
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Treball 
Direcció General de Comerç 
 
 

 

 
Expedient número: 135/14 B-48/M2 

 

 

Resolució de qualificació del municipi de Barcelona com a zona de gran afluència 

turística (ZGAT), a efectes d'horaris comercials.  

 
 
 
 

Fets 
 

1. En data 12 de juliol de 2021, el director general de Comerç va dictar resolució per la qual es 
prorroga, per un nou termini de quatre anys, la Resolució de data 10 de juliol de 2014, per la què 
es qualificaven determinades zones del municipi de Barcelona com a turístiques, a efectes 
d’horaris comercials, amb les següents delimitacions territorials i temporals:  

El Raval, El Barri Gòtic, La Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera del districte 
de Ciutat Vella; El Fort Pienc, La Sagrada Família, La Dreta de l’Eixample, L’Antiga Esquerra 
de l’Eixample, La Nova Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni del districte de l’Eixample; El 
Poble Sec, Hostafrancs i Sants del districte de Sants-Montjuïc; La Salut, La Vila de Gràcia i El 
Camp d’en Grassot i Gràcia del districte de Gràcia; i El Camp de l’Arpa del Clot del districte de 
Sant Martí d’aquest municipi pels períodes compresos entre els dies 5 i 24 de maig, ambdós 
inclosos i entre els dies 1 i 14 d’octubre, en la franja horària compresa entre les 12h i les 20h, 
per als diumenges i festius. 

2. En data 8 de març de 2022, l’ajuntament de Barcelona presenta una sol·licitud de 
modificació de la vigent qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris comercials, ampliant 
la delimitació territorial i el període entre el 15 de maig i el 15 de setembre de cada any, 
ambdues dates incloses, en la franja horària de 12h a 20h., per els dies festius i durant l'horari 
comercial general establert a l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de 
comerç, serveis i fires, per els dies feiners. 
 
Juntament amb la sol·licitud, l’ajuntament de Barcelona presenta la documentació següent: 
 
- El certificat de l’acord de Plenari de l’ajuntament de Barcelona, de 25 de febrer de 2022, on 
s’adjunten com a Annexos 1 i 2 un petit mapa amb el dibuix de les zones que conformen la 
delimitació territorial que ha d’abastar la zona de gran afluència turística a efectes d’horaris 
comercials (ZGAT) i es detalla el període per al qual es sol·licita la excepció (entre el 15 de 
maig i el 15 de setembre de cada any, ambdues dates incloses). 
-Informe favorable de la Cambra de Comerç de Barcelona de 22 de febrer de 2022. 
- Informe favorable de Pimecomerç de 23 de febrer de 2022. 
- Informe favorable de Foment de 24 de febrer de 2022. 
-Informe favorable de COMERTIA de 25 de febrer de 2022. 
-Informe favorable del Consell de Gremis de 24 de febrer de 2022. 
-Informe favorable Barcelona Comerç de 23 de febrer de 2022. 
- Informe favorable de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 
de 16 de febrer de 2022. 
-Informe favorable d’UNIÓ d’EIXOS COMERCIALS TURÍSTICS DE BARCELONA de 25 de 
febrer de 2022. 
-Informe favorable del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC) 
de 24 de febrer de 2022. 
-Informe favorable de FACUA Catalunya de 19 de febrer de 2022. 
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-Informe favorable de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) d’1 de març de 2022. 
-Informe favorable de la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de casa de 
Catalunya (UNAE) de 15 de febrer de 2022. 
-Informe de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-
ADICAE) de 28 de febrer de 2022. 
-Informe favorable d’Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya de 3 de març de 2022. 
-Informe de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya de 24 de febrer de 2022.  
   

3. En data 23 de març de 2022, la Direcció General de Comerç notifica a l’ajuntament de 
Barcelona un requeriment per tal que, en el termini màxim de 10 dies, aporti la informació i 
documentació següent:   
 
- Detall de la delimitació territorial de la zona per la que es proposa la qualificació de ZGAT a 
efectes d’horaris comercials (indicant els carrers que configuren aquesta delimitació) i si la línia 
fronterera abasta les dues voreres del carrer o només una. 
- La motivació que justifica la proposta d’ampliació territorial i temporal respecte de la ZGAT 
vigent, d’acord amb les condicions previstes a l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 18/2017, d’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires. 
 

