
Dijous, 2 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

ANUNCI d'informació pública

Exp. núm. 15PL16354.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2015, adopta el següent acord:

SUSPENDRE, de conformitat amb l'article 73.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d'agost, i d'acord amb les determinacions de l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta 
a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística,  així  com l'atorgament de llicències i/o comunicats i  altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, per a l'obertura, la instal·lació o l'ampliació de les següents activitats, 
identificades pels epígrafs segons OMAIIAA: 12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b Hotel de cinc estrelles; 12.36/c Hotel 
de quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres estrelles; 12.36/e Hotel de dues estrelles; 12.36/f Hotel d'una estrella; 12.36/1b 
Hotel apartament de cinc estrelles; 12.36/1c Hotel apartament de quatre estrelles; 12.36/1d Hotel apartament de tres 
estrelles; 12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles; 12.36/1f Hotel apartament d'una estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 
12.36/2e Residència per a estudiants; 12.38/b Alberg juvenil; 12.57 Establiment d'apartament turístic; SUSPENDRE, 
també, l'atorgament de llicències d'obres d'edificació de nova planta, gran rehabilitació,  reforma o rehabilitació amb 
canvi  de l'ús principal  de l'edifici,  i  l'increment  de volum o sostre edificable,  i/o  els  comunicats  immediats i  diferits 
vinculats a la instal·lació o ampliació d'aquests activitats; EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d'atorgament de 
llicències per a l'obertura, la instal·lació o l'ampliació d'activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l'exercici de 
les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l'executivitat del present 
acord de suspensió; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs per a l'anàlisi 
de l'impacte de les activitats destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats, i  també les residències 
d'estudiants i els albergs juvenils, per tal d'elaborar el planejament urbanístic necessari per regular adequadament la 
seva implantació a la ciutat de Barcelona; DETERMINAR, que l'àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol 
que figura a l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'article 73 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, tenint 
en consideració que hi ha planejaments en tràmit o vigents que incideixen en aquesta qüestió; DETERMINAR, també, a 
l'empara de l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, d'un any, a comptar  
des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'aquest acord; i PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La documentació restarà exposada al públic als efectes de l'art.  23.1 del Reglament de la Llei  d'Urbanisme, en el 
Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecología, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal, núm. 230, 
planta segona. Horari d'atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, clicant "cita prèvia"). Per tal 
de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també podrà 
consultar-se  en  l'esmentat  lloc  web,  clickant:  "Informació  Urbanística;  Recerca  de  Planejament;  Qualificacions  i 
Convenis: cercador de Planejament".

Contra  la  suspensió,  es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al  Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona.

Barcelona, 1 de juliol de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

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