
Dilluns, 9 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme

RESOLUCIÓ de la Generalitat de Catalunya sobre la sol·licitud per part de l'Ajuntament de Barcelona de modificació de  
la Resolució de data 10 de juliol de 2014, per la que es qualifiquen diverses zones del terme municipal de Barcelona  
com a turístiques, a efectes d'horaris comercials

En virtut dels antecedent esmentats, dels fonaments jurídics expressats, i d'acord amb els raonaments continguts en els 
informes aportats, aprovo la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Barcelona en complir les condicions establertes a 
l'article 3 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció 
qualificant les zones compreses pels barris de: El Raval, El Barri Gòtic, La Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i La 
Ribera del districte de Ciutat Vella; El Fort Pienc, La Sagrada Família, La Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de  
l'Eixample, La Nova Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni del districte de l'eixample; El Poble Sec, Hostafrancs i Sants 
del districte de Sants-Montjuïc; La Salut, La Vila de Gràcia i El Camp d'en Grassot i Gràcia del districte de Gràcia; i El  
Camp de l'Arpa del Clot del districte de Sant Martí, del terme municipal de Barcelona, segons la proposta formulada per 
l'ajuntament i d'acord amb el plànol que s'hi adjunta, amb efectes a les dues voreres dels carrers que marquen els límits 
fronterers, com a turístiques a efectes d'horaris comercials, pels períodes compresos entre els dies 5 i 24 de maig, 
ambdós inclosos i entre els dies 1 i 14 d'octubre, ambdós inclosos i per la franja horària compresa entre les 12h i les 20h 
per als diumenges.

Els efectes d'aquesta resolució poden ser prorrogats successivament d'acord amb el que estableix el punt 6 de l'article 3 
de la Llei 3/2014.

L'Ajuntament de Barcelona ha de publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i l'haurà de 
publicitar pels mitjans que consideri adients, per tal de que tots els possibles interessats en tinguin coneixement.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
corresponent, dins el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, sense prejudici de 
la possibilitat de requeriment previ establert a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  
contenciosa administrativa o de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 3 de maig de 2016
El secretari delegat de la Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme, Angel Pascual Oliva

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