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Antecedentes

1. En data 1 de outubro de 2008 tivo entrada no Consello Económico e Social o�cio do presi-
dente da Xunta de Galicia remitindo, para o seu preceptivo ditame, o anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Galicia.

2. O texto do borrador foi enviado ao presidente e aos membros da Comisión Sectorial nº 1:
Economía, emprego e sectores produtivos, competente por razón da materia, para a elabora-
ción da correspondente proposta de ditame. Así mesmo, tal como establece o Regulamento
de Réxime Interno do CES, deuse conta á Comisión Permanente da entrada de solicitude de
ditame.

3. O día 03 de outubro, o seu presidente convoca á Comisión Sectorial nº1 para o 15 de outubro
de 2008, co �n de iniciar os traballos de re�exión sobre a proposta de ditame.

4. A Comisión Sectorial, na súa sesión 15/08, de data 09 decembro de 2008, acorda aprobar a
proposta de ditame e remítea ao presidente do Consello para a súa tramitación.

5. O presidente do CES, de acordo coa Comisión Permanente do organismo, convoca o Pleno

do Consello, que na súa sesión 09/08, de 12 de decembro, e tras coñecer o texto remitido,

acorda aprobar o seguinte
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DITAME
sobre o anteproxecto de lei de ordenación
do comercio interior de Galicia

2.1. Estructura e contido

O presente anteproxecto de lei ten por ob-
xecto a regulación da actividade comercial e
mais a ordenación das estruturas comerciais
na Comunidade Autónoma de Galicia coa �-
nalidade de acadar a súa modernización e me-
llora.

O anteproxecto de lei estrutúrase en oito tí-
tulos, dúas disposicións transitorias, unha dis-
posición derrogatoria e sete disposicións �nais.

O Título I, contén disposicións de carácter
xeral.

O Título II, ten por obxecto establecer as
directrices precisas para o adecuado desenvol-
vemento dos equipamentos comerciais no te-
rritorio de Galicia e o réxime xurídico para a
implantación dos grandes establecementos co-
merciais.

O Título III, refírese á regulación dos ho-
rarios comerciais.

O Título IV, regula as actividades comer-
ciais de promoción de vendas, procedendo á
súa de�nición e clasi�cación. Concretamente,
considera actividades comerciais de promoción
de vendas, as vendas en rebaixas, as vendas de
saldos, as vendas en liquidación, as vendas con

desconto, as vendas con obsequio e as vendas
directas realizadas por fabricante ou maioris-
ta.

O Título V, contempla as modalidades es-
peciais de venda, considerándose como tales
aquelas que non son realizadas nun establece-
mento comercial aberto ao público de maneira
permanente e, especialmente, as vendas a do-
micilio, as vendas a distancia, as vendas auto-
máticas, as vendas ambulantes, as vendas en
poxa pública e as vendas ocasionais.

O Título VI, fai referencia a actividade co-
mercial en réxime de franquía, establecéndose
como requisito básico para aquelas persoas fí-
sicas ou xurídicas que pretendan realizar en
territorio galego esta actividade.

O Título VII, refírese ás actividades feirais
como aquelas que teñen por obxecto a expo-
sición, a difusión e a promoción comercial de
bens e/ou servizos; fomentar contactos e in-
tercambios comerciais e achegar a oferta dos
distintos sectores da actividade económica á
demanda, sempre que teñan unha duración li-
mitada no tempo e reúnan unha pluralidade
de expositores.

O título VIII, regula a inspección e o ré-
xime de infraccións e de sancións en materia
de comercio interior e prevé a creación dunha
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2. DITAME

SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI DE ORDENACIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

escala de inspección de comercio.

2.2. Consideracións xerais

1. O CES valora positivamente o antepro-
xecto de lei sometido a ditame, que ac-
tualiza a normativa vixente en materia
de ordenación do comercio interior de
Galicia, procedente da lei de 1988.

O CES entende positiva a aposta que
nesta norma se realiza por un criterio xe-
ral garantista que prima a adecuación do
modelo comercial a un modelo de desen-
volvemento auto centrado, endóxeno, á
mobilidade e accesibilidade da ordena-
ción urbanística, á sostenibilidade para
o medio ambiente do modelo comercial,
e á protección dos e das consumidoras.

Neste senso, o CES considera positivo o
modelo de comercio contemplado, tan-
to en canto á distribución comercial de
proximidade e dos formatos comerciais,
como en canto ao modelo de comercio
adaptado ao territorio e ás necesidades
da poboación.

Finalmente, estender a valoración posi-
tiva á elaboración dun Plan Sectorial
de Equipamento Comercial, por canto o
mesmo debe proxectar un axeitado equi-
pamento comercial e unha correcta dis-
tribución territorial dos establecemen-
tos, e ao concepto de grande establece-
mento comercial, en función do tamaño
da poboación da localidade

2. Obsérvanse frecuentes erros a respecto
da correcta aplicación da normativa vi-
xente en materia de escrita do idioma
galego, polo que o CES suxire que se
someta o texto do anteproxecto a unha
completa revisión lingüística.

