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LA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONS DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE
SUECA
C E R T I F I C A : Que en sessió ordinària, celebrada el dia 11 d'abril de 2022, amb
l’assistència de sis dels huit membres representatius que legalment la componen, per
unanimitat de vots, que arriben al quòrum legalment establit en la matèria, la Junta de Govern
Local de l'Ajuntament de Sueca, va acordar:
20.- TURISME- Zona de Gran Afluència Turística zona de El Perelló 2022 - TUR/2022/7
Vista l’instància presentada en data de registre 7 març de 2022 i número 2918, per D. Pedro
Reig Catalá en nom i representació de “Associació de Supermercados de la Comunidad ValencianaASUCOVA” en la que sol·licita de conformitat amb la llei 1/2004, de 21 de desembre, de Horaris
comercials, la declaració de gran afluència turística ZGAT per les peculiaritats que concorren en El
Perelló.
Atès que la llei 1/2004, de 21 de desembre, d’Horaris Comercials, establix al seu article 5.4 que:
“Als efectes del que estableix l'apartat 1, les comunitats autònomes, a proposta dels ajuntaments
corresponents, han de determinar les zones de gran afluència turística per al seu àmbit territorial
respectiu. Es consideraran zones de gran afluència turística, aquelles àrees coincidents amb la totalitat
del municipi o part del mateix en què concórrega alguna de les següents circumstàncies:
a) Existència d’una concentració suficient, qualitativa o quantitativa, de places d’allotjament i
establiments turístics o bé d’un número de segons residencies respecte a les que constitueixen
residencia habitual”.
Circumstància acreditada per l’estudi adjunt a l’expedient elaborat per Geomarket a petició d’Asucova.
Vist que la llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana, establix al seu
Article 21. Zones de gran afluència turística, apartat “4. Es consideraran zones de gran afluència
turística aquelles àrees coincidents amb la totalitat o part del municipi en què concórrega alguna de les
circumstàncies previstes a la legislació bàsica estatal que les reguli. Reglamentàriament es
determinaran les magnituds que cal tenir en compte per acreditar l'existència de les circumstàncies
esmentades”.
Que l'Ajuntament de Sueca ha donat audiència des del 22 de març fins al 5 d’abril als interessats
i a les diferents associacions comercials, Avacu, Tyrius, Anged, Confecomerç CCOO Serveis, UGT,
Arrimat i Unió Gremial, Associació de Comerciants i empresaris del Mareny de Barraquetes (ACEM),
Associació de Comerciants de El Perelló, Associació Valenciana de Mercers (AVAME), Associació
Hostaleria El Perelló, Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, els quals han manifestant cadascun la
seua opinió a la proposta presentada per Asucova, al·legant els següents motius:
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Avacu, Tyrius, Anged, Confecomerç NO fiquen cap impediment amb la sol·licitud d’ Asucova,
de declarar la zona de gran afluència turística a El Perelló durant els períodes de Setmana
Santa (de diumenge de Rams al segon diumenge de Pasqua) i estival (del 15 de juny al 15 de
setembre).



CCOO Serveis, UGT, Arrimat i Unió Gremial, Associació de Comerciants i empresaris del
Mareny de Barraquetes (ACEM), Associació de Comerciants de El Perelló, Associació
Valenciana de Mercers (AVAME), Associació Hostaleria El Perelló, Gremi d’Hostaleria de
Sueca i platges, NO estan d’acord perquè son conscients que estès ampliacions en condició
de regim especial d’horaris, no aporta cap benefici ni les persones consumidores no al teixit
comercial del municipi que les pateix, ni de les poblacions veïnes. Al contrari, suposa un dany a
l’economia local i al xicotet comerç de la zona.

Tot el municipi de Sueca, incloent la zona marítima, El Perelló, gaudeix d'una amplia oferta comercial
d'establiments amb menys de 300m2 de sala de venda, per la qual tenen total lliberta horària, amb el
que queda garantit l'abastiment de la població durant tot l'any, a més dels 11 diumenges o festius
habilitats anualment per a l'activitat comercial i per la Conselleria competent de La Comunitat
Valenciana, redoblant el serveis que s'ofereix al ciutadana en dates amb major demanada comercial,
com l'època de Setmana Santa, època estival o quan hi ha una acumulació de festius.
Vist l’informe de la Tècnica de Turisme.
Per tot el anteriorment exposat, de conformitat amb la proposta de la regidora de Comerç, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Elevar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball la
sol·licitud presentada per D. Pedro Reig Catalá en nom i representació de “Associació de
Supermercados de la Comunidad Valenciana- ASUCOVA”, en el que sol·licita de conformitat amb la llei
1/2004, de 21 de desembre, d’Horaris comercials, la declaració de gran afluència turística (ZGAT) per El
Perelló, durant el període de Setmana Santa, de diumenge de Rams al segon diumenge de Pasqua, i
estival, del 15 de juny al 15 de setembre.
SEGON: Donar coneixement a l'Ajuntament de El Perelló i Asucova del curs del procediment i el trasllat
de tota la documentació esmentada al titular de la direcció general competent en matèria de comerç per
a que dicte la resolució conforme a dret.
TERCER: Notificar a la Conselleria competent en la matèria per a que realitze el tràmits oportuns.
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I perquè així conste, d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, i amb l'excepció a la qual es referix l'art 206
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc este certificat a
12 d'abril de 2022.
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