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DECRET

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, les Administracions públiques han 
ordenat l’aplicació de mesures per protegir les persones del risc de contagi.

L’alcalde, mitjançant Decret, va ordenar que les botigues a l’abast -tiendas de 
conveniencia- tanquessin en horari nocturn, entre les 21.00h i les 7.00h, com a mesura 
per evitar un problema de salut pública, degut a la situació que s’havia provocat,
d’aglomeracions de persones en horari nocturn. Aquesta mesura s’havia de mantenir 
mentre durés la declaració de l’estat d’alarma.

Amb l’objectiu de flexibilitzar l’horari establert pel Decret de l’Alcaldia núm. 1801/2020, 
de 31 de març, en consonància amb altres mesures que ja s’han adoptat en compliment 
del Pla per a la transició vers una nova normalitat, procedeix fixar el límit en què les 
botigues a l’abast podran romandre obertes, fins les 23h.

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.

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,

RESOLC:

Primer .- Fixar l’horari en què les botigues a l’abast podran romandre obertes, de les 
7.00h fins les 23h, mentre duri la declaració de l’estat d’alarma.

Segon.- Publicar aquesta resolució per a comú coneixement de la ciutadania i dels 
titulars d’establiments afectats.

Tercer.- Traslladar aquesta resolució al departament competent en matèria de comerç, 
del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

El Prat de Llobregat
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