3. O CES considera que, dado que o ante-
proxecto de lei reproduce preceptos es-
tatais ditados no exercicio de competen-
cias estatais exclusivas, debería levarse

a unha disposición adicional do antepro-
xecto a determinación de que artigos da
lei autonómica están redactados seguin-
do o establecido na lei estatal de que se
trate.

2.3. Consideracións parti-

culares.

1. O CES considera que na exposición de
motivos do anteproxecto de lei, no pri-
meiro parágrafo da páxina 10, deberíase
substituír a expresión: �modelo de cidade
compacta, socialmente cohesionada ... �
por �... modelo urbano compacto, social-
mente cohesionado... �

O CES entende que se debería de elimi-
nar por redundante, o segundo parágrafo
do páxina 10 da exposición de motivos
que di: �Neste sentido, cómpre precisar
que coa expresión �cidade compacta� (...
) cando esta garante aos cidadáns e ci-
dadás a súa satisfacción.�.

2. Na exposición de motivos do antepro-
xecto de lei, no seu terceiro parágrafo,
o CES suxire substituír a referencia á
transposición da Directiva 2006/123/CE
que �gura �establecendo como data lími-
te a �ns de 2009 �, por unha mención da
data concreta.

No parágrafo cuarto da exposición de
motivos, o CES considera que se debería
de substituír a expresión : � Transcorri-
dos, polo tanto, case vinte anos desde a
aprobación da Lei 10/1988, do 20 de xu-
llo (... )�, por �Transcorridos, polo tanto,
máis de vinte anos desde a aprobación da
Lei 10/1988, do 20 de xullo (... )�

No parágrafo 17º da exposición de mo-
tivos, na expresión �está dedicado á con-
sagración do Consello Galego de Comer-
cio�, tendo en conta que do texto articu-
lado do Capítulo IV do Título I, non se
deduce que se pretenda facer ou decla-
rar sagrado a aquel organismo, debería
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substituírse o termo �consagración� por
outro máis apropiado (regulación, de�-
nición...).

No parágrafo 25º da exposición de mo-
tivos, a expresión �nal �ut supra�, pode
resultar incorrecta a expensas do paxina-
do �nal do texto do anteproxecto, polo
que o CES entende máis correcto substi-
tuír a citada expresión por �mencionado
anteriormente�.

No remate da exposición de motivos
do anteproxecto, deberíase facer constar
que o mesmo foi sometido ao preceptivo
ditame do Consello Económico e Social
de Galicia.

3. O artigo 1 do anteproxecto de lei expón
o obxecto do mesmo.

Dado que o anteproxecto de lei ten por
�nalidade ordenar unha actividade con-
creta, que se de�ne co seu propio nome,
o CES entende que onde di �actividade
comercial �, debería dicir �a regulación do
comercio interior de Galicia�.

4. O artigo 2 do anteproxecto de lei de or-
denación do comercio interior de Galicia,
de�ne o ámbito de aplicación do mesmo.

O CES considera que no segundo pa-
rágrafo do apartado 1 do citado ar-
tigo 2 deberíase substituír a expresión:
�... Actividades de mediación ... � por �...
Actividades de mediación comercial ... �

5. O artigo 3 do anteproxecto de lei de�ne
os principios reitores

O CES considera que na frase inicial, de-
beríase eliminar o termo �reitores�, por
redundante.

Na letra f) do apartado 1, deberíase
suprimir o termo �maiores�.

As letras j) e k), impropias do alfabe-
to galego, deberíanse substituír polas se-
guintes que corresponden segundo a nor-
mativa o�cial.

O CES propón incorporar unha nova le-
tra neste apartado 1, para signi�car o

principio do respecto dos dereitos labo-
rais das persoas traballadoras e das nor-
mas en materia de prevención de riscos
laborais en particular.

6. O artigo 4 do anteproxecto de lei des-
cribe o concepto e clases da actividade
comercial.

O CES considera que coa de�nición de
�comerciantes�, que �gura no parágrafo
segundo do artigo 2, así como coas múl-
tiples de�nicións que �guran ao longo do
anteproxecto, sería conveniente elaborar
unha táboa ou relación de de�nicións,
que tanto abundan no texto.

Esta técnica permite as persoas interesa-
das unha mellor comprensión na lectura
da norma e conseguintemente, máis se-
guridade para a súa interpretación.

Neste senso poderíanse citar algunhas
de�nicións contidas ao longo do antepro-
xecto como poden ser as de as vendas
a perda; as en rebaixa; as con desconto,
que xa �guran nos artigos corresponden-
tes.

7. O artigo 7 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame deste Consello regula a
ordenación e intervención administrativa
da actividade comercial.

O CES considera que no apartado b)
do punto 2 do sinalado artigo 7 debe-
ríase engadir a expresión � ... comercian-
tes e traballadoras do sector ... �

O CES quere chamar a atención de que o
sinalado no apartado 2, letra b), pode
colidir coa normativa existente en mate-
ria de formación para o emprego, e coas
competencias doutra consellería do go-
berno galego.

