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ATÈS que s’han posat de manifest problemes d’ordre públic i molèsties
ciutadanes motivada pel consum de begudes alcohòliques, i entenent que
aquesta situació pot ser pal·liada per mitjà del tancament d’establiments
comercials en horari nocturn.
VIST l’informe de l’Intendent Major, de 23 de març de 2010, Cap de la
Guardia Urbana de L’Hospitalet on posa de relleu aquests fets.
VISTA la providència del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Governació de data
25.03.2010 la qual proposa una limitació horari per als establiments
compresos en l’article 2.1.i) de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’Horaris
Comercials a Catalunya dins de l’àmbit territorial que delimita en la seva
providència motivada per una major incidència de l’obertura d’establiments
en horari nocturn en l’ordre públic.
ATÈS que d’acord amb la definició contemplada en l’article 2.1 i 2.2 del
Decret 378/2006, de 10 d’octubre de desenvolupament de la Llei 18/2005, de
27 de desembre, d’Equipaments Comercials expressament declarat vigent
per la Disposició Transitòria 3a. de la Llei 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials, s’entén per ESTABLIMENTS DE
VENDA PERSONALITZADA: Els establiments comercials de petites
dimensions, generalment ubicats en la trama urbana, on el venedor atén de
manera individual a cada comprador, i d’acord amb la mateixa norma es
defineix legalment com a ESTABLIMENTS DE VENDA EN RÈGIM
D’AUTOSERVEI: aquells establiments dedicats a la venda de productes de
consum quotidià, bàsicament alimentació i drogueria, dels quals el client
s’abasteix directament tot i que puguin incloure seccions ateses amb el
sistema de venda personalitzada sempre que la seva superfície de venda
sigui inferior a 150 m2.
VIST que l’article 2.4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’Horaris
Comercials faculta a l’Ajuntament per tal de disposar l’obligatorietat de
tancament en horari nocturn dels establiments que pretenguin acollir-se a
qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari general establertes en el
present article, prèvia la comunicació al consell assessor en matèria de
comerç local i a la Direcció General de Comerç.
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VIST l’informe de la Secretaria General, en funcions, L’H 6/2010, relatiu a les
mesures a adoptar per tal de pal·liar la venda il·legal en horari nocturn de
begudes alcohòliques, que contempla la possibilitat de limitació horària de
l’obertura al públic dels comerços inclosos en l’article 2 de la Llei 8/2004, per
raons d’ordre públic.
VISTES les competències atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 21.1.s)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 53.1.u) 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, aquesta
ALCALDIA-PRESIDENCIA,
DISPOSA:
PRIMER. – ACORDAR la limitació horària de l’obertura dels establiments
compresos en l’article 2.1.i) de la Llei 8/2004 de Horaris Comercials de
Catalunya, determinant que aquests establiments han de romandre tancats i
no realitzat cap activitat de venda en horari nocturn, entre les 22.00 hores i
les 7.00 hores.
Els establiments afectats per aquesta limitació horària són els
ESTABLIMENTS ESPECIALITZATS EN LA VENDA PERSONALITZADA I
ELS ESTABLIMENS EN RÈGIMEN D’AUTOSERVEI, els titulars dels quals
són petites o mitjanes empreses comercials i de superfície de venda que no
superi els 150 m2, d’acord amb la definició legal que es recull a la part
expositiva d’aquesta resolució.
SEGON.- DISPOSAR l’aplicació d’aquesta limitació horària en els àmbits
territorials que es descriuen a continuació :
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a)

ZONA NORD:
següents:

Amb

els

límits

i

d’acord

amb

el

plànol
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b) ZONA CENTRE: Amb els límits i d’acord amb el plànol següents:
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TERCER.- DISPOSAR la entrada en vigència d’aquesta mesura de
limitació horària amb efectes de l’1 de Maig de 2010, sempre que
prèviament, i en compliment del que disposa l’article 2.4 de la Llei 8/2004,
d’Horaris Comercials s’efectuï l’oportuna comunicació al Consell del Comerç
d’aquest Municipi i a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya.
0B

QUART.- NOTIFICAR aquesta Resolució al President del Consell Municipal
del Comerç i a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, als efectes previstos en l’apartat anterior de la present resolució, i
als comerciants afectats.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquesta Resolució a l’Àrea de Governació, al
Servei d’Activitats Reglades, a la Prefectura de la Guardia Urbana i fer-ne
difusió a la pàgina web municipal.
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