RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Identificació de l’informe
Limitació de l’horari d’obertura dels establiments comercials dedicats a botigues a l’abast que
distribueixen aliments i articles diversos
Fets

2. D’acord amb la normativa reguladora del comerç, els establiments comercials poden fixar
l’horari de la seva activitat amb certes limitacions. L’article 37.4 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost,
de comerç, serveis i fires, disposa que per raons d’ordre públic, de convivència o
mediambientals, els ajuntaments poden acordar l’obligatorietat de tancament en horari nocturn
o la variació de l’horari dels establiments.
3. Hi ha constància que alguns establiments comercials, bàsicament, botigues a l’abast
(definides com l’establiment comercial amb superfície de venda igual o inferior a 500 m2, obert
al públic almenys durant 18 hores al dia que distribueix, entre d’altres, productes d’alimentació i
articles diversos), als que no són d’aplicació les limitacions generals d’horaris que sí afecten a
altres establiments comercials, estan provocant situacions d’aglomeracions de persones en
horari nocturn, que no només suposen afectació a la convivència sinó que en l’actual situació
de crisi sanitària, pot suposar un problema de salut pública.
4. Vist l’informe tècnic municipal.
Fonaments de Dret
Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l'article 53.1,
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya,
Per tot això,
Resolc:
1. Ordenar que les botigues a l’abast d’alimentació i articles diversos, tanquin en horari nocturn,
entenent com a tal el comprès entre les 21.00h i les 7.00h, mentre duri la declaració de l’estat
d’alarma.
2. Publicar aquesta resolució per a comú coneixement de la ciutadania i dels titulars dels
establiments afectats.
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1. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 amb la finalitat de protegir la salut i la
seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut
pública. Des de llavors i mitjançant diferents instruments normatius, tant el Govern de l’Estat
com el de la Generalitat, com aquesta mateixa Alcaldia, han ordenat l’aplicació de diferents
mesures per protegir a les persones del risc de contagi i per garantir la prestació de serveis
essencials.

3. Traslladar aquesta resolució al departament competent en matèria de comerç, Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica.
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