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Divendres, 8 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

ANUNCI d'informació pública

Exp. Núm. 16PL16409.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2016, adoptà 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,  l'atorgament de llicències i/o comunicats i  altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l'ampliació de les activitats 
regulades  en els  següents epígrafs  de l'Ordenança municipal  de les activitats  i  dels  establiments de concurrència 
pública (OMAECP) que es detallen al quadre "Abast de la suspensió de llicències i/o comunicats per a la formulació del 
Pla especial d'establiments de pública concurrència i altres activitats a l'àrea del Triangle de Sants-Hostafrancs" que 
s'annexa a aquest acord i forma part del mateix; 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 llicencia 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  a  la 
tramitació  d'un Pla especial  d'establiments de pública concurrència i  altres activitats;  DETERMINAR que l'àmbit  de 
suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 
3 de l'esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l'empara de l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el 
termini de 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'article 23.1 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, en el 
Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, (Av. Diagonal, núm. 230, 
planta segona. Horari d'atenció al públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a 
l'apartat d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a informació presencial"). 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 dins de l'apartat d'Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis.

Contra l'acord de 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 l'esmentada publicació al  Butlletí  Oficial de la  
Província de Barcelona.

"Abast  de la suspensió de llicències i/o  comunicats  per  a la  formulació  del  Pla especial  d'establiments de pública 
concurrència i altres activitats a l'àrea del Triangle de Sants-Hostafrancs"

1 ESPECTACLES.

1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts.

1.2.1 Cinema.
1.2.2 Teatre i similars.
1.2.3 Audició.
1.2.4 Concert.
1.2.5 Circs i anàlegs.
1.2.6 Espectacles esportius.
1.2.7 Folklore.
1.2.8 Exhibicions especials.
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2 ACTIVITATS RECREATIVES.

2.2 Activitats musicals.

2.2.1 Bar musical.
2.2.1 bis Bar musical amb música en directe (sense pista de ball o similar).
2.2.2 Discoteca.
2.2.3 Sala de ball.
2.2.4 Sala de festes.
2.2.5 Cafè teatre i cafè concert.
2.2.6 Sales d'exhibició sexual.
2.2.7 Locals prostitució.
2.2.8 Restaurant musical.

2.3 Activitats de restauració.

2.3.1 Bar.
2.3.2 Bar amb restauració menor.
2.3.3 Restaurant.
2.3.4 Restaurant-bar.
2.3.5 Saló de banquets.

2.4 Activitats de joc i atraccions.

2.4.1 Jocs d'atzar.
2.4.2 Jocs recreatius.
2.4.3 Jocs esportius.
2.4.4 Atraccions recreatives.
2.4.5 Ludoteques.

2.5 Activitats culturals i socials.

2.6 Activitats audiovisuals.

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o audiovisuals ("karaoke").
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic.
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris"

2.7 Activitats zoològiques.

2.7.1  Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en captivitat

EC1 ESTABLIMENTS INDIVIDUALS ESPECIALISTES.

EC1.1 Establiments alimentaris de venda personalitzada.

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. Bodegues.
EC1.1.3 Polivalents alimentaris.

EC1.1.3.1 Polivalents alimentaris (venda < 150 m²).

EC1.3 Establiments de venda en règim d'autoservei.

EC1.3.1 Autoserveis (E < 150 m²).

EC3 ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS.

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda < 500 m². Obert al públic >18 hores.
EC3.3 Qualsevol altre tipus que inclogui aliments.

EC3.3.2 Botigues de plats preparats.
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació.

Barcelona, 7 de juliol de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

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