
SERVEI DE LLICÈNCIES 

HORARIS COMERCIALS 

Els horaris comercials regulats per la Generalitat de Catalunya per tal de preservar 
l’estructura  comercial  catalana  i  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar  de  les 
persones que treballen al comerç al detall, es mantindrà vigent fins al moment en què 
es  produeixi  un  pronunciament  jurisdiccional  pel  que  fa  a  la  invocació  de  les 
respectives competències que l’Estat central i la Generalitat afirmen tenir en relació a 
la regulació dels horaris comercials, mitjançant la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
horarios  comerciales  i,  la  Llei  8/2004,  de  23  de  desembre,  d’horaris  comercials, 
respectivament .
  
A Catalunya els horaris comercials es regeixen per la Llei 8/2004, de 23 de desembre, 
d’horaris  comercials,  la  qual  ha  estat  modificada  pel  Decret  Llei  4/2012,  de  30 
d’octubre,  de mesures en matèria  d’horaris  comercials  i  determinades activitats  de 
promoció,  davant  l’entrada en vigor  del  Reial  Decret  Llei  20/2012,  de 13 de juliol, 
especialment tenint  en compte els efectes que de manera immediata preveuen els 
punts 4 i 5 de l’article 27 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, en el supòsit  
que la Generalitat no aprovi una regulació específica: 

a) llibertat  absoluta d’horaris,  24 hores al  dia 365 dies a l’any,  llevat  dels  dies 
festius i de manera diferida –a partir de l’1 de gener de 2013- 

b) d’obertura de tots el dies festius de l’any en el supòsit que la Generalitat no 
aprovi una regulació específica

c) horari global mínim 90 hores setmanals
d) 16 diumenges i dies festius en que podran obrir els comerços, sense que la 

Generalitat pugui limitar l’obertura per sota de 10

Un cop aprovada la regulació específica concretada amb el Decret Llei 4/2012, de 23 
de desembre els horaris comercials, que modifica la Llei 8/2004, de 23 de desembre, 
d’horaris comercials, seran els següents: 

a) Horari general  

 Màxim 72 hores setmanals de dilluns a dissabte (màxim 12h/dia x 6 dies)

 Hauran d’estar tancats entre les 22h i les 7h

 Els dies 24 i 31 de desembre han d’avançar el seu horari de tancament a les 20 
h.

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

 El  nombre  de  diumenges  i  festius  en  què  poden  romandre  oberts  els 
establiments  és  de  vuit  l’any  en  total  fixats  anualment  per  Ordre  del 
Departament de Comerç de la Generalitat.
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 Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general 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.

Els  comerciants,  dins  el  marc  establert  en  l’apartat  2,  poden  fixar  lliurement  la 
distribució de l’horari  general durant els dies feiners de la setmana, i també l’horari 
corresponent als diumenges i festius d’activitat autoritzada.

b) Excepcions a l’horari general 

Mitjançant una Ordre del conseller competent en matèria de comerç s’ha d’establir la 
relació d’activitats comercials i els requisits per l’aplicació d’aquesta excepció.

 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 conveniència1.

 La venda de combustibles i carburants, sense que aquesta excepció abasti els 
establiments  comercials  annexos  a  les  gasolineres  llevat  que  es  limitin, 
essencialment, a la venda de recanvis i altres productes complementaris de 
l’automoció.

 Els establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants poden 
obrir durant el mateix horari en què es faci el mercat. Els ajuntaments, amb la 
delimitació prèvia de l’àrea corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests 
establiments i l’autorització acordada s’ha de comunicar a la Direcció General 
de Comerç.

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

i) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d’autoservei, 
els titulars dels quals  són petites o mitjanes empreses,  que no pertanyin a 
grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial, sempre 
que la superfície de venda no superi els 150 m² i tinguin una oferta orientada 
essencialment a productes de compra quotidiana d’alimentació.

1Són establiments comercials amb una superfície inferior a 500 m2 i que han d'oferir, de manera 

similar, tots i cadascun dels següents grups d'articles: llibres, diaris i revistes; productes 

d'alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Han d'obrir al públic un mínim 

de 18 hores diàries.
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 Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de 
productes  pirotècnics  poden  romandre  oberts  al  públic,  a  més  dels  dies 
feiners, tots els diumenges i festius del mes de juny durant un màxim de dotze 
hores dins la franja horària compresa entre les 7 h i les 22 h.

 Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes 
culturals o de lleure, amb una superfície de venda que no superi els 300 m², 
dels quals siguin titulars petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups 
o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial.

 Les botigues de conveniència i els establiments als quals fa referència la lletra 
i) anterior han d’avançar el seu horari de tancament a les 20 hores els dies 24 i 
31  de  desembre,  i  han  de  romandre  tancats  els  dies  1  de  gener  i  25  de 
desembre.

HORARI GENERAL, EXCEPCIONS, OBERTURA DE FESTIUS I TANCAMENT 
OBLIGATORI PER A L’ANY 2012

 
Dies 
d'obertura 
setmanals

Horaris
Diumenges i 
festius 
oberts

Tancaments 
obligatoris

Obertura 
restringida

Establiments comercials 
en general (horari 
comercial general)

De dilluns a 
dissabte

Entre les 
7h i les 
22h amb 
un màxim 
12 hores 
al dia

8 de gener / 
1 de juliol / 
12 d'octubre/ 
6, 8, 16, 23 i 
30 de 
desembre

Tots els altres 
diumenges i 
festius

24 i 31 de 
desembre, 
hora màxima 
de tancament: 
20h

Pastisseria, rebosteria, 
xurreria, pa, plats 
preparats

Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots Sense limitació
Sense 
limitació

Premsa, flors i plantes
Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots Sense limitació
Sense 
limitació

Venda combustible i 
carburants

Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots Sense limitació
Sense 
limitació

Establiments comercials 
en municipis turístics
Establiments en recintes 
d'afluència turística 
(museus, monuments i 
centres recreatius 
turístics)
Establiments situats en 
punts fronterers, 
estacions i mitjans de 
transport terrestre, aeri i 
marítim

Botigues dins d'hotels
Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots Sense limitació
Sense 
limitació

Comerços d'alimentació 
(< 150 m2) (que no 
pertanyin a grups o 
cadenes de distribució ni 

Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots, excepte 
els dies de 
tancament 
obligatori

1 gener / 25 
de desembre

24 i 31 de 
desembre, 
hora màxima 
de tancament: 
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Dies 
d'obertura 
setmanals

Horaris
Diumenges i 
festius 
oberts

Tancaments 
obligatoris

Obertura 
restringida

operin sota el mateix 
nom comercial)

20h

Establiments de 
conveniència

Sense 
limitació

Sense 
limitació 
(mínim 
18 hores 
al dia)

Tots, excepte 
els dies de 
tancament 
obligatori

1 gener / 25 
de desembre

24 i 31 de 
desembre, 
hora màxima 
de tancament: 
20h

Comerços <150 m2 

situats en municipis < 
5.000 habitants amb 
autorització de 
l'ajuntament (en cas 
contrari: horari comercial 
general)
Farmàcies Es regeixen per la normativa específica corresponent
Botigues entorn mercats 
de marxants que es 
celebrin en dia festiu

Es regeixen per la normativa específica corresponent

HORARI GENERAL, EXCEPCIONS, OBERTURA DE FESTIUS I TANCAMENT 
OBLIGATORI PER A L’ANY 2013

 
Dies 
d'obertura 
setmanals

Horaris
Diumenges i 
festius 
oberts

Tancaments 
obligatoris

Obertura 
restringida

Establiments comercials 
en general (horari 
comercial general)

De dilluns a 
dissabte

Entre les 
7h i les 
22h amb 
un 
màxim 
12 hores 
al dia

8 anuals 
establerts per 
Ordre del 
Departament 
de Comerç

Tots els altres 
diumenges i 
festius

24 i 31 de 
desembre, 
hora màxima 
de 
tancament: 
20h

Pastisseria, rebosteria, 
xurreria, pa, plats 
preparats

Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots Sense limitació
Sense 
limitació

Premsa, flors i plantes
Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots Sense limitació
Sense 
limitació

Venda combustible i 
carburants

Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots Sense limitació
Sense 
limitació

