
QÜESTIONARI	  SOBRE	  ELS	  HORARIS	  COMERCIALS

Organització:	  ________________________________________________________

Representant:	  ________________________________________________________

PREGUNTA	  1

Actualment,	   l'horari	  general	  previst	  en	   l'ar;cle	  17.1	  de	   la	   Llei	  3/2011,	  de	  23	  de	  març,	  de	   la	  Generalitat,	  de	  Comerç	  de	   la	   Comunitat	  Valenciana	   (Llei	  3/2011),	  és	  d'un	  
màxim	  de	  90	  hores	  setmanals	  d'obertura	  al	  públic.	  Considereu	  que:

χ Les	  90	  hores	  actuals	  són	  adequades. χ Les	  90	  hores	  s'haurien	  d'ampliar	  a	  _____	  h.

χ Les	  90	  hores	  haurien	  de	  comptar	  com	  a	  límit	  setmanal	  quan	  s'òbriga	  els	  diumenges	  o	  fes;us.

χ Les	  90	  hores	  s'haurien	  de	  reduir	  a	  _____	  h. χ Altres	  possibilitats:

PREGUNTA	  2

Actualment,	  l'ar;cle	  17.2	  de	  la	  Llei	  3/2011,	  permet	  obrir	  al	  públic	  10	  diumenges	  o	  fes;us	  als	  establiments	  que	  no	  tenen	  llibertat	  horària.	  Considereu	  que:

χ Els	  10	  dies	  s'han	  d'ampliar	  a	  _____	  dies χ Els	  10	  dies	  s'han	  de	  reduir	  a	  _____	  dies
χ Els	  10	  dies	  actuals	  són	  adequats χ S'hauria	  d'eliminar	  l'apertura	  en	  diumenge	  o	  fes;u

χ Podeu	  admetre	  una	  ampliació	  d'aquests	  dies	  si	  es	  limiten	  les	  zones	  de	  gran	  afluència	  turís;ca

χ Altres	  possibilitats:

PREGUNTA	  3

D'acord	  amb	  l'ar;cle	  20	  de	  la	  Llei	  del	  Comerç,	  els	  grans	  establiments	  i	  cadenes	  comercials	  no	  gaudeixen	  de	  llibertat	  horària.	  En	  la	  seua	  opinió,	  haurien	  de	  poder	  obrir	  tots	  
els	  grans	  establiments	  i	  cadenes	  comercials	  en	  les	  mateixes	  dates,	  independentment	  de	  la	  seua	  ubicació,	  o	  podrien	  exis;r	  diferències?

χ No	  haurien	  d'obrir	  en	  cap	  cas χ Sí,	  però	  sempre	  en	  les	  mateixes	  dates

χ Haurien	  de	  poder	  obrir	  el	  mateix	  nombre	  de	  dies,	  però	  podrien	  ser	  diferents	  dates

χ Haurien	  de	  poder	  obrir	  en	  diferents	  dates	  i	  nombre	  de	  dies

χ Altres	  possibilitats:

PREGUNTA	  4

L'actual	   norma;va	   estatal	   diferencia	   del	   règim	   general	   unes	   localitats	   que	   han	   de	   ;ndre	   necessàriament,	   per	   les	   seues	   caracterís;ques,	   almenys	   una	   zona	   de	   gran	  
afluència	  turís;ca.	  En	  el	  cas	  valencià,	  es	  tracta	  de	  les	  ciutats	  de	  València	  i	  d'Alacant.

Està	  la	  vostra	  organització	  d'acord	  amb	  el	  manteniment	  d'aquesta	  situació,	  en	  què	  Alacant	  i	  València	  tenen	  ab	  ini&o	  una	  situació	  diferent	  de	  la	  resta?

χ SÍ χ NO,	  han	  d'estar	  en	  el	  règim	  comú χ Observacions:

PREGUNTA	  5

Esteu	  d'acord	  amb	  el	  manteniment	  de	  les	  zones	  de	  gran	  afluència	  turís;ca	  actuals	  que	  estan	  acotades	  als	  períodes	  d'es;u	  i	  Setmana	  Santa?

