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Resolució per la que es prorroga la qualificació de  la zona del Casc Antic del terme 
municipal de Tarragona com a zona turística a efect es d’horaris comercials, durant tot l’any, 
atorgada per Resolució de 14.3.07 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 14 de març de 2007 la Direcció General de Comerç va dictar resolució qualificant la zona 
del Casc Antic del municipi de Tarragona com a zona turística a efectes d’horaris comercials durant 
tot l’any, en la franja horària compresa entre les 9’00h i les 23’00h. Aquesta resolució tenia una 
vigència de quatre anys prorrogable per períodes iguals prèvia petició expressa de l’ajuntament. 
 
En data 10 de març de 2011 l’ajuntament de Tarragona va sol·licitar prorroga de l’excepció 
inicialment autoritzada per un nou període de quatre anys que va ser concedida mitjançant 
resolució de la Direcció General de Comerç de data 15.3.11 
 
En data 10 de febrer de 2015 l’ajuntament de Tarragona va sol·licitar pròrroga de l’excepció 
inicialment autoritzada per un nou període de quatre anys que va ser concedida mitjançant la 
resolució de la Direcció General de Comerç de data 5.3.15.  
 
En data 21 de novembre de 2018 l’ajuntament de Tarragona demana novament prorrogar 
l’excepció per un nou període de quatre anys, declarant que no s’ha produït cap modificació en 
detriment de les condicions que motivaren la resolució de data 14 de març de 2007, d’acord amb el 
que preveu la  Disposició Transitòria Primera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost de comerç, serveis i 
fires, i que es mantenen vigents les condicions que en el seu moment foren invocades d’acord amb 
el que determinava l’article 3 de la Llei 8/2004. 
 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Segons el procediment previst a l’article 38.6 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires, correspon atorgar la pròrroga sol·licitada, atès que segons es declara en el propi escrit de 
sol·licitud, signat per la senyora Elvira Ferrando Gomez, Consellera de Comerç de l’ajuntament de 
Tarragona, amb anterioritat al venciment del termini de vigència de la resolució de data 14 de març 
de 2017, no s’ha produït cap modificació que pugui desvirtuar el compliment de les condicions 
establertes a la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials en que es fonamentava la 
resolució de data 14 de març de 2007, vigent fins el dia 31 de març de 2019, com a conseqüència 
de la pròrroga atorgada en data 5 de març de 2015.  
 
II. La competència per a resoldre l’esmentada sol·licitud recau en la Directora General de Comerç 
en virtut del que estableix l’article 38.4 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
D’acord amb els antecedents esmentats i dels fonaments jurídics indicats aprovo la sol·licitud de 
pròrroga presentada per l’ajuntament de Tarragona mantenint la qualificació de la zona del Casc 
Antic d’aquest municipi com a turístic a efectes d’horaris comercials, per a tot el seu terme 
municipal, durant tot l’any, en la franja horària compresa entre les 9’00h i les 23’00h, per un nou 
període de quatre anys que finalitzarà el dia 31 de març de 2023, amb possibilitat de pròrroga per 
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períodes iguals, prèvia petició expressa de l’Ajuntament que s’haurà de presentar abans de la 
finalització del termini de vigència de la present resolució. 
 
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. 
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