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Festius amb obertura 

autoritzada 2020 
Festes laborals a Catalunya Festes locals a la Garriga 

 

5 i 12 de gener 
14 de juny (Corpus) - local 

5 de juliol 
3 d’agost (F.Major) – local i 

15 d’agost 
12 d’octubre 

 6, 13 i 20 de desembre 
    

 

1 i 6 de gener 
10  i 13 d’abril (Setmana Santa) 

1 de maig 
24 juny (Sant Joan)   

  15 d’agost 
11 de setembre 

12 octubre 
1 de novembre 

8, 25 i 26 de desembre 

 

3 d’agost (Festa Major) 
1 d’octubre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA APLICABLE: 
- Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
- Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiment 

comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021. 

 
 

Segons la normativa estatal, els establiments amb una 
superfície útil i de venda al públic inferior a 300 metres 
quadrats, independentment del seu sector d’activitat 
comercial, tenen plena llibertat per determinar els dies i les 
hores en què podran romandre oberts, exclosos els 
pertanyents a empreses o a grups de distribució que no 
tinguin la consideració de petita i mitjana empresa. 
Tanmateix, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la 
Garriga entenen que aquesta normativa atempta contra els 
interessos del comerç local i per tant  considerem 
d’aplicació la normativa pròpia adoptada per la mateixa 
Generalitat. 

 
Publicitat de l’horari de l’establiment: 
La informació de l’horari ha de ser visible al públic, fins i tot quan l’establiment està tancat. 
 
Període de rebaixes: 
La venda en rebaixes es pot dur a terme, a criteri de cada comerciant i durant el termini que 
aquest consideri convenient. No obstant, recomanem que es faci en els períodes estacionals 
següents: 
Rebaixes d’hivern: Del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos. 
Rebaixes d’estiu: De l’1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos. 
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