Igualmente a letra d) deste mes-
mo apartado 2, sendo un obxectivo -
estabilidade e crecemento do emprego de
calidade no sector- que por suposto é
compartido por este Consello, debe ter-
se en conta que pode tamén colidir coas
competencias doutra consellería.
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SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI DE ORDENACIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

8. O artigo 8 do anteproxecto de lei de or-
denación do comercio interior de Galicia
regula os dereitos lingüísticos nas rela-
cións comerciais.

O CES considera que no apartado 1 do
sinalado artigo 8 deberíase eliminar a
expresión: � ... Ninguén poderá ser dis-
criminado ou atendido incorrectamente
por razón da lingua o�cial empregada.�

O CES entende que se debería eliminar
o apartado 3 do artigo 8.

9. O artigo 15 do anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Ga-
licia, regula a composición do Consello
Galego de Comercio.

O CES considera que no apartado 1, le-
tra c), entre as representacións das diver-
sas consellerías, debería incluírse unha
persoa representante da consellería com-
petente en materia de Traballo.

Nesta mesma letra, o CES entende que
debería tenderse ao equilibrio entre a re-
presentación das organizacións empresa-
riais (7 representantes) e sindicais (3 re-
presentantes). O CES considera así mes-
mo, que a participación de dous exper-
tos, tal como se establece noutros or-
ganismos, debería contemplarse con voz
pero sen voto.

10. O artigo 20 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame regula o Plano sectorial
de equipamento comercial

O CES considera que a frase �nal do
apartado 1 �e deberá emitir informe a
Comisión de Equipamentos Comerciais�
quedaría mellor redactada: �e deberá so-
meterse a informe da Comisión de Equi-
pamentos Comerciais�.

Así mesmo na letra a) do apartado 2, o
inciso �así como a igualdade das persoas
dependentes á referida oferta comercial �,
sería máis correcto �así como a igualda-
de no acceso das persoas dependentes á
referida oferta comercial �.

Finalmente, na letra c) deste mesmo
apartado 2, a expresión �velar por unha
maior igualdade... � debería substituírse
por �velar pola igualdade... �

11. O artigo 25 do anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Gali-
cia regula o concepto de grande estable-
cemento comercial.

Nas diferentes letras do apartado 1 des-
te artigo, deberían expresarse correcta e
claramente os umbrais de número de ha-
bitantes. Segundo está recollido no ante-
proxecto, os municipios que teñen 20.000
habitantes poden considerarse incluídos
nas letras b) ou c) e os de 15.000 nas
letras c) ou d).

No apartado b) do apartado 3, debe-
rían veri�carse dúas recti�cacións. Por
unha parte, introducindo o inciso �esta-
blecementos comerciais� na segunda fra-
se, que quedaría así: �agás aqueles esta-
blecementos comerciais situados dentro
dun mercado municipal �. Ao �nal, debe-
ríase substituír �parágrafo 1 do presente
artigo� por �apartado 1 do presente ar-
tigo�.

12. O artigo 26 do anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Ga-
licia regula a super�cie útil de exposi-
ción e venda ao público nos grandes esta-
blecementos comerciais. O CES entende
que no apartado a) do punto 2 do citado
artigo 26 deberíase engadir a expresión:
�Os mostradores, estantes, vitrinas, es-
caparates, ... �

O CES considera que no apartado f)
do punto 2 do dito artigo 26 debería-
se eliminar a expresión: �... sempre que
nesta se desenvolva algunha técnica de
promoción comercial, directa ou indirec-
ta.�

13. O artigo 28 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame regula os criterios para
a concesión de licenza comercial especí-
�ca.
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O CES entende que no apartado 3,
a frase �quedarán perfectamente de�ni-
dos�, podería substituírse por �de�niran-
se concretamente�.

14. O artigo 30 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame, regula a Comisión de
equipamentos comerciais.

O CES observa que no apartado c) do
punto 2 do artigo 30 non se fai refe-
rencia ás representacións Sindicais, Aso-
ciacións Intersectoriais de Empresarios e
tamén de Consumidores e Usuarios, polo
que se propón a inclusión das mesmas.

15. O artigo 32 do anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Gali-
cia regula o procedemento de concesión
da licenza comercial especí�ca.

O CES entende que no apartado 3, de-
bería engadirse, inmediatamente despois
da primeira frase �ou transcorrido o pra-
zo para a súa emisión�.

16. O artigo 33 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame regula a resolución da
licenza comercial especí�ca.

O CES considera que a duración máxi-
ma de catro meses establecida no punto
1 deste artigo, debería ampliarse sensi-
blemente, máxime tendo en conta a re-
solución expresa estimatoria que conleva
a conclusión dese prazo. A acumulación
dos trámites previstos nos artigos 27.2,
32.2, 32.3 e 32.4 xa levaría a sobrepasar
esa duración máxima de catro meses.

Así mesmo, indícase neste precepto que a
concesión da licenza non prexulga a con-
cesión das licenzas municipais, que non
poderán concederse mentres que aquela
non fose outorgada. Dado que a licen-
za comercial especí�ca pode conceder-
se por silencio administrativo positivo, o
CES considera conveniente instar á con-
creción dun sistema que axilice o coñece-
mento polos concellos do feito de enten-
derse estimada a solicitude para a con-

cesión de licenza comercial por silencio
administrativo positivo.

