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EXCEPCIÓ A L’HORARI GENERAL PELS ESTABLIMENTS UBICATS EN UN MUNICIPI TURISTIC 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària causada pel COVID-19,  decreta la 
suspensió de l’obertura al públic dels locals i dels establiments de comerç minorista a 
excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens 
de primera necessitat, farmacèutics, sanitaris, centres o oficines veterinàries, òptiques i 
productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a 
l’automoció, estancs equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de 
companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i 
l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.   
 
Tanmateix no estableix cap modificació pel que fa als horaris comercials en que poden 
romandre oberts al públic els establiments excepcionats, conseqüentment continua essent 
d’aplicació les normes que regulen els horaris comercials.   
 
Els horaris comercials a Catalunya estan regulats per la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires, que estableix que, amb caràcter general, els establiments comercials podran 
lliurament establir l’horari de les seves activitats, tenint en compte entre altres,  l’obligació 
de romandre tancats, en aquest període de l’any,  entre les 21h. i les 6h. d’acord amb el que 
estableix l’article 36.2.a de l’esmentada norma.   
 
Cal tenir en consideració també l’article 37 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, que estableix 
excepcions a l’horari comercial general de diversos establiments comercials, entre ells els 
establiments ubicats en municipis que gaudeixen de la condició de municipi turístic 
conforme a l’article 38, que podran establir el seu horari d’obertura sense tenir en compte 
les limitacions establertes en l’article 36 de la mateixa norma.  
 
D’acord amb l’article 38 de la Llei 18/17, d’1 d’agost es potestat dels Ajuntaments la decisió 
d’acollir-se o no a la condició de municipi turístic, per tant els Ajuntaments dels municipis 
que gaudeixin de la condició de municipi turístic a efectes d’horaris comercials, ateses les 
circumstàncies actuals i si ho consideren convenient, podran, mitjançant acord de Ple 
proposar  la suspensió de la condició de municipi turístic mentre duri l’estat d’alarma, la 
proposta fonamentada, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, s’haurà de presentar a la Direcció 
General de Comerç a traves d’EACAT. 
 
Així mateix, una altra possibilitat per tal de modificar l’horari dels municipis qualificats com 
a turístics a efectes d’horaris comercials, és fer-ho a l’empara del que preveu el punt 3 de 
l’article 37 de la Llei 18/17, d’1 d’agost, que permet que els ajuntaments per raons d’ordre 
públic, de convivència o mediambientals, puguin acordar l’obligatorietat de tancament en 
horari nocturn o la modificació de l’horari dels establiments que s’acullin a qualsevol de les 
causes d’exclusió de l’horari general establertes en el mateix article 37. Entre aquestes 
causes hi figura en el punt 1 lletra d) de l’esmentat article, els establiments ubicats en un 
municipi que gaudeixi de la qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris comercials.  



 
Aquesta modificació de l’horari no pot limitar l’obertura dels establiments més enllà del que 
està permès com a horari comercial general en l’article 36 de la llei 18/17 d’1 d’agost. I 
l‘Acord de modificació adoptat per l’Ajuntament haurà d’esser comunicat a la Direcció 
General de Comerç. 
 
 


