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El Consell de Comerç del Vallès Oriental i Maresme-Barcelonès 
Nord analitza les perspectives de futur amb el director general 

de Comerç 

 
PIMEComerç ha analitzat la seva representació en el territori durant el Consell de 
Comerç del Vallès Oriental i Maresme-Barcelonès Nord, una reunió a la qual ha assistit 
el director general de comerç 
 
Mataró, 23 de setembre de 2022. El Consell de Comerç del Vallès Oriental i Maresme 
– Barcelonès Nord ha comptat amb la participació del director general de comerç, Jordi 
Torrades, per analitzar conjuntament les perspectives de futur del petit comerç. Durant 
la jornada, PIMEC ha informat i analitzat la seva representació en el territori, amb més 
de 29 associacions que acullen 4650 establiments comercials.   
 
Al llarg del Consell, la Direcció General de Comerç ha manifestat que és conscient 
de les dificultats que tenen els establiments per poder realitzar la instal·lació de 
les portes amb tancament automàtic degut a la manca de material, instal·ladors i 
mecanismes i, a tal efecte, ha anunciat que es podrà incloure la despesa efectuada 
per instal·lar les portes amb tancament automàtic dins el Programa de suport 
per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments de 
la CCAM.  
 
A més, Torrades ha explicat les principals línies d’actuació que portarà a terme la 
Direcció General de Comerç durant aquesta legislatura, que estaran centrades en el 
pla de promoció i suport al comerç posant el focus en la digitalització i les subvencions. 
També s’ha referit a la revisió del pla normatiu en relació a la unificació del horaris 
comercials i a la nova llei per l’ordenament del repartiment a domicili de l’e-commerce.  
 
Per últim, el director general de comerç ha reconegut la tasca de PIMEComerç “per la 
seva implicació i rellevància com a interlocutor únic de tantes associacions de comerç, 
fet que facilita molt la gestió”. A més, ha destacat durant la seva intervenció que la 
patronal és l’única organització de comerç que ha fet arribar al·legacions a les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al 
detall i de les associacions i entitats de comerç. Cal destacar que aquestes 
al·legacions facilitaran la modernització de les activitats de comerç al detall i de les 
associacions i entitats de comerç. L’objectiu d’aquestes és impulsar la competitivitat i 
la modernització a través de la transformació digital i sostenible de les petites i 
mitjanes empeses del sector comercial, així com de les associacions i entitats de 
comerç.  
 
La reunió també ha comptat amb la presència de la cap de l’àrea de comerç, Marta 
Raurell, el president de PIMEComerç, Alex Goñi, el president de PIMEC Maresme-
Barcelonès Nord, Joan Pera, el president de PIMEComerç Valles Oriental i Maresme-
Barcelonès Nord, Carles Gironès, la directora de comerç a PIMEC, Pilar Mínguez, 
presidents i delegats territorials de les dues comarques i més d’una seixantena de 
convidats, presidents de les associacions de comerç, membres de les juntes directives 
i tècnics de comerç dels dos territoris. 
 

 


