NORMATIVA * HORARIS COMERCIALS
COMUNITAT VALENCIANA

RÈGIM D’HORARIS

APLICABLE A:


Comerços amb menys de 300 m2 de sala de venda* que no
pertanyin a empreses o grups de distribució que no siguin
pyme.



Comerços dedicats a productes de pastisseria i rebosteria,
pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.



Tendes de conveniència **. Obertura mínima: 18 hores al
dia.

El comerciant tria lliurement dies i hores
d'obertura.



Tendes a estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i
aeri.

Obligatori exposar cartell amb dies i horaris d'obertura.



Els establiments dedicats principalment a la venda de productes culturals***, que dediquin almenys el 80 per cent de
la seva superfície comercial a l'oferta d'aquests productes.



Tendes en zones declarades de Gran Afluència Turística, en
les temporades i dins dels límits territorials al fet que s'estengui aquesta qualificació.
Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de
serveis turístics, dedicats exclusivament als usuaris.

LLIBERTAT HORÀRIA:






RESTA D’ESTABLIMENTS
S’aplicarà el següent RÈGIM GENERAL:






Màxim de 90 hores a la setmana
Només poden obrir 10 diumenges i festius habilitats anualment per resol·lució de la Conselleria
competent en matèria de comerç
En aquestes 10 dates l'horari és lliure i no computa per les 90 hores setmanals.

Obligatori exposar cartell amb diez i horaris d’apertura

**Sala de venda: Superfície total de les àrees o locals on s'exposen els productes, als quals pugui accedir
el client, així com els aparadors i espais interns destinats al trànsit de persones i a la presentació o
dispensació dels productes.
*** Tenda de conveniència: Establiment polivalent amb superfície no superior a 500 metres quadrats, que
ofereix una variada i equilibrada gamma de productes d'alimentació, begudes, llibres, revistes, papereria,
discos...
**** Productes culturals: llibres en suport escrit o informàtic, periòdics, revistes, suports d'enregistrament
musical, instruments musicals, DVDs, articles de col·lecció, articles de dibuix i belles arts, antiguitats, obres
d'art, productes d'artesania popular, vestits regionals i souvenirs.
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A) HORARI GENERAL:


Horari setmanal en dies laborables de la setmana: 90 hores màxim.



S'habilitaran per a cada any 10 diumenges o festius, per resolució de la Conselleria
competent en matèria de comerç, prèvia audiència de l'Observatori del Comerç Valencià. La resolució es publicarà en el DOGV.



El calendari de dates de 2017 s'ha aprovat per Resolució de 29 de novembre de 2016
de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la
qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en
2017 (DOGV núm. 7937, de 15/12/2016) i són les següents:
8 de gener de 2017 – Diumenge. Rebaixes d'hivern
13 d'abril de 2017 – Dijous festiu. Dijous Sant. Coincidència de dos festius.
30 d'abril de 2017 – Diumenge. Coincidència de dos festius.
2 de juliol de 2017– Diumenge. Rebaixes d'estiu.
8 d'octubre de 2017 – Diumenge. Coincidència de dos festius.
3 de desembre de 2017 – Diumenge. Campanya Nadal/ Reis
8 de desembre de 2017 – Divendres festiu. Dia de la Inmaculada Concepción.
Campanya Nadal/Reis
 17 de desembre de 2017 – Diumenge. Campanya Nadal/ Reis
 24 de desembre de 2017 – Diumenge. Campanya Nadal/ Reis
 31 de desembre de 2017 – Diumenge. Campanya Nadal/Reis










Les hores d'obertura i tancament en aquests diumenges i festius hàbils seran lliurement fixades per cada comerciant i no es computen dins de les 90 hores setmanals.



Els ajuntaments poden substituir fins a dos diumenges o festius dels habilitats per la
resolució de la Conselleria, per dos dies festius en el seu àmbit local. (veure
http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/calendario-laboral-2017 )



La decisió municipal es prendrà sentit el Consell Local de Comerç, o, en defecte d'això,
de l'òrgan similar i de les entitats més representatives del sector d'àmbit autonòmic, i
ha de ser comunicada a la Conselleria competent en matèria de comerç amb antelació
al 31 de gener de cada any.



La decisió que s'adopti serà d'obligat compliment per a tots els establiments que no
puguin acollir-se al règim de llibertat horària.



Es comunicarà al Servei Territorial de Comerç i Consum corresponent indicant les dades de l'acord municipal i del festiu/s local/és que s'habilita/n i del/els festiu/s habilitats al fet que es renuncia, abans del 31 de gener de cada any.



