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SOL·LICITUD DE L ’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE MODIFICACIÓ DE LA FRANJA HORÀRIA ESTABL ERTA A 
L’ARTICLE 36.2.A) D’ACORD AMB EL PROCEDIMENT PREVIST ALS ARTICLE 36.5 I 36.6 DE LA LLEI 18/2017, DE 
1 D’AGOST, DE COMERÇ, SERVEIS I FIRES 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 9 de novembre d’enguany l’ajuntament de Barcelona ha presentat sol·licitud de modificació de 
la franja horària d’obertura dels establiments comercials, d’acord amb el que estableixen els articles 
36.5 i 36.6 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, per tal de que els establiments 
comercials situats al passeig de Gràcia i carrers adjacents, de Ronda Sant Pere als Jardinets de 
Salvador Espriu i fins als límits de Pau Claris i Rambla Catalunya, no inclosos, d’aquest municipi 
puguin romandre oberts entre les 21’00 h i les 24’00h, del dijous 30 de novembre i entre les 00’00h i la 
01’00h del divendres 1 de desembre de 2017 amb motiu de l’activitat “The Shopping Night Barcelona 
(TSNB)” 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Considerant que es compleixen les condicions establertes als articles 36.5 i 36.6 de la Llei 18/2017, 
d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
 
Atès que la competència per resoldre l’esmentada sol·licitud recau, per raó de la matèria, en la 
Directora General de Comerç d’acord amb el que estableix l’article 36.5 de l’esmentada Llei. 
 
 
RESOLC 
 
En virtut dels antecedents esmentats i dels fonaments jurídics indicats autoritzar la modificació de 
l’horari comercial sol·licitada per l’ajuntament de Barcelona, d’acord amb el que estableixen els articles 
36.5 i 36.6 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, per tal que els establiments  
comercials d’aquest municipi puguin romandre oberts entre les 21’00 h i les 24’00h, del dijous 30 de 
novembre i entre les 00’00h i la 01’00h del divendres 1 de desembre de 2017 amb motiu de l’activitat 
“The Shopping Night Barcelona (TSNB)” 
  
D’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, 
relatiu a la publicitat de l’horari comercial, els establiments que pretenguin allargar el seu horari 
d’obertura, d’acord amb aquesta autorització, ho hauran de publicitar en el mateix establiment per tal 
de que la informació sigui visible al públic fins i tot amb l’establiment tancat. 
 
L’Ajuntament de Barcelona haurà de donar publicitat a la present resolució, pels mitjans adients, per 
tal de que, als efectes oportuns, 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 perjudici 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. 
 
Directora General de Comerç 
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