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Número ALC/562/2021

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Comerç
IDENTIFICACIÓ
Aprovació autorització obertura establiments l'1 de maig 2021
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ANTECEDENTS
Primer. El proper dissabte 1 de maig és festiu al calendari laboral. Tot i això, d’acord amb el
que estableix l’ordenança el mercat de venda no sedentària de la Garriga, el mercat no
sedentari se celebrarà, amb les condicions habituals de perimetració, control d’aforament i
mesures higièniques que estableix la normativa COVID vigent.
Segon. La llei 18/2017, de 1 d’agost, de comerç, serveis i fires, estableix respecte als horaris
comercials als articles 36 i 37
“Article 36. Horari general
1. Els 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.
2. No obstant el que estableix l'apartat 1, els establiments comercials de venda al públic de mercaderies
poden establir l'horari comercial de llur activitat tenint en compte que:
a) Els establiments comercials 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.
b) El nombre d'hores setmanals en què els establiments comercials poden romandre oberts és de setanta-cinc,
com a màxim.
c) El nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments és de vuit l'any. Cada
ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, i els ha de comunicar d'acord
amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de comerç.
d) Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el
diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.
3. Els comerciants, dins el marc establert per l'apartat 2, poden fixar lliurement la distribució de l'horari
general durant els dies feiners de la setmana, i també l'horari corresponent als diumenges i festius d'activitat
autoritzada.
4. La regulació que estableixen els apartats 2 i 3 és aplicable a les activitats comercials ocasionals o efímeres
que es facin en sales d'hotels, de restaurants, recintes firals i similars.
5. El departament competent en matèria de comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària
establerta per la lletra a de l'apartat 2 per als establiments situats en una zona determinada, per als
establiments i àrees d'establiments d'un sector d'activitat comercial concret amb motiu d'un esdeveniment
promocional o d'impacte especial en el sector, o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada
prèvia de l'ajuntament corresponent, que ha d'aportar la delimitació de la zona afectada o concretar el sector
d'activitat comercial afectat per un esdeveniment promocional o d'impacte especial, si s'escau, sempre que la
modificació no comporti l'increment del temps setmanal autoritzat d'obertura en dies feiners.
6. Els ajuntaments poden sol·licitar modificacions en l'horari comercial general quatre vegades l'any com a
màxim. Cada modificació pot incloure un canvi en l'horari comercial per un màxim de dos dies feiners
consecutius. En el cas del municipi de Barcelona, aquest límit es pot establir per districtes.
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Article 37. Exclusions de l'horari comercial general
1. Les limitacions que estableix l'article 36 no afecten els casos següents:
a) Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa,
plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l'abast.
b) Els establiments instal·lats en punts fronterers i els que només són accessibles des de l'interior de les
estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
c) La venda de combustibles i carburants, sense que aquesta excepció afecti els establiments comercials
annexos a les gasolineres llevat que es limitin, essencialment, a la venda de recanvis i altres productes
complementaris de l'automoció.
d) Els establiments situats en municipis turístics, d'acord amb el que estableix l'article 38.
e) L'activitat comercial de venda no sedentària autoritzada en sòl de titularitat pública i la que es duu a terme
a les fires mercat.
f) Els establiments situats en l'entorn immediat dels mercats de marxants, que poden obrir durant el
mateix horari en què es fa el mercat. Els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l'àrea corresponent,
poden autoritzar l'obertura d'aquests establiments, i l'autorització acordada s'ha de comunicar al
departament competent en matèria de comerç.
g) Les farmàcies, que es regeixen per llur normativa específica.
h) Els establiments integrats en recintes d'afluència turística, com ara museus, exposicions, monuments,
centres recreatius turístics, parcs d'atraccions o temàtics, als quals estan directament vinculats pel producte
comercialitzat.
i) Els establiments comercials integrats en establiments hotelers, sempre que l'activitat que s'hi dugui a terme
tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer.
j) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin
autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la
superfície de venda no superi els 150 metres quadrats, i que tinguin una oferta orientada essencialment a
productes de compra quotidiana d'alimentació.
k) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals siguin
autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, situats en
municipis de menys de 5.000 habitants, sempre que la superfície de venda no superi els 150 metres quadrats,
amb l'autorització prèvia del ple municipal i la comunicació de l'ajuntament al departament competent en
matèria de comerç.
l) Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de productes pirotècnics, que
poden romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tots els diumenges i festius del mes de juny durant un
màxim de quinze hores dins la franja horària compresa entre les set del matí i les deu del vespre.
m) Les activitats comercials efímeres, només si estan directament i exclusivament vinculades pel producte
comercialitzat a un esdeveniment cultural, esportiu o firal amb el qual coincideix en el temps,
independentment de la modalitat comercial en què es dugui a terme.
n) Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de llibres poden romandre oberts
al públic els dies 22 i 23 d'abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, si un d'aquests dos dies o tots dos
s'escauen en festiu.
o) Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de lleure els titulars
dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació
europeu, amb una superfície de venda que no superi els 300 metres quadrats. S'ha d'establir, per mitjà d'una
ordre del conseller del departament competent en matèria de comerç, la relació d'activitats comercials i els
requisits per a aplicar l'excepció que estableix aquesta lletra.
2. Els establiments situats en municipis turístics i les botigues a l'abast han d'avançar l'horari de tancament a
les vuit del vespre, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre, i han de romandre tancats els dies 1 de gener i
25 de desembre.
3. 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.
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4. Els ajuntaments, per raons d'ordre públic, de convivència o de salut pública, poden prohibir la venda de
begudes alcohòliques a les botigues a l'abast en horari nocturn, de conformitat amb el que determina la Llei
20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència,
o la legislació que la substitueixi, amb la comunicació corresponent al departament competent en matèria de
comerç.”
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Tercer. Atès l’interès que han mostrat alguns empresaris del sector de comerç i serveis del
municipi, per obrir els seus establiments dissabte 1 de maig, s’ha fet consulta per correu al
Departament de comerç de la Generalitat de Catalunya, consta a l’expedient la resposta
rebuda ( document Aupac núm: 44398/2021 ) i que és la següent:
“Amb relació a la vostra consulta, us informem que es tracta d'una situació puntual que es produeix aquest
any per coincidir l'1 de maig amb dissabte, i, per tant, amb el dia de la setmana en el qual es realitza el vostre
mercat.
L'excepció que esmenteu, que comporta l'aplicació d'un procediment per part de l'Ajuntament a fi d'autoritzar
l'obertura dels establiments comercials situats a l'entorn immediat del mercat de marxants, amb delimitació
prèvia de l'àrea corresponent (article 37.1, lletra f, de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires),
està prevista, en general, per a situacions en les quals el mercat té lloc en dia festiu usualment.
Per aquest motiu, considerem que per poder fer l'obertura l'1 de maig, els establiments de l'entorn immediat al
mercat setmanal es poden acollir al supòsit d'excepcionalitat de les limitacions horàries previst per la legislació
d'horaris comercials, però sempre que l'establiment disposi d'una superfície de venda no superior a 300 metres
quadrats i el titular de l'establiment sigui una PIME (article 5.2 de la Llei estatal 1/2004, de 21 de desembre,
d'horaris comercials).”

