
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI
8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.

EL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

PREÀMBUL

Aquesta Llei vol preservar el model comer-
cial català, que es caracteritza per l’equilibri
entre els diferents formats del comerç detallista
sobre la base d’una important presència de la
petita i mitjana empresa comercial en el teixit
urbà.

El comerç urbà de proximitat exerceix una
funció social molt important. D’una banda, és
un element essencial en la configuració del ter-
ritori i la vertebració dels pobles, les ciutats i els
barris de Catalunya, i els fa més convivencials
i segurs. De l’altra, garanteix el proveïment de
les persones que, per edat o altres circumstàn-
cies, tenen dificultats de mobilitat. En aquest
sentit, el comerç urbà constitueix un dels màxims
exponents del nostre estil de vida i del nostre
model de ciutat mediterrània.

El comerç urbà de proximitat, integrat ma-
jorment per empreses petites, compleix també
una funció econòmica important, atès que és un
factor clau en la creació de treball autònom i en
la redistribució de la renda.

El Govern i el Parlament de Catalunya han
d’exercir les competències que els atorga l’Es-
tatut d’autonomia en matèria de comerç inte-
rior i, per tant, han d’adoptar les mesures d’or-
denació necessàries per a garantir l’equilibri
entre els diversos formats de comerç. Altrament,
es generaria un procés de desertització dels
centres urbans i una alteració sensible, quanti-
tativament i qualitativament, de l’ocupació en
el comerç.

En aquest context, la regulació dels horaris
és un element cabdal de l’ordenació del comerç.
D’una banda, cal que els horaris comercials per-
metin atendre de manera adequada les neces-
sitats de la població i que facilitin la compra en
aquells moments de l’any en què es generen
puntes de demanda. De l’altra, han de fer pos-
sible l’equilibri entre les grans empreses de dis-
tribució i el conjunt d’empreses petites i mitjanes
que configuren el comerç urbà de proximitat.
Finalment, han de tenir molt en compte el dret
dels treballadors i treballadores del comerç de
compaginar la vida laboral amb les relacions
personals i familiars.

Cal recordar, finalment, que la Resolució del
Parlament Europeu del 12 de desembre de 1996,
sobre el treball dominical, demanava als estats
membres que prestessin l’atenció deguda a les
tradicions culturals, socials i religioses i també
a les necessitats familiars dels ciutadans, i que
reconeguessin el caràcter especial del diumenge
com a dia de descans. En aquest sentit, els de-
manava que ajustessin la normativa d’obertu-
ra dels comerços a la normativa sobre temps de

treball del personal treballador assalariat pel que
fa al dit descans dominical.

Article 1
Horari general

1. Tots els establiments comercials de venda
al públic de mercaderies poden establir l’horari
d’activitat, amb ple respecte del drets recone-
guts per la normativa vigent del sector als tre-
balladors i les treballadores, tenint en compte
les normes següents:

a) Els establiments comercials no poden
romandre oberts ni realitzar cap activitat de
venda entre les 22.00 h i les 7.00 h. Els dies 24 i
31 de desembre els establiments comercials han
d’avançar l’horari de tancament a les 20.00 h.

b) El nombre màxim d’hores diàries en què
els establiments comercials poden romandre
oberts és de dotze.

c) El temps setmanal d’obertura dels establi-
ments comercials els dies feiners és de setanta-
dues hores, com a màxim.

d) El nombre de diumenges i festius en què
els establiments comercials poden romandre
oberts és de vuit l’any en total.

e) Els establiments comercials han de roman-
dre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de
setembre i 25 de desembre.

2. Els comerciants, dins els límits establerts
en l’apartat 1, poden fixar lliurement la distri-
bució de l’horari general durant els dies feiners
de la setmana, i també l’horari corresponent als
diumenges i festius d’activitat autoritzada.

3. La Direcció General de Comerç pot auto-
ritzar la modificació de la franja horària establer-
ta per la lletra a de l’apartat 1 per als establi-
ments situats en un determinat terme municipal,
amb la sol·licitud motivada prèvia de l’ajunta-
ment, que ha d’aportar l’informe del consell
comarcal, i amb la comunicació prèvia al con-
sell assessor en matèria de comerç local, si no
comporta increment del temps setmanal d’ober-
tura en dies feiners.

