
ACORD DE LA LLOTJA 

 

PRIMER.- En cap cas es podrà obrir les festivitats d’Any Nou i Reis (1 i 6 de gener), del 

Treball (1r de maig), de la Comunitat Valenciana (9 d'octubre) i Nadal (25 de desembre). 

 

SEGON.- Amb caràcter general, quedaran habilitats per la pràctica comercial en tot el 

territori valencià, fins a un màxim d’onze (11), els diumenges i festius que estiguen 

inclosos en els següents períodes, en el següent ordre: 

a) Quan es produïsca la coincidència de dos o més festius continuats, siguen estatals 

o autonòmics, quedarà habilitat un d’ells per a l’obertura, en el següent ordre: en 

primer lloc, el que siga dissabte; si no es donara, el que siga dilluns; i en cap 

d’eixos supòsits, el primer dels festius. 

b) Els primers diumenges dels períodes tradicionals de rebaixes: el primer diumenge 

posterior al 6 de gener i el primer diumenge de juliol. 

c) Els següents tres dies de la setmana santa: diumenge de rams, divendres sant (que 

es substituirà pel dijous quan aquest siga festiu estatal o autonòmic) i diumenge de 

pasqua. 

d) Els diumenges i festius de les campanyes de Nadal 1 i Reis 2  què -fins completar els 

onze anuals-, es determinaran per mitjà d’una resolució de la conselleria 

competent en matèria de comerç, amb audiència prèvia de l’Observatori del 

Comerç Valencià, atenent de forma prioritària a l’atractivitat comercial dels dies 

per a les persones consumidores. 

 

TERCER.- Totes les actuals ZGAT estacionals, excepte el municipi d’Alacant, 

s’homogeneïtzarien en les obertures dels següents períodes: 

a) Els onze diumenges i festius que es determinen com oberturables amb caràcter 

general, d’acord amb el punt Segon. 

b) Els diumenges i festius del període comprés entre el diumenge de rams fins al 

diumenge posterior a dilluns de pasqua. 

c) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de 

setembre. 

 

QUART.- Totes les zones que actualment ostenten la condició de ZGAT de tot l'any, i el 

municipi d’Alacant, podrien obrir els diumenges i festius dels següents períodes: 

a) Els onze diumenges i festius que es determinen com oberturables amb caràcter 

general, d’acord amb el punt Segon. 

b) Els diumenges i festius del període comprés entre el diumenge de rams fins al 

diumenge posterior a dilluns de pasqua. 

c) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 5 de gener. 

d) En el municipi d’Alacant no es podrà obrir el dilluns de pasqua i el 24 de juny. 

e) En el municipi de València no es podrà obrir el dilluns de pasqua, el 19 de març i el 

15 d’agost. 

 

                                                           
1 Des del diumenge posterior al quart dijous de novembre (diumenge posterior al “Black Friday”) 

al 24 de desembre. 
2 Del 26 de desembre al 5 de gener. 



CINQUÈ.- Les entitats signants accepten que es puguen produir reduccions dels diumenges 

i festius oberturables determinats en el punt Quart, en les ciutats d’Alacant i València, 

previ acord sense vots en contra dels representants del sector en els respectius consells 

locals de comerç. 

 

SISÈ.- Les entitats signants i els seus associats es comprometen a no recórrer els actes, 

resolucions i modificacions reglamentàries derivades del mateix i necessàries per a la 

seua correcta i completa aplicació. 

 

SETÈ.- Les entitats signants i els seus associats es comprometen a retirar les accions 

administratives o judicials en curs contra actes de la Generalitat referits a les ZGAT. 

 

HUITÈ.- Les entitats signants demanen a la Generalitat que es comprometa a desistir en 

els procediments de lesivitat en curs per les ZGAT de València i Alacant, una vegada 

esgotats els terminis legals que asseguren la no interposició de recursos contemplats al 

punt sisè i la retirada de tots els procediments contemplats en el punt setè. 

 



ANNEX I. SITUACIÓ ACTUAL DE LES ZGAT A LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Actualment, a la Comunitat Valenciana hi ha 61 poblacions que tenen declarades ZGAT, bé en la 

totalitat del municipi, bé en zones del mateix: 

 

ZGAT tot l’any (A): 

1. Alborache 

2. L'Alfàs del Pi 

3. Benissa (costa) 

4. Finestrat 

5. Orihuela (costa) 

6. Pilar de la Horadada (costa) 

7. Torrevieja 

8. València (5 zones) 

 

ZGAT estacional (B): 

De Diumenge de Rams al tercer diumenge 

d’octubre: 

9. Calpe/Calp 

 

De 01/06 a 30/09: 

10. Massalfassar 

 

