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Exp. núm. 122/06/T-22 

Resolució per la que es qualifica la zona delimitada del Casc Antic del terme 
Tarragona, com a zona turística a efectes d'horaris comercials durant tot l'any. 

nicipal de 

ANTECEDENTS 

En data 4 d'agost de 2006, d'acord amb el procediment establert a l'article 3 de la Llei 8/2004, de 
23 de desembre, d'horaris comercials, fou completada la sol licitud de qualificació de zona turística 
a efectes d'horaris comercials presentada per l'Ajuntament de Tarragona, per a la zona del Casc 
Antic delimitada per l'área que encerclen les Muralles, i la rambla Vella, inclosa aquesta en el tram 
definit entre la via de l'Imperi i el passeig de Sant Antoni, durant tot l'any, en la franja horária 
compresa entre les 9 i les 23 hores. 

En data 13 de mar9 de 2007 el Director General de Turisme emeté l'informe preceptiu, 
corresponent a la Direcció General de Turisme, favorable a la petició. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Article 3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials (DOGO núm. 4289 de data 
28.12.04). 
Article 5.5 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials (BOE núm. 307 de 22.12.04) 
Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285 de data 27.11.92), modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener (BOE núm. 12 de data 14.1.99). 
Llei 13/1984, de 14 de desembre (DOGO núm. 1234 de data 22.12.89). 

La competéncia per resoldre l'esmentada sollicitud recau en la Directora General de Comer9 en 
virtut del que estableix l'article 3.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre. 

RESOLUCIÓ 

En virtut deis antecedents esmentats, deis fonaments jurídics expressats, i d'acord amb els 
informes aportats, aprovo la sollicitud presentada per l'ajuntament de Tarragona en complir les 
condicions establertes a l'article 3 de la Llei 8/2004, qualificant la zona del Casc Antic delimitada 
per l'área que encerclen les Muralles, i la rambla Vella inclosa aquesta en el tram definit entre la via 
de l'Imperi i el passeig de Sant Antoni com a turística a efectes d'horaris comercials, durant tot 
l'any, en la franja horária compresa entre les 9 i les 23 hores, per un període de quatre anys a 

comptar des del dia 1 d'abril de 2007, amb possibilitat de prórroga per períodes iguals 
prévia petició expressa de l'ajuntament; amb els efectes que determinen els punts 1 i 3 de 
l'article 2 de la Llei 8/2004. 

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'al9ada 
davant del Secretari de Comer9 i Turisme en el termini d'un mes a comptar des de l'endemá de 
rebre la notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que sigui 
procedent. 

Barcelona, 14 de mar9 de 2007 

Dolors Batallé i Tremoleda 
DIRECTORA GENERAL DE COMERC 
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