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Tarragona

La situació del gremi d’alimentació

El Gremi del Comerç Minorista de Catalunya denunciava 
la situació crítica que viu el sector a causa de l’augment 
desproporcionat i exagerat del cost de tota l’energia ne-
cessària per a la producció i la comercialització. Una si-
tuació que ha provocat que tots els gremis alimentaris 
de Catalunya es reuneixin per primera vegada per bus-
car una solució a la greu inflació que pateix el sector. La 
pujada desproporcionada de la llum i el gas ha triplicat 
les factures i els proveïdors han aplicat augments en els 
costos, fet que comporta un increment dels preus dels 
productes i col·loca en greu risc de viabilitat moltes em-
preses i comerços, fins al punt que, si això s’allarga en el 
temps, es veuran obligats a tancar definitivament, i es 
provocarà una reducció important en les cadenes pro-
ductives i comercials.
Però això, realment li preocupa al nostre Govern? Jo no 
he sentit que s’hagi alçat cap veu defensant el nostre 
model de comerç. Des de PIMEComerç estem treballant 
per ajudar els nostres associats a trobar les millors eines 
per reclamar solucions immediates.
Aquests dies també estem sentint parlar sobre l’aplicació 
del Reial Decret Llei que obliga a disposar de mecanis-
mes de tancament automàtic en els accessos comer-
cials abans del 30 de setembre. No discutim ni posem 
cap però a la mesura presa pel Govern amb l’objectiu 
d’evitar el malbaratament de l’energia. Però no s’ha tingut 
en compte, en cap cas, la situació del comerç de proxi-
mitat, ja que l’aplicació de la llei, en molts casos, obliga a 
fer una inversió considerable. A això hi podem afegir que 
les obres que es realitzin en tots els comerços actuals 
que paguen lloguer, incloent-hi la instal·lació d’un siste-
ma automàtic de tancament de portes, poden suposar 
un increment automàtic dels lloguers. Però això al Govern 
no li importa; és més, ni ho sap ni ho ha tingut en compte. 
En aquest moment molts comerços es plantejen tirar la 
tovallola per culpa de totes aquestes brillants idees con-
vertides en decrets, ja que no se’ls té en compte per a res.  
Han fet cas omís a les nostres peticions de moratòries, 
però seria molt interessant fer-se les següents reflexions: 
és una llei que des del primer dia amenaça amb sancions 
per als qui no la compleixin; molt curiós, no? Són verita-
bles demòcrates que no volen escoltar a ningú.
Totes les grans superfícies, magatzems i locals comer-
cials ja tenen les portes automàtiques instal·lades. És una 
simple casualitat, oi? 
No volem pensar que ara també es pretén ajudar els 
grans. Si els comerços petits no instal·len el tancament 
automàtic a les portes d’accés no podran utilitzar ni la 
calefacció a l’hivern ni l’aire condicionat a l’estiu i, en con-
seqüència, la pregunta obligada és: on aniran a comprar 
els clients? Fàcil resposta, veritat?
Realment em pregunto: potser el petit i mitjà comerç 
molesta el Govern i els seus socis? Molesta a algú 
més?
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PIMEComerç s’adhereix la primera apagada de llum als comerços el 28 d’octubre

La primera apagada de llum del comerç s’ha dut a terme el divendres 28 d’octubre de 12.00h a 
12.15h del migdia. Davant l’actual crisi energètica en què es veu immers el comerç urbà, marcada 
per uns preus de l’energia desbocats i que posen en risc la viabilitat de molts negocis, la sectorial 
s’ha unit a aquesta iniciativa de la Confederació Espanyola de Fleca, Pastisseria, Brioixeria i Afins 
(CEOPPAN) amb l’objectiu alertar del risc accelerat de desaparició del comerç de proximitat i 
instar a les administracions a prendre mesures immediates, reals i efectives per reduir els costos 
energètics, i garantir així la viabilitat del comerç tradicional i de proximitat. Els gremis més re-
presentatius del comerç al detall i la restauració de Catalunya també s’han sumat a la iniciativa.

En què estem treballant
1. Ordenança de venda no sedentària i altres ocupacions de la via pública de 
Premià de Mar
2. Programació de sessions formatives al territori de l’Agència Catalana de Consum, 
en el marc del conveni amb PIMEComerç
3. Preparació de la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Cervelló

PIMEComerç Maresme Barcelonès Nord celebra la jornada ‘Compartim, de comerç 
a comerç. Claus per assolir l’èxit’

PIMEComerç Maresme Barcelonès Nord ha ce-
lebrat la jornada “Compartim, comerç a comerç. 
Claus per assolir l’èxit” en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació de 
comerciants Premià Comerç. La trobada, fruit 
del conveni entre entitats, ha reunit diversos 
casos d’èxit de comerços dels diferents sectors 
per intercanviar experiències i posar de relleu 
alguns dels aspectes diferencials del seu pro-
jecte que han estimulat el triomf empresarial.

El Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental y Barcelones Sud s’adhereix a PIMEComerç

El Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental i Bar-
celonès Sud s’ha adherit a PIMEComerç amb 
l’objectiu de reforçar la vinculació entre entitats, 
enfortir el teixit associatiu del territori i créixer 
conjuntament. En aquesta nova etapa la secto-
rial, referent del sector econòmic i empresarial 
a Catalunya, i el gremi col·laboraran per seguir 
sent referents del comerç, la restauració i els 
serveis del municipi. L’acte oficial d’adhesió ha 
comptat amb la participació del president de 

PIMEComerç Vallès Occidental, Xavier Olivé,  el president de PIMEC Vallès Occidental, Xavier Pujol, 
el president del Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental i Barcelonès Sud, Jordi Moyà, el president de la 
Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració (FIHR), Daniel Brasé, el coordinador territorial de 
PIMEC, Miquel Martínez, la coordinadora territorial de PIMEComerç, Mayte Perez, i el dinamitzador 
gerent del Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental i Barcelonès Sud, Ferran Tornel.

PIMEComerç Lleida celebra el Consell de Comerç

Els temes tractats han estat l’increment de 
preus de l’energia i la nova convocatòria del Kit 
Digital per autònoms i microempreses. En el 
Consell de Comerç, en format híbrid, s’ha posat 
de manifest la importància d’activar el comerç 
en aquesta època de desànim i la vital impor-
tància actual de les associacions per dinamit-
zar comerciants i consumidors. S’ha posat sobre la taula la gran trobada anual que organitza PIMEC 
‘Lleida Empresa’ Han assistit el president de PIMEComerç, Manel Llaràs, la coordinadora territorial 
de PIMEComerç, Esther Mellado, i membres de les associacions de comerciants de territori.
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