Quart. Consta a l’expedient el plànol de l’entorn immediat del mercat de venda no
sedentària ( document Aupac núm. 44399/2021)
Cinquè. El 26 d’abril, la tècnica de promoció econòmica, ha emès informe on conclou que:
“atenent a la situació delicada per les restriccions COVID que estan patint els establiments, i
atenent que diumenge 2 de maig és el dia de la mare, punta de vendes per al sector comercial,
considera oportú que l’ajuntament de la Garriga s’aculli al que s’estableix a l’article 36.d) i per
tant proposa:
-

-

S’autoritzi als establiments comercials situats a l’entorn immediat del mercat de venda no
sedentària, que es grafien en plànol adjunt, la seva obertura dissabte 1 de maig, en horari
de mercat (de 8,30h a 13,30h)
Se’n faci la comunicació necessària fent trasllat a l’associació de comerciants (ASIC) i es
pengi a l’e-tauler per a coneixement de tots.
Es comuniqui l’autorització acordada al departament competent en matèria de comerç de
la Generalitat de Catalunya
Es faci trasllat a les àrees de Seguretat Ciutadana i Governació per al seu coneixement”

FONAMENTS JURÍDICS
Llei 18/2017, de 1 d’agost, de comerç, serveis i fires,
Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària de la Garriga
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
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de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic
del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà avocar en
qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent de
procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i autoritzar l’obertura, el dissabte 1 de maig
del corrent, en horari de mercat (de 8,30h a 13,30h), als establiments comercials situats a
l’entorn immediat del mercat de venda no sedentària, que es grafien en plànol adjunt.
Segon. Notificar-ho a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Notificar-ho a l’Associació de comerciants, serveis i restauració de La Garriga de
conformitat amb la legislació vigent
Quart. Publicar la present Resolució al tauler d’anuncis electrònics de l’Ajuntament ( e tauler) i
a la seu electrònica.
Cinquè. Traslladar a l’àrea de Seguretat Ciutadana i Governació per al seu coneixement la
present resolució.
Quart. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la Junta
de Govern Local.
Ho mana i signa,

En dona fe,
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Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
27-04-2021 19:22:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
28-04-2021 09:29:00
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