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L’exposició es pot visitar a l’escola de Belles Arts.

CONSUMNORMATIVA

E. HERRERO
❘ LLEIDA ❘ El departament de Co-
merç de la Generalitat preveu
prohibir la “venda indesitjada”
de productes i serveis a domici-
li, ja sigui a càrrec de venedors
en persona,mitjançant trucades
no sol·licitades i fins i tot la pu-
blicitat massiva a les bústies de
particulars. Així consta en
l’avantprojecte de llei regulado-
ra de l’activitat de comerç, ser-
veis i fires, que la conselleria va
entregar recentment al Consell
Assessor de Comerç per al seu
debat públic amb entitats, sin-
dicats i altres agents del sector
comercial.

En concret, el text indica que
“queda totalment prohibida la
venda o el simple oferiment de
venda de productes o serveis
mitjançant visites als domicilis
privats que no hagin estat prè-
viament sol·licitades i accep-
tades”, de la mateixa manera
que fer-se “mitjançant trucades
o missatges de telèfon” i “co-
municacions publicitàries dis-
tribuïdes en bústies de particu-
lars”. La publicitat únicament
podrà repartir-se a les bústies
“si es tramita en un sobre o em-
bolcall tancat amb indicació del
nom, cognoms i adreça postal
del destinatari i ha estat prèvi-
ament acceptada per aquest”.
Fonts del departament d’Empe-
sa i Ocupació van indicar que
aquest document està encara
subjecte a canvis i no és el pro-
jecte de llei que entrarà al Par-
lament, però van reconèixer que
existeix la voluntat d’acabar
amb aquesta “venda indesitja-
da” que resulta molt molesta
per als ciutadans i que així s’ha
consensuat amb el sector.Ara
és molt habitual i genera mol-
tes queixes en serveis de con-
sum la recepció de trucades o
visites domiciliàries intempes-
tives per a la venda d’algun pro-
ducte o servei, de la mateixa ma-
nera que succeeix amb la publi-
citat.

La nova llei de Comerç uni-
rà en un sol text normativa ac-
tualment dispersa i incorpora
algunes novetats més, com ara
la regulació dels outlets i de de-
terminades activitats de promo-
ció, entre les quals la venda amb
obsequi o mitjançant ofertes
conjuntes.També s’exigirà per
primera vegada als comerciants
i treballadors del sector comp-
tar amb formació tècnica, co-
neixements de la normativa i de
les dos llengües oficials (català
i castellà).

Comerç preveu vetar la publicitat
a les bústies i les vendes per telèfon
Tampoc es permetrà vendre o oferir serveis a través de visites a domicili

L’avantprojecte de la nova llei de Comerç de la Generalitat preveu prohibir la “venda indesitjada”, la qual cosa

inclou visites a domicili i trucades no sol·licitades i fins i tot la distribució de publicitat a bústies particulars. La

conselleria remarca que el text, que s’està debatent amb el sector, no és definitiu. Incorpora altres novetats.

Els comerciants
visiten lamostra
delnou POUM

■La Federació de Comerç
de Lleida va celebrar di-
mecres una visita a l’expo-
sició de l’avanç del nou pla
urbanístic, per conèixer el
disseny de la ciutat per als
pròxims 15 anys. La Fe-
com va informar que va-
lorarà la proposta presen-
tada tenint en compte el
model de ciutat, els objec-
tius estratègics i el seu des-
envolupament social i eco-
nòmic.

Bústies particulars en una casa de Lleida amb publicitat d’establiments comercials a l’interior.

LLEONARD DELSHAMS

ALTRESCLAUS

Rebaixes
❚ Es mantenen els dos períodes ac-
tuals d’hivern i estiu i la normativa
que els regula. També es regula la
venda en liquidació (que no s’hau-
rà de comunicar prèviament), els
outlets i les promocions.

Cens i formació
❚ S’entregarà al titular de cada co-
merç una “targeta d’identificació
comercial i de serveis”. Els depen-
dents hauran d’acreditar coneixe-
ments bàsics de català i castellà i de
normativa comercial.

Vendano sedentària
❚ El text preveu que les autoritzaci-
ons perquè els marxants instal·lin
parades en mercats tinguin una du-
rada mínima de 15 anys i que es
puguin transmetre a parents (fins a
segon grau).

Endurimentdel
CodiPenal per
furts debandes
enbotigues

■ El ministre de Justícia,
Rafael Catalá, va anunci-
ar ahir que el nou Codi Pe-
nal, que serà aprovat a co-
mençaments de l’any
2015, endurirà les penes
per als furts duts a terme
per professionals, bandes
organitzades o delinqüents
multireincidents. El minis-
tre va manifestar així el
seu compromís de millo-
rar el marc jurídic per a les
empreses i adaptar la le-
gislació a les demandes
ciutadanes. Catalá va par-
ticipar ahir en el XVII Se-
minariAECOC de Preven-
ció de Pèrdua, en el qual
es va recordar que els co-
merços espanyols perden
entorn d’un 1% de la se-
ua facturació anual com a
conseqüència de l’anome-
nada pèrdua desconegu-
da (furts i errors adminis-
tratius), la qual cosa supo-
sa per al sector unes pèr-
dues d’uns 1.600 milions
d’euros anuals.Vuit de ca-
da deu directius del sector
creuen que lamajoria d’ar-
ticles sostrets són destinats
a la revenda enmercats pa-
ral·lels i que els furts van
a càrrec gairebé sempre de
lladres professionals i ban-
des organitzades. El sec-
tor reclama major protec-
ció per tal de no veure per-
judicada la seua compe-
titivitat.

Reafirmael
model català
d’horaris

■ L’esborrany de la nova
llei de Comerç preveu
mantenir el model català
d’horaris comercials, qües-
tionat des de l’Estat, que
l’ha recorregut.Així, el text
preveu que les botigues,
com a norma general, pu-
guin obrir unmàxim de 12
hores diàries entre les
07.00 i les 22.00 hores i
un màxim de 10 dies fes-
tius anuals, dos de fixats
per ajuntaments.