17. O artigo 35 do anteproxecto de lei re-
gula a vixencia da licenza comercial es-
pecí�ca.

No apartado 2 establécese que sen pre-
xuízo de que a licenza comercial especí-
�ca teña carácter inde�nido, esta cadu-
cará no caso de que o proxecto de insta-
lación do establecemento comercial au-
torizado non se realizase na súa totali-
dade no prazo de execución previsto no
seu propio proxecto, sinalándose que es-
te prazo non poderá ser superior a de-
zaoito meses contados desde a obtención
do resto de autorizacións e licenzas pre-
ceptivas, sen prexuízo da posibilidade de
prórroga por causas xusti�cadas. O CES
considera que 18 meses non é un perío-
do de tempo su�cientemente amplo para
a conclusión dun proxecto da complexi-
dade da instalación dun grande estable-
cemento comercial, polo que propón am-
pliar o prazo a 24 meses. Ademais, debe-
ría clari�carse no texto do Anteproxecto
que �causas xusti�cadas� permitirían so-
licitar unha prórroga do devandito pra-
zo. Así mesmo o CES considera que no
apartado 3, deberían establecerse os pra-
zos de antelación da solicitude de prórro-
ga e de resolución, de maneira coherente,
para evitar a aparición de períodos �va-
cantes�.

18. O artigo 36 do anteproxecto sometido
a ditame regula os horarios comerciais.

O CES considera que unha vez decidi-
da a elaboración dunha Lei de Comercio
Interior de Galicia, esta debe ter un ca-
rácter integral e, por tanto, debería in-
corporarse á mesma todo o referente aos
horarios comerciais.

19. O artigo 43 do anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Ga-
licia, regula as condicións das vendas de
saldo.
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O CES considera que, no punto 1 do ci-
tado artigo 43, deberíase eliminar a ex-
presión: �... ou coa de �venda de restos��.

20. O artigo 48 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame regula as condicións das
vendas con desconto.

O CES considera que non está su�cien-
temente clara a función da última frase
da letra a) deste artigo.

21. O artigo 50 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame regula as condicións de
vendas con obsequio.

O CES entende que no apartado c) do
dito artigo 50 deberíase engadir a expre-
sión: �Na comunicación obrigatoria... �

Así mesmo, o CES considera que debe-
ría concretarse o alcance do termo �difu-
sión� que �gura ao �nal da letra b) deste
artigo.

Ademais, entende tamén, que debería
eliminarse a redundancia contida na le-
tra g): "na normativa vixente e, na le-
xislación aplicable... "

22. O artigo 57 regula as autorizacións nas
vendas a distancia.

O CES considera que na redacción do
apartado 3, debería sinalarse en primei-
ro lugar que ese prazo (de catro meses)
é o máximo para resolver.

23. O artigo 59 do anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Gali-
cia describe o contido das propostas de
venda a distancia.

O CES lembra de novo que as letras j) e
k) que �guran na clasi�cación deste ar-
tigo, son impropias do alfabeto galego,
polo que deberían ser substituídas polas
seguintes que corresponden.

24. O artigo 69 do anteproxecto de lei regu-
la as condicións de vendas automáticas.

O CES entende que no apartado b) do
artigo 69 deberíase engadir a expresión:

�Levar claramente exposto o nome ou ra-
zón social, o número de inscrición no co-
rrespondente rexistro, ... �

O CES considera que debería engadirse
unha nova letra onde �gurase a necesi-
dade de que a máquina incluíse a infor-
mación relativa ás instrucións para a ob-
tención do produto desexado.

25. O artigo 75 do anteproxecto de lei re-
gula o réxime de autorización nas vendas
ambulantes ou non sedentarias.

No apartado 1, sinálase que se deberá
preferir aos comerciantes que teñan con-
certado un seguro de responsabilidade
civil. Sen embargo, segundo o art. 72.2.f)
este seguro é un requisito inescusable.

26. O artigo 104 do anteproxecto de lei de
ordenación do comercio interior de Gali-
cia regula as infraccións graves.

As letras j) e k) que �guran na clasi�ca-
ción deste artigo, son impropias do alfa-
beto galego, polo que deberían ser subs-
tituídas polas seguintes que correspon-
den.

27. O artigo 111 do anteproxecto de lei so-
metido a ditame deste Consello regula a
graduación das sancións

O CES considera que neste artigo no que
se contén unha serie de parámetros cu-
xa �nalidade é a de graduar a sanción
a impoñer en cada caso concreto, o es-
tablecido na letra b): �a situación de
predominio do infractor no merca-
do�, pode entrañar tratamentos inxus-
tos á hora de aplicar as sancións previs-
tas e elo, porque o mero feito de ocupar
unha determinada posición nun merca-
do concreto pode aumentar a gravidade
dunha determinada conduta. O CES en-
tende que a potestade sancionadora das
administracións públicas debe rexerse, se
ben non co mesmo rigor, polos mesmos
principios que informan a potestade pu-
nitiva do Estado en sentido estrito. A es-
te respecto, debe sinalarse que hai tempo
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que o noso ordenamento xurídico aban-
donou o chamado Dereito Penal da Per-
soa, para substituílo polo coñecido co-
mo Dereito Penal do Feito. Isto impli-
ca, entre outras cousas, a prohibición de
crear tipos penais (ou infraccións admi-
nistrativas, como ocorre neste suposto),
así como agravantes de tipos existentes
(ou de infraccións administrativas), ba-
seados nas características persoais do su-
xeito infractor. Isto é, que o feito de per-
tencer a unha determinada nacionalida-
de ou de posuír unha determinada renda
non poden ser circunstancias relevantes
á hora de con�gurar un tipo penal. Por
iso, tampouco unha mera circunstancia,
como a de ocupar unha determinada po-
sición no mercado, que nada ten que ver
coa posible infracción cometida, debería
considerarse como agravante da posible

sanción que á devandita conduta lle co-
rresponda.

