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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/1978/2020, de 31 de juliol, de modificació de la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de
desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb
obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2020.
D'acord amb el procediment que preveu l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el
calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i
2021 (DOGC núm. 7910, de 4.7.2019), els ajuntaments van aprovar la designació de les dates del calendari de
festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2020.
L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarava l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de les seves normes de desenvolupament i
les pròrrogues corresponents, va comportar que per causa de força major -protecció de la salut pública- la
majoria d'establiments comercials haguessin de romandre tancats al públic sense poder desenvolupar la seva
activitat amb normalitat.
Algun dels festius amb obertura comercial autoritzada que van designar diversos ajuntaments es van veure
afectats per la situació derivada de l'estat d'alarma i, per tant, van esdevenir dates en les quals, per causa de
força major, no va ser possible l'obertura extraordinària que establia la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de
desembre, per la qual cosa, en aquests municipis, el nombre de dies festius amb possibilitat d'obertura
comercial efectiva per a l'any 2020 podria acabar sent inferior als deu que determina l'article 36.2.c) de la Llei
18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Per aquest motiu la Direcció General de Comerç va notificar
formalment als ajuntaments que havien designat dates que es trobaven afectades per la situació esmentada
que tenien la possibilitat de canviar-les.
Dins el termini atorgat per fer el canvi, diversos ajuntaments han comunicat la substitució de les dates
d'obertura d'establiments comercials en festiu que s'esqueien dins el període de tancament obligatori o
d'obertura condicionada.
Atès el que s'ha exposat,

Resolc:

Modificar la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o
substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any
2020, en relació amb els municipis i els calendaris que es detallen a continuació:

Berga
5 i 12 de gener
5 de juliol
15 d'agost
20 de setembre
11 i 12 d'octubre
6, 13 i 20 de desembre

Caldes de Montbui
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5 i 12 de gener
5 de juliol
15 d'agost
13 de setembre
12 d'octubre
29 de novembre
6, 13 i 20 de desembre

Cassà de la Selva
5 i 12 de gener
5 de juliol
15 d'agost
22 de setembre
12 d'octubre
6, 13, 20 i 27 de desembre

Igualada
5 i 12 de gener
5 de juliol
15 d'agost
12 d'octubre
6, 8, 13, 20 i 27 de desembre

la Garriga
5 i 12 de gener
5 de juliol
3 i 15 d'agost
6 de setembre
12 d'octubre
6, 13 i 20 de desembre

Manresa
5 i 12 de gener
5 de juliol
15 d'agost
12 d'octubre
29 de novembre
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6, 13, 20 i 27 de desembre

Solsona
5 de gener
8 de març
15 d'agost
12 i 18 d'octubre
6, 8, 13, 20 i 27 de desembre

Vic
5 i 12 de gener
15 d'agost
12 d'octubre
29 de novembre
6, 8, 13, 20 i 27 de desembre

Vilanova del Camí
5 i 12 de gener
9 de febrer
5 de juliol
15 d'agost
12 d'octubre
1 de novembre
6, 13 i 20 de desembre

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
secretari/ària d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que
preveuen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions
públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010); i els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de
2.10.2015), sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 31 de juliol de 2020

Montserrat Vilalta i Cambra
Directora general de Comerç

(20.216.070)
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