
Generalitat de Catalunya 
Direcció General de Comerç 
Departament d’Empresa i Treball 
 

 

 

Benvolgut/da, 
 
Mitjançant la present us fem avinent que en data 31 de maig de 2021, s’ha publicat l’Ordre 
EMO/117/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments 
comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023. 
 
En l’article 2 d’aquesta Ordre es preveu que els ajuntaments, si ho consideren adient, poden 
substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada establert 
per l’article 1. Un cop acordada la substitució per l’òrgan competent de l’ajuntament, s’han de 
comunicar tant les dates substituïdes com les dates substitutes a la Direcció General de Comerç 
abans del dia 1 de novembre de 2021 per al calendari del 2022, i abans del dia 1 de novembre de 
2022 per al calendari del 2023, mitjançant el formulari específic previst a la plataforma EACAT. 
 
Cal tenir en compte que les dates del calendari general d’obertura comercial autoritzada en dies 
festius no poden ser substituïdes pels dies que detalla l’article 36.2.d) de la Llei 18/2017, d’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, atès que en aquestes dates els establiments comercials han de 
romandre tancats, llevat de les exclusions de l'horari comercial general. 
 
A més, cal tenir en compte també que els dies 6 de juny i 15 d’agost de 2022, no poden ser 
substituïts per una altra data, per tal de no desvirtuar l’obligació continguda a la Disposició 
Addicional Primera de l’esmentada Llei, perquè deixar sense efecte la possibilitat d’obertura en 
aquesta data (amb la seva substitució) comportaria dos dies de tancament consecutiu. 
 
Per altra banda, a l’article 5 d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 36.2.c) de la Llei 
18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, s'estableix que els ajuntaments han d’afegir dos 
dies addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. Un cop acordades les 
dates a afegir també s’han de comunicar a la Direcció General de Comerç abans del dia 1 de 
novembre de 2021 per al calendari del 2022, i abans del dia 1 de novembre de 2022 per al 
calendari del 2023, mitjançant el mateix  formulari específic, previst la plataforma EACAT. En cas 
de que no s’efectuï aquesta comunicació s’afegiran automàticament dues dates al calendari 
general d’obertura comercial autoritzada d’acord amb el que preveu l’article 6 d’aquesta Ordre. 
Aquestes dates supletòries són: els dies 27 de novembre i 11 de desembre per a l’any 2022, i els 
dies 3 i 10 de desembre per a l’any 2023. 
 
En aquest cas, també cal reiterar que tampoc es poden afegir els festius que detalla l’article 36.2.d) 
de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
 
Cordialment,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General de Comerç 
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