
Grup Municipal Castelló en Moviment a l´Ajuntament de Castelló de la Plana

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL GRUP CASTELLÓ EN MOVIMENT SOBRE  LA
INCONVENIÈNCIA  DE  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  NOVES  GRANS  SUPERFÍCIES
COMERCIALS (CENTRES I PARCS COMECIALS) AL TERME DE CASTELLÓ.

Xavier  del  Señor  de  la  Gala,  portaveu  del  Grup  Municipal  Castelló  en  Moviment  en
l'Ajuntament de Castelló, a l'empar del que establix l'article 84 del Reglament Orgànic del
Ple i les seues Comissions, proposa al Ple l'adopció de la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment està en marxa un nou projecte de parc comercial de grans dimensions
en  la  partida  de  l'Estepar,  a  Castelló.  Una  gran  superfície  que  podria  inclús
duplicar l'oferta comercial d'aquest tipus existent actualment a Castelló. 

Amplis  sectors  de  la  societat  castellonenca s'estan mostrant  preocupats  per  la
incidència negativa que de ben segur un centre d'aquestes característiques tindria
per al comerç local de proximitat i per als dedicats a l'oci que encara es mantenen
en els barris de la ciutat. Els propis comerciants, alarmats pel que consideren una
amenaça a la seua manera de vida, han començat a mobilitzar-se i a pressionar a
les administracions mostrant una postura ferma contra aquest projecte.

Castelló  en  Moviment  es  va  comprometre  amb  la  ciutadania  a  treballar  per
aconseguir  la  revitalització  del  comerç  de  proximitat  i  aquesta  aposta  va  ser
arreplegada en el pacte de govern signat amb PSPV-PSOE i Compromís. A més,
les  mateixes  forces polítiques ens vam comprometre  a  treballar  d'una manera
participativa a definir les línies mestres que han de marcar el model de ciutat que
la ciutadania decidisca.

A ningú se li escapa que un centre comercial com el projectat marcaria de forma
decisiva  el  desenvolupament  del  nostre  model  comercial  futur,  hipotecant  així
qualsevol decisió que es poguera prendre en el procés participatiu que hauria de
definir un model de ciutat consensuat.

Recentment el Conseller d'Economia Sostenible ha anunciat l'elaboració d'un nou
Decret de l'Observatori del Comerç i un Pla de Comerç de Proximitat fins a 2020,
que  done  suport  explícit  a  aquest  model  comercial  de  proximitat.  A  més,  ha
anunciat l'elaboració d'una nova Llei del Comerç Sostenible «que pose en valor el
comerç urbà, regule els horaris i el model d'implantació de grans superfícies  a la
Comunitat Valenciana». Així mateix, el Conseller ha plantejat la revisió i aprovació
del  Pla  d'Acció  Territorial  Sectorial  del  Comerç  de  la  Comunitat  Valenciana
(Patsecova),  «perquè l'ordenació  comercial  es  desenvolupe de forma coherent



amb la planificació territorial» i ha fet pública la seua intenció d'engegar un Pla de
Qualitat  del Comerç i de l'Artesania, un programa per a aconseguir models de
ciutat sostenibles.

Pensem que la intencionalitat de totes aquestes mesures entren en conflicte amb
projectes com el que s'anuncia per a la Partida de l'Estepar.

Cal aconseguir que es definisca un model de planejament territorial sostenible i
equilibrat  amb  la  participació  de  tots  els  agents  socials,  abans  que  s'aproven
noves actuacions urbanístiques i comercials que puguen hipotecar la futura acció
de govern a través de la participació ciutadana.

ÉS PER TOT AÇÒ QUE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA ACORDA:

1. Instar a la Conselleria d'Economia Sostenible de  la Generalitat a establir una
norma territorial cautelar i transitòria en la planificació d’establiments d'impacte
territorial  com el que ara es projecta a l'Estepar fins que no s’hage aprovat el
PATSECOVA i es posen en marxa els observatoris, plans i lleis anunciades per
la Generalitat.

2. Transmetre aquest acord al Govern de la Generalitat,  a la Conselleria d'Economia
Sostenible i als representants del comerços.

Castelló de la Plana,  10 de desembre de 2015.

Portaveu del Grup Municipal Castelló en
Moviment

     Signat: Xavier del Señor de la Gala


