El Parlament aprova la Llei d’Horaris
Comercials per blindar el model català
de comerç
 D’acord amb les recomanacions del Consell de Garanties
Estatutàries, el nou marc legal amplia l’obertura comercial
en diumenge i festiu en dos dies més, que s’afegeixen als
vuit dies fixats per la Generalitat en el calendari anual
d’obertura autoritzada per a tot Catalunya.
 Del total de festius autoritzats, els ajuntaments podran
escollir fins a quatre dies festius d’obertura comercial en
els seus municipis: dos de substitució i dos
d’addicionals.
 La Llei també regula també determinades activitats de
promoció com la venda en rebaixes, així com la venda
d’excedents de producció de temporada o outlets, tant en
establiments dedicats exclusivament a aquest activitat,
com en espais diferenciats dins dels comerços, sempre
que no superin el 20% de la superfície total.
Dimecres, 12 de febrer de 2014.– El ple del Parlament ha aprovat avui la Llei
d’horaris comercials i altres activitats de promoció amb l’objectiu de preservar el
model comercial de Catalunya. La proposició de Llei va ser impulsada pels
grups parlamentaris de CiU i ERC, per tal de dotar Catalunya d’un marc
normatiu amb rang de llei emanada del Parlament en exercici de les
competències que dimanen de l’Estatut d’Autonomia.
La nova norma incorpora les recomanacions del Consell de Garanties
Estatutàries i estableix dos dies festius més d’obertura autoritzada, a
determinar per cada ajuntament, que s’afegeixen als vuit festius d’obertura
autoritzada per a tot Catalunya que estableix la Generalitat.
Calendari comercial
El calendari que fixa anualment la Generalitat estableix els vuit diumenges i
festius d’obertura comercial autoritzada per a tot Catalunya. Aquest calendari ja
està fixat per als anys 2014 i 2015 i és el següent: any 2014 (5 i 12 de gener; 6
de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6, 8 i 21 de desembre) i any 2015 (4 i 5
de gener; 5 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6, 8 i 20 de desembre).
Els ajuntaments poden substituir fins a dues d’aquestes vuit dates del calendari
anual.

A més, a partir d’ara, i seguint les recomanacions del Consell de Garanties
Estatutàries, la nova Llei d’Horaris afegeix dos dies més al calendari comercial,
que els ajuntaments fixaran en funció del màxim aprofitament comercial i
d’acord amb els comerciants del seu municipi.
D’altra banda, la nova Llei estableix que els establiments comercials puguin
obrir fins a un màxim de dotze hores diàries els dies feiners i també els dies
festius d’obertura autoritzada, i escollir lliurement l’horari de la seva activitat. No
obstant això, els comerços no podran romandre oberts entre les 22h i les 7h i,
els dies 24 i 31 de desembre, els establiments hauran d’avançar l’horari de
tancament a les 20h.
Igualment, els establiments hauran tancar les dates següents: 1 i 6 de gener;
Diumenge i Dilluns de Pasqua; 1 de maig; 11 de setembre i 25 i 26 de
desembre. També hauran de romandre tancats els dia 23 de juny, quan
s’escaigui en diumenge.
Exclusions de l’horari general
La Llei preveu diversos supòsits d’exclusió de l’horari general, com l’exclusió
dels establiments de venda personalitzada o autoservei que siguin petites i
mitjanes empreses i que no pertanyin a grups o cadenes de distribució, sempre
i quan no superin els 150m2 i tinguin una oferta orientada als productes
d’alimentació.
També queden exclosos de l’horari general els establiments que no pertanyin a
grups ni cadenes ni operin sota el mateix comercial, situats en municipis de
menys de 5.000 habitants, sempre i quan la superfície de venda sigui inferior
als 150 m2.
La llei també regula els requisits que han de complir els municipis per a ser
considerats com a turístics a efectes a efectes de la seva exclusió de l’horari
comercial general. En la seva sol·licitud al Departament de la Generalitat
competent en matèria de Comerç l’ajuntament corresponent haurà d’especificar
si l’exclusió es demana per a la totalitat del municipi o nomes per a
determinada zona o zones, el període de l’any per al qual se sol·licita la
declaració i si se sol·licita per a tot el dia o per a una determinada franja
horària.
Regulació d’activitats de promoció
Una altra de les novetats de la Llei és la regulació de la venda d’excedents de
producció de temporada o outlets, tant en establiments dedicats exclusivament
a aquest activitat, com en espais diferenciats dins dels comerços. En aquest
sentit, la Llei possibilita que tots els establiments comercials puguin tenir un
espai dedicat a outlet sempre que no superi el 20% de la superfície de venda i
es trobin degudament senyalitzat.
Pel que fa a la venda en rebaixes, es podrà dur a terme a criteri del comerciant
i en el termini que consideri, dins dels períodes estacionals següents: període
estacional d’hivern (del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos) i període
estacional d’estiu (de l’1 de juliol al 31 d’agost).

