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Horari d'obertura comercial
Amb caràcter general, els horaris comercials de la Comunitat Valenciana han de
complir els requisits següents:
?
Horari d'obertura setmanal (de dilluns a dissabte): 90 hores.
?
És obligatori exposar un cartell amb els dies i els horaris d'obertura.
?
Es poden obrir fins a un màxim d'11 diumenges i festius habilitats anualment
per la conselleria competent en matèria de comerç.
?
En aquestes 11 dates, l'horari és lliure i no computa per a les 90 hores
setmanals.
?
No es poden obrir al públic els diumenges i festius següents:
ü
1 de gener.
ü
6 de gener.
ü
1 de maig.
ü
9 d'octubre.
ü
25 de desembre o 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per
trasllat de la festa de Nadal.

Diumenges i festius hàbils en 2018
?
7 de gener, diumenge. Rebaixes i coincidència de dos festius.
?
18 de març, diumenge. Coincidència de dos festius.
?
1 d'abril, diumenge. Coincidència de dos festius i major atractiu turístic.
?
1 de juliol, diumenge. Rebaixes.
?
25 de novembre, diumenge. Rebaixes.
?
2 de desembre, diumenge. Campanya Nadal/Reis.
?
8 de desembre, dissabte festiu i coincidència de dos festius. Campanya

Nadal/Reis.
?
16 de desembre, diumenge. Campanya Nadal/Reis.
?
23 de desembre, diumenge. Campanya Nadal/Reis.
?
30 de desembre, diumenge. Campanya Nadal/Reis.
?
Aquest calendari pot patir variacions per modificacions municipals, sempre
que es respecte un mínim de 10 diumenges i festius.
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Llibertat horària
Disfrutaran de plena llibertat d'obertura els comerços amb les següents
característiques:
2

1

?
Comerços amb menys de 300 m de sala de venda ,exclosos els pertanyents

a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de pime.
?
Comerços dedicats principalment a productes de pastisseria i rebosteria,

pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i
plantes.
2

?
Botigues de conveniència .
?
Botigues en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
?
Els establiments dedicats principalment (almenys el 80% de la superfície) a la

venda de productes culturals.
?
Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis

turístics, dedicats exclusivament als usuaris.
?
Botigues en zones declarades de gran afluència turística (ZGAT), en les

temporades en què s'estén aquesta consideració (vegeu annex I).
?
En les zones acústicament saturades, aquesta normativa s'aplicarà segons

les condicions establides pels ajuntaments.
?
És obligatori exposar un cartell amb els dies d'obertura i l'horari.

1 Sala de venda: superfície total de les àrees o locals on s'exposen els productes a què puga accedir el client, així com
els aparadors i espais interns destinats al trànsit de persones i a la presentació o dispensació dels productes.
2 Botiga de conveniència: establiment polivalent amb superfície inferior a 500 metres quadrats, que ofereix una
variada gamma de productes d'alimentació, begudes, llibres, revistes, papereria, discos...
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Horaris excepcionals
?
Els horaris excepcionals permeten l'obertura dels comerços dels municipis

que els sol·liciten en dates concretes i en virtut de circumstàncies especials
que puguen incrementar les oportunitats de negoci del comerç local per un
augment puntual i excepcional de la demanda.
?
Aquesta habilitació per a exercir l'activitat comercial s'atorgarà per a dies

concrets.
?
Els horaris excepcionals no superaran un màxim de dos diumenges o festius a

l'any en cada municipi, sense que això compute en el límit d'11 diumenges i
festius en els quals es permet l'obertura cada any.
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ANNEX I: MUNICIPIS DE LA COMUNITAT
DECLARATS ZGAT
ZGAT DE LLARGA DURACIÓ
Alborache, l'Àlfàs del Pi, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la
Horadada (costa) i Torrevieja.

ZGAT A VALÈNCIA I ALACANT
València: Zona Jardí del Túria, Marina Reial i accessos, Ciutat Vella i l'Eixample,
Zona comercial, esportiva i terciària nord, Estadi Ciutat de València, Zona avinguda
Corts Valencianes.
Alacant: Tot el municipi.

ZGAT PERÍODE ESTACIONAL
Agost, Alcalà de Xivert, Almenara, Altea, Benicarló, Benicàssim, Benidorm, Benissa
(excepte la costa), el Poble Nou de Benitatxell, el Campello, Calp, Canet d'en
Berenguer, Chella, Chiva, Cullera, Daimús, Dénia, Elx (l'Altet, la Marina i els
Arenals), Gandia (platges i el Grau), Gata de Gorgos, Gilet, Guardamar del Segura,
Xàbia, Massalfassar, Miramar, Moncofa, Montserrat, Náquera, la Nucia, Oliva
(litoral), Ondara, Orpesa, Pedreguer, Peníscola, Picassent, Pilar de la Horadada
(excepte la costa), Piles, la Pobla de Farnals (platja), els Poblets, Real, Rojales,
Sagunt, San Fulgencio, Sant Mateu, Santa Pola, Segorbe, Tavernes de la Valldigna
(zona platja), Teulada, Torrent, Turís, el Verger, la Vila Joiosa, Vinaròs, Xeraco
(platja) i Xilxes.
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ANNEX II: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS
I NORMATIVA
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&versió=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&versió=amp
Sol·licitud de deshabilitació de diumenges o festius comercials de caràcter
estatal o autonòmic:
Procediment pendent de desplegament reglamentari.
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NORMATIVA
Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els
?
articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de
març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.
8237, de 19 de febrer).
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2017, 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 2018.
Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
?
financera, i d'organització de la Generalitat.
Decret llei 1/2016, de 26 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 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.
Decret llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials a la
?
Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7477, de 3 de març).
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.
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.
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 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 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials (BOE núm. 307, de 22
?
de desembre de 2004).
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