
 

 

DECRET DEL 25-11-2020, RELATIU A L’OBERTURA DELS COMERÇOS EL 14 DE MARÇ 

DEL 2021, DIA DE LA CONSTITUCIÓ. 

 

 
 

Decret del 25-11-2020, relatiu a l’obertura dels 

comerços el 14 de març del 2021, Dia de la 

Constitució. 

La Llei de declaració del Dia de la Constitució, del 8 

d’octubre de 1998, estableix que el 14 de març, Dia 

de la Constitució, és un dia festiu de compliment 

obligatori, retribuït i no recuperable per a tots els 

sectors, i fixa unes excepcions per als sectors 

relacionats directament amb el turisme. 

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 per decret legislatiu de 14 de 

setembre del 2011, declara novament el dia 14 de 

març com a dia de tancament obligatori. No obstant 

això, en l’article 4.2 es preveu la possibilitat que el 

Govern suspengui –abans de l’1 de gener de cada 

any– l’obligació de tancament dels comerços quan el 

dia 14 de març s’escaigui en cap de setmana, en 

festiu o en període de previsible afluència turística. 

Considerant la conjuntura econòmica actual i que el 

dia 14 de març del 2021 s’escau en diumenge i en 

època de previsible forta afluència turística, el 

Govern ha considerat convenient permetre que els 

comerços que ho desitgin, puguin desenvolupar la 

seva activitat aquest dia, si bé el patró ha de 

compensar l’activitat de l’assalariat que durant 

aquest dia presta els serveis a l’empresa, de 

conformitat amb les disposicions legals vigents, 

segons el que disposa l’article 2 del Decret del 25-

11-2020 pel qual s’aprova el calendari laboral 

corresponent a l’any 2021. 

A proposta del ministre de Presidència, Economia i 

Empresa, el Govern, en la sessió del 25 de 

novembre del 2020, ha aprovat aquest Decret: 

Article 1 

Se suspèn l’obligació de tancament dels comerços el 

dia 14 de març del 2021, Dia de la Constitució. Així, 

els comerços podran exercir la seva activitat en els 

horaris que estableixen els articles 2 i 3 del 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 per decret legislatiu de 14 de 

setembre del 2011. 

Article 2 

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

2021, 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 de festa 

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. 

Disposició final 

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser 

publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
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Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

Andorra la Vella, 25 de novembre del 2020 

Xavier Espot Zamora 

Cap de Govern 
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