercial

de la Generalitat art. 5.6

Comissió d’Equipaments ComerComissió d’Equipaments ComerComissió d’Equipaments ComerComissió d’Equipaments ComerComissió d’Equipaments Comercialscialscialscialscials

- casos en què ha d’emetre un informe art. 8.1

- composició art. 8.2

- drets d’assistència dels membres

de la Comissió art. 8.3

depardepardepardepardepartament de la Generalitat competenttament de la Generalitat competenttament de la Generalitat competenttament de la Generalitat competenttament de la Generalitat competent

en matèria de comerçen matèria de comerçen matèria de comerçen matèria de comerçen matèria de comerç

- aprovació definitiva del Programa

d’orientació per als equipaments comercials art. 16.1

- competent per a atorgar la llicència

comercial de la Generalitat  art. 5.1

- informe sobre la revisió de l’import

de les sancions art. 22.3

- manteniment del Registre d’establiments

comercials DA 3.ª

- participació en la tramitació del planejament

territorial parcial art. 17.2
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DeparDeparDeparDeparDepartament de Política Ttament de Política Ttament de Política Ttament de Política Ttament de Política Terererererritorial iritorial iritorial iritorial iritorial i

ObrObrObrObrObres Públiqueses Públiqueses Públiqueses Públiqueses Públiques

- informe previ al Pla territorial sectorial

d’equipaments comercials art. 12.2

establiments comerestabliments comerestabliments comerestabliments comerestabliments comercialscialscialscialscials

- definició art. 2.1

- tipus art. 3

- grans art. 3.1 i 3.2

- mitjans art. 3.3

- modernització art. 18

GoverGoverGoverGoverGovernnnnn

- promoció de la creació de tributs propis i

convenis amb altres administracions art. 18.1

- elaboració d’un llibre blanc sobre la

concentració empresarial en el sector

de la distribució comercial a Catalunya DA 4.ª

- suspensió de llicències art. 15

infraccionsinfraccionsinfraccionsinfraccionsinfraccions

- classificació art. 21

- definició art. 20

- greus art. 21.2

- lleus art. 21.1

- molt greus art. 21.3

inspeccióinspeccióinspeccióinspeccióinspecció

- actes art. 19.2

- facultats dels inspectors art. 19.2

llibrllibrllibrllibrllibre blanc sobre blanc sobre blanc sobre blanc sobre blanc sobre la concentració empre la concentració empre la concentració empre la concentració empre la concentració empresarialesarialesarialesarialesarial

- elaboració i aprovació DA 4.ª

llicènciesllicènciesllicènciesllicènciesllicències

- comercial de la Generalitat art. 5

- municipals art. 4
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llicència comerllicència comerllicència comerllicència comerllicència comercial de la Generalitatcial de la Generalitatcial de la Generalitatcial de la Generalitatcial de la Generalitat

- elements per a atorgar-la art. 7

- execució Pla territorial sectorial

d’equipaments comercials art. 13

- informe vinculant de l’ajuntament art. 5.6

- procediment art. 5.5

- règim especial per a establiments de més

de deu anys en el centre urbà art. 5.7

- règim especial per als mercats municipals art. 5.3

- règim especial per als parcs temàtics art. 5.4

- supòsits en què cal art. 5.1

- suspensió art. 15 i DT 1.ª

llicència comerllicència comerllicència comerllicència comerllicència comercial municipalcial municipalcial municipalcial municipalcial municipal

- elements per a atorgar-la art. 7

- execució del Pla territorial sectorial

d’equipaments comercials art. 13

- supòsits en què cal art. 4.2

- suspensió DT 1.ª

mesurmesurmesurmesurmesures cautelarses cautelarses cautelarses cautelarses cautelars

- adopció art. 23.1

mesurmesurmesurmesurmesures coeres coeres coeres coeres coercitivescitivescitivescitivescitives

- imposició art. 23.2

modermodermodermodermodernització dels equipaments comernització dels equipaments comernització dels equipaments comernització dels equipaments comernització dels equipaments comercialscialscialscialscials

- creació de tributs propis pel Govern art. 18.1

- convenis amb altres administracions art. 18.1

- concreció de les prioritats i objectius en

el Pla de dinamització del comerç urbà art. 18.2

Pla de dinamització del comerç urbàPla de dinamització del comerç urbàPla de dinamització del comerç urbàPla de dinamització del comerç urbàPla de dinamització del comerç urbà

- aprovació simultània amb el Pla territorial

sectorial d’equipaments comercials art. 18.2

- determinació de prioritats i objectius per

a modernitzar el comerç urbà art. 18.2

- finançament del 2001 al 2004 DT 3.ª
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- objectius anuals art. 18.2

- vigència art. 18.2

Pla terPla terPla terPla terPla territorial sectorial d’equipamentsritorial sectorial d’equipamentsritorial sectorial d’equipamentsritorial sectorial d’equipamentsritorial sectorial d’equipaments

comercomercomercomercomercialscialscialscialscials

- àmbit d’actuació art. 11.4

- aprovació art. 12.1

- caràcter vinculant art. 10.2

- definició art. 10.1

- execució art. 13

- informació pública art. 12.2

- objectiu general art. 11.1

- objectius específics art. 11.2

- revisió art. 14.2 i 3

- vigència art. 14.1

planejament terplanejament terplanejament terplanejament terplanejament territorial i urbanísticritorial i urbanísticritorial i urbanísticritorial i urbanísticritorial i urbanístic

- execució del Pla territorial sectorial

d’equipaments comercials art. 13

- modificacions DA 1.ª

- sol·licitud d’informe al departament

competent en matèria de comerç art. 17.1

prprprprprogrames d’orientació per alsogrames d’orientació per alsogrames d’orientació per alsogrames d’orientació per alsogrames d’orientació per als

equipaments comerequipaments comerequipaments comerequipaments comerequipaments comercialscialscialscialscials

- aprovació art. 16.2

- elaboració art. 16.1

- informe previ de la Comissió

d’Equipaments Comercials art. 16.2

- obligatorietat art. 16.3

- vigència art. 16.4

quota de merquota de merquota de merquota de merquota de mercatcatcatcatcat

- màxima per als establiments comercials

grans art. 6.2

- màxima per als establiments comercials

mitjans art. 6.3
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- vigència art. 6.4

rrrrregistregistregistregistregistre d’establiments comere d’establiments comere d’establiments comere d’establiments comere d’establiments comercialscialscialscialscials

- creació DA 3.ª

sancionssancionssancionssancionssancions

- graduació art. 22.2

- imports art. 22.1

SerSerSerSerServei de Competència en la Distribucióvei de Competència en la Distribucióvei de Competència en la Distribucióvei de Competència en la Distribucióvei de Competència en la Distribució

ComerComerComerComerComercial a Catalunyacial a Catalunyacial a Catalunyacial a Catalunyacial a Catalunya

- creació DA 2.ª

- informe preceptiu art. 6.2

supersupersupersupersuperfície de vendafície de vendafície de vendafície de vendafície de venda

- determinació art. 3.4

supersupersupersupersupermermermermermercatscatscatscatscats

- suspensió temporal d’atorgament de

llicències comercials municipals DT 1.ª

- llicències municipals en tràmit DT 2.ª

taxataxataxataxataxa

- municipal art. 9.2

- de la Generalitat art. 9.1

tributstributstributstributstributs

- creació art. 18.1

- destinació de la recaptació art. 18.2
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