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EDICTE

D’acord amb el que determina l’art. 38.4 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires, es publica el text íntegre de la resolució dictada pel Director General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya, en relació a la sol·licitud de modificació de la 
qualificació del municipi de Vilanova i la Geltrú, com a zona de gran afluència 
turística (ZGAT) en matèria d’horaris comercials, acordat pel Ple de data 8 d’abril de 
2022:

Expedient número 97/97 B-32/M2

Resolució de modificació de la qualificació del municipi de Vilanova i la Geltrú com 
a zona de gran afluència turística (ZGAT) a efectes d’horaris.
 

Fets

1. En data 28 d’abril de 1998 fou dictada Resolució pel director General de Comerç per la 
que es qualifica el “Barri del Mar” (façana marítima), delimitat per la línia del ferrocarril, de 
Vilanova i La Geltrú com a turístic a efectes d’horaris comercials pel període comprès 
entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós inclosos.

2. En data 5 de juny de 2018, la Direcció General de Comerç va dictar Resolució ampliant 
la qualificació com a zona turística, a efectes d’horaris comercials, a la ronda Europa, 
carrer Piera, ronda Ibèrica, rambla Sant Jordi, carrer Crespellins i avinguda Vilafranca del 
Penedès, fins l’enllaç amb la C-31, incloent els polígons Les Roquetes, Santa Magdalena 
i Masia de Can Barreres del municipi de Vilanova i la Geltrú; i ampliant el període a tot 
l’any, amb un màxim de 75 hores setmanals d’obertura per als establiments comercials 
situats en les zones detallades en els punts 1 i 2 dels antecedents d’aquesta Resolució, 
modificant així la Resolució de data 28 d’abril de 1998. La vigència d'aquesta Resolució 
finalitzava el dia 5 de juny de 2022.

3. En data 8 d’abril de 2022, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú presenta, de manera 
simultània, una sol·licitud de pròrroga de la qualificació de municipi turístic a efectes 
d'horaris comercials, i una sol·licitud de modificació d'aquesta qualificació, sol·licitant 
l'ampliació de l'excepció a tot el municipi i per a tot l’any, amb un màxim de 85 hores 
setmanals d’obertura.

4. En data 17 de maig de 2022 el director general de Comerç va dictar Resolució per la 
qual es prorroga, per un nou termini de quatre anys, la Resolució de 5 de juny de 2018.

5. La sol·licitud de modificació es fonamenta en l’article 38.1.b.1ª de la Llei 18/2017 de la 
Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires.
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Aquest Ajuntament aporta la documentació següent:

- Certificat del Secretari de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 6 d’abril de 2022, 
de la sessió en ple a l’ajuntament, de 4 d’abril de 2022.

- Informe favorable de la Cambra de Comerç de Barcelona, delegació del Garraf de 
15 de març de 2022.

- Informe favorable de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) de 17 de 
març de 2022.

- Informe favorable, amb condicions, de Viu Comerç.
- Informe favorable, amb condicions, de Comissions Obreres (CCOO)  de 14 de març 

de 2022.
- Informe favorable, amb condicions, d’Unió General de Treballadors (UGT) de 21 de 

març de 2022.
- Escrit de suport de l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona 

(ACPB) de 22 de març de 2022.

Altres documents aportats:

- Escrit de suport de Foment del Treball de 31 de març de 2022.
- Escrit de suport del Consell Comarcal del Garraf.
- Escrit de suport de l’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú de 14 de març de 2022.
- Escrit de suport del Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova del Geltrú de 17 de 

març de 2022.
- Escrit de suport del Gremi d’Hostaleria de Vilanova i la Geltrú de 15 de març de 

2022.
- Escrit de suport de node garraf, Agència de desenvolupament de 15 de març de 

2022.
- Escrit de la junta de l’Associació Veïnal Baix mar (AVBM) de 17 de març de 2022.
- Escrit de l’Associació de Veïns del Tacó.
- Escrit de suport de l’Associació de Veïns Fondo Somella, de 18 de març de 2022.
- Escrit de suport de l’Associació de Veïns de La Collada- Els Sis Camins de 17 de 

març de 2022.
- Escrit de suport de l’Associació Formativa Temps de vi de 21 de març de 2022.
- Certificat del Consell Comarcal del Garraf sobre el nombre de visitants del Centre 

d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes en el 2019 de 4 de 
novembre de 2021.

- Certificat de la Diputació de Barcelona sobre el nombre de visitants al jaciment 
arqueològic de Vilanova i la Geltrú del 2019 de 8 de novembre de 2022.

