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Altres anuncis – Comerç i Consum

ANUNCI Expedient 05-2019-001 HC, d'aprovació de la restricció per motius 
d'ordre públic, i amb caràcter anual, de l'horari comercial en franja de nit, 
per a determinats establiments ubicats en l'àmbit territorial delimitat pels 
carrers esmentats al mateix, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Expedient: 05-2019-001 HC

Assumpte: Restricció per motius d'ordre públic, i amb caràcter anual, de l'horari comercial en 

franja de nit, per a determinats establiments ubicats en l'àmbit territorial delimitat pels 

carrers esmentats al mateix.

S'estén el present anunci perquè serveixi de notificació, de conformitat amb el que estableix 

l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques.

Atesa la memòria justificativa elaborada pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi, relativa a la 

necessitat de restringir la gran afluència de persones que consumeixen alcohol i aliments a la 

via pública a la nit, després del tancament dels locals d'oci d'una zona del barri de Sant 

Gervasi-Galvany, i amb l'objectiu d'afavorir la qualitat i neteja de l'espai públic i preservar-

com a lloc de convivència.

Vist l’informe de la Guàrdia Urbana, i l’informe jurídic que obren a l’expedient.

L’Alcaldia, en data 15 d'octubre de 2019, en ús de la facultat prevista en l'article 37.3 de la 

Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, per raons d'ordre públic ha adoptat la 

resolució que es transcriu a continuació, i ha ordenat el seu compliment i la seva publicació:

“Primer.- Ordenar, per raons d’ordre públic, de seguretat i de convivència, d’acord amb allò 

establert a l’article 37.3er de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, 

l’obligatorietat de tancament en horari nocturn, és a dir, entre les 21 i les 6 hores els mesos 

d’octubre a maig, i entre les 22 i les 7 hores els mesos de juny a setembre, al llarg d’un any a 

partir de la entrada en vigor del present Decret d’Alcaldia, dels establiments comercials 

exclosos del règim general d’horari d’obertura al públic en virtut de la seva normativa 

aplicable, que es dediquen a la venda de reduïda dimensió, de menys de 300m2 de superfície, 

i pertanyen a empreses o grups de distribució que tinguin la consideració de petita o mitjana 

empresa, o que es dediquen a la venda de productes de pa, i de productes associats (pastes, 

...), ubicats a l’àrea territorial delimitada pels carrers Tuset, Aribau, Lincoln, l’Avinguda 

Diagonal, Moià, Bon Pastor, Granada del Penedès, Travessera de Gràcia, Marià Cubí, Laforja i 

entorns d’influència, en atenció a que l’obertura en horari nocturn d’aquets establiments 

facilita la disponibilitat d’aliments i de begudes alcohòliques i el seu consum a la via pública 

un cop les discoteques i/o sales de festes finalitzen la seva activitat, generant molèsties a 

l’entorn urbà i posant en risc la convivència en l’espai públic. Sense perjudici de la prohibició 
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de venda i consum d’alcohol fins a les 8 hores, d’acord amb la normativa vigent. Segon.-

Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç de Catalunya, segons allò que 

estableix l’article 37.3er de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Tercer.-

Donar compte d’aquest Decret al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en la propera 

sessió que es celebri. Quart.- Publicar aquesta resolució mitjançant la seva inserció en el 

Butlletí Oficial de l’Estat, i fixar la seva entrada en vigor a partir de l’endemà de la seva 

publicació; la qual tindrà els efectes previstos a l’art. 45.1) a) de la Llei 39/2015, d’1

d’octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques, sense perjudici de 

les notificacions que es puguin dur a terme.”

Barcelona, 28 d’octubre de 2019. El secretari delegat del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

Ricard González i Soriano.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva 

immediata executivitat, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en 

el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons 

el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.

No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició 

en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, 

de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats 

legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt 

expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin 

convenient en defensa dels seus drets.
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