4. En aquesta mateixa data de 23 de març de 2022, també es notifica a l’ajuntament de 
Barcelona l’acord de suspensió del termini de 3 mesos establert per resoldre aquesta 
sol·licitud.  
 

5. En data 29 de març de 2022, l’ajuntament de Barcelona presenta una diligència de l’acord 
del plenari de 25 de març de 2022 on s’aprova la rectificació de l’error material detectat en 
l’acord del plenari del Consell Municipal, de 25 de febrer de 2022, on es rectifica l’expressió 
següent:  
 
“Dies feiners, 12 hores diàries, com a màxim” del punt tercer de l’Annex 1 de l’acord, per 
l'expressió "els dies feiners podran romandre oberts durant l’horari comercial general establert 
en l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires". 
 

6. En data 31 de març de 2022, l’ajuntament de Barcelona respon al requeriment de la Direcció 
General de Comerç de 23 de març de 2022 i aporta la informació i documentació següent: 
 
- Detall de la delimitació territorial de la zona (districtes i barris de Barcelona) per la qual es 
proposa la qualificació de ZGAT a efectes d’horaris comercials indicant que el límit fronterer 
abasta la vorera interior del perímetre.  
 
S'indica que la zona delimitada es correspon amb la delimitació prevista per a les zones 1 i 2 
del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de 
joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents 
d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona (PEUAT). 
 
- S’aporta informe tècnic de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’ajuntament de 
Barcelona on s’exposa informació sobre el turisme i comerç a la ciutat de Barcelona. 
 
-S'exposa que Barcelona compleix amb diferents supòsits de l’article 38.1 de la Llei 18/2017 de 
de comerç, serveis i fires per acollir-se a la modificació de zona turística ja que disposa de 9 
béns declarats patrimoni de la humanitat; la celebració d’esdeveniments esportius i culturals 
nacionals i internacionals; una àrea comercial singular amb molta afluència de visitants de fora 
de Catalunya; la gran quantitat de pernoctacions de turistes a Barcelona o al seu entorn 
metropolità i la gran zona portuària on operen creuers turístics amb milers de passatgers. 
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7. En data 7 d’abril de 2022, la Direcció General de Comerç sol·licita l’informe preceptiu de la 
Direcció General de Turisme, d’acord amb el que disposa l’article 38.4 de la Llei 18/2017, d’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires. 
  

8. En data 22 d’abril de 2022, la subdirectora general de Desenvolupament Turístic Territorial 
de la Direcció General de Turisme emet informe en el que estima que la proposta del municipi 
de Barcelona vol garantir una millor atenció a la demanda i a l’afluència de visitants i que és 
una necessitat ser competitius i garantir uns serveis amplis a aquesta demanda i atendre 
també les necessitats d’aquest municipi,  que té una alta població estacional, per la qual cosa, 
la Direcció General de Turisme no s’observa motius per oposar-se a la sol·licitud presentada 
per l'ajuntament de Barcelona, atès que compleix amb els requisits establerts a l’article 38 
de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires. 
 
 

Fonaments de dret 

 

I. D’acord amb la documentació i les dades aportades per l’ajuntament de Barcelona, es 
considera el següent:  
 
La sol·licitud presentada per l'ajuntament de Barcelona acredita el compliment de diferents 
supòsits de l’article 38.1 de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires. 
 
D’aquests supòsits, cal posar de relleu que aquesta modificació queda suficientment 
acreditada per la circumstància de l’article 38.1.b.4ª de la Llei 18/2017 que estableix que es 
pot acollir a l'excepció de municipi turístic aquell municipi que tingui més de 100.000 habitants 
i que registri més de 600.000 pernoctacions, l’any immediatament anterior.  
 