- Certificat del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova del Geltrú sobre el 
nombre de visitants al 2019 de 2 de novembre de 2022.

- Document del nombre de visitants dels museus de l’organisme autònom de 
patrimoni Víctor Balaguer del 2019.

6. En data   15 de juny de 2022 la Direcció General de Comerç sol·licita l’informe 
preceptiu de la Direcció General de Turisme, d’acord amb el que determina l’article 38.4 
de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

7. En data 30 de juny de 2020, la subdirectora general de Desenvolupament Turístic 
Territorial de la Direcció General de Turisme emet informe on manifesta que la Direcció 
General de Turisme no observa motius per oposar-se a la sol·licitud presentada per 
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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Fonaments de dret

I. D’acord amb la documentació i les dades aportades per l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, la sol·licitud de ZGAT s'adequa al supòsit previst en l’article 38.1.b.1a de la Llei 
18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.08.2017), que 
estableix que també pot ser considerat municipi turístic el que disposa d’algun bé declarat 
patrimoni de la humanitat, d’algun immoble d’interès cultural integrat en el patrimoni 
historicoartístic o d’equipaments culturals que generin una afluència anual acreditada de 
visitants que superi el nombre d’habitants del municipi.

En aquest cas, segons el certificat del Secretari de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 
data 6 d’abril de 2022, relatiu a la sessió del ple de l’ajuntament de data 4 d’abril de 2022, 
i els informes actualitzats emesos, aquest Ajuntament disposa dels següents 
equipaments culturals:

- Museu Víctor Balaguer.
- Museu Can Papiol.
- Torre Blava-Espai Guinovart.
- Museu del Ferrocarril de Catalunya.
- Centre d’interpretació del Romanticisme Masia d’en Cabanyes.
- Poblat ibèric i Vil.la Romana d’Adarró.

L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú també aporta certificats de la Diputació  de Barcelona 
dels visitants del jaciment arqueològic, del Museu del Ferrocarril de Catalunya i del 
Museu Víctor Balaguer.

El nombre de visitants totals a aquests equipaments culturals  durant l’any 2019 va ser de 
92.399 visitants (d’acord amb el certificat del Secretari de l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de data 6 d’abril de 2022.

Aquesta xifra de 92.399 visitants supera el nombre d’habitants  del  municipi  que, segons 
dades de l’Idescat de l’any 2019, Vilanova i la Geltrú disposava d’un total de 67.086 
habitants segons el web:

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0&geo=mun:083073&nac=d124&lang=es)

Per tant, d'acord amb el previst en l'article 38.4 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, 
serveis i fires, pels motius exposats, procedeix autoritzar la proposta presentada per 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i qualificar com a zona turística, a efectes d’horaris 
comercials, tot el seu terme municipal, durant tot l’any, amb un màxim de 85 hores 
setmanals d’obertura comercial.

II. La competència per resoldre la sol·licitud de modificació de la  qualificació del municipi 
de Vilanova i la Geltrú com a zona de gran afluència turística (ZGAT) correspon al 
director general de Comerç segons l’establert en l’article 38.4 de la Llei 18/2017, d’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.08.2017).

En virtut dels antecedents esmentats,
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Resolc:

1. Autoritzar la modificació de la qualificació de Vilanova i la Geltrú com a zona de gran 
afluència turística (ZGAT), a efectes d'horaris comercials, ampliant-la a tot el seu terme 
municipal, durant tot l’any, amb un màxim de 85 hores setmanals d’obertura, atès que es 
compleixen les condicions del supòsit previst a l’article 38.1.b.1ª de la Llei 18/2017, d’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires.

2. Deixar sense efecte la Resolució de pròrroga dictada pel director general de Comerç en 
data 17 de maig de 2022.

D’acord amb el que determina l’article 38.2 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de serveis, 
comerç i fires, el termini de vigència d'aquesta Resolució és de quatre anys i podrà ser 
prorrogada si es compleixen les condicions establertes a l’article 38.6 de l’esmentada Llei, 
prèvia petició expressa de l’ajuntament, que s’haurà de presentar abans de finalitzar el 
termini de  vigència.

Contra aquesta Resolució podeu 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 del requeriment previ establert a l’article 
44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
(BOE núm. 167, de 14.07.1998) o de qualsevol altre recurs que considereu oportú.
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Signat a Vilanova i la Geltrú,
13/07/2022 14:13:18

Signat a Vilanova i la Geltrú,
13/07/2022 14:42:07
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