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Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires (DOGC
3.8.2017)
Els establiments comercials i els dedicats a la prestació de serveis poden establir
lliurement l’horari de llur activitat, tenint en compte la conciliació familiar, sens perjudici
de la legislació laboral i de les condicions i drets dels treballadors. No obstant
això, els establiments comercials de venda al públic de mercaderies poden establir
l’horari comercial de llur activitat tenint en compte el següent:

HORARI GENERAL
Feiners i festius autoritzats

Els establiments comercials no poden romandre
oberts ni portar a terme cap activitat de venda,
d’octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21.00
i les 6.00 hores, i de juny a setembre, ambdós
inclosos, entre les 22.00 h a les 7.00 hores.

Diumenges i festius d'obertura
autoritzada a Barcelona

Per l’any 2018: 7 de gener, 1 de juliol, 12 d’octubre, 1
i 25* de novembre i 6, 8, 16, 23 i 30* de desembre.
Per l’any 2019: 13 de gener, 30* de juny, 7 de juliol,
12 d’octubre i 1, 6, 8, 15, 22 i 29* de desembre.
*festius aprovats per l’Ajuntament

Establiments comercials ubicats
a la zona turística.

Podran obrir els diumenges compresos en els
períodes del 5 al 24 de maig i de l’1 al 14 d’octubre,
en la franja horària de 12 a 20 hores.

VISIBILITAT 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.

Exclusions de l’horari comercial general
A. Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria,
xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l’abast (o botigues de
conveniència).

B. Els establiments instal·lats en punts fronterers i els que només són accessibles des de
l’interior de les estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

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

D. Els establiments situats en municipis turístics, d’acord amb el que estableix l’article 38 de la
llei 18/2017.

E. L’activitat comercial de venda no sedentària autoritzada en sòl de titularitat pública i la que es
duu a terme a les fires mercat.

F. Els establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants, que poden obrir
durant el mateix horari en què es fa el mercat. (cal autorització de l’Ajuntament).

G. Les farmàcies, que es regeixen per llur normativa específica.
H. Els establiments integrats en recintes d’aﬂuència turística, com ara museus, exposicions,
monuments, centres recreatius turístics, parcs d’atraccions o temàtics, als quals estan
directament vinculats pel producte comercialitzat.

I. Els establiments comercials integrats en establiments hotelers, sempre que l’activitat que s’hi
dugui a terme tingui caràcter permanent i no s’hi pugui accedir directament des del carrer.

J. Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d’autoservei, els titulars dels
quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d’acord amb el criteri de
classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 150 metres quadrats i
tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d’alimentació.

K. Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de productes

pirotècnics, que poden romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tot els diumenges i
festius del mes de juny durant un màxim de quinze hores dins la franja horària compresa
entre les 7.00 i les 22.00 hores.

L. Les activitats comercials efímeres, només si estan directament i exclusivament vinculades pel
producte comercialitzat a un esdeveniment cultural, esportiu o firal amb el qual coincideix en
temps, independentment de la modalitat comercial en què es dugui a terme.

M. Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de llibres poden

romandre oberts al públic els dies 22 i 23 d’abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, si un
d’aquests dos dies o tots dos s’escauen en festiu.

N. Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de

lleure els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d’acord amb
el criteri de classificació europeu, amb una superfície de venda que no superi els 300 metres
quadrats. Requereix d’una ordre del conseller del departament competent en matèria de
comerç.

Per raó 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.

