ESQUEMA GENERAL DELS HORARIS D’OBERTURA AL MUNICIPI D’ESPLUGUES
Aquests horaris estaran en vigor sense restriccions COVID-19
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, amb les següents limitacions:

1) Els establiments comercials de venda al públic de mercaderies (és a dir, no serveis) PODRAN OBRIR:
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 Locals d’Esplugues 2021, amb obertura
comercial no permesa

Festius que la Generalitat de Catalunya permet
d’obertura comercial al Municipi d’Esplugues de
Llobregat 2021

24 de Maig
21 de Setembre

1 i 28 de novembre
5, 6, 8, 12 i 19 de desembre

Festius Locals d’Esplugues 2022, amb obertura
comercial no permesa

Festius que la Generalitat de Catalunya permet
d’obertura comercial al Municipi d’Esplugues de
Llobregat 2022

21 de setembre
31 d’octubre

2 i 9 de gener
6 i 26 de juny
15 d’agost
27 de noviembre
6,8, 11 i 18 de desembre

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

2) Les pastisseries, rebosteries, xurreries, pans i plats preparats: PODRAN OBRIR sense limitació.
3) Els establiments de premsa, flors i plantes: PODRAN OBRIR sense limitació.
4) Els establiments de venda de combustible i carburants: PODRAN OBRIR sense limitació.
5) Els establiments comercials a municipis turístics: Tenen normativa específica. A Esplugues no n’hi ha
cap. 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 (*).
6) Els establiments en recintes d’afluència turística (museus, exposicions, centres recreatius turístics):
PODRAN OBRIR sense limitacions.
7) Botigues dins d’hotels: PODRAN OBRIR sense limitacions.
8) Els comerços d’alimentació amb menys de 150 m2: PODRAN OBRIR sense limitacions (*).
(*)En aquest punt s’ha interposat recurs d’inconstitucionalitat i la seva aplicació està en dubte.

9) Les botigues a l’abast (establiments de conveniència): PODRAN OBRIR sense limitacions, tancament
obligatori els dies 1 de gener i 25 de desembre, tancament obligatori a les 20’00h, com a màxim, els dies 24 i
31 de desembre (*).
10) Les farmàcies: PODRAN OBRIR d’acord amb la seva normativa específica.
11) RESTAURACIÓ

Restaurant, bar, restaurant musical i saló de banquets:
Horari d'obertura: a partir de les 6.00 h.
Horari de tancament: fins a les 2.30 h com a màxim.
Nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius: +30 minuts.
Bar musical:
Horari d'obertura: a partir de les 12.00 h.
Horari de tancament: fins a les 2.30 h com a màxim.
Nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius: +30 minuts.
Discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle:
Horari d'obertura: a partir de les 17.00 h.
Horari de tancament: fins a les 5.00 h com a màxim.
Nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius: +60 minuts.
Discoteca de joventut:
Horari d'obertura: a partir de les 17.00 h.
Horari de tancament: fins a les 22.00 h com a màxim.
Sala de concert, cafè teatre i cafè concert:
Horari d'obertura: a partir de les 17.00 h.
Horari de tancament: fins a les 4.30 h com a màxim.
Nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius: +30 minuts.
a) Ampliacions d'horaris en períodes de vacances i en festivitats determinades:
. De dijous a dilluns de Setmana Santa.
. De dijous a dimarts de Carnestoltes.
. Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat de la nit de Cap d'any
. De l'1 de juny al 15 de setembre.
. Amb motiu de les festes locals o patronals de cada municipi.
. Amb motiu d'altres esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions, revetlles populars o
anàlegs que hagin estat qualificats com d'interès turístic per l'ajuntament corresponent o per l'òrgan
competent de la Generalitat.
Bars i restaurants: +30 minuts.
Discoteques i sales de festes: +45 minuts.
b) Horari especial per a la nit de Cap d'Any:
Bars i restaurants: +60 minuts.
Discoteques i sales de festes: +90 minuts.

Recomanem la lectura de la normativa bàsica relacionada:
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic,
dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el nostre Servei d’Economia i Treball:
promocioeconomica@esplugues.cat
Tel. Tel. 93 371 33 50