Article 2
Exclusions de l’horari general

1. Les limitacions a què es refereix l’article
1 no afecten els casos següents:

a) Els establiments dedicats essencialment a
la venda de productes de pastisseria, rebosteria,
xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plan-
tes, i les anomenades botigues de conveniència.

b) Els establiments instal·lats en punts fron-
terers, estacions i mitjans de transport terrestre,
marítim i aeri.

c) La venda de combustibles i carburants.
d) Els establiments comercials situats en

municipis turístics, d’acord amb el que estableix
l’article 3.

e) Els establiments comercials situats en
l’entorn immediat dels mercats de marxants du-
rant el mateix horari en què es faci el mercat.
Els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de
l’àrea corresponent, han d’autoritzar l’obertura
d’aquests establiments i l’autorització acordada
s’ha de comunicar a la Direcció General de Co-
merç.

f) Les farmàcies, que es regeixen per la nor-
mativa específica corresponent.

g) Els establiments comercials situats en lo-
cals o recintes d’afluència turística com ara
museus, monuments i centres recreatius turís-
tics, i que hi estan directament vinculats pel
producte comercialitzat.

h) Els establiments comercials situats en
establiments hotelers sempre que l’activitat que
s’hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no
s’hi pugui accedir directament des del carrer. No
s’inclouen en aquest supòsit les activitats comer-
cials ocasionals fetes en sales d’hotels, de restau-
rants i similars habilitades a aquest efecte, que
es regeixen d’acord amb l’article 1, llevat de les
subhastes d’obres d’art expressament autorit-
zades per la Direcció General de Comerç.

i) Els establiments de venda personalitzada
o en règim d’autoservei els titulars dels quals són
petites o mitjanes empreses comercials, sempre
que la superfície de venda no superi l’establerta
per reglament per al format d’autoservei, com
a màxim, i tinguin una oferta orientada exclu-
sivament a productes de compra quotidiana
d’alimentació. L’obertura d’aquests establiments
en diumenges i dies festius s’ha de circumscriure
a la franja horària compresa entre les 7.00 h i les
15.00 h.

j) Els establiments de venda personalitzada
o en règim d’autoservei dels quals són titulars
petites o mitjanes empreses comercials, situats
en municipis de menys de cinc mil habitants,
sempre que la seva superfície de venda no su-
peri l’establerta per reglament per al format
d’autoservei, com a màxim, amb l’autorització
prèvia del ple municipal i la comunicació de
l’ajuntament a la Direcció General de Comerç.

2. Als efectes del que estableix aquesta Llei,
s’entén per botiga de conveniència l’establiment
comercial la superfície de venda del qual no
supera els 500 m2 i que distribueix l’oferta de
manera similar entre tots i cadascun dels grups
d’articles següents: llibres, diaris i revistes; pro-
ductes d’alimentació; discos i vídeos; joguines,
regals i articles diversos. Aquests establiments
han de romandre oberts al públic, com a mínim,
divuit hores al dia durant tot l’any.

3. Els establiments situats en municipis turís-
tics, les botigues de conveniència i els establi-
ments a què fa referència la lletra i de l’apartat
1 han d’avançar també l’ horari de tancament
a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre, i ro-
mandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig,
11 de setembre i 25 de desembre.

4. Per raons d’ordre públic, els ajuntaments
poden acordar l’obligatorietat de tancament en
horari nocturn d’establiments que pretenguin
acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de
l’horari general establertes per aquest article,
amb la comunicació prèvia al consell assessor en
matèria de comerç local i a la Direcció General
de Comerç.

Article 3
Determinació dels municipis turístics

1. Als efectes del que estableix aquesta Llei,
s’entén per municipi turístic, el municipi en què,
per afluència estacional, la mitjana ponderada
anual de població és superior al nombre de re-
sidents i el nombre d’allotjaments turístics i
segones residències superior al nombre d’habi-
tatges de residència primària, o que és un lloc
de gran afluència de visitants per motius turís-
tics.

