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Dijous, 6 de juny de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc

EDICTE

Expedient: 03-2012-001 MH.
Assumpte: Restricció d’horaris.
Emplaçament: Districte Sants-Montjuïc. Poble Sec.

Per l’Alcaldia de Barcelona, en data 24 de maig de 2013, en ús de les facultats conferides per l’article 13 de la Carta  
Municipal de Barcelona, i:

Atesa la memòria justificativa elaborada pel Districte de Sants-Montjuïc, sobre la necessitat de restringir l’horari nocturn 
a  determinats  establiments  que  estan  exclosos  de  l’horari  general  d’obertura  al  públic,  segons  la  Llei  de  23  de 
desembre, d’horaris comercials, modificada pel Decret Llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció, davant dels impactes i perjudicis d’aquests establiments comercials 
que posen en risc  la  convivència  en l’espai  públic,  atès que els  usuaris  al  voltant  de l’inici  de l’horari  nocturn es 
converteixen en consumidors dels productes a la via pública.

Atès que l’article 2.3 d’aquesta Llei permet que per raons d’ordre públic, els ajuntaments puguin acordar l’obligatorietat 
de tancament en horari nocturn d’establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari 
general,

Vist l’informe emès per la Guàrdia Urbana, Unitat Territorial de Sants-Montjuïc.

Vist l’informe emès jurídic de 13 de novembre de 2012.

Vist l’informe de la Direcció dels Serveis Jurídics de 23 de gener de 2013.

Atès que com a conseqüència del que s’exposa es considera convenient fer ús de la facultat prevista en l’article 2.3 de 
la Llei  i  fixar per raons d’ordre públic,  l’obligatorietat  de tancament  en horari  nocturn dels establiments destinats a 
autoserveis de menys de 150 m2, polivalents alimentaris de menys de 150 m2, plats preparats, bodegues, queviures i 
especialistes en alimentació, a partir de les 23.00 hores fins a les 7.00 hores.

HA DISPOSAT:

PRIMER.- ORDENAR per raons d’ordre públic i d’acord amb allò establert a l’article 2.3 de la la Llei de 23 de desembre,  
d’horaris comercials, modificada pel Decret Llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció, l’obligatorietat de tancament a partir de les 23.00 hores fins a les 7.00 hores dels 
establiments del  barri  del Poble Sec del Districte de Sants-Montjuïc destinats a autoserveis de menys de 150 m2, 
polivalents alimentaris de menys de 150 m2, plats preparats, bodegues, queviures i especialistes en alimentació, en 
atenció  a  l’increment  substancial  de  les  problemàtiques  en  horari  nocturn  i  relacionades  amb la  convivència  dels 
establiments mencionats al barri de Poble Sec.

SEGON.-  COMUNICAR aquest  acord,  segons  allò  que estableix  l’article  2.4  a  la  Direcció  General  de  Comerç  de 
Catalunya, d’acord amb el que al respecte preveu l’article 2.3 del referit Decret-Llei 4/2012, de 30 d’octubre.

TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Consell Plenari de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri.

QUART.- PUBLICAR aquesta resolució mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província i notificar-ho als  
interessats i fixar la seva entrada en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha adoptat en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la recepció de la present notificació, o  
bé es interposar directament recurs contenció administratiu davant del Jutjat Contenció Administratiu de Barcelona en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificació.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
13

69
1



2

Dijous, 6 de juny de 2013

El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. Una vegada transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi produït cap notificació, el recurs s’entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de sis mesos a comptar del dia següent.

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 30 de maig de 2013
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Juan Carlos Parejo Perogil

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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