χ SÍ χ NO χ Observacions:

PREGUNTA	  6

El	  període	  es;val,	  hauria	  de	  comprendre:

χ De	  l'1	  de	  juliol	  al	  30	  de	  setembre χ Del	  16	  de	  juny	  al	  15	  de	  setembre

χ Un	  altre	  període:

PREGUNTA	  7

Quins	  dies	  fes;us	  hauria	  de	  poder-‐se	  obrir	  al	  públic	  en	  Setmana	  Santa,	  en	  les	  zones	  declarades	  ZGAT?



χ De	  Dijous	  Sant	  a	  Dilluns	  de	  Pasqua χ De	  Dijous	  Sant	  a	  Sant	  Vicent	  Ferrer
χ De	  Diumenge	  de	  Rams	  a	  Dilluns	  de	  Pasqua χ De	  Diumenge	  de	  Rams	  a	  Sant	  Vicent	  Ferrer

χ Un	  altre	  període:

PREGUNTA	  8

Estaríeu	  d'acord	  amb	  una	  extensió	  a	  tot	  el	  territori	  valencià	  de	  la	  possibilitat	  d'apertura	  al	  públic	  en	  els	  períodes	  d'es;u	  i	  Setmana	  Santa?

χ SÍ χ NO χ Observacions:

QÜESTIONARI	  SOBRE	  LES	  PROPOSTES	  D'HORARIS	  COMERCIALS	  REBUDES	  FINS	  EL	  16	  DE	  GENER	  DE	  2017

Organització:	  ________________________________________________________

Representant:	  ________________________________________________________

PREGUNTA	  I

CCOO	  Serveis	  i	  la	  FeSMC	  d'UGT	  han	  proposat	  la	  declaració	  d'una	  ZGAT	  en	  el	  centre	  històric	  de	  València,	  en	  l'entorn	  de	  la	  Llonja,	  tal	  com	  es	  va	  proposar	  en	  les	  primeres	  
reunions	  del	  Consell	  Local	  de	  Comerç	  per	  l'Ajuntament.	  ASUCOVA,	  per	  la	  seua	  banda,	  proposa	  per	  a	  València	  l'establiment	  de	  dues	  zones,	  les	  pactades	  en	  el	  seu	  dia	  pel	  
Consell	  Local	  de	  Comerç	  i	  que	  constaven	  en	  la	  declaració	  de	  ZGAT	  feta	  per	  la	  Resolució	  del	  Director	  General	  de	  Comerç	  i	  Consum	  de	  30	  de	  març	  de	  2016,	  posteriorment	  
anul·∙lada.

Respecte	  d'aquestes	  propostes,	  opineu	  que?

χ Cal	  declarar	  la	  ZGAT	  de	  València	  en	  l'entorn	  de	  la	  Llonja.
χ Cal	  mantenir	  les	  zones	  actuals	  (declaració	  de	  ZGAT	  de	  07/01/2013).

χ Cal	  declarar	  les	  zones	  pactades	  en	  2016	  (declaració	  de	  ZGAT	  -‐ara	  anul·∙lada-‐	  de	  30/03/2016).
χ Altres	  possibilitats:

PREGUNTA	  II

Pel	  que	  fa	  a	  Alacant,	  l'Ajuntament	  proposa	  respectar	  la	  seua	  autonomia	  a	  l'hora	  de	  la	  presa	  de	  decisions	  sobre	  les	  zones	  de	  gran	  afluència	  turís;ca	  (ZGAT),	  alhora	  que	  es	  
reitera	  en	  la	  seua	  proposta	  de	  mantenir	  l'actual	  delimitació	  de	  la	  ZGAT	  vigent	  en	  la	  zona	  centre	  de	  la	  ciutat.	  ASUCOVA	  també	  recolza	  l'actual	  delimitació	  de	  la	  ZGAT.	  
També	  cal	  esmentar	  la	  sentència	  324/2016,	  del	  Jutjat	  Contenciós	  Administra;u	  número	  4	  d'Alacant	  -‐que	  no	  és	  ferma-‐,	  que	  reconeix	  a	  determinats	  centres	  comercials	  el	  
seu	  dret	  a	  ser	  inclosos	  en	  una	  ZGAT.

Respecte	  d'aquestes	  propostes,	  opineu	  que?

