NOTA INFORMATIVA
Davant la crisi sanitària que s’està produint actualment a causa del coronavirus COVID-19, la
Generalitat recorda a les administracions locals valencianes que tota mesura que es puga decidir
prendre ho ha de ser atenent a les recomanacions de les autoritats especialistes en cada cas,
particularment les sanitàries.
És important, per tant, evitar la descoordinació entre administracions.
Si calguera prendre decisions que suposen mesures restrictives de les activitats econòmiques, aquestes
han de respectar els principis de NECESSITAT (només prendre-les si la situació realment ho fa
necessari), NO DISCRIMINACIÓ (les mesures han de ser equivalents a totes les activitats similars),
i PROPORCIONALITAT (només les mesures necessàries i en el grau necessari), en aplicació de la
Directiva 2006/123/CE.
Així, per exemple, és possible decidir tancar els establiments comercials d’una determinada localitat,
però en eixe cas caldrà analitzar:
a) Si és NECESSARI. Caldrà atendre a les recomanacions de les autoritats sanitàries i d’emergències
al respecte.
b) Si la mesura és PROPORCIONAL. Cal analitzar quin tipus de tendes han de quedar obertes per a
assegurar l’abastiment de la població. Es poden establir mesures com la limitació d’aforaments, o la
restricció de la quantitat de productes per persona, etc., com a alternativa al tancament total.
c) Si NO és DISCRIMINATÒRIA. Tancar els mercats municipals o els mercats no sedentaris i, alhora,
permetre l’apertura de les botigues físiques, és discriminatori i, a més no té trellat, si els productes
que venen els diferents establiments és equivalent. Tota diferència de tracte cal que siga justificada.
Es recomana col·laborar amb els establiments comercials de cada municipi per a:
- Flexibilitzar les limitacions horàries i d’accés a les tendes físiques, per a permetre la reposició de
productes durant tot el dia.
- Ordenar el trànsit, quan siga necessari, per permetre l’accés dels vehicles de repartiment de les
compres on line.
- Coordinar amb la distribució l’abastiment de persones malaltes amb dificultats de mobilitat.
- Col·laborar amb cada comerç per a mantenir l’ordre públic, quan siga necessari limitar els
aforaments de les tendes físiques segons la superfície comercial, i fer cues en el carrer quan se
sobrepasse l’aforament, tot guardant les distàncies interpersonals.
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