Por esta razón o CES propón que se to-
me en conta a posibilidade de suprimir
dito punto 1b) do mencionado artigo.

28. O artigo 109 do anteproxecto de lei re-
gula a contía das multas.

O CES considera que se deberían de mo-
di�car as sinaladas contías no seguinte
senso:

Apartado a) 60.000 AC

Apartado b) 60.001 até 300.000 AC

Apartado c) 300.001 até 1.000.000 AC.

29. Disposición derrogatoria única.

Existe redundancia entre o que se sinala
no parágrafo inicial e o incluído na letra
e).

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2009

Vº e P. O SECRETARIO XERAL

O PRESIDENTE

Asdo.: Pablo Egerique Martinez Asdo.: Eliseo Sastre Serrano
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ANEXO

3.1. Voto particular que

presentan as represen-

tacións da CIG e do S

N CC.OO. de Galicia

no Pleno do CES

Sen prexuizo do voto favorable que nos me-
rece o conxunto do ditame elaborado pola Co-
misión Sectorial 1 sobre o anteproxecto de Lei
de ordenación do comercio interior de Galicia,
temos que expresar a nosa non conformidade
co que se manifesta na consideración particu-
lar nº 8, en relación co artigo 8 do anteproxec-
to.

Consideramos que o texto que se recolle no
anteproxecto de lei, neste artigo adicado aos
�Dereitos lingüísticos nas relacións co-
merciais� é conveniente que se manteña in-
tegramente, en contra do criterio re�exado no
ditame que propón a supresión de parte do
apartado 1 e da totalidade do apartado 3 do
devandito artigo 8.

Como xa manifestamos na Comisión Sec-
torial, tanto a expresión �Ninguén poderá ser
discriminado ou atendido incorrectamente por
razón da lingua o�cial empregada� contida no
apartado 1, como o conxunto do apartado 3
�Nas relacións entre os establecementos co-
merciais e as persoas compradoras seguiranse
as directrices previstas no Plan xeral de nor-
malización da lingua galega. O departamento

da Xunta de Galicia con competencias en co-
mercio velará polo cumprimento delas�, enten-
demos que deberían conservarse no proxecto
de lei, pois son de indubitado interese para a
defensa e promoción do idioma propio de Ga-
licia que incumbe aos poderes públicos.

3.2. Voto particular que

presenta a Confedera-

ción de Empresarios de

Galicia

O anteproxecto de lei ten por obxecto a
regulación da actividade comercial e mais a
ordenación das estruturas comerciais na Co-
munidade Autónoma de Galicia coa �nalidade
de acadar a súa modernización e mellora.

Os conselleiros do Grupo Segundo, integra-
do polos representantes da Confederación de
Empresarios de Galicia, queren manifestar al-
gunhas consideracións que na súa opinión de-
beron ser tidas en conta no texto do Ditame
ao Anteproxecto de Lei e que motivan que a
CEG non poda manifestar o seu voto positivo
ao devandito Ditame, aínda que haxa que re-
coñecer os esforzos de todas as organizacións
representadas na Comisión Sectorial nº 1 do
Ces para chegar a un texto aprobado polo ma-
ior consenso posible.

12
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3.2.1. Con respecto ás considera-

cións xerais

A CEG non pode manifestar a súa
conformidade coa primeira considera-
ción xeral, debido ás observacións xa
manifestadas no debate no seo da Comi-
sión sectorial nº 1, SOBRE A OPORTU-
NIDADE E A NECESIDADE DE MA-
IOR MOTIVACIÓN DA NORMA.

En opinión do Grupo Segundo, resulta im-
prescindible que se xusti�que e motive su�-
cientemente a norma que estamos a conside-
rar, pois a exposición de motivos non é por-
menorizada e detallada na xusti�cación da súa
oportunidade, se ben a Confederación de Em-
presarios de Galicia coincide na necesidade de
actualizar a normativa reguladora do comer-
cio na nosa comunidade autónoma, transco-
rrendo vinte anos desde a aprobación da Lei
10/1988, debido aos cambios experimentados
nestas dúas últimas décadas, a CEG considera
que sería necesaria unha máis completa expli-
cación das �nalidades e oportunidade da nor-
ma que facilite a interpretación do articulado e
que se �xe axeitadamente o punto de partida e
o que pretende a nova regulación da actividade
comercial en Galicia.

