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Actualitat

El consistori prioritza els usos comercials en els locals més cèntrics
del municipi

Dijous 29 de gener de 2004
El Ple del 28 de gener també va aprovar la modificació puntual de la normativa del
Pla General per a la implantació d'usos comercials. Es tracta d'adequar el
planejament urbanístic a les previsions establertes al Programa d'Orientació
d'Equipaments Comercials (POEC), un document aprovat per l'Ajuntament el
setembre de 2003 i que defineix el model comercial de Castellar. Segons el regidor
de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer, "l'objectiu és potenciar el comerç i els
espais comercials i, per tant, revitalitzar el centre de la vila". I afegeix: "això es
farà d'acord amb les converses que hem mantingut amb els mateixos
comerciants en el marc del Pla Estratègic". L'adequació del POEC al Pla General
parteix de dues premisses. D'una banda, els nous edificis plurifamiliars de diferents
carrers (1) no admetran habitatges en planta baixa i aquests locals s'hauran de
destinar a usos comercials. D'altra banda, no s'admetran determinats usos, com
entitats financeres, immobiliàries, entitats asseguradores o empreses de treball
temporal (2). Aquests nous locals, per tant, també s'hauran de destinar a activitats que
garanteixin activitat durant més hores al dia. (1) Carrer Major, c. Església, Pl. Cal Calissó, Passeig (entre c. Dr.
Rovira i C. Major), c. Torras, c. Colom, Ctra. Sentmenat (entre Pl. Calissó i c. Mestre Miró), c. Montcada (entre ctra. Sentmenat i Av. Sant Esteve), c.

Sala Boadella, c. Hospital (entre c. Montcada i c. Sala Boadella) i Av. Sant Esteve (entre c. Barcelona i c. Sant Pere Ullastre).(2) Pl. Cal Calissó,
Passeig (entre Dr. Rovira i c. Major, c. Torras, c. Colom, ctra. Setnmeant (entre Pl. Calissó i Sant Pere d'Ullastre), c. Montcada (entre ctra. Sentmenat
i Av. Sant Esteve), c. Sala Boadella, c. Hospital (c. Montcada i c. Sala Boadella).
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