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Dictamen 09/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires. 
 
 
El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 21 
d’octubre del 2016, amb el vot particular de CCOO de Catalunya i l’UGT. 

L’Avantprojecte de llei té per objecte la regulació administrativa del comerç i dels serveis en el 
mercat interior amb la finalitat d’ordenar aspectes bàsics i activar l’impuls d’aquests sectors 
econòmics.  

L’avantprojecte de llei respon als objectius concrets següents: 

 Compilació en un sol text normatiu de la legislació, que actualment es troba dispersa 
en tres blocs normatius diferents (regulació del comerç interior, horaris comercials, i 
activitats firals), a fi d’acabar amb aquesta fragmentació que dificulta la seva 
comprensió global. 

L’Avantprojecte de llei compila la normativa que regula l’activitat comercial, de 
serveis i de fires que actualment es troba recollida en les lleis següents: el 
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; la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció; i la Llei 
8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals. 

En l’Avantprojecte de llei també es compila la Llei 1/1990, de 8 de gener, de 
disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que, tot i no 
mantenir la seva vigència en l’àmbit de consum, en què s’aplica la Llei 22/2010, 
del Codi de Consum de Catalunya, preveu determinades infraccions en matèria 
de comerç interior. Així mateix, s’aplica supletòriament en els àmbits reguladors 
del Text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 
de març, i de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció. 

 Millora de la regulació normativa: actualització, sistematització i clarificació de 
conceptes, tenint en compte l’evolució de les activitats comercials durant els darrers 
anys i les demandes que provenen del sector. 

 Simplificació de la regulació i reducció de càrregues administratives, d’acord amb els 
paràmetres establerts per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

 Incorporació a la regulació dels serveis que es poden considerar assimilables a 
l’activitat comercial. 

 Regulació d’aspectes i instruments destinats a fomentar la dignificació i 
professionalització del sector. 


