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IDENTIFICACIÓ
Aprovació del calendari festius obertura comercial autoritzada 2022
ANTECEDENTS
Primer. La Regidoria de Promoció Econòmica té com a tasca oferir suport per al
desenvolupament i millora del teixit comercial de la Garriga, especialment el comerç de
proximitat.
Segon. La Llei 18/2017 de 01/08/2017 de comerç, serveis i fires publicada al DOGC núm. 7426
de data 03/08/2017, estableix:
Article 36.2.c) “El nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els
establiments comercials és de vuit l’any. Cada ajuntament ha de fixar dos festius més
per al seu àmbit territorial municipal, que s’han de comunicar d’acord amb el que
estableixi una ordre del departament competent en matèria de comerç”.
Article 36.2.d) “Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter
general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de
juny, l’11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre”
Tercer. L’Ordre EMC/117/2021, del 25 de maig, per la qual estableix el calendari d’obertura
dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2021 i 2022, publicada al
DOGC núm 8421 del 31/05/2021, diu el següent:
-

Article 5: “Als efectes del que preveu l’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, els
ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, han de comunicar a la Direcció
General de Comerç, mitjançant el formulari específic publicat a la plataforma EACAT,
els dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al seu
àmbit territorial municipal. Les comunicacions preceptives s’han de presentar abans
del 1 de novembre de 2021 per a l’any 2022, i abans de l’1 de novembre de 2022 per a
l’any 2023. Per determinar les dates d’aquests dos dies addicionals els ajuntaments
han de tenir en compte el que estableix l’article 36.2.d) de la llei 18/2017”.
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Quart. El 21 d’octubre del corrent, la tècnica mitjana de Promoció Econòmica ha emès
informe on conclou que consultat el calendari de diumenges i festius per a l’any 2022
consensuat amb el sector comercial del municipi es considera oportú establir com a dies
festius de més a l’àmbit territorial municipal de la Garriga d’acord amb la normativa vigent
els dies següents:
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Diumenge 19 de juny, diada de Corpus
Dissabte 1 d’octubre, festa local
FONAMENTS JURÍDICS
Llei 18/2017 de 01/08/2017 de comerç, serveis i fires
Ordre EMC/117/2021, del 25 de maig, per la qual estableix el calendari d’obertura dels
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2021 i 2022, publicada al DOGC
núm. 8421 del 31/05/2021
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic
del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà avocar en
qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent de
procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i aprovar l’obertura dels establiments
comercials per l’any 2022, els diumenges i dies festius següents:
Diumenge 19 de juny, diada de Corpus
Dissabte 1 d’octubre, festa local
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Segon. Notificar a la Direcció General de Comerç el present acord; i comunicar-li la voluntat
de fixar els dos dies més d’obertura d’establiments en diumenges i festius per a l’any 2022 per
a l’àmbit territorial del municipi de la Garriga els dies 19 de juny (diada de Corpus) i l’1
d’octubre (Festa local), mitjançant el formulari específic de la plataforma eacat.
Tercer. Notificar-ho a l’Asic, Agrupació de Serveis i comerciants de La Garriga, així com a la
resta d’interessats que consten a l’expedient mitjançant e NOTUM.
Quart. Publicar el present acord a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de
Transparència de l’Ajuntament de La garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic
municipal ( e- tauler).
Cinquè.. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la
Junta de Govern Local.
Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
26-10-2021 13:49:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
26-10-2021 19:23:00
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