2. Per a determinar els municipis turístics
exceptuats del règim general, cal la proposta
motivada de l’òrgan competent de l’ajuntament
directament afectat, la qual ha d’especificar si
l’exclusió es demana per a la totalitat del muni-
cipi o només per a una part, i indicar el perío-
de de l’any al qual se circumscriu la sol·licitud
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i la franja horària d’obertura diària sol·licitada,
i a la qual s’han d’adjuntar els informes següents:

a) Informe de la cambra de comerç de l’àmbit
territorial afectat.

b) Informe de les associacions o agrupacions
de comerciants detallistes més representatives
del sector comercial en l’àmbit territorial afectat.

c) Informe de les agrupacions més represen-
tatives de persones consumidores i usuàries, en
l’àmbit territorial afectat.

d) Informe de les organitzacions sindicals
més representatives en l’àmbit territorial afectat.

e) Informe del consell comarcal.
3. La Direcció General de Comerç és l’òr-

gan competent per a aprovar o denegar la pro-
posta a què es refereix l’apartat 2 i, si convé,
modificar-la en els termes oportuns, amb l’in-
forme previ de la Direcció General de Turis-
me.

4. La proposta a què es refereix l’apartat 2 es
considera aprovada si no s’ha dictat resolució ex-
pressa en el termini de tres mesos, a comptar de
la presentació juntament amb tota la documen-
tació preceptiva.

Article 4
Publicitat de l’horari comercial

Els establiments comercials han d’exposar
l’horari adoptat de manera que la informació
sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment
tancat.

Article 5
Tipificació de les infraccions

Les infraccions al règim d’horaris comercials
que tipifica aquesta Llei són les següents:

a) L’obertura de l’establiment comercial en
horari no autoritzat.

b) L’incompliment del temps màxim d’ober-
tura de l’establiment comercial.

c) L’obertura de l’establiment comercial en
diumenge o dia festiu no inclòs en el calendari
anual.

d) La manca d’exposició de l’horari d’ober-
tura de l’establiment comercial de manera visi-
ble al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

Article 6
Classificació de les infraccions

Les infraccions tipificades per aquesta Llei es
classifiquen en lleus, greus o molt greus en funció
dels criteris establerts pels articles 7, 8 i 9.

Article 7
Infraccions lleus

Són infraccions lleus les tipificades per l’ar-
ticle 5, sempre que no es puguin qualificar de
greus o molt greus segons el que estableixen els
articles 8 i 9.

Article 8
Infraccions greus

Són infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió d’infracci-

ons tipificades per les lletres a, b i c de l’article
5, qualificades de lleus, en un mateix període de
dos anys.

b) Les infraccions a aquesta Llei si l’empresa
infractora, dins l’àrea d’influència de l’establi-
ment, supera la quota del deu per cent en un
sector determinat de l’activitat comercial.

c) Les infraccions a aquesta Llei si l’empresa
infractora fa publicitat, per qualsevol mitjà de
difusió, de l’obertura no autoritzada.

Article 9
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en la comissió d’infracci-

ons qualificades com a greus dins un mateix
període de dos anys, sempre que no sigui com
a conseqüència de reincidència en la comissió
d’infraccions lleus.

b) Les infraccions a aquesta Llei si l’empresa
infractora, dins l’àrea d’influència de l’establi-
ment, supera la quota del vint per cent en un
sector determinat de l’activitat comercial.

Article 10
Sancions

1. Les infraccions tipificades per aquesta Llei,
amb la instrucció prèvia de l’expedient adminis-
tratiu corresponent, són sancionades mitjançant
l’aplicació de les multes següents:

a) Les infraccions lleus, amb una multa de
fins a 60.000 euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa d’en-
tre 60.001 euros i 300.500 euros.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa
d’entre 300.501 euros i 600.000 euros.

