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DECRET
La situació epidemiològica que està vivint Catalunya ha comportat que el Comitè tècnic
del Procicat hagi adoptat una sèrie de mesures de contenció d’una sèrie d’activitats per
frenar la transmissió del virus de la COVID-19, que s’han plasmat en la Resolució
SLT/1840/2020, de 24 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 (DOGC
núm. 8185A-24.07.2020), d’acord amb l’article 55 k) de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre,
de salut pública.
Entre aquestes mesures figura la limitació de l’horari màxim d’obertura d’algunes
activitats, fixant-lo com a màxim a les 24h, llevat que les ordenances municipals
continguin l’obligació d’horari de tancament anterior. Aquesta limitació s’estableix per a
un període de 15 dies.
En aplicació d’això i tenint en compte el que disposa l’article 37.3 de la Llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, procedeix limitar l’horari de l’activitat de les botigues
a l’abast, per adequar-lo a les mesures establertes en la Resolució SLT/1840/2020 amb
la finalitat d’ evitar aglomeracions de persones en horari nocturn que poden suposar
afectació a la convivència i un problema de salut pública.
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 .Establir l’horari de tancament de les botigues a l’abast -tiendas de
conveniencia- com a màxim a les 24 hores. Aquesta mesura serà d’obligat compliment de
forma immediata i durant 15 dies.
Segon.- Publicar aquesta resolució per a comú coneixement de la ciutadania i dels
titulars d’establiments afectats i donar-ne trasllat a la Policia Local perquè vetlli pel seu
compliment.
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Tercer.- Traslladar aquesta resolució al departament competent en matèria de comerç,
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
El Prat de Llobregat
Dona fe, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD
128/2018
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