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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.

pimecomerc.org

establint noves aliances en el projecte “inclou Futur”
Seguint amb el projecte “inclou futur”, PIMEComerç es va reunir amb dos gremis 
més: el gremi de tintorers i bugaders de barcelona (imatge de l’esquerra) i el 
gremi d’Herbolaris, Apicultors i Alimentació dietètica i biològica de catalunya 
(imatge de la dreta),  juntament amb la Fundació pimec, la xarxa d’inclusió 
laboral de barcelona (xib) de l’Ajuntament de Barcelona, per presentar-los el 
projecte “Inclou futur” i establir estratègies de difusió i diàleg amb els gremis en 
favor de la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional. 

pimecomerç es reuneix amb els grups parlamentaris per 
demanar que s’estableixi un horari comercial únic

Aquesta setmana, el president 
de PIMEComerç, Àlex goñi, i el 
director, miquel À. de garro, han 
començat el cicle de reunions amb 
els diferents grups parlamentaris 
per posar de manifest la 
necessitat que s’estableixi un 
horari comercial únic que delimiti 
el marge d’obertura entre les 
6.30h i les 21.30h; que és el 
resultat de la mitjana entre l’horari 

d’estiu (de 7h a 22h) i el d’hivern (de 6h a 21h), ja que genera menys confusió 
entre consumidors i comerciants i és el que el sector demana.

Les primeres reunions han estat amb laura vílchez, de ciutadans, i amb teresa 
pallarès, de Junts per catalunya i, durant aquest mes està prevista la trobada 
amb la resta de grups parlamentaris. PIMEComerç ha aprofitat les sessions per 
expressar la seva disconformitat amb la proposta de modificació de la llei de 
comerç 18/2017, presentada pel grup parlamentari de Catalunya En Comú-
Podem el darrer 17 de maig al Parlament de Catalunya, per establir un horari únic 
per al comerç que fixi el tancament de les botigues de 21h a 6h.

Àlex goñi
president de pimecomerç

rebAixes sÍ, rebAixes no

Dons sí, sembla que les rebaixes no fun-
cionen com ho feien anys enrere. El fet de 
deixar-les lliures, a la darrera llei, fa que 
l’anarquia sigui la norma i que estiguin 
al capritx dels grans i de les constants 
promocions, descomptes, ofertes, vendes 
sense IVA, etc., que el públic troba a les 
diferents pàgines de l’e-comerç. Això ex-
plica que avui les rebaixes “tradicionals” 
hagin perdut atractiu.

Sí que és cert que la llei fa una recomana-
ció: que els diferents operadors del sector 
ens posem d’acord i marquem un principi 
del temps de rebaixes. el legislador sabia 
que això tan idíl·lic era pràcticament im-
possible; ja en època de regulació moltes 
grans empreses, tirant pel dret, comença-
ven quan els semblava oportú, sempre 
abans d’hora, és clar. Moltes d’elles, a més, 
durant l’any ja anaven fent “dies d’or” o 
“setmanes fantàstiques” i, si no, et deien 
que “ells no eren tontos”. En definitiva, 
feien el que volien i punt.

Ara, però, les coses no van bé; els últims 
informes del darrer semestre ens diuen 
que el comerç, a tot espanya, ha perdut 
un 1’9 % de vendes respecte al mateix 
període de l’any passat, i això és greu. Po-
dem dir que els canvis familiars són im-
portants, que si el temps, que si l’e-comerç 
ja fa forat, que si això, que si allò altre, que 
si... Però el cert és que anem per mal camí, 
ho estem trinxant tot entre uns i altres, i 
així no millorarem.

S’ha de tornar a regular, s’han d’impulsar 
els mecanismes polítics que procurin per 
la preservació del nostre model de co-
merç, s’ha de pensar en els nostres petits 
comerços i en els nostres clients; si no po-
sem seny, aquí no ens servirà la rauxa.

reunió del consell d’Associacions de comerç de 
pimecomerç maresme i barcelonès nord
El dia 9 va tenir lloc a Mataró la reunió 
del Consell d’Associacions de Comerç 
de PIMEComerç Maresme i Barcelonès 
Nord on, el seu president, carles gironès, 
va presentar el director de PIMEComerç, 
miquel À. de garro, i va explicar que Àlex 
goñi havia estat reelegit president de 
pimecomerç, així com el mateix carles 
gironès. També es va informar del canvi de 
president de pimec a la comarca, on va 
ser elegit Joan pera, entre d’altres temes.
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