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2. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, a ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual
s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019 assenyala com a
festes laborals a Catalunya els següents dies:
1 de gener (Cap d’any)
19 d’abril (Divendres Sant)
22 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
3. En la Junta de Govern Local del 27 de juny de 2016 es va acordar els següents dos
dies festius locals,
21 de gener de 2017 (Sant Sebastià)
8 de juliol de 2017 (Sant Ot)
4. El departament d’Empresa i Ocupació, a l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, pel
qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i
dies festius per als anys 2019, fixa a l’article 1 l’autorització d’obertura de 8 dies
festius:
13 de gener de 2019
7 de juliol de 2019
12 d’octubre de 2019
1, 6,8,15 i 22 de desembre de 2019
5. L’article 2 de l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, preveu que els ajuntaments
puguin modificar fins a dues de les dates proposades en l’article 1
6. A l’article 6 l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, preveu que els Ajuntament
puguin proposar dos dies addicionals d’obertura comercial autoritzada que, en cas de
no ser comunicats degudament s’especifica en l’article 6 que els dos dies aplicables
seran:
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30 de juny de 2019
29 de desembre de 2019
A la vista del que s'ha dit, a l’empara dels art. 54. 2 b) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, per unanimitat S'ACORDA:
*Primer. Permetre l’obertura dels establiments comercials 7 dels 8 dies del 2019 que
cauen en diumenges i/o dies festius establerts en base a l’’Ordre EMO/156/2015:
13 de gener de 2019
12 d’octubre de 2019
1, 6,8,15 i 22 de desembre de 2019
*Segon. Substituir els dies 7 de juliol pel 20 d’octubre de 2019 en base a l’article 2 de
la mateixa ordre.
*Tercer. Permetre la obertura d’establiments comercials els següents dos dies del
2019 que cauen en diumenges, en base a l’article 6 de la mateixa ordre.
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- 8 de setembre de 2019
- 29 de desembre de 2019
*Quart. Permetre muntar els Mercats tots els dimarts i dissabte del 2019 a excepció
dels següents 3 dies:
-

1 de gener (Cap d’any)
27 d’agost ( Festa Major)
19 d’octubre ( Fira de Sant Ermengol)

*Cinqué. Comunicar aquest acord a l’Associació de comerciant de la Seu d’Urgell –
UBSU-, a l’Associació d’Empresaris de l’alt Urgell - AEAU, a les persones que tenen
llicència per al Mercat del 2018 i a la Policia Municipal.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de l'Alcalde.
La Seu d'Urgell, 29 d'octubre de 2018

Ramon Miñambres Rebés
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Vist-i-plau
L'alcalde,
Albert Batalla i Siscart
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