ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA COMERCIAL
Calendari: 8 i 9 d’octubre de 2019 de 9.30h a 13.30h (8 hores)
Lloc de realització: Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Recinte Mundet.
Edifici Serradell-Trabal. Sala D2.
Presentació
La Gerència de Serveis de Comerç, des del Servei de Comerç urbà, organitza una activitat
formativa que pretén transmetre coneixement actualitzat de les diferents normatives que
afecten a l’activitat comercial, així com a la ordenació i regulació del territori.
Objectius
•

Conèixer les principals normatives que afecten el sector del comerç a nivell europeu,
estatal, autonòmic i local.

•

Conèixer novetats normatives i precedents innovadors, en matèria de mercats
municipals.

•

Analitzar la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; les diferents
implicacions i la seva aplicabilitat en el territori.

Destinataris
Personal tècnic i responsables dels ens locals que treballen en l’àmbit del comerç.
Continguts
•

El paper dels ajuntaments en la definició de les trames urbanes consolidades. El marge
d’interpretació que deixa el Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments
comercials i el Decret 378/2006 pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de
desembre, d’equipaments comercials i la Directiva 2006/123/CE, de Serveis.
Pronunciaments jurisprudencials.

•

L’aprovació d’instruments per a afavorir la implantació d’usos comercials en
determinats eixos de la ciutat. Millors instruments disponibles i límits legals que han
de respectar.

•

El control de la implantació d’equipaments comercials. Anàlisi de les comunicacions
presentades pels operadors econòmics i exercici de potestats sancionadores.
Distribució de competències amb la Direcció General de Comerç del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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•

Novetats en matèria de mercats municipals: el mercat com a servei públic no
obligatori; el contingut dels reglaments reguladors del servei; principals reptes que han
d’afrontar per a convertir el mercat en un servei competitiu i l’elecció del sistema de
gestió.

•

Règim d’horaris comercials dels establiments comercials. Competències municipals.

•

Competències municipals en la regulació dels mercats de venda no sedentària.

•

Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Esborrany del futur projecte de llei.
Competències municipals.

•

Casos pràctics i experiències.

Formadors
Carlos Fábrega. Lletrat de l’Àrea de Dret Públic del bufet Manubens abogados.
Eva Pich. Lletrada i responsable de l’Àrea de Dret Públic del bufet Manubens abogados.
Organitza
Gerència de Serveis de Comerç. Servei de Comerç Urbà. Tel. 93 404 91 16
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