2. Per a graduar l’import de la sanció, cal tenir
en compte:

a) La superfície de venda de l’establiment.
b) La pertinença a una gran empresa o grup

empresarial.
c) El volum de vendes.
d) La quantia del benefici il·lícit obtingut com

a conseqüència de l’actuació infractora.
e) El grau d’intencionalitat de la infracció.
f) El termini de temps durant el qual s’hagi

estat cometent la infracció.
g) La reincidència.
3. Si l’empresa o el grup d’empreses a què

pertany l’establiment supera el vint per cent de
la quota de mercat en el conjunt de Catalunya,
s’ha d’aplicar la sanció corresponent en el grau
màxim.

Article 11
Reincidència

Als efectes del que estableix aquesta Llei es
considera que hi ha reincidència si, en cometre
una infracció, el culpable ha estat sancionat an-
teriorment mitjançant una resolució administra-
tiva ferma. No es consideren els antecedents
infractors cancel·lats.

Article 12
Cancel·lació d’antecedents

1. Es consideren cancel·lats els antecedents
infractors quan han transcorregut:

a) Dos anys, en les infraccions lleus.
b) Tres anys, en les infraccions greus.
c) Cinc anys, en les infraccions molt greus.
2. Els terminis establerts en l’apartat anterior

comencen a comptar l’endemà del dia en què
hagi esdevingut ferma la resolució sancionadora.

Article 13
Inspecció, procediment i òrgans sancionadors

1. Els ajuntaments han d’exercir les facultats
d’inspecció i instrucció del procediment que
preveu aquesta Llei, amb caràcter general. Pel
que fa a la potestat sancionadora dels ajunta-
ments correspon a l’òrgan competent imposar
sancions fins al límit de 60.000 euros.

2. Correspon al departament competent en
matèria de comerç la imposició de sancions per
la comissió d’infraccions lleus i greus.

3. Correspon al Govern de la Generalitat la
imposició de sancions per la comissió d’infrac-
cions molt greus.

Article 14
Multes coercitives

Els ajuntaments i el departament competent
en matèria de comerç poden imposar multes co-
ercitives fins a un límit de 6.000 euros.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Caràcter supletori de la Llei 1/1990

La Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disci-
plina del mercat i de defensa dels consumidors
i dels usuaris, és aplicable amb caràcter suple-
tori a aquesta Llei en tot allò que no regula ex-
pressament aquest text.

Segona
Calendari dels diumenges i festius d’activitat
autoritzada

El departament competent en matèria de
comerç, amb audiència prèvia del consell asses-
sor en matèria de comerç de la Generalitat, ha
d’establir anualment, mitjançant una ordre, el
calendari dels diumenges i festius en què poden
romandre oberts els establiments comercials.

Tercera
Venda de productes culturals la diada de Sant
Jordi

La venda de productes culturals la diada de
Sant Jordi es regeix pel que estableix el Decret
118/1995, del 3 d’abril, sobre la venda de produc-
tes culturals la diada de Sant Jordi.

Quarta
Ajuntaments que no disposen de consell asses-
sor en matèria de comerç

Si els ajuntaments no disposen de consell
assessor en matèria de comerç, per a les comu-
nicacions que preveu aquesta Llei, poden adre-
çar-se al consell assessor de la Generalitat en
matèria de comerç.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els municipis que han estat considerats turís-
tics a efectes d’horaris comercials en virtut del
procediment establert pel Decret 41/1994, del
22 de febrer, mantenen el règim autoritzat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
queda derogada qualsevol disposició de rang
igual o inferior que s’hi oposi.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Desplegament

S’autoritza el Govern i el conseller o conse-
llera competent en matèria de comerç perquè
dictin les normes necessàries per a desplegar i
aplicar aquesta Llei.

Segona
Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener
de 2005.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 23 de desembre de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller de Comerç, Turisme i Consum

(04.351.074)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ORDRE
PTO/458/2004, de 16 de desembre, sobre els fit-
xers que contenen dades de caràcter personal de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, es-
tableix en el seu article 20 que la creació, mo-
dificació o supressió de fitxers de les adminis-
tracions públiques només pot fer-se mitjançant
disposició general publicada al BOE o al diari
oficial que correspongui.

