1. En data 11 de març de 1997, la Direcció General de Comerç va dictar resolució
qualificant el municipi de Lliça d’Amunt com a zona turística, a efectes d’horaris
comercials, durant tot l’any.
2. En data 26 de juliol de 2021, l’ajuntament de Lliçà d’Amunt demana prorrogar
l’excepció per un període de quatre anys, declarant que no s’ha produït cap
modificació en detriment de les condicions que motivaren la resolució de data 11 de
març de 1997.
Fonaments de dret
I. La sol·licitud de pròrroga ha estat presentada abans que s'hagi exhaurit el termini de
vigència de la resolució establert a la Disposició transitòria primera de la Llei 18/2017,
d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
II. Segons el procediment previst al punt 6 de l'article 38 de la Llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, correspon aprovar la pròrroga sol·licitada, atès que,
mitjançant certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament de Lliça d’Amunt de data 22 de
juliol de 2021, es declara que no s’han produït modificacions que puguin desvirtuar les
condicions en què es va fonamentar la resolució de 11 de març de 1997, de
qualificació de zona turística a efectes d'horaris comercials per a aquest municipi,
aprovada d'acord amb el marc normatiu aplicable en aquell moment.
III. La competència per resoldre l’esmentada sol·licitud correspon al director general de
Comerç en virtut del que estableix el punt 6 de l’article 38 de la Llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires.
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret esmentats,
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Antecedents

CVE 202110113668

“Resolució per la qual es prorroga la qualificació de zona turística a efectes
d'horaris comercials per al municipi de Lliça d’Amunt

Data 22-9-2021

En compliment del que estableix l’article 38.4 de la Llei 18/2017 de comerç, serveis i
fires, es publica la resolució del Director General de Comerç de data 29 de juliol de
2021:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

B

RESOLC:

A
B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-9-2021

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

https://bop.diba.cat

Lliçà d’Amunt, 14 de setembre de 2021
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Aquesta pròrroga de qualificació del municipi de Lliçà d’Amunt com a turístic a efectes
d’horaris comercials finalitzarà el dia 4 d’agost de 2025, amb la possibilitat de pròrroga
per períodes iguals, prèvia petició expressa de l’Ajuntament, abans de la finalització
del termini de vigència de la present Resolució.”
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Aprovar la sol·licitud de pròrroga presentada per l’ajuntament de Lliça d’Amunt
mantenint la qualificació d’aquest municipi com a turístic a efectes d’horaris
comercials, per a tot el seu terme municipal, durant tot l’any.
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