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Declaració d’Emergència Climàtica de l’Ajuntament de Barcelona
El passat dimecres va tenir lloc la Declaració d’Emergència Climàtica 
de l’Ajuntament de Barcelona, acte al qual es va convidar nombroses 

associacions i entitats, entre elles PIMEComerç. 
Aquesta trobada pretén incrementar l’ambició 
per poder reduir el 50% de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle el 2030. La declaració 
preveu les mesures necessàries per reduir l’ús del 
transport en vehicle privat, millorar el transport 
públic a nivell metropolità i prioritzar l’espai urbà 
i la mobilitat dels vianants. Pel que fa al model 
urbà de la ciutat, destaca la transformació 
de 15 km de carrers en eixos verds, millorar 

les condicions ambientals i de seguretat entorn de 200 centres escolars, i 
protegir els espais verds i la biodiversitat amb 40 hectàrees de verd públic, 
entre altres mesures.

Consell Econòmic i Social de Catalunya 
Dimarts 14 PIMEComerç va participar en el ple del Consell Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC), que va aprovar un dictamen sobre l’Avantprojecte de 
llei de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic per al 2020. En aquest consell, 
un dels aspectes que va destacar el CTESC és 
la manca de transparència sobre la destinació 
del fons de l’impost turístic des de la seva 
implementació l’any 2012, especialment des dels 
governs municipals. Per altra banda, i pel que 
fa a les modificacions de la Llei de turisme de 
Catalunya, el CTESC considera que cal fer-les 
mitjançant diàleg amb el sector i tramitant una 
llei específica, i no per mitjà de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

TEMPS DE CANVIS

Sí, estem en temps de canvis en el món del 
consum, la societat està explorant noves 
vies de compra, noves maneres de servir el 
client en les seves necessitats, i això, en la 
seva globalitat, està creant un nou model 
de relació entre el comerç i el client.

El comerç català sempre ha estat capda-
vanter a l’hora de situar-se al costat dels 
clients, procurant tenir en tot moment allò 
que han demanat. Ara, però, és diferent: no 
som nosaltres els que marquem la pauta, 
ni tan sols els clients; ara s’està imposant 
un nou model de relació que ens està por-
tant a una situació que no teníem prevista. 
En aquest moment “l’anarquia” del consum 
és total i això no és bo per a ningú.

El comerç, com qualsevol activitat econò-
mica, ha de ser regulat, no podem deixar 
que diferents formats comercials juguin 
tots a la mateixa lliga. Si deixem que això 
es consolidi, ja sabem que guanyaran els 
més potents econòmicament. Cal estruc-
turar clarament els diferents formats co-
mercials i legislar de manera diferenciada 
per a uns i altres.

L’allau d’impostos que ens venen a sobre, 
amb l’excés de burocràcia que això com-
porta, dona a entendre que les diferents 
administracions no conceben el petit co-
merç com una responsabilitat de país, de 
model de societat, d’entramat de cohesió 
territorial, i això és molt preocupant.

La desertització comercial ja és un fet, 
evidentment ara comença pels pobles 
més petits, més de 95 a tot Catalunya, 
però també a molts barris de les nostres 
ciutats ja hi podem veure carrers mancats 
de comerç. Sí, és una desaparició lenta i 
callada però cada dia més evident.

Calen mesures ja, segurament no sols de 
comerç. Els canvis són aquí i cal enten-
dre’ls per mirar de positivar-los, ens cal 
treballar plegats per afavorir que els pe-
tits comerços puguin desenvolupar la seva 
activitat atenent a la seva dimensió. Cal 
escoltar la veu del petit comerç.

Taula de Nadal de l’Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona i diferents entitats de comerç, entre les quals 
es troba PIMEComerç, han constituït la Taula de Nadal, un òrgan estable 

per preparar la campanya de Nadal del 
2020. L’objectiu, tal com es va anunciar a 
la tardor, és treballar per renovar el model 
d’activitats que la ciutat de Barcelona acull 
durant el Nadal de cara a la campanya de 
2020, i analitzar l’oferta actual pel que fa 
als aspectes que cal mantenir i modificar. 
Aquest òrgan estable de participació i 
treball conjunt publicoprivat tindrà la funció 
d’aportar noves idees i donar resposta 

a les necessitats que plantegin els diferents sectors, especialment el dels 
comerciants de la ciutat.
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Taula rodona sobre Dret de Consum

Aquest dimecres PIMEComerç va participar en la Taula Rodona sobre Dret 
de Consum que va organitzar l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (ICAB) en col·laboració 
amb la Universitat de Barcelona (UB). A l’acte es 
va convidar diferents organitzacions de l’àmbit del 
consum. El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va 
fer la seva intervenció en el taller “Els empresaris i la 
protecció dels consumidors”, davant d’alumnes que 
estan fent el postgrau d’expert en Dret de Consum de 
l’ICAB i la UB.