Aquesta habilitació comercial s'entén sense perjudici de règims especials o excepcionals d'horaris comercials, legalment establerts
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B) ESTABLIMENTS AMB LLIBERTAT HORÀRIA:


Els establiments dedicats principalment a determinades activitats: pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.



Tendes de conveniència, que a més han de romandre oberts un mínim de 18 hores al
dia.



Els establiments de sala de vendes inferior a 300 m2, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de PIME segons la legislació vigent o que operin sota el mateix nom comercial d'aquests grups i empreses.



Els instal·lats en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.



Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics,
dedicats exclusivament als usuaris.



Establiments dedicats principalment a la venda de productes culturals, que seran
aquells que dediquin almenys el 80% de la seva superfície comercial a l'oferta
d'aquests productes: llibres en suport escrit o informàtic, periòdics, revistes, suports

d'enregistrament musical, instruments musicals, DVDs, articles de col·lecció, articles de
dibuix i belles arts, antiguitats, obres d'art, productes d'artesania popular, vestits
regionals i souvenirs
L'anterior no s'aplicarà als establiments de les “zones acústicament saturades” en les quals els
ajuntaments estableixin restriccions horàries.
C) ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA:

1



Els establiments a les Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) tindran plena llibertat
per determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic.



La declaració podrà estendre's a tot o part del terme municipal o del nucli urbà, fixarà
per a cada cas les condicions d'aplicació, incloent els períodes al fet que s'estén.



Les zones de gran afluència turística la declaració de la qual s'hagi autoritzat per als períodes de Setmana Santa (de Domingo de Ramos a Dilluns de Sant Vicent) i estival, podran ampliar la data d'inici, de finalització o ambdues, en aquells anys en els quals
aquestes dates inicialment previstes a la seva declaració, siguin adjacents amb un diumenge, festiu o una acumulació de festius. En aquests casos s'entendrà que l'inici o final del període autoritzat originalment a la declaració de zona de gran afluència turística s'estén fins al diumenge, festiu o festius immediatament adjacents1.



La declaració de ZGAT es durà a terme per la direcció general competent en matèria de
comerç, a sol·licitud de l'Ajuntament interessat, prèvia audiència del Consell Local de
Comerç o, en defecte d'això, de l'òrgan similar i de les entitats més representatives del
sector d'àmbit autonòmic.

Introduït per la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 1/2016
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La declaració de zona de gran afluència turística mantindrà la seva vigència, en tant no
desapareguin les circumstàncies que van donar lloc a la declaració en aquest cas podrà
procedir-se a la revocació de la mateixa per la direcció general competent en matèria
de comerç.



Per a la declaració d'una ZGAT s'ha d'acreditar la concurrència d'alguna de les circumstàncies que es contemplen en la legislació bàsica de l'Estat continguda en l'article 5.4
de la Llei 1/2004, d'horaris comercials, en la redacció donada pel Reial decret-llei
20/2012, de 13 de juliol i el Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, modificat
pel Decret Llei 1/2016, de 26 de febrer, del Consell.



