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ASSUMPTE
Mesures urgents i complementàries en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Número d'expedient X905/UO242/2020/000001

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut eleva la situació d’emergència de salut pública
ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.
En data 11 de març la Generalitat de Catalunya dicta la resolució SLT/704/2020, per la qual s’adopten mesures de
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARS-COV-2 –DOGC 11 de març de 2020-, i la resolució SLT/720/2020, complementària de l’anterior –DOGC 13 de
març de 2020-.
En data 14 de març de 2020, es publica al BOE el Reial Decret 463/2020, de la mateixa data, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
El dia 12 de març es va activar el Protocol d’actuació del Pla Bàsic d’Emergències Municipal per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en fase d’emergència 1.
Vist que segons s’indica a l’acta de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) de data 23
de març de 2020, i que a continuació es transcriu:
"En data d’avui i en el marc de la coordinació i el seguiment de la declaració de l’estat d’alarma, se’ns informa de:
- Donat que els comerços al detall amb predomini de productes alimentaris i begudes en establiments no
especialitzats, amb una superfície comercial d’atenció al públic inferior a 300 m2 i de les botigues de conveniència a
la trama urbana consolidada tenen obert fins a les 23:00h
- Donat que el fet de mantenir obert l’establiment fins a aquestes hores propicia un moviment de persones amb cert
descontrol de les mesures imposades pel reial decret que declara l’estat d’alarma.
- Donat que aquest moviment està alterant la convivència i les normes socials necessàries per a una correcta
aplicació de les obligacions dels ciutadans de respectar el confinament per tal de controlar la pandèmia del covid-19.
Es proposa:
- Que a la major brevetat possible i pel mitjà que els serveis jurídics considerin, es limiti l’horari de tancament
d’aquests establiments a tot el terme municipal de Sant Boi de Llobregat fins a les 21 hores.
D’acord amb els antecedents fins ara descrits cal tenir en compte la normativa reguladora dels horaris comercials
segons la qual:
Primer.- D’acord amb l’establert a l’article 36 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, els
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establiments comercials i els dedicats a la prestació de serveis poden establir lliurement l’horari de llur activitat, tenint
en compte la conciliació familiar, sens perjudici de la legislació laboral i de les condicions i drets dels treballadors.
Això no obstant, l’apartat 2n de l’article 36 preveu que els establiments comercials de venda al públic de mercaderies
poden establir l’horari comercial de llur activitat tenint en compte, entre d’altres extrems, que no poden romandre
oberts ni portar a terme cap activitat de venda els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21.00 h i les
6.00 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22.00 h a les 7.00 h.
Segon.- Quant als establiments de règim horari especial, havent-se interposat recurs d’inconstitucionalitat núm. 53322017 contra determinats preceptes de la Llei 18/2017, actualment es troben suspensos en la seva vigència els
apartats 1 (lletres j, k) i 2 de l’article 37, havent-nos de remetre a l’establert a l’article 5 de la Llei estatal 1/2004, de 21
de desembre, d’horaris comercials, que regula els establiments amb règim especial d’horaris, estableix el següent:
1. Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa,
combustibles i carburants, floristeries i plantes i les denominades botigues de conveniència, així com les instal·lades
en punts fronterers, en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri i en zones de gran afluència turística,
tindran plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic en tot el territori nacional.
2. També tindran plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic en tot el territori
nacional els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors, que disposin d'una superfície útil per
a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de
distribució que no tinguin la consideració de petita i mitjana empresa segons la legislació vigent.
3. S'entendrà per botigues de conveniència aquelles que, amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic no
superior a 500 metres quadrats, romanguin obertes al públic almenys divuit hores al dia i distribueixin la seva oferta,
en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguines, regals i articles
varis.
Tercer.- Respecte d’aquests establiments amb règim especial d’horaris la Disposició Addicional 3a de la Llei 1/2004
estableix que les Comunitats Autònomes podran dictar les normes necessàries perquè els Ajuntaments puguin
acordar, per raons d’ordre públic, el tancament, de manera singularitzada, d’establiments que venguin begudes
alcohòliques. Per la seva banda, l’article 37.3 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, no suspès
en la seva vigència pel Tribunal Constitucional preveu 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 que volen acollir-se a qualsevol de les causes d'exclusió de l'horari general establert per aquest article,
amb la comunicació corresponent al departament competent en matèria de comerç.
Atenent doncs el fins ara exposat, en el present supòsit, i d’acord amb l’indicat a la reunió del Centre de Coordinació
Operativa Municipal (CECOPAL) de data 23 de març de 2020, els comerços al detall amb predomini de productes
alimentaris i begudes en establiments no especialitzats, amb una superfície comercial d’atenció al públic inferior a
300 m2 i de les botigues de conveniència a la trama urbana consolidada tenen obert fins a les 23:00h i aquesta
circumstància està propiciant un moviment de persones amb cert descontrol de les mesures imposades pel Real
Decret que declara l’estat d’alerta nacional que poden arribar a alterar la convivència en el marc de les normes
socials necessàries per una correcta aplicació de les obligacions dels ciutadans de respectar el confinament per tal
de controlar la pandèmia del COVID-19.
Atès que, la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 justifica la necessitat d’actuar de manera immediata. En aquest
sentit, l’adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part d’aquest ajuntament per a fer front a les
situacions d’emergència social personal o familiar conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 resta
emparada en l’actual situació d’emergència.
Vist que l’alcaldessa, a la vista del que disposa la lletra m) de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local Municipal, pot adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o de
infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
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Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/03/2020

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i l'article 53 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;
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RESOLC
Primer.- Ordenar l’obligatorietat de tancament en horari nocturn dels comerços al detall amb predomini de productes
alimentaris i begudes en establiments no especialitzats, amb una superfície comercial d’atenció al públic inferior a
300 m2 i de les botigues de conveniència a la trama urbana consolidada de les 21:00h a 06:00h , per raons d’ordre
públic i convivència en el marc de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Segon.- Comunicar aquesta mesura al departament competent en matèria de comerç.
Tercer.- Aquesta mesura mantindrà la seva vigència mentre duri l’actual estat d’alarma o les seves respectives
pròrrogues, en el seu cas.
Quart.- Donar compte immediatament al Ple d’aquest decret.

Signat electrònicament:
Lluïsa Moret i Sabido
Alcaldessa
Data: 27/03/2020
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