
 

 

DADES QUE TRENQUEN TÒPICS 
 
Sovint s’acostumen a associar determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb 
la immigració. Per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, 
la Direcció General per a la Immigració posa al vostre abast dades i informació que 
us ajudaran a trencar estereotips i malentesos.  
 

Qualsevol persona pot sol·licitar l’obertura d’un establiment 
comercial. L’únic requisit és complir amb l’ordenament 
jurídic vigent, independentment del seu origen, ètnia o 
religió. La Llei d’horaris comercials de Catalunya estableix 
limitacions específiques en funció del tipus d’activitat co-
mercial, la ubicació i la mida de les botigues o els produc-
tes que s’ofereixen, entre d’altres criteris. 
  
Els comerços d’alimentació amb una superfície de ven-
da inferior als 150m2, per exemple, poden obrir els set 
dies de la setmana, incloent-hi els diumenges i festius, 
sense limitació d’horari, sempre que els titulars siguin pe-
tites o mitjanes empreses comercials.  
 
Hi ha, però, dies de tancament obligatori: l’1 de gener, l’1 de 
maig, l’11 de setembre i el 25 de desembre. 
 
Tot i així, hi ha alguns tipus d’establiments que no es 
veuen afectats pels dies de tancament obligatori, com 
ara els establiments dedicats principalment a la venda de 
pa o els situats en museus, entre d’altres.  
 
A tall d’exemple també, una perruqueria, un centre d'estètica, una bugaderia o un 
locutori telefònic poden obrir en dia festiu atès que es tracta d'establiments dedicats 
essencialment a la prestació de serveis i, per tant, queden exclosos de les limitaci-
ons en matèria d'horaris comercials. 

HORARIS COMERCIALS 

Per a més informació: 
 
• Web del Departament d’Empresa i Ocupació: www.gencat.cat/empresaiocupacio   
• Guia bàsica de normativa comercial de la Confederació de Comerç de Catalunya:  

http://bit.ly/tNdbzS  

“La Llei d’horaris comerci-
als de Catalunya estableix 
limitacions específiques 
en funció del tipus 
d’activitat comercial, la 
ubicació i la mida de les 
botigues o els productes 
que s’ofereixen, entre 
d’altres criteris.” 

http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/topics 