Na nosa opinión calquera iniciativa lexis-
lativa de contidos estruturais debe ter a súa
orixe na dispoñibilidade dunha avaliación da
situación do sistema comercial de Galicia, ava-
liación que debera ser achegada como un ele-
mento de xusti�cación e oportunidade da nor-
ma, elemento que ademais debera servir como
xusti�cación dos distintos criterios que esta-
blece a proxectada regulación ante a Comisión
Europea, debido ás obrigas de noti�cación que
recaen nos estados membros trala aprobación
da Directiva 2006/123/CE, que establece a ne-
cesidade da comprobación ex ante do axuste
da norma ás condicións esixidas pola propia
directiva, pois efectivamente establece que a
partir da data do 28 de decembro de 2006, os
Estados membros absteranse de introducir no-
vas regulacións de autorización que conteñan
requisitos dos sinalados no art. 15.2 da Directi-

va sen comprobar previamente o seu axuste ás
condicións esixidas por esta, e sen noti�car á
Comisión a adopción das devanditas normas,
e máis tendo en conta que a propia asesoría
xurídica xeral manifestou as súas dúbidas so-
bre a coherencia da norma proxectada á luz da
propia Directiva.

Por iso debe terse en conta a limitación da
discrecionalidade da Administración de acor-
do cos límites de prohibición de duplicidade de
condicións e a prohibición de proba económica
para o desenvolvemento dunha actividade, as-
pectos que producen dúbidas na confrontación
cos preceptos da Directiva:

a) En primeiro lugar, os criterios que permi-
ten limitar a liberdade de establecemen-
to cando concorran tres condicións acu-
mulativas (art. 9):

Non discriminación.

Xusti�cación por unha razón impe-
riosa de interese xeral.

Proporcionalidade.

b) E, en segundo lugar, debe prestarse espe-
cial atención á regulación da simpli�ca-
ción administrativa, en canto aos obstá-
culos administrativos que obstaculizan o
acceso á actividade de servizos (simpli-
�cación procedemental, redución dos re-
quisitos formais e ventá única).

A oportunidade da norma que, se ben na
data dos primeiros borradores non se poñía en
dúbida, e que están datados no ano 2006, no
momento actual si é certamente dubidosa se
se ten en conta que o escenario xurídico pode
verse modi�cado nas próximas datas, debido
precisamente á aprobación da devandita Di-
rectiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo
e do Consello, do 12 de decembro, relativa aos
servizos no mercado interior da Unión Euro-
pea, e nunha dobre vertente:

En primeiro lugar, porque nos atopamos
nun período de transición que se mante-
rá ata que se proceda á incorporación da
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norma comunitaria a nivel estatal. Efec-
tivamente esta incorporación debe pro-
ducirse antes da �nalización de 2009 e,
para estes efectos, xa se iniciaron con-
sultas sobre o Borrador de anteproxec-
to de lei sobre o libre acceso e exercicio
das actividades de servizos, futura Lei de
transposición da directiva, pero mesmo
iso non exime de que poidan producirse
importantes modi�cacións na normativa
básica estatal (Lei 7/1996, do 15 de xa-
neiro de 1996, de Ordenación do comer-
cio retallista).

En segundo lugar, porque neste ínte-
rim de período de transposición as leis
das comunidades autónomas, aínda res-
pectando o ámbito material de compe-
tencias de cada organización territorial,
arríscanse a ulteriores reformas deriva-
das da acción estatal de incorporación da
directiva e a coordinación entre adminis-
tracións, por exemplo, á hora de regular
determinados aspectos como a denomi-
nada �ventá única� e é este un risco ma-
ior á luz da cada vez máis próxima �-
nalización do prazo de transposición da
directiva en decembro de 2009.

En terceiro lugar porque na data de ela-
boración do Ditamen do CES atopában-
se en fase de trámite de audiencia as Di-
rectrices de ordenación do territorio, di-
rectrices que determinarán o contido do
Plan sectorial de equipamento comercial
que se regula no art. 20.

3.2.2. Con respecto ás considera-

cións particulares.

Art. 8. Dereitos lingüísticos nas relacións co-
merciais. En opinión do Grupo Segundo,
aínda cando se poida entender a inten-
ción da Xunta de establecer unha po-
lítica transversal á difusión lingüística
da lingua galega, parece cando menos
de dubidosa legalidade a esixencia im-
perativa de que �a sinalización dos car-

teis informativos e documentos de oferta
de servizos para os consumidores� deban
ser, polo menos, en galego, cando ade-
mais se debe considerar esta norma de
acordo co aptdo. 1 do mesmo precepto
que sinala o rigoroso respecto aos derei-
tos lingüísticos das persoas consumido-
ras (isto é: galegofalantes ou non). Por
outra parte, a introdución deste aparta-
do no art. 8 obrigará a facer importantes
cambios na sinalética dos establecmen-
tos comerciais nun breve prazo de tem-
po, para adaptarse á norma, tendo que
asumir un importante custo económico
que non se pode valorar como oportuno
no momento e escenario económico polo
que están a atravesar as nosas empresas.

Art. 15. Composición do Consello Galego de
Comercio.

