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Secretaria 
EXP: 2020A003000001 
 

DECRET D'ALCALDIA 
 
 
 
« Vist l’informe emès en data 4 de maig de 2020 per l’Inspector Cap de la Policia Local 
de l’Ajuntament de Salt, en relació als horaris de funcionament per al comerç minorista 
d’alimentació i accés a les hortes del terme municipal, del següent tenor literal: 
 
“Antecedents 

 
Atès que el passat dia 06 d’abril de 2020 mitjançant DECRET d’Alcaldia es va limitar 
els horaris d’obertura del comerç minorista a Salt fins a les 20:00 h, als establiments 
següents:  
 

Establiments comercials minoristes d'alimentació i de begudes.  

Establiments de venda de productes higiènics, tintoreries i bugaderies.  

Establiments de venda de premsa, de productes de papereria i estancs.  

Establiments de venda d'equips tecnològics i de telecomunicacions.  

Establiments de venda d'aliments per a animals de companyia.  

Establiments de comerç per internet, telefònic o de correspondència.  
 
Atès que el passat dia 06 d’abril de 2020 mitjançant DECRET d’Alcaldia es va limitar 
temporalment els horaris d’accés a les hortes de 09:00 h a les 11:00 h i de les 16:00 h 
a les 18:00 h de la tarda. 
 
Vist que avui dia 04 de maig de 2020 a Catalunya s’ha entrat en fase 0 de 
desconfinament on es comencen a anul·lar diferents limitacions en diferents àmbits 
d’activitats que incloent entre altres activitats les personals , laborals, comerç minorista 
i activitats de prestació de serveis. 
 
Conclusions  
 
Per tot això el sota signant informa favorablement que mitjançant Decret d’Alcaldia 
es disposi l’anul·lació de les limitacions dels horaris de funcionament del comerç 
minorista dels establiments relacionats al primer punt d’aquest informe i els horaris 
limitats d’accés a les hortes en el terme municipal de Salt que es van disposar per 
Decret d’Alcaldia de data 06 d’abril de 2020.” 
 
Vist el que disposa l’Ordre Ministerial SND/381/2020, de 30 d’abril, per la que es 
permet la realització d’activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions 

agrícoles, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les seves atribucions,» 
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D I S P O S A :        
 
« 1r.- DEIXAR SENSE EFECTE el decret d’Alcaldia 2020LLDA001315 de 6 d’abril de 
2020 de limitacions horàries a comerç minorista i accés a les hortes de Salt. 
 
2.- Els desplaçaments a les hortes es faran segons el que determina l’Ordre Ministerial 
SND/381/2020, de 30 d’abril, en els seus articles 2 i 3: 
 

1 – En tot cas, els desplaçaments contemplats en aquesta ordre es realitzaran 
atenent a les normes dictades per les autoritats competents per a garantir la 
protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans. 
 
2 – Aquests desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització 
de les tasques indispensables i la recollida dels productes necessaris, llevat de 
causa degudament justificada. 
 
3 - Els treballs als que es refereix aquesta ordre es faran de forma individual, 
llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per 
una altra causa justificada, i pel temps indispensable. 

 
No obstant això, us recomano: 
 

 Respectar les distàncies interpersonals  (d’1,5 a 2 metres) 
 

 Fer ús de mascaretes. 
 
3.- DONAR-NE màxima publicitat d’aquestes mesures, mitjançant tauler d’edictes, 
pàgina web municipal i xarxes socials. 
 

4.- DONAR COMPTE al ple en la propera sessió que celebri.» 
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