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Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
L’Ajuntament, en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, del dia 7 de juliol
de 2021, va adoptar, entre altres, l’acord següent:
(...)
“ 7. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI DE FESTIUS AMB L’OBERTURA
COMERCIAL AUTORITZADA PER ALS ANYS 2022 – 2023 (EXPEDIENT
NÚMERO 2611-0002/2021)
D’acord amb l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, del Departament
d’Empresa i Coneixement, per la qual s’estableix el calendari d’obertura a
Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als
anys 2022 i 2023, en concret:
Any 2022: 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 6, 8 i 18 de
desembre.
Any 2023: 8 de gener, 25 de juny, 12 d’octubre, 26 de novembre, 6, 8, 17 i
24 de desembre.
En relació amb els dos dies festius addicionals anuals que els ajuntaments
han de designar, pel que fa als anys 2022 i 2023 i comunicar-ho a la
direcció General de Comerç.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:
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1.

Els dos dies festius addicionals anuals per a Centelles seran:
Any 2022, els dies 1 de setembre i 31 de desembre.
Any 2023, els dies 1 de setembre i 30 de desembre.

2. Donar-ne la màxima difusió a tots els establiments comercials.
3. Notificar la part dispositiva de l’acord al Departament d’Empresa i
Coneixement.”
(...)
Us ho notifico, en compliment del que disposa l’article 194 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. Contra
aquest acord podeu interposar el recurs que detallem al dors.
Centelles, 16 de juliol de 2021
La secretaria accidental
M. Àngels Bardolet Casas

