
   
 

DECRET DEL 12-2-2020 PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET DEL 18-12-2019 
RELATIU A L’OBERTURA DELS COMERÇOS EL 14 DE MARÇ DEL 2020, DIA DE 
LA CONSTITUCIÓ. 

Decret 

Decret del 12-2-2020 pel qual es modifica el 

Decret del 18-12-2019 relatiu a l’obertura 

dels comerços el 14 de març del 2020, Dia 

de la Constitució. 

Vista la Llei de declaració del Dia de la 

Constitució, del 8 d’octubre de 1998; 

Vist el text refós de la Llei 92/2010, del 16 de 

desembre, d’horaris comercials i de dret al 

descans setmanal en diumenge per a les 

persones que treballen en el comerç, 

modificada per la Llei 07/2011, del 12 

d’agost, publicat pel Decret legislatiu del 14 

de setembre del 2011; 

Vist el Decret del 18-12-2019 relatiu a 

l’obertura dels comerços el 14 de març del 

2020, Dia de la Constitució; 

Vista la petició conjunta dels representants 

de la Confederació Empresarial Andorrana 

(CEA) i de la Unió Sindical d’Andorra 

(USdA), i la petició dels representants de 

l’Associació Eix Central, ambdós registrades 

en data 6 de febrer del 2020 i mitjançant les 

quals les entitats demanen que se 

suspengui el tancament obligat dels 

comerços el dia 16 de març del 2020 i que 

es reconsideri el mecanisme compensatori 

previst a l’article 2 del Decret del 18-12-2019 

relatiu a l’obertura dels comerços el 14 de 

març del 2020, Dia de la Constitució, que 

fixa el dilluns 16 de març com a festa 

d’obligat compliment per als comerços; 

Considerant que el Decret del 13-11-2019 

pel qual s’aprova el calendari laboral 

corresponent a l’any 2020 estableix el 

mecanisme compensatori perquè el patró 

compensi l’activitat traslladant el dia festiu a 

un altre dia i, a més, donant a l’empleat un 

altre dia de festa suplementari retribuït, i que 

l’objectiu és privilegiar el mutu acord entre 

les parts; 

A proposta del ministre de Presidència, 

Economia i Empresa, el Govern, en la sessió 

del 12 de febrer del 2020, ha aprovat aquest 

Decret de modificació amb el contingut 

següent: 

Article únic 

Modificació de l’article 2 

L’article 2 del Decret del 18 de desembre del 

2019 relatiu a l’obertura dels comerços el 14 

de març del 2020, Dia de la Constitució, 

queda redactat com segueix: 

“Article 2 

Se suspèn el tancament obligatori dels 

comerços el dia 16 de març del 2020. 

En el cas que l’assalariat treballi el dia 14 de 

març de 2020, el patró l’ha de compensar 

traslladant aquest dia festiu a un altre dia 

pactat de mutu acord. A més el patró ha de 



   
donar a l’empleat un altre dia suplementari 

retribuït. 

Si la compensació no es pot materialitzar 

totalment o parcialment en els termes 

esmentats, el patró ha de retribuir els dies 

de descans compensatori no gaudits com a 

dies de treball efectiu, és a dir, segons el 

salari tipus de l’hora ordinària, entenent 

aquest salari com una vuitena part de la 

remuneració convinguda per la jornada legal 

de treball de vuit hores i no com a dies 

naturals.” 

Per a tot el que no està previst en aquest 

Decret són aplicables les disposicions 

contingudes en el Decret del 13-11-2019 pel 

qual s’aprova el calendari laboral 

corresponent a l’any 2020. 

Disposició final 

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de 

ser publicat al Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra. 

Cosa que es fa pública per a coneixement 

general. 

Andorra la Vella, 12 de febrer del 2020 

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern 
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