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HORARIS D’OBERTURA COMERCIAL 
 

- Establiments comercials de venda al públic de mercaderies: 75 hores 

setmanals com a màxim (de dilluns a dissabte), entre les 6 h i les 21 h, els 

mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos i entre les 7 h i les 22 h, els mesos 

de juny a setembre, ambdós inclosos, amb l’obligació de tancar diumenges i 

festius. 

 

Festius que la Generalitat de Catalunya permet d’obertura comercial al Municipi 

d’Esplugues de Llobregat: 

 

Any 2021: 

 3 i 10 de gener 

 4 de juliol 

 1 i 28 de novembre 

 5, 6, 8, 12 i 19 de desembre 

 

Black Friday 2021: previst per al 26 de novembre. Apertura comercial sense 

determinar. 

 

- Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa i plats preparats: sense limitació. 

- Premsa, flors i plantes: sense limitació. 

- Venda de combustible i carburants: sense limitació. 

- Establiments comercials a municipis turístics: règim horari ampliat segons 

la seva resolució, tancament obligatori els dies 1 de gener i 25 de desembre, 

tancament obligatori a les 20 h, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre (*). 

- Establiments en recintes d’afluència turística (museus, exposicions i 

centres recreatius turístics): sense limitació. 

- Establiments situats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport 

terrestre, aeri i marítim: sense limitacions. 

- Botigues dins d’hotels: sense limitacions. 

- Comerços d’alimentació amb menys de 150 m2: sense limitacions (*). 

- Botigues a l’abast (establiments de conveniència): sense limitacions, 

tancament obligatori els dies 1 de gener i 25 de desembre, tancament obligatori 

a les 20 h, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre (*). 

- Farmàcies: d’acord amb la seva normativa específica. 

 

(*) Suspès en alguns casos per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat. 