Estando de acordo co necesario equili-
brio entre as representacións das organi-
zacións empresariais e sindicais no Con-
sello Galego de Comercio, manifestado
no texto do Ditame, os representantes do
Grupo Segundo consideran que a norma
debería considerar o nomeamento de alo-
menos tres persoas designadas pola or-
ganización empresarial máis representa-
tiva de Galicia, para gardar precisamen-
te ese necesario equilibrio cos represen-
tantes das centrais sindicais con maior
representación en Galicia.

Por outra banda, �guras que son expre-
sión de políticas concretas en materia de
comercio interior aparecen aquí, sen de-
limitación xurídica precisa, como reali-
dades mesmo con capacidade xurídica e
ata representativa.

Referímonos aos centros comerciais
abertos, representados no Consello Ga-
lego de Comercio, e cuxa representación
debera quedar reconducida na norma á
designada pola organización empresarial
máis representativa de Galicia, no se-
guinte sentido:

Unha persoa representante dos Centros
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Comerciais abertos de Galicia, desig-
nada pola organización empresarial
máis representativa de Galicia.

Art. 25. Concepto de grande establecemento
comercial. Abundamos no xa sinalado na
consideración xeral, sobre a necesidade
de motivar os criterios que se establecen
neste precepto, para de�nir o grande es-
tablecemento comercial, tendo en conta
de novo o estipulado no art. 15.2 da Di-
rectiva 123/2006.

Art. 26. Super�cie útil de exposición e venda
ao público.

A super�cie útil de exposición é o único
parámetro que determina que un deter-
minado local deba solicitar ou non unha
licenza comercial especí�ca. É preciso
que se delimite con claridade e de for-
ma precisa que zonas do establecemento
deben computar como tal. Consideramos
que a de�nición de super�cie útil debe-
ría ser matizada non incorporando os se-
guintes apartados:

a) A sección a), do n.º 2 do art. 26
computa como super�cie de ven-
da, entre outras, as cámaras de al-
macenamento de mercadoría. Pois
ben, entendemos que é contradito-
rio co espírito do propio art. 26.º
e, en concreto, co indicado no n.º 3
do art. 26.º na súa sección primei-
ra, na que expresamente se exclúen
as dependencias non accesibles ao
público en xeral e nas que non se
desempeña unha actividade comer-
cial directa. Este mesmo argumento
é válido para non computar como
sala de vendas os talleres, así como
o resto de super�cies destinadas á
preparación, almacenamento, repa-
ración ou elaboración de mercado-
rías (especialmente cando se trata
de super�cies ás que o público non
pode acceder), xa que as mencio-
nadas zonas son, realmente, espa-
zos internos destinados nalgúns ca-

sos a proporcionarlle ao consumidor
maior confort e rapidez no momen-
to de realizar as súas compras e,
noutros casos, super�cies destina-
das exclusivamente á preparación,
reparación ou elaboración de mer-
cadorías non visibles polo públi-
co, sen que en ningún momento se
realice calquera actividade comer-
cial.

b) �zona ocupada polas persoas vende-
doras detrás do mostrador, aínda
que esta non teña acceso ao pú-
blico�. Nestas zonas realízanse fun-
cións de carácter informativo, asis-
tencial ao consumidor e de venda
directa. Nelas non está exposta a
mercadoría nin os artigos á venda
como sucede no caso de estantes ou
expositores.

c) �super�cie destinada á preparación
ou á reparación de mercadorías vi-
sibles polo público, aínda que non
sexan accesibles�. Nas super�cies
recollidas nesta letra non concorren
os dous aspectos que condicionan
a super�cie útil de venda e expo-
sición ao público: que se expoñan
produtos e que estes sexan para a
venda, carece de sentido cuali�car
deste modo as áreas destinadas a
reparación e preparación, que por
circunstancias conxunturais ou de
imaxe estean visibles ao público.

f) Por outro lado, o n.º 2 do artigo 26.
º, na súa letra f), computa como
super�cie de vendas a liña de cai-
xas rexistradoras, así como a zona
entre estas e a saída, sempre que
nesta se realice algunha técnica de
promoción comercial, directa ou in-
directa. A este respecto, entende-
mos que se debería esclarecer aínda
máis na presente de�nición o que se
entende por liña de caixas e activi-
dade de promoción comercial. Así
é coñecida a disposición nas refe-
ridas zonas de carros e cestas que
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lles facilitan aos clientes a súa com-
pra, podéndose chegar a interpretar
que a simple disposición destes ca-
rros puidese ser contemplada como
actividade comercial. Asimesmo, as
escaleiras e corredores sitos fora da
sala de exposición e venda non de-
berían computar xa que neles non
se realiza actividade de exposición
e venda, ao igual que ocorre con ou-
tros espazos excluidos.

Art. 27. Operacións suxeitas a licenza co-
mercial especí�ca.

Na nosa opinión, algunhas das opera-
cións suxeitas a licenza comercial espe-
cí�ca que se relacionan no artigo 27 do
anteproxecto nada teñen que ver con ra-
zóns de interese xeral tal como están de-
limitadas na xurisprudencia comunitaria
e que basicamente se re�ren á protección
do medio e do ámbito urbano, á protec-
ción da saúde e da orde pública e á pro-
tección dos consumidores.

