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El Director general de Comerç, Josep Maria
Recasens, parla a la Cambra de Comerç de
Manresa de la nova normativa comercial a
Catalunya

El Director general de Comerç, Josep Maria Recasens, va

participar el passat 28 de març, en un esmorzar

empresarial organitzat per la Cambra de Comerç de

Manresa, per explicar la nova legislació comercial a

Catalunya, en relació a l’aprovació de la Llei catalana

d’Horaris Comercials i l’entrada en vigor de la Llei de

Garantia d’Unitat de Mercat (LGUM). L’acte va comptar amb

la presència del president de la Cambra de Comerç de

Manresa, Pere Casals i de la directora dels Serveis

Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació, Bàrbara

Minoves. Hi va participar mig centenar d’empresaris i

representants municipals de la Catalunya Central.

En la seva intervenció, Recasens va fer un repàs de

l’actualitat legislativa al voltant del comerç, i va defensar la

regulació catalana en el àmbit dels horaris i dels

equipaments comercials. “Un model que funciona i que

es veu constantment amenaçat pels atacs

competencials per part del govern espanyol, amb

una ‘Loapa’ econòmica com és la LGUM”.

Segons el director, “la normativa espanyola ens porta

a una situació de fiscalització de les Comunitats

Autònomes i ens situa en un escenari preautònomic,

amb la intervenció d’òrgans estatals en la regulació

econòmica de Catalunya”.En aquest sentit, Josep Maria

Recasens va voler deixat clara la validesa de la normativa

catalana, que “està avalada per l’Estatut d’Autonomia

i per la Unió Europea, i no tenim la previsió ni la

intenció de revisar cap normativa comercial”, va

sentenciar.
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Portada > Notícies > El director general de Comerç defensa el model català

El director general de Comerç defensa el model català
31/03/2014
El director general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens, ha fet aquest matí una ferma defensa del model català de comerç i de la potestat de
Catalunya per definir i regular la seva estructura comercial davant de les amenaces del govern de l'estat. Recasens, que ha participat en un esmorzar
empresarial organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa, ha qualificat la llei de garantia d'unitat comercial com "la LOAPA econòmica feta 30 anys
després". D'aquesta llei, ha dit que envaeix competències en àmbits molt diversos i permet l'aparició de paradisos administratius dins de l'estat, ja que
operadors amb implantació a diferents territoris poden escollir la legislació que els és més favorable.


	caratula_recull
	140331_ccam_pCAT
	140331_taronjadigital_pCAT

