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normativa d’obertura comercial 2018
HORARI GENERAL D'OBERTURA AL PÚBLIC
L’horari general dels establiments comercials comprèn un màxim de 75 hores
setmanals, repartides de dilluns a dissabte, entre les 6.00 h i les 21.00 h,
durant els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos, i entre les 7.00 h i les
22.00 h, durant els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, amb l’obligació de tancar diumenges i festius no especíﬁcament autoritzats.

EXCLUSIONS DE L’HORARI COMERCIAL GENERAL
Les limitacions establertes a l’apartat 1, no afecten als següents casos, que
no tenen cap limitació per determinar l’horari d’obertura dels seus establiments al públic:
a. Els establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa i ﬂors i plantes.
b. Les botigues a l'abast, tot i que aquestes tenen l’obligació d’avançar el seu
horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre i han de
romandre tancats els dies establerts a l’apartat 5. S'entendrà per botiga a
l'abast, aquell establiment comercial amb una superfície de menys de 500m²
i que distribueixen la seva oferta de manera similar llibres, diaris i revistes;
productes d’alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos.
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. L'activitat comercial de venda no sedentària autoritzada en sòl de titularitat pública i la que es duu a terme a les ﬁres mercat.

e. Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses sempre que
la superfície de venda no superi els 150m2, i tinguin una oferta orientada
exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació.
f. 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.

CALENDARI DE FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL PER A L’ANY
2018 A SALT:
El calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l’any 2018,
incorporant-t’hi els dies que determina el departament d’empresa i ocupació
és el següent:
- 7 i 14 de gener
- 1 de juliol
- 12 d’octubre
- 1 de novembre
- 6, 8, 9, 16 i 23 de desembre
Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el
seu horari de tancament a les 20.00 h.

FESTIUS QUE HAN DE ROMANDRE TANCATS
Els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24
de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.