χ Cal	  mantenir	  les	  zones	  actuals	  (declaració	  de	  ZGAT	  de	  25/01/2013	  i	  ZGAT	  del	  litoral).

χ Cal	  declarar	  la	  zona	  pactada	  en	  2015	  (declaració	  de	  ZGAT	  -‐ara	  anul·∙lada-‐	  de	  16/12/2015).
χ Cal	  declarar	  una	  zona	  que	  comprenga	  tot	  el	  municipi.

χ Altres	  possibilitats:

PREGUNTA	  III

La	  proposta	  d'Alacant	  defensa	  l'existència	  de	  «caracterís;ques	  i	  idiosincràcies	  par;culars,	  línies	  directrius	  de	  comerç	  i	  turisme	  aplicables	  per	  cada	  equip	  de	  govern,	  i	  línies	  
estratègiques	  de	  defensa	  del	  comerç	  urbà	  de	  cada	  localitat»,	  per	  a	  concloure	  que	  cal	  establir	  un	  sistema	  que	  permeta	  l'asimetria	  entre	  les	  diferents	  zones,	  pronunciant-‐se	  
contra	  el	  criteri	  d'una	  sola	  «condició	  horària	  comercial».

Respecte	  d'aquestes	  propostes,	  opineu	  que?

χ Esteu	  d'acord	  amb	  què	  la	  regulació	  permeta	  règims	  municipals	  singulars.

χ La	  regulació	  ha	  de	  ser	  el	  més	  uniforme	  possible.

χ Altres	  possibilitats:

PREGUNTA	  IV

En	  la	  proposta	  conjunta	  de	  COVACO,	  CECOVAL	  i	  Unió	  Gremial,	  entre	  altres	  aspectes,	  s'afirma	  que	  «la	  liberalització	  d'horaris	  comercials	  dificulta	  la	  conciliació	  de	  la	  vida	  
laboral	  i	  familiar»	  de	  treballadors	  i	  treballadores	  i	  «posa	  en	  perill	  l'equilibri	  i	   la	  sostenibilitat	  del	  sector».	  Atenent	  a	  eixes	  al·∙legacions	  (en	  aquest	  cas	  es	  pot	  marcar	  més	  
d'una	  opció):

χ Esteu	  d'acord	  amb	  què	  cal	  tenir	  present	  la	  conciliació	  en	  la	  regulació	  dels	  horaris	  comercials.

χ La	  conciliació	  no	  és	  rellevant	  en	  la	  regulació	  dels	  horaris	  comercials.

χ L'equilibri	  i	  la	  sostenibilitat	  del	  sector	  es	  garanteixen	  limitant	  els	  horaris	  comercials



χ L'equilibri	  i	  la	  sostenibilitat	  del	  sector	  no	  estan	  afectades	  per	  la	  liberalització	  d'horaris.
χ Observacions:

PREGUNTA	  V

Segons	  la	  proposta	  d'ASUCOVA,	  estan	  en	  disposició	  d'estudiar	  zones	  supramunicipals	  de	  ZGAT,	  per	  a	  períodes	  en	  què	  es	  jus;fique	  l'afluència	  turís;ca)

Estaríeu	  d'acord	  amb	  què	  les	  zones	  de	  gran	  afluència	  turís;ca	  (ZGAT)	  es	  pogueren	  declarar	  per	  a	  àmbits	  superiors	  al	  municipi	  (comarques	  o	  àrees	  comercials)?

χ No χ Sí χ Observacions:

PREGUNTA	  VI

Apunta	  la	  proposta	  de	  l'Ajuntament	  d'Alacant	  que	  no	  hi	  ha	  cap	  conveni	  laboral	  ni	  acord	  per	  escrit	  ni	  verbal	  que	  es;pule	  l'apertura	  per	  dates.	  Segons	  això,	  estaríeu	  d'acord	  
en	  limitar	  amb	  caràcter	  general	  el	  nombre	  de	  diumenges	  i	  fes;us	  en	  què	  el	  personal	  del	  comerç	  es;guera	  obligat	  a	  treballar?

χ SÍ,	  mitjançant	  la	  negociació	  col·∙lec;va, χ SÍ,	  mitjançant	  altres	  instruments

χ NO χ Observacions:


