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01.

Àmbit d’aplicació i horari general

Les limitacions en matèria d’horaris comercials afecten exclusivament als establiments
dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies, no als establiments dedicats
principalment a la prestació de serveis com són per exemple perruqueries, centres d’estètica,
bugaderies, locutoris telefònics, etc.
Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies
poden establir lliurement el seu horari comercial tenint en compte les següents normes:
01. El nombre màxim d’hores diàries que poden romandre oberts és de dotze, i el temps
setmanal d’obertura màxim és de setanta-dues hores.
02. Entre les 22:00 hores i les 7:00 hores no poden estar oberts ni realitzar cap activitat de
venda. Els dies 24 i 31 de desembre hauran d’avançar l’horari de tancament a les
20:00 hores.
03. El nombre de diumenges i festius que poden obrir és de vuit l’any, en total. Els
ajuntaments poden substituir el dia 12 de octubre y/o el dia 6 de desembre por
qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local. Els establiments dedicats
a la venda de libres, de publicacions en general y d’altres productes culturals en suport
audiovisual podran obrir el dia 23 de abril, festivitat de Sant Jordi, quan caigui en
diumenge o dia festiu. S’haurà d’establir obligatòriament un dia festiu quan es produeixi
la coincidència de dos o més dies festius de caràcter general consecutius, amb
l’excepció dels dies d’obligatori tancament.
04. Han de romandre tancats els dies 1 i 6 de gener, Diumenge i Dilluns de Pasqua, 1 de
maig, 24 de juny, 11 de setembre i 25 i 26 de desembre També han de romandre
tancats el dia 23 de juny quan s’escaigui en diumenge.
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02.

Exclusions de l’horari general i publicitat

Les limitacions anteriors no afecten els casos següents.

1

-

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

-

La venda de combustibles i carburants.

-

Els establiments instal·lats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport
terrestre, marítim i aeri.

-

Els establiments comercials situats en locals o recintes d’afluència turística com per
exemple, museus, monuments, parcs d’atraccions o temàtics i centres recreatius
turístics i que hi estiguin directament vinculats pel producte comercialitzat.

-

Els establiments comercials situats en municipis turístics. Aquests establiments estan
obligats a avançar el seu horari de tancament a les 20:00 els dies 24 i 31 de desembre
i han de tancar els dies 1 de gener i 25 de desembre.

-

Els establiments comercials situats en l’entorn immediat de mercats de marxats,
durant el mateix horari en què es faci el mercat.

-

Les farmàcies, que es regeixen per la normativa específica corresponent.

-

Establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l’activitat que s’hi
desenvolupi tingui caràcter permanent i no s’hi pugui accedir des del carrer.

-

Els establiments de venda personalitzada o en règim d’autoservei els titulars dels
quals són petites o mitjanes empreses comercials, que no pertanyin a grups o
cadenes de distribució, sempre que la superfície de venda no superi els 150 m2 com a
màxim, i tingui una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana
d’alimentació 1. L’obertura d’aquests establiments en diumenges i festius s’ha de
circumscriure a la franja compresa entre les 7:00 h i les 15:00 hores. Aquests
establiments estan obligats a avançar el seu horari de tancament a les 20.00 els dies
24 i 31 de desembre i han de tancar els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i
25 de desembre.

2

Els Comerços <150 m situats en municipis < 5.000 habitants amb autorització de l'ajuntament (en cas contrari:

horari comercial general) no tenen cap limitació d’horari ni dies d’obertura.
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Els establiments dedicats de manera habitual a la venda de productes culturals o de
lleure, amb una superfície menor de 300m2 que pertanyin a petites o mitjanes
empreses i que no pertanyin a grups o cadenes de distribució.

-

Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes pirotècnics poden
romandre oberts al públic tots els diumenges i festius del mes de juny amb un màxim
de 12 hores entre les 7h i les 22h.

-

Les botigues de conveniència. Aquestes són establiments comercials amb una
superfície de venda inferior a 500m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera
similar, entre tots i cadascun dels següents grups d’articles: a) llibres, diaris i revistes;
b) productes d’alimentació; c) discos i vídeos; i d) joguines, regals i articles diversos.
Aquests establiments han de romandre oberts al públic divuit hores al dia com a
mínim. Aquests establiments estan obligats a avançar el seu horari de tancament a les
20.00 els dies 24 i 31 de desembre i han de tancar els dies 1 de gener, 25 de
desembre.

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.
La Generalitat de Catalunya ha dictat Resolució de 10 de juliol en la qual es qualifiquen
determinades zones del terme municipal de Barcelona com a turístiques, a efectes d'horaris
comercials. En el període comprés entre l'1 de juliol i el 15 de setembre, els establiments
comercials compresos en la zona turística, podran romandre oberts, els diumenges, entre les
10'00 h i les 18'00 h, llevat dels inclosos en aquest període que formin part del calendari
general de festius amb obertura comercial autoritzada que podran romandre oberts durant
l'horari comercial general establert als apartats a) i b) del punt 2 de l'article 1 de la Llei 3/2014
d'horaris comercials.
Els carrers que són fronterers s'inclouen compreses les dues voreres.
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Informació sobre la normativa d'horaris comercials
Les competències en matèria de regulació d’horaris comercials estan atribuïdes actualment,
pel que fa a Catalunya, tant a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa els
ajuntaments no poden regular-los.
El 19 de febrer de 2014 es va aprovar la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d'horaris comercials i de
mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC 24.2.2014). Entra en vigor el 25
de febrer de 2014.
De manera excepcional, amb motiu de la celebració d'esdeveniments lúdics, culturals, festius,
etc., a sol·licitud motivada de l'Ajuntament i prèvia autorització de la Direcció General Comerç
de la Generalitat, és possible l’ampliació de l’horari comercial més enllà de les 22.00 hores,
d'acord amb el que disposa la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures
per a determinades activitats de promoció.
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03.

Infraccions al règim d’horaris comercials

Les infraccions al règim d’horaris comercials tipificades per la llei són:
-

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

-

L’ incompliment del temps màxim d’obertura de l’establiment comercial.

-

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

-

La manca d’exposició de l’horari d’obertura de l’establiment comercial de manera
visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

Aquestes infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus en funció d’uns criteris
establerts a la llei. Les infraccions lleus estan sancionades amb una multa de fins a 20.000 €,
les greus amb una multa d’entre 60.001 i 300.500 € i les molt greus amb una multa d’entre
300.501 i 600.000€.
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04.
-

Links

"Guia pràctica dels horaris comercials 2013":
http://www.gencat.cat/especial/comerc/cat/quan.htm

Elaborat per l’Equip de Barcelona Activa a partir de les següents fonts d’informació:
-

Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials (B.O.E. 22/12/2004)

-

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials de Catalunya (D.O.G.C.
28/12/2004)

-

Llei 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la llei 8/2004, del 23 de desembre,
d’horaris comercials (D.O.G.C. 3/1/2006)

-

Llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i
determinades activitats de promoció. (D.O.G.C 2/11/2012)

-

Llei 3/2014, de 19 de febrero d’horaris comercials i de mesures per determinades
activitats de promoció (D.O.G.C 24/2/1995)

-

Decret 118/1995, de 3 d’abril, sobre la venda de productes culturals durant la Diada de
Sant Jordi (D.O.G.C. 21/04/1995)

-

Ordre EMO/377/2012, de 16 de novembre por la que s’estableix el calendari d’
obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per els anys 2013,
2014 y 2015.(D.O.G.C. 23/11/2012)
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