Referímonos especialmente á modi�ca-
ción estrutural dun establecemento co-
mercial, ao cambio de actividade ou de
sector de comercio, á reapertura dun es-
tablecemento que permaneceu pechado
máis dun ano e ao cambio do titular da
empresa que explota a licenza comercial.

Propoñemos polo tanto que estes su-
postos non estean suxeitos á obtención
dunha licenza comercial.

Art. 28. Criterios para a concesión da licenza
comercial especí�ca.

Debe chamarse a atención sobre o feito
de que o Tribunal de Xustiza das Comu-
nidades Europeas (TXCE) precisou que
o réxime de autorización non pode le-
xitimar un comportamento discrecional
das autoridades nacionais que prive de
e�cacia ás disposicións comunitarias. Iso
implica a necesidade de que o réxime de-
señado se basee en criterios obxectivos,
non discriminatorios e coñecidos de ante-
mán polas empresas, de forma que que-

den establecidos os límites do exercicio
da facultade de apreciación polas auto-
ridades competentes, co obxectivo da in-
terdición da arbitrariedade. Estes prin-
cipios deberían aplicarse aos criterios re-
gulados no art. 28 do anteproxecto que
posúen na nosa opinión un contido exce-
sivamente valorativo e discrecional e que
en todo caso deberan ser sempre crite-
rios de interese xeral establecidos na xu-
risprudencia do TXCE como a saúde pú-
blica, a protección do entorno urbano, a
protección dos consumidores e mesmo a
sanidade animal.

Art. 30. Comisión de equipamentos comer-
ciais. O precepto proposto modi�ca a es-
trutura actual da Comisión Consultiva
de Equipamentos Comerciais, na que na
actualidade existe representación da or-
ganización empresarial mais representa-
tiva de Galicia.

Manifestando a nosa total conformida-
de coa consideración particular do tex-
to do Ditame sobre este artigo, para o
Grupo Segundo é necesario matizar que
a redacción proposta polo Anteproxec-
to deriva dunha interpretación incorrec-
ta da prohibición, establecida pola Di-
rectiva de servizos, da presenza directa
ou indirecta de competidores nos proce-
dementos de concesión das licenzas co-
merciais.

Neste sentido cabe sinalar que a Confe-
deración de Empresarios de Galicia non
pode ser considerada como �competido-
ra� na interpretación literal da directiva,
pois trátase neste caso dunha organiza-
ción que non defende concretos intere-
ses comerciais, senón que en todo caso
intereses xerais como o de liberdade de
empresa.

Por este motivo solicitamos o mantemen-
to da representación e participación da
CEG na Comisión de Equipamentos Co-
merciais.

Art. 109. Contía das multas. O Grupo Se-
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gundo manifesta o seu absoluto rexeita-
mento coa consideración particular a es-
te precepto re�exada no texto do Dita-
me. Preténdese incrementar a contía das
sancións moi sustancialmente con res-
pecto ás establecidas no texto do Ante-
proxecto, así elévanse as infraccións leves
de 3000 a 60.000AC, as infraccións graves
do tramo de 3001 - 30.000AC a 60.001-
300.000AC, e as moi graves de 30.001 -
600.000AC a 300.001 - 1.000.000AC.

Esta proposta de incremento adolece
dunha falta de xusti�cación e de moti-
vación. Así, unha simple inobservancia
sen repercusión económica e sen perxui-
zo para os consumidores podería levar
ao peche ao establecemento comercial de
aceptarse o incremento proposto. En opi-
nión do Grupo Segundo, as contías es-
tablecidas no texto do anteproxecto xa
son su�cientes, tendo en conta ademáis
a coxuntura pola que están a atravesar
as empresas do sector comercial.

Art. 113. Procedemento sancionador. Esta-
blece este artigo a duración do procede-
mento sancionador nun ano. Este prazo
en opinión da CEG é excesivo, tendo en
conta que a regra xeral son seis meses
(artigo 20 do Regulamento para o exer-

cicio da potestade sancionadora). Co �n
de garantir o principio de seguridade xu-
rídica, propoñemos que o prazo máximo
para resolver este procedemento sancio-
nador sexa de 6 meses.

Disposición transitoria primeira. Establece
esta Disposición que as solicitudes de li-
cenzas comerciais especí�cas que estean
en tramitación á entrada en vigor da lei
continuarán a súa tramitación conforme
o procedemento establecido na norma-
tiva vixente ao tempo da solicitude, se
ben resolveranse atendendo aos criterios
establecidos no artigo 28 da presente lei.

Ao noso entender non cabe aplicar con
carácter retroactivo a nova regulación
comercial (en canto aos criterios estable-
cidos no art. 28) pois o devandito ca-
rácter resulta prohibido polo artigo 9.3
da Constitución Española que garante
a irretroactividade das disposicións san-
cionadoras non favorables ou restritivas
de dereitos, sendo que diferentes sen-
tenzas do Tribunal Constitucional (STC
1990/1997 e 1990/46) proclaman a irre-
troactividade das normas cando afecten
a dereitos individuais, é dicir, dos derei-
tos fundamentais, sendo eles o da liber-
dade de empresa e establecemento.
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