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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de 
llei següent i sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català, per a la 

preservació d'establiments emblemàtics 

Exposició de motius 

L'activitat comercial i els hàbits de consum, en tant activitats humanes, han 
produït el sorgiment de molts tipus de comerços, arhb característiques diferents 
tant pel que fa al contingut com el continent, amb durades efímeres o de gran 
permanència en el temps, segons la demanda generada per la societat. Així 
mateix, cada cop abunden més aquells establiments de grans marques globals, 
amb una imatge homogeneïtzadora que desdibuixa la singularitat comercial dels 
nostres pobles i ciutats. 

És en ànim de protegir aquesta singularitat que sorgeix la necessitat de protegir 
els anomenats establiments emblemàtics. És a dir, aquells establiments, que per 
la seva llarga existència i les seves peculiaritats, doten les poblacions on duen 
a terme la seva activitat d'un caràcter únic i distintiu. Més concretament, l'article 
4 de la Llei 18/2017, d'l d'agost, de comerç, serveis i fires, defineix com a 
comerç amb valor històric o establiment emblemàtic, «l'establiment comercial 
que ha exercit l'activitat comercial, inclosa la de caràcter artesanal, durant més 
de cent anys en un mateix local o indret, i que s'ha dedicat a la venda de 
productes artesanals, tradicionals o singulars». 
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Actualment, tant la Llei 1^/1 ̂ ^3 de Patrimoni cultural, com altra normativa 
sectorial, Ja protegeix la part física dels establiments emblemàtics com a 
patrimoni material,al'establlrl'obllgaclódeconservacló.Però,al'espera de la 
futura llei del patrimoni cultural Immaterial català, aquesta protecció és 
difícilment extensiva a l'activitat que es desenvolupa en aquests mateixos 
establiments,per la qual cosa urgeix dotar les administracions,actorsisectors 
afectats d'eines per tal de poder prendre mesures que preservin aquests 
establiments emblemàtics, essent conscients que la seva continuïtat permet 
mantenir viva labistòria I aporta unacaracteritzacló única al comerçde les 
nostres clutatsiaisbarrislzones on estan situats. 

5s per tant, no només una missió, sinó una obligació dels poder públics, buscar 
la cobertura legal adequada que permeti preservarlimpulsar la continuïtat dels 
establiments emblemàtics pel què fa a les activitats que s'bí practiquen. Per 
aquest motiu es fa Imprescindible que les administracions competents, per raó 
de la matèria, siguin coneixedors dels canvis de circumstàncies en aquestes 
activitats per tal de poder activar mecanismes administratius adients que 
permetin la seva protecció. 

Per tot plegat, aquesta llei pretén modificar dos articles de la Llei ^^3, de 30 
de setembre, del Patrimoni cultural Gatalà, que tenen per objecte, establir 
l'obllgacló als titulars de drets sobre béns del patrimoni cultural català de 
comunicar a les administracions els canvis en l'activitat, considerant 
l'Incompliment d'aquesta obligació com una falta lleu. 

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català, per a la 

preservació d'establiments emblemàtics 

Article 1. 

S'afegeix un apartat 3 a l'article 21 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrirnoni Cultural Català, que resta redactat de la manera següent: 
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« Article 21. Deure de conservació N.T.  

1. Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d'ésser conservats 
per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors. Es poden establir 
per reglament procediments per a l'esporgada i l'eliminació de determinades 
classes de béns, si no han estat declarats d'interès nacional ni han estat 
catalogats. 

2. Les persones referides en l'apartat 1 han de facilitar informació sobre l'estat 
dels béns i sobre llur utilització, si els ho demana l'Administració. 

3. En tot cas, les persones referides en l'apartat anterior, atenent al deure 
d'informació sobre l'estat del béns, hauran de comunicar a l'Administració, 
qualsevol canvi en la utilització de l'ús dels béns, incloent el finiment de 
l'activitat que es desenvolupa dins els mateixos, a fi i efecte que l'Administració 
pugui assegurar que en aquesta nova circumstància es garantiran els deures de 
conservació i manteniment. 

A aquests efectes, tots els propietaris i titulars d'altres drets reals i posseïdors, 
sobre aquests béns, hauran de comunicar a l'Administració qualsevol 
circumstància a les que fa referència aquest epígraf amb un preavís mínim de 
tres mesos, a fi i efecte que l'Administració conegui la situació i, si és necessari, 
pugui prendre les mesures necessàries per garantir l'efectiva preservació dels 
béns.» 

Article 2. , 

En referència a la classificació com a infracció lleu, es modifica la lletra b de 
l'apartat 2 de l'article 71 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, que queda redactada de la manera següent: 

« b) La manca de notificació a l'administració competent, en els termes fixats 
per l'article 21.3 i 22, del finiment o canvi d'activitat, de la transmissió onerosa 
de la propietat o de qualsevol dret real sobre béns culturals d'interès nacional, 
sobre béns catalogats.o sobre els restants béns mobles integrants del patrimoni 
cultural català.» 
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Disposició final primera: Habilitació pressupostària 

L'afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobré els 
Pressupostos de la Generalitat, no tindrà efectes fins a l'entrada en vigor de la 
llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament 
posterior a la data d'aprovació d'aquesta llei. 

Disposició final segona: Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 1 7 de desembre de 2021 

Alícia Romero Llano 
Portaveu del GP PSC-Units 

Juan Luis Ruiz López 
Diputat del GP PSC-Units 
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