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L’Ajuntament entén que la façana de la carretera complementa el teixit comercial del centre

Sant Celoni reforça el comerç de la 
C-35 i l’inclou a la trama urbana
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Sant Celoni ha inclòs la façana de la C-35 a la trama urbana consolidada per potenciar el comerç del sector

sant Celoni

eL 9 noU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha fet un pas més per poten-
ciar el sector comercial de la 
façana de la carretera C-35 
amb la inclusió d’aquest sec-
tor en la trama urbana del 
municipi. L’acord assolit en 
el ple del dia 22 de juny es 
va prendre per adaptar-se al 
que estableix el Decret llei  
de la Generalitat d’ordenació 
d’equipaments comercials 
que va entrar en vigor el 29 
de desembre de l’any passat 
i que obliga els municipis 
de més de 5.000 habitants 
a definir la trama urbana 
en un termini màxim de sis 
mesos.

El decret de la Generalitat 
introdueix diversos can-
vis, entre els quals hi ha la 
supressió absoluta de crei-
xement i la classificació dels 
establiments comercials es 
fa en funció de la superfície, 
exclusivament.

Pel que fa a la trama urba-

na, amb la inclusió del sector 
dels laterals de la carretera 
C-35, l’Ajuntament declara 
que forma part de la ciutat 

compacta de Sant Celoni i 
complementa el teixit mixt 
residencial-comercial del 
centre històric del poble i 

dels seus eixamples. Es consi-
dera que és una àrea integra-
da en la ciutat compacta de 
Sant Celoni com igualment 

reconeixia l’anterior Pla 
d’Ordenació d’Equipaments 
Comercials (POEC) que 
admetia també usos comerci-
als amb oferta no quotidiana.

“La trama urbana consoli-
dada que es delimita intenta 
mantenir la compatibilitat 
del creixement comercial 
que el POEC de Sant Celoni 
va aprovar, portant el comerç 
fins a la façana sud de la 
C-35, sens perjudici de que 
via normativa es regulin els 
diferents usos comercials a 
ubicar a les zones de nucli 
històric, eixamples i zones 
contigües”, diu l’alcalde de 
Sant Celoni, Francesc Deu-
lofeu.

L’alcalde remarca que 
l’acord de ple no crea cap nou 
sector comercial ni modifica 
en cap cas el planejament 
urbanístic aprovat fins a 
l’actualitat. Això vol dir que 
si urbanísticament no s’ad-
met un ús comercial concret, 
la delimitació de la trama 
tampoc possibilita la seva 
implantació.

La trama urbana que 
inclou la façana de la C-35 
va des de l’entrada per la 
porta de Ponent, on hi ha 
el supermercat Mercadona, 
fins la porta de Llevant, on 
se situen els supermercats 
Caprabo i Lidl. Aquests tres 
supermercats van ser els dar-
rers que es van implantar en 
aquest sector comercial l’any 
2006.


