
 
 

 
 
Llei Horaris comercials 
 
 
Norma general: 
 
• Els comerços poden obrir de dilluns a dissabte, entre les 7 del matí i les 10 del vespre, 

amb un màxim d’obertura de 12 hores diàries  i de 72 hores setmanals, amb l'obligació 
de tancar els diumenges i els festius no específicament autoritzats. 
 

• Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d'avançar el seu horari de 
tancament a les 20'00h. i els dies 1 de gener i 25 de desembre han de romandre 
tancats. 
 

• Els comerços poden obrir 10 festius l’any, 8 que anualment aprova la Direcció General 
de Comerç i 2 a proposta dels ajuntaments. 

 
• Els establiments comercials han d'exhibir l'horari adoptat de tal manera que sigui 

visible al públic des de l'exterior de l'establiment, fins i tot amb l’establiment tancat. 
 
 
Excepcions a la norma general: 

 
1. Tenen llibertat horària els establiments dedicats essencialment a la venda de 

productes de: 
- pa, pastisseria, rebosteria i xurreria  
- plats preparats 
- premsa 
- flors i plantes  
- venda de combustibles i carburants 
 

2. També tenen llibertat horària: 
 
� Els establiments comercials  (sempre que els titulars siguin petites o mitjanes 

empreses i que no pertanyin a cadenes o grups de distribució) amb una superfície de 
venda que no superi els 150m2 i que tinguin una oferta orientada exclusivament 
a productes de compra quotidiana d'alimentació. Aquests establiments tenen 
l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de 
desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre. 

 
� Les botigues de conveniència: 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: llibres, diaris i revistes; productes 
d'alimentació; discos i vídeos; i joguines, regals i articles diversos. Aquests 
establiments han de romandre oberts al públic 18 hores al dia com a mínim.  
Aquests establiments també hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els 
dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de 
desembre. 
 

� Els establiments comercials  dedicats essencialment a la venda de productes 
culturals o de lleure, amb una superfície de venda que no superi els 300m2, dels 
quals siguin titulars petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a cadenes o 
grups de distribució ni operin sota el mateix nom comercial. 
Aquests establiments també hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els 
dies 24 i 31 de desembre i tenen l’obligació de tancar els dies 1 de gener i 25 de 
desembre. 
 

 
3. Les farmàcies es regeixen per la normativa específica 
 
 
 
La llei preveu l’aplicació de sancions en cas d’incompliment de les normes establertes. 