De 15/06 a 15/09: 

11. Alacant (excepte platja) 

 

Setmana Santa* i de 15/06 a 30/09: 

--- Alacant (zona platja) 

 

Setmana Santa* i de 01/07 a 30/09: 

12. Alcalá de Xivert 

13. Altea 

14. Benicarló 

15. Benicàssim 

16. Benidorm 

--- Benissa (excepte costa) 

17. Benitachell / El Poble Nou de Benitatxell 

18. El Campello 

19. Canet d’En Berenguer 

20. Cullera 

21. Dénia 

22. Elx (El Altet, La Marina i Los Arenales) 

23. Gandia (zones de platges i Grau) 

24. Gata de Gorgos 

25. Guardamar del Segura 

26. Jávea / Xàbia 

27. Miramar 

28. Moncofa 

29. La Nucia 

30. Oliva (zona litoral) 

31. Ondara 

32. Orpesa/ Oropesa del Mar 

33. Peníscola/Peñíscola 

--- Pilar de la Horadada (excepte costa) 

34. Piles 

35. La Pobla de Farnals (zona platja) 

36. Els Poblets 

37. Rojales 

38. Sagunto/Sagunt 

39. San Fulgencio 

40. Santa Pola 

41. Tavernes de la Valldigna (zona platja) 

42. Teulada 

43. El Verger 

44. Villajoyosa / La Vila Joiosa 

45. Vinaròs  

46. Xeraco (zona platja) 

 

Setmana Santa* i de 15/06 a 15/09: 

47. Almenara 

48. Chella 

49. Chiva 

50. Daimús 

51. Gilet 

52. Montserrat 

53. Nàquera 

54. Pedreguer 

55. Picassent 

56. Real 

57. Sant Mateu 

58. Segorbe 

59. Torrent 

60. Turís 

61. Xilxes 

 

* Entre Diumenge de Rams i dilluns de Sant 

Vicent. 

 

La resta de municipis de la Comunitat Valenciana només poden obrir els 10 festius que cada any 

acorda l'Observatori de Comerç de la CV. 



ANNEX II. NOVA SITUACIÓ DE LES ZGAT A LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Aplicant l’Acord, el mapa quedaria de la següent manera: 

 

ZGATs estacionals (apartat TERCER de l’Acord): 

Acumulacions, rebaixes, setmana santa * i del 15de juny al 15 de setembre 

 

1. Alcalá de Xivert 

2. Almenara 

3. Altea 

4. Benicarló 

5. Benicàssim 

6. Benidorm 

7. Benissa (excepte costa) 

8. Benitachell / El Poble Nou de Benitatxell 

9. El Campello 

10. Calpe/Calp 

11. Canet d’En Berenguer 

12. Chella 

13. Chiva 

14. Cullera 

15. Daimús 

16. Dénia 

17. Elx (El Altet, La Marina i Los Arenales) 

18. Gandia (zones de platges i Grau) 

19. Gata de Gorgos 

20. Gilet 

21. Guardamar del Segura 

22. Jávea / Xàbia 

23. Massalfassar 

24. Miramar 

25. Moncofa 

26. Montserrat 

27. Nàquera 

28. La Nucia 

29. Oliva (zona litoral) 

30. Ondara 

31. Orpesa/ Oropesa del Mar 

32. Pedreguer 

33. Peníscola/Peñíscola 

34. Picassent  

35. Pilar de la Horadada (excepte costa) 

36. Piles 

37. La Pobla de Farnals (zona platja) 

38. Els Poblets 

39. Real 

40. Rojales 

41. Sagunto/Sagunt 

42. San Fulgencio 

43. Sant Mateu 

44. Santa Pola 

45. Segorbe 

46. Tavernes de la Valldigna (zona platja) 

47. Teulada 

48. Torrent 

49. Turís 

50. El Verger 

51. Villajoyosa / La Vila Joiosa 

52. Vinaròs  

53. Xeraco (zona platja) 

54. Xilxes 

 

ZGAT total (apartat QUART de l’Acord) 

Acumulacions, rebaixes, setmana santa * i del 15de juny al 5 de gener 

 

55. Alacant (apartat QUART.d) 

56. Alborache 

57. L'Alfàs del Pi 

--- Benissa (costa) 

58. Finestrat 

59. Orihuela (costa) 

--- Pilar de la Horadada (costa) 

60. Torrevieja 

61. València (5 zones) (apartat QUART.e) 

 

* Setmana santa: Entre diumenge de rams i diumenge posterior a dilluns de pasqua. 

 

La resta de municipis de la Comunitat Valenciana només podran obrir els 11 festius que es 

determinen a l’apartat SEGON de l’Acord. 


