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Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES per catalogar i protegir els 

comerços emblemàtics de Girona 

 

L’encant d’una ciutat es defineix per múltiples factors i elements diversos: els equipaments, 

la cultura, la història, el patrimoni o la qualitat de vida en són alguns exemples. Encant pels 

de fora, que vénen a visitar-nos i contribueixen a generar riquesa; i encant pels de dins, 

que veuen en la seva ciutat un lloc amable i acollidor on viure. 

 

L’encant d’una ciutat resideix en el patrimoni immaterial, la memòria col·lectiva, les 

relacions humanes que s’hi teixeixen i que contribueixen a enfortir els vincles comunitaris; 

però també resideix en la fesomia urbana, els seus carrers, les seves places, els seus 

monuments i també, entrant ja en el tema de la present moció, en els seus comerços i els 

seus establiments més emblemàtics. 

 

Diverses raons, ja sigui per l’extinció automàtica dels contractes de lloguer de renda antiga 

que va aplicar-se l’any passat, o per altres motius com ara la jubilació dels propietaris, la 

pressió de les franquícies o la difícil conjuntura econòmica, han fet que molts comerços 

emblemàtics de la ciutat hagin hagut d’abaixar definitivament la persiana. 

 

En els darrers anys, Girona ha viscut la desaparició d’establiments tant emblemàtics com 

el Rhin Bar de Jaume I, els discos Coll del C/ Argenteria, el restaurant Can Lloret de la 

Plaça Independència, o l’antiquíssim can Castelló al C/ Santa Clara, amb més de 116 anys 

de mestratge pastisser a l’esquena. Altres tipus d’establiments com ara llibreries 

(Carlemany), botigues de manualitats (La Traça) o el recent comiat a Los Padules, el 

famós local del carrer dels Torrats, són més exemples d’aquesta progressiva desaparició 

dels comerços emblemàtics de la nostra fesomia urbana. 

 

Tot i que no es pot deslligar aquest fenomen d’eventualitats locals i específiques del nostre 

territori, cal dir també que Girona és un exemple del xoc, que s’està produint en molts 

països, entre la voluntat ciutadana de mantenir l’autenticitat i la personalitat del municipi i 

les lleis pròpies d’un mercat que s’imposa de forma imbatible: la pressió de les grans 

cadenes de menjar ràpid o de les franquícies de roba que són els únics que tenen la 

capacitat de pagar preus de lloguer desorbitats. En aquest context, algunes ciutats com 

Roma, París o la mateixa Barcelona han decidit intervenir a efectes de polítiques públiques 

en la protecció del seu comerç emblemàtic. 

 

El sentit de la moció no és més que aquest: proposar una bateria de mesures per evitar 

que Girona es converteixi en una ciutat impersonal i mantingui la seva autenticitat pel que 

fa a l’àmbit dels seus comerços emblemàtics, en relació al valor afegit que representen per 

la fesomia urbana de la ciutat, per la memòria col·lectiva dels gironins -cal destacar la 

contribució que realitzen en termes de cohesió social, en aquest sentit- i pel mestratge en 
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la professió. Per tot plegat, es proposa l’aprovació dels següents ACORDS: 

 

1. Confeccionar un pla de protecció dels comerços emblemàtics de Girona que 

estableixi prèviament la definició de comerç emblemàtic, així com les diferents 

categories de protecció, atenent a criteris d’antiguitat, de cultura, d’arquitectura i 

paisatge urbà i/o de naturalesa de l’activitat. 

 

2. Catalogar i elaborar una guia dels comerços emblemàtics de Girona que generi 

valor afegit a l’eix comercial gironí. 

 

3. Oferir ajudes fiscals als comerços catalogats com a emblemàtics, depenent de la 

categoria de protecció, en el següent sentit: 

a. Equiparar els comerços emblemàtics als immobles catalogats a efectes de 

bonificació de l’ICIO. 

b. Iniciar una campanya de subvenció de fins al 50% de la quota de l’IBI 

segons la categoria de protecció de l’establiment. 

 

4. Oferir serveis d’atenció i assessorament específics per als comerços catalogats 

com a emblemàtics en els següents àmbits: 

a. Efectes vinculats a l’extinció automàtica dels contractes de lloguer de renda 

antiga, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015. 

b. Transmissió, cessió, finançament i recerca de treballadors. 

 

5. Establir protocols d’actuació, amb l’objectiu d’aconseguir que es mantingui 

l’establiment, en cas que algun comerç catalogat com a emblemàtic corri el perill 

de tancar per motius vinculats a la LAU, a l’evolució econòmica del negoci 

associada a la naturalesa de l’activitat o a la jubilació o voluntat dels propietaris. 

 

 

 

 

 

Maria Mercè Roca i Perich 

Portaveu del grup municipal d’ERC-MES 

 

Girona, a 7 de novembre de 2016 