Establiments comercials 
en municipis turístics
Establiments en recintes 
d'afluència turística 
(museus, monuments i 
centres recreatius 
turístics)
Establiments situats en 
punts fronterers, 
estacions i mitjans de 
transport terrestre, aeri i 
marítim
Botigues dins d'hotels
Comerços d'alimentació 
(< 150 m2) (que no 

Sense 
limitació

Sense 
limitació

Tots, excepte 
els dies de 

1 gener / 25 
de desembre

24 i 31 de 
desembre, 
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Dies 
d'obertura 
setmanals

Horaris
Diumenges i 
festius 
oberts

Tancaments 
obligatoris

Obertura 
restringida

pertanyin a grups o 
cadenes de distribució ni 
operin sota el mateix 
nom comercial)

tancament 
obligatori

hora màxima 
de 
tancament: 
20h

Establiments de 
conveniència

Sense 
limitació

Sense 
limitació 
mínim 18 
hores dia

Tots, excepte 
els dies de 
tancament 
obligatori

1 gener / 25 
de desembre

24 i 31 de 
desembre, 
hora màxima 
de 
tancament: 
20h

Comerços <150 m2 

situats en municipis < 
5.000 habitants amb 
autorització de 
l'ajuntament (en cas 
contrari: horari 
comercial general)
Farmàcies Es regeixen per la normativa específica corresponent

Botigues entorn mercats 
de marxants que es 
celebrin en dia festiu

Es  regeixen  per  la  normativa  específica  corresponent.  Els 

establiments  situats  en  l’entorn  immediat  dels  mercats  de 

marxants  poden obrir  durant  el  mateix  horari  en què es faci  el 

mercat.

TAULA RESUM D’HORARIS DE LES ACTIVITATS RECREATIVES
(Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre de 2011)

Activitat Obertura

Tancament

General
Matinada 

divendres, 
dissabte i vigília 

de festiu
Nit de cap d’any

Bar Musical 12:00 h 02:30/03:00 h 03:00/03:30 h 04:00 h

Bars, restaurants i 
restaurant-bar, saló de 

banquets 
06:00h 02:30/3:00 h 03:00/03:30 h 04:00 h

Discoteca 17:00 h 05:00/05:45 h 06:00/06:45 h 07:30 h

Període de vacances i determinades festivitats (article 7)

Les activitats  recreatives de bar  musical,  restaurant  musical,  sala  de concert,  cafè 
teatre, cafè concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets poden perllongar 
l’horari màxim de tancament en trenta minuts sobre l’horari general de tancament, i les 
discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle en quaranta-cinc minuts 
sobre l’horari general de tancament, en els períodes següents:
a) De dijous a dilluns de Setmana Santa
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b) De dijous a dimarts de Carnestoltes.
c) Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat la nit de Cap d’Any
d) De l’1 de juny al 15 de setembre.
e) Amb motiu de festes locals o patronals de cada municipi. Aquestes ampliacions no 
es podran efectuar en el períodes a que fan referència les lletres a) a d), ni la nit de 
Cap d’Any.
f)  Amb  ocasió  d’altres  esdeveniments  de  caràcter  firal,  certàmens,  exposicions, 
revetlles populars o anàlegs, que hagin estat qualificats com d’interès turístic pel propi 
Ajuntament o per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, amb el límit màxim 
de  sis  dies  per  any  natural.  Aquestes  ampliacions  no  es  podran  efectuar  en  els 
períodes a que fan referència les lletres a) a d), ni la nit de Cap d’Any.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE VETLLADORS

Dia Octubre/Abril Maig, Juny, Setembre Juliol i Agost
Diumenge a dijous 22:00 h 24:00 h 24:30 h

Divendres, dissabte, 
vigília de festius

23:00 h 24:30 h 01:00 h

L'horari d'obertura de les terrasses actualment és a les 9:00 hores del matí. No obstant 
el Ple municipal va aprovar la modificació de l'horari a les 8:00 h del matí, però encara 
no està vigent fins què no entri en vigor la modificació de l'ordenança i es publiqui 
íntegrament el texte de la modificació al BOP i la referència al DOGC. 

El cap del Servei

Enric Juan del Castaño
Sant Adriàde Besòs, 20 de novembre de 2012 
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