Per la seva part, la disposició addicional tercera
de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Ca-
talana de Protecció de Dades disposa que els
consellers de la Generalitat, dins l’àmbit de les
competències respectives, resten habilitats per a
la creació, la modificació i la supressió, mitjan-
çant ordre, dels fitxers que siguin pertinents. Així
mateix, aquesta Agència, d’acord amb el que
disposa la Llei 5/2002, té atribuïdes les competèn-
cies per exercir les funcions de control sobre els
tractaments de dades de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, tal com estableix l’article 3.1.

Pel que fa a la seguretat de les dades perso-
nals, el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, apro-
va el Reglament de mesures de seguretat dels
fitxers automatitzats que continguin dades de
caràcter personal que n’estableix tres nivells:
bàsic, mitjà i alt.

En aquests moments es planteja la conveni-
ència d’adequar els fitxers que contenen dades
de caràcter personal de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques al marc jurídic regulador
de la protecció de dades personals, de manera
que es garanteixi la màxima transparència en el
tractament de les dades de caràcter personal i
així assegurar a la ciutadania l’exercici de les seus
legítims drets.

En conseqüència, de conformitat amb el que
disposa l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, atesa la disposició addicional
tercera de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades, d’acord
amb l’article 4 del Reglament de mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que contin-
guin dades de caràcter personal aprovat pel
Reial decret 994/1999, d’11 de juny i (...) el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1
1.1 Els fitxers que contenen dades de caràc-

ter personal de l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques són els que figuren a l’annex
1 d’aquesta Ordre.

1.2 Aquests fitxers estan subjectes, a tots els
efectes, al que preveu la Llei orgànica, 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, la Llei 5/2002, de 19 d’abril,
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i
la resta de normativa d’aplicació en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

Article 2
En cada fitxer es regula el seu tractament i

s’estableix, en el mateix annex, la denominació

del fitxer; la finalitat del fitxer i els usos previstos;
les persones i els col·lectius afectats o obligats
a subministrar dades de caràcter personal; el
procediment de recollida de les dades de caràc-
ter personal; l’estructura bàsica del fitxer i la
descripció del tipus de dades de caràcter perso-
nal que contenen; les cessions de dades previstes
i, si s’escau, les transferències de dades que es
prevegin a països tercers; els òrgans responsa-
bles del fitxer; els serveis o unitats en les quals
es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició; les mesures de seguretat
amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible.

Article 3
Les persones titulars dels òrgans responsables

de cada fitxer que conté dades de caràcter per-
sonal especificats en l’annex 1 d’aquesta Ordre
han d’adoptar les mesures tècniques, de gestió
i organitzatives necessàries per tal de garantir
la confidencialitat, la seguretat de conformitat
amb el nivell assignat i la integritat de les dades,
així com també totes aquelles mesures destina-
des per fer efectives les garanties, les obligaci-
ons i els drets de la ciutadania reconeguts a la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en
les normes reglamentàries vigents.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de desembre de 2004

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

ANNEX 1

Fitxers que contenen dades de caràcter personal
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques

Nom del fitxer: Clients/clientes de la botiga vir-
tual.
Finalitats i usos: gestió i facturació dels productes
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya que s’ad-
quireixin via telemàtica mitjançant la botiga
virtual de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Lliurament dels productes.
Persones i col·lectius afectats: clients/clientes de
la botiga virtual de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.
Procediment de recollida de dades: dades obtin-
gudes directament de la persona interessada o
del seu representant legal que es recullen via
telemàtica per transmissió electrònica.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter
personal:
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça
postal i electrònica, NIF, telèfon.
Dades d’informació comercial relativa a les co-
mandes: data de comandes, productes adquirits
i import.
Cessions de dades de caràcter personal i, en el seu
cas, transferència de dades que es preveuen a
països tercers: a l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, quan correspongui segons la le-
gislació tributària, d’acord amb el que disposa
l’article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desem-
bre, general tributària.