En aquest cas, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, s'han de tenir com a 
referència les dades del 2019; de forma que, efectivament, en el 2019, segons l’Idescat 
(https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=250&t=2019) Barcelona disposava d’1.636.762 
habitants i segons l’informe tècnic de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de 
l’ajuntament de Barcelona de febrer de 2022, apartat 2.1 (pàgines 3 i 4), Barcelona va tancar 
el 2019, amb un total d’11.977.774 turistes allotjats en hotels i habitatges d’ús turístic a la 
ciutat, que van suposar uns 33 milions de pernoctacions en hotels i habitatges d’ús turístic a la 
ciutat, la qual cosa va fer que en el 2019 Barcelona es convertís en la cinquena ciutat europea 
en pernoctacions de turistes internacionals segons les darreres dades publicades a l’European 
Cities Marketing Benchmarking Report de 2019-2020.  
 
Per tant, el nombre de pernoctacions superen les 600.000 establertes de l’article esmentat i 
Barcelona compliria amb escreix aquesta circumstància.    
 
També cal remarcar que, en aquest cas, també s'acredita la circumstància de l’article 
38.1.b.5ª de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires, atès que Barcelona disposa d’una zona 
portuària on operen creuers turístics amb més de 400.000 passatgers. 
 
Les dades al respecte queden acreditades en l’informe de la cambra de Comerç de Barcelona 
de 22 de febrer on en la seva pàgina 3 exposa que el port de Barcelona és el principal del 
Mediterrani amb 3.137.918 creueristes en el 2019, amb un increment del 3,2 % en relació amb 
el 2018, segons el MedCruise Port. També l’ajuntament de Barcelona en l’escrit de 
contestació al requeriment de 31 de març de 2022, aporta dades al respecte, on entre 
creueristes i excursionistes que pernocten en algun municipi català i visiten Barcelona, unes 
hores, sumarien un total de 5.6 milions de visitants l’any.  

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=250&t=2019
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Per tant, es compleix amb escreix aquesta circumstància amb un nombre elevat de 
passatgers dels creuers que ancoren al port de Barcelona.  
 

II. Atès que es compleixen les condicions establertes a l’article 38 de la Llei 18/2017, d'1 
d'agost, de comerç, serveis i fires, per aprovar la sol·licitud de modificació de la qualificació de 
determinades zones del municipi de Barcelona com de zones de gran afluència turística a 
efectes d'horaris comercials pels períodes compresos entre el 15 de maig i el 15 de setembre 
de cada any, ambdues dates incloses, en la franja horària compresa entre les 12h i les 20 h, 
els dies festius, i durant l'horari comercial general establert a l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 
18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, per els dies feiners, amb la delimitació territorial 
que a continuació es detalla, segons la sol·licitud presentada per l'ajuntament de Barcelona: 
 
Els districtes: 

- Ciutat Vella. 
- L’Eixample 
 

Els barris de: 
 
- Sants: 

o Part del Poble-sec. 

 Perímetre comprès entre l’Avinguda Paral·lel, Pg. Josep Carner, Pg. de 
Montjuic, Camí de la Font-trobada, Pg. de Miramar, Carrer de l’Exposició, 
Carrer de Margarit, Carrer de Julià (inclou Passatge de Julià, Carrer 
Cariteo i Passatge de Martràs), Pg. de Sta. Madrona, Carrer de la 
Guàrdia Urbana, Carrer Rius i Taulet, Carrer Mèxic, Gran Via de les Corts 
Catalanes. 

o Hostafrancs 

o Part de la Font de la Guatlla 

 Perímetre comprès entre Carrer Mèxic, Carrer de Francesc Ferrer 
Guàrdia, Carrer dels Montfar, Carrer de la Dàlia, Carrer de la Guatlla, 
Carrer Crisantem, Carrer de la Font Florida, Carrer de la Mineria, Gran 
Via de les Corts Catalanes. 

o Sants (amb excepció de l’àmbit Estació de Sants-subzona 4D). 
 
