nota de premsa
RETAILcat proposa modificar la Llei de Comerç i
establir un horari de tancament únic a les 21:30h tot l’any
RETAILcat és signant del Pacte per la Reforma Horària i planteja que la compactació
d’horaris del comerç ha de venir després d’un canvi d’hàbits i d’horaris de la societat.
L’horari d’estiu i d’hivern actuals generen confusió als clients
i dificulta la organització d’equips a les empreses.
Per millorar la conciliació i guanyar eficiència, proposem traslladar els festius a
dilluns.
30 d’abril de 2019

RETAILcat ha participat avui a la Comissió del Parlament de Catalunya que està tramitant la Proposició
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (tram. 202-00011/12).
“La proposta d’horari de tancament únic a les 21:30h té un ampli consens al sector” ha manifestat
el President de RETAILcat, Sr. Joan Carles Calbet. “L’horari d’estiu i d’hivern actual genera confusió al
consumidor, que s’afegeix a la confusió dels festius d’obertura. I per les empreses, dificulta la
organització dels equips” afirma Calbet.
RETAILcat és entitat signant del Pacte per la Reforma Horària (juliol 2017) i manifesta l’interès del
sector en una compactació dels horaris comercials per afavorir una franja horària de consum
responsable. No obstant, considera que l’adaptació serà natural i espontània quan assolim un canvi
d’hàbits i un canvi real d’horaris de la societat.
“Per a una millor conciliació i guanyar eficiència, proposem traslladar els festius a dilluns (excepte
Nadal, Cap d’Any i Divendres Sant)” ha proposat Calbet.
Per últim, RETAILcat ha exposat als diputats de la Comissió, una síntesi de les conclusions del Think
Tank “El paper del retail a la ciutat del 2030”. “El sector està en un moment de gran transformació i,
tal com intuïm que canviarà el rol del punt de venda físic, el debat dels horaris serà molt diferent en
pocs anys” ha plantejat el President de RETAILcat.
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