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Resum d’aspectes d’interés per als comerciants del Reial 
Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. 

Dins del Títol I de mesures d’impuls de l’activitat econòmica, trobem en el 
Capítol II, el foment del comerç minorista i unitat de mercat. Insisteix en la 
simplificació i racionalització administrativa en obertures, trasllats i ampliacions 
dels comerços, que amb caràcter general no estarà subjecta a règim 
d’autorització administrativa. (modificació de l’article 6 de la Llei 7/1996, de 15 
de gener, Ordenació del Comerç al detall). 

En matèria de llibertat d’horària es canvien els umbrals per a determinar una 
zona de gran afluència turística (100.000 hab, 600.000 pernoctacions) i se dona 
preferència a la llibertat horària durant tot l’any. Quan se declara zona de gran 
afluència turística tots els establiments tenen plena llibertat horària. (modificació 
de la Llei 1/2004, de 21 de desembre d’Horaris Comercials). 

En el Capítol III, trobem que s’incentiva l’ús del sistema de pagament amb 
targeta limitant les taxes d’intercanvi exigibles en les operacions de pagament 
que es realitzen en TPV a Espanya, a partir de l’1 de setembre de 2014 als 
màxims següents: 

Targeta de dèbit: la taxa d’intercanvi per operació no pot ser superior al 0’2% 
del valor de l’operació, amb un màxim de 7 cts €. Si la operació no excedeix els 
20€ no excedirà del 0’1% 

Targeta de crèdit: la taxa d’intercanvi per operació no pot ser superior al 0’3%. 
Si la operació no excedeix els 20€ no superior al 0’2% 

En el Capítol I, en quant al finançament es crea un Fons per a operacions 
d’inversió en l’exterior de la xicoteta i mitjana empresa destinat a promoure la 
internacionalització de l’activitat i un Programa de garanties i avals que el ICO 
posarà a favor d’organismes multilaterals i institucions financeres. 

En el Títol IV, per a fomentar l’empleabilitat i l’ocupació es posa en marxa el 
Sistema Nacional de GARANTIA JUVENIL amb la finalitat de que el col·lectiu 
de joves no ocupats ni integrats en el sistema d’educació o formació, majors de 
16 anys i menors de 25 (o 30 en cas de discapacitats) puguen rebre una oferta 
d’ocupació, educació contínua, formació d’aprenent o període de pràctiques 
després d’acabar l’educació formal o quedar desocupats. 

Per a les empreses que contracten de forma indefinida els joves inscrits en 
aquest sistema tindran una bonificació de 300 € mensuals per jornada completa 
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en les quotes empresarials de la seguretat social, sent compatible amb la 
mesura de la tarifa plana. 

En el Títol V de mesures fiscals que regula indicar que els professionals 
autònoms amb baixos ingressos podran aplicar un tipus reduït de retencions 
del 15%. S’ha de complir que els rendiments íntegres de l’activitat professional 
de l’exercici anterior siguen inferiors a 15.000 € i que representen més del 75 % 
de la suma dels rendiments d’activitats econòmiques i treball. 

   