D'acord amb el Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials a
la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret Llei 1/2016, de 26 de febrer, del Consell,
es consideraran ZGAT aquelles àrees coincidents amb la totalitat del municipi o part
del mateix en les quals concorri alguna de les següents circumstàncies:
a) Existència d'una concentració suficient de places en allotjaments i establiments turístics. El nombre total de places que s'ofereixi en hotels, hostals,
pensions, apartaments, cámpings, cases rurals i albergs, de la zona per la qual
se sol·licita la declaració serà, almenys, de 15 places per cada cent habitants,
segons les dades oficials de la Agència Valenciana de Turisme. El compliment
d'aquest requisit serà suficient per acreditar la condició de zona de gran
afluència turística durant els períodes de Setmana Santa (De Domingo de Ramos a Dilluns de Sant Vicent) i estival (del 15 de juny al 15 de setembre). Per a
períodes diferents dels indicats s'haurà d'acreditar que l'ocupació de places en
allotjaments i establiments turístics sigui superior al 50 % en el període sol·licitat, prenent com a referència les dades de l'any immediatament anterior.
b) Existència d'una concentració suficient en el nombre de segones residències
respecte a les quals constitueixen residència habitual. El nombre d'habitatges
de segona residència serà almenys d'un 20 % del total d'habitatges del municipi, segons l'últim cens oficial d'habitatges publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, o segons certificat de l'ajuntament que acrediti aquests percentatges,
en els supòsits en què no fossin coincidents. El compliment d'aquest requisit
serà suficient per acreditar la condició de zona de gran afluència turística durant els períodes de Setmana Santa (De Domingo de Ramos a dilluns de Sant
Vicent) i estival (del 15 de juny al 15 de setembre). Per a períodes diferents
dels indicats s'haurà d'acreditar que el volum de generació de residus sòlids
urbans a la zona, durant el període sol·licitat, sigui superior en un 50 % a la
mitjana anual, exclosos els mesos en què se celebri la Setmana Santa (de Domingo de Ramos a Dilluns de Sant Vicent) i estival (de l'1 de juny al 30 de setembre). Per determinar l'increment dels mesos dels períodes sol·licitats, respecte a la mitjana anual abans referida, es prendran com a referència els dos
anys immediatament anteriors a la sol·licitud.
c) Que hagi estat declarat Patrimoni de la Humanitat o en el qual es localitzi un
ben immoble d'interès cultural integrat en el patrimoni històric artístic. Per a
la determinació de les zones de gran afluència turística adjacents amb el ben
s'atendrà a les declaracions i a les seves delimitacions perimetrals realitzades
per les autoritats estatals o autonòmiques o dels organismes internacionals
competents. Per a la determinació de les zones de gran afluència turística no
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adjacents amb el ben declarat Patrimoni de la Humanitat o el ben immoble
d'interès cultural integrat en el patrimoni històric artístic, s'atendrà, si escau, al
règim d'obertura del mateix, i en tot cas a la rellevància de les visites diàries en
diumenges i festius.
d) Celebració de grans esdeveniments esportius o culturals de caràcter nacional
o internacional. La declaració de zona de gran afluència turística haurà de
coincidir amb els dies o període en què se celebri, incloent el dia anterior i el
posterior. Quan la celebració de l'esdeveniment es desenvolupi en una sola
jornada que coincideixi amb l'inici, durant o el final d'un cap de setmana o acumulació de festius, es prendrà com a referència l'inici i final del cap de setmana
o acumulació de festius per establir el dia anterior i el posterior de l'esdeveniment.
e) Proximitat a àrees portuàries en les quals operin creuers turístics i registrin
una afluència significativa de visitants. El nombre de cruceristas de l'any anterior al de la sol·licitud haurà de superar els 40.000, d'acord amb les dades oficials que proporcioni l'autoritat portuària. La declaració de zona de gran
afluència turística emparada en aquesta circumstància es limitarà als dies de
permanència del creuer.
f) Que constitueixin àrees el principal atractiu de les quals sigui el turisme de
compres. S'haurà de justificar que s'han registrat un nombre de pernoctaciones, l'any immediatament anterior a la sol·licitud, equivalent al 40% de la població de dret del municipi on se situï la zona per la qual se sol·licita la declaració. Quan no pugui acreditar-se l'exposat anteriorment s'haurà de justificar
que almenys el 40% dels clients dels establiments comercials de la zona per la
qual se sol·licita la declaració, en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, hauran
de ser residents a l'estranger o en municipis situats a un mínim de 100
quilòmetres de distància de l'àrea comercial. Aquest extrem es podrà acreditar
mitjançant estudis elaborats per l'Ajuntament o bé a instàncies del mateix amb
dades extretes d'organismes oficials, de l'Institut Nacional d'Estadística, Cambres de comerç, Agència Valenciana del Turisme o entitats comercializadoras
de targetes de crèdit/dèbit que acreditin fefaentment aquestes dades.

A l'ANNEX INFORMATIU es relacionen les zones de gran afluència turística actualment
declarades a la Comunitat Valenciana.
D) HORARIS EXCEPCIONALS


S'atorgarà per als dies concrets, sense que pugui estendre la seva vigència més enllà
de l'any natural pel qual es concedeixi.



Es concedeixen en virtut de circumstàncies extraordinàries i no periòdiques que incrementen les oportunitats de negoci del comerç local per un augment puntual i excepcional de la demanda, a causa de la major afluència de visitants, en data/s concreta/s.



La sol·licitud correspon únicament a l'ajuntament interessat.



Resol el Servei Territorial de Comerç i Consum corresponent.
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Els horaris excepcionals, no superaran un màxim de dos diumenges o festius a l'any en cada
municipi, sense que això computi en el límit de 10 diumenges i festius habilitats per a cada any.
E) ACUMULACIÓ DE DIUMENGES O FESTIUS


Quan existeixi una acumulació de diumenges i/o festius per ser consecutius, els ajuntaments sol·licitaran l'habilitació d'almenys un d'ells, sempre que existeixi petició de part
interessada. Es presentarà amb anterioritat al 31 de gener de cada any.



No computa en el límit de 10 diumenges i festius habilitats per resolució de la Conselleria.



Resol el Servei Territorial de Comerç i Consum corresponent.

F) PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS


Sol·licitud d'autorització d'horaris comercials excepcionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=507&version=amp)



Declaració de zona de gran afluència turística (ZGAT) per a l'aplicació del règim d'horaris comercials (http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=508&version=amp)



Sol·licitud d'habilitació per acumulació de diumenges o festius
(http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17528&version=amp)



Canvi de festius locals
 Decisió municipal de l'òrgan competent, sentit el Consell Local de Comerç, o, en
defecte d'això, de l'òrgan similar i de les entitats més representatives del sector
d'àmbit autonòmic.
 Es comunicarà al Servei Territorial de Comerç i Consum corresponent indicant
les dades de l'acord municipal i del festiu/s local/s que s'habiliten i del/ls festiu/s
habilitats al fet que es renuncia, amb antelació al 31 de gener de cada any.
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G) NORMATIVA:
• Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV
núm. 6488. de 25 de març). Articles 17 a 23. Modifcada per:
 Decreto Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials a la Comunitat
Valenciana (DOCV núm. 7477, de 3 de març).
 Decreto Llei 1/2016, de 26 de febrer, del Consell, de modificació del Decreto Llei
1/2015, de 27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials a la Comunitat Valenciana, i
de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
• Resolució de 29 de novembre de 2016 de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a
la pràctica comercial en 2017 (DOGV núm.7937, de 15/12/2016)
• Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat (BOE núm. 68, de 14 de juliol) Article 27. Modifica la Llei
estatal 1/2004 d'Horaris Comercials.
• Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 252, de 17 d'octubre) Article 7. Modifica la Llei estatal
1/2004 d'Horaris Comercials.
 Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials (BOE núm. 307, de 22/12/2004)
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ANNEX INFORMATIU
Els establiments comercials dels municipis i zones que figuren a continuació gaudeixen de
llibertat d'horària en els períodes compresos entre el diumenge de Ramos i el dilluns següent
al Dilluns de Pasqua (dilluns de Sant Vicent), i entre l'1 de juliol i el 30 de setembre; a
excepció dels quals s'assenyalen amb notes (1), (2), (3) o (4), en aquest cas aquesta condició
s'estén:
(1) A tot l'any. (Alboraig, L'Alfàs del Pi, Finestrat, Torrevella, zones de València, zones
d'Alacant/Alacant: Zona centro i CC Gran Via, Plaza Mar2 i Porta Alacant, zones de costa de
Benissa, Oriola i el Pilar de la Foradada)
(2) Al període comprès entre el diumenge de Ramos i el tercer diumenge del mes d'octubre,
tots dos inclosos. (Calp/Calp)
(3) De l'1 de juny al 30 de setembre. (Massalfassar)
(4) Al període comprès entre el diumenge de Ramos i el dilluns següent al Dilluns de Pasqua
(dilluns de Sant Vicent), i entre el 15 de juny i el 15 de setembre
ALACANT
L'Alfàs del Pi (1)
Altea
Alicante/Alacant:
Zona centre i CC Gran Via Plaça
Mar2 i Porta Alacant (1) i zones de
platges i zona marítima.Benidorm
Benissa: zona costa (1) i resta
municipi
Benitachell / El Poble Nou de
Benitatxell
Calpe/Calp (2)
El Campello
Dénia
Elche/Elx (zonas El Altet, La Marina
y Los Arenales )
Finestrat (1)
Gata de Gorgos
Guardamar del Segura
Jávea / Xàbia
La Nucia
Ondara
Orihuela (Zona de costa) (1)
Pedreguer (4)
Pilar de la Horadada (Zona de costa)
(1) y resto municipio
Els Poblets
Rojales
San Fulgencio
Santa Pola
Teulada
Torrevieja (1)
El Verger
Villajoyosa / La Vila Joiosa
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CASTELLÓ

Alcalá de Xivert
Almenara (4)
Benicarló
Benicàssim
Moncofa
Orpesa/ Oropesa del Mar
Peníscola/Peñíscola
Sant Mateu (4)
Segorbe (4)
Vinaròs
Xi (4)

VALÈNCIA
Alborache (1)
Canet d´En Berenguer
Chella (4)
Chiva (4)
Cullera
Daimús (4)
Gandia (Zonas de playas y Grao)
Gilet (4)
Massalfassar (3)
Miramar
Montserrat (4)
Nàquera (4)
Oliva (Zona litoral)
Picassent (4)
Piles
La Pobla de Farnals. (Zona de
playa)
Real (4)
Sagunto/Sagunt
Tavernes de la Valldigna. (Zona de
playa)
Torrent (4)
Turís (4)
València/Valencia (1)
(Zona Jardín del Turia,
Marina Real y accesos,
Ciutat Vella y L'Eixample,
Zona comercial, deportiva y
terciaria norte,
estadio Ciutat de València, y zona
Avenida Corts Valencianes)
Xeraco (Zona de playa)
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