Nota de premsa
Terrassa, 26 de febrer de 2014

Els comerços de Terrassa obriran els diumenges 14
i 28 de desembre
El Consell de Comerç ha fixat avui els nous dies festius d’obertura

La comissió permanent del Consell de Comerç de Terrassa ha establert el 14 i el 28
de desembre com a festius d’obertura per a 2014. La decisió s’ha acordat en una
reunió que ha tingut lloc avui dimecres. Aquests dos dies s’afegeixen als vuit festius
existents fins ara, en compliment de la nova llei d’horaris comercials.
El ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 12 de febrer la nova llei
d’horaris comercials que permet als comerços l’obertura al públic deu dies festius
l'any. El text estableix que els dos dies que ara s’afegeixen els ha de fixar cada
ajuntament per al seu àmbit municipal. En el cas de Terrassa, el consistori va decidir
sotmetre la qüestió a la comissió permanent del Consell de Comerç de Terrassa.
Aquest òrgan consultiu aplega representants de tots els partits polítics amb
representació municipal, les associacions de comerciants dels eixos comercials de la
ciutat, les associacions de concessionaris dels mercats municipals, la Cecot i el
Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, a més de diferents serveis municipals. A
la reunió d’avui, la comissió ha considerat que, des del punt de vista de demanda i
rendibilitat, el desembre és el millor mes de l’any per a afegir festius d’obertura.
D’aquesta manera, els festius del 2014 que obriran al públic els comerços de
Terrassa són els següents: 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre i
6, 8, 14, 21 i 28 de desembre.
Ara, l’Ajuntament comunicarà oficialment a la Generalitat la seva decisió d’obrir
aquests dos diumenges de desembre per a que aquesta en prengui nota i formalitzi
el nou calendari.
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