- Les Corts 

o Les Corts 
 
- Sarrià-Sant Gervasi 

o Sant Gervasi – Galvany 

o Part del barri del Putxet i el Farró 

 Perímetre comprès entre Carrer Balmes, Ronda General Mitre fins al 
Jardí de Josep Amat, Carrer del Putxet, Carrer de Cadis, Carrer de 
Manacor, Carrer d’Agramunt, Avinguda de la República Argentina, 
Avinguda Riera de les Cassoles, Via Augusta 
 

- Gràcia 

o Vila de Gràcia 

o Part del barri de Vallcarca i els Penitents 
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 Part est del Barri fins al Viaducte de Vallcarca - Pl. Mons 

o La Salut 

o Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 

 
- Horta-Guinardó 

o Baix Guinardó 

 
- Sant Martí 

o Vila Olímpica del Poblenou 

o Poblenou 

o Parc i la Llacuna del Poblenou 

o Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 

 
 
La configuració completa del perímetre és el següent: 
 
Començant a l’inici del carrer Josep Pla i des d’aquest seguint tota la línia de la costa fins a 
la Plaça de les Drassanes, Pg. Josep Carner, Pg. de Montjuic, Camí de la Font-trobada, 
Pg. de Miramar, Carrer de l’Exposició, Carrer de Margarit, Carrer de Julià (inclou 
Passatge de Julià, Carrer Cariteo i Passatge de Martràs), Pg. de Sta. Madrona, Carrer de la 
Guàrdia Urbana, Carrer Rius i Taulet, Carrer de Francesc Ferrer Guàrdia, Carrer dels 
Montfar, Carrer de la Dàlia, Carrer de la Guatlla, Carrer Crisantem, Carrer de la Font Florida, 
Carrer de la Mineria, Gran Via de les Corts Catalanes, c/  del Moianès, Carretera de la 
Bordeta, c/ de la Noguera Ribagorçana, c/ 26 de Gener de 1641, c/ de Leiva, c/ de Gayarre, 
c/ de la Ferreria, c/ de Rossend Arús, c/ de la Noguera Pallaresa, c/ de Manzanares, c/ 
d’Andalusia, Rbla. Badal, Rbla. Brasil, Gran Via de Carles III, Pl. Reina Mª Cristina, Gran 
Via de Carles III, Av. Sarrià, c/ Doctor Fleming, Ronda General Mitre, Jardí de Josep Amat, 
Carrer del Putxet, Carrer de Cadis, Carrer de Manacor, Carrer d’Agramunt, Av. República 
Argentina, Viaducte de Vallcarca, Plaça Mons, c/ de Sant Eudald, c/ Torrent del Remei Parc 
Güell (Avda. Del Coll del Portell), Camí de Can Móra, Carretera del Carmel, Carrer Ana Mª 
Matute, Pl. Sanllehy, Av. De la Mare de Déu de Montserrat, Pl. Font de la Castellana, Av. Mare 
de Déu de Montserrat, c/ de Cartagena, c/St. Antoni Marià Claret, c/ del Dos de Maig, Pl. 
De les Glòries Catalanes, Gran Via de les Corts Catalanes, c/ de la Llacuna, Av. Diagonal, c/ 
Pallars, c/ Josep Pla, Av. Diagonal, Pl. De Llevant, Pg. Taulat, Pl. Leonardo da Vinci, Ronda 
Litoral, C/ Josep Pla. 
 

La línia de frontera abasta fins a la vorera interior del perímetre detallat. 
 
L’aprovació d’aquesta modificació, deixa sense efecte i substitueix la Resolució de data 12 de 
juliol de 2021 per la que es prorrogava la Resolució de data 25 d'abril de 2016. 
 

III. La competència per resoldre la sol·licitud de modificació de la qualificació del municipi de 
Barcelona 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. Aprovar la sol·licitud de qualificació com a zona de gran afluència turística (ZGAT), a 
efectes d'horaris comercials, presentada per l'ajuntament de Barcelona pel període comprés 
entre el 15 de maig i el 15 de setembre, ambdues dates incloses, de cada any, en la franja 
horària de 12h a 20h, per els dies festius i durant l'horari comercial general establert a l'apartat 
2 de l'article 36 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, per els dies feiners, i 
amb la delimitació territorial detallada en l'apartat II dels fonaments de dret d'aquesta resolució.         
 

2. Deixar sense efecte la resolució de pròrroga del director general de Comerç de data 12 de 
juliol de 2021. 
 
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 seu termini de 
vigència. 
 
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, sens perjudici del requeriment previ previst 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 considereu oportú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El director general de Comerç 
JR/as 
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