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1.-Ambit i importància econòmica del retail 

Definim el retail de manera amplia com la venda de productes i prestació de serveis adreçats 
al consumidor final, de manera que englobem sota aquest concepte la totalitat del comerç al 
detall, restauració, hostaleria, serveis i turisme. 

En aquest sentit, podem afirmar que el sector retail és el puntal de l’economia urbana, i una 
de les principals fonts d’ocupació atesa la terciarització de la nostra economia. 

2.-Factors d’impacte en el sector  

La crisi del  COVID 19 ha sacsejat de manera molt directa  el sector del comerç, posant 

en risc la supervivència d’un gran nombre d’empreses i llocs de treball.  

 

Exceptuant el sector de l’alimentació i el d’equipament de la llar, l’impacte de les 

mesures de confinament, tancament o restricció de la mobilitat s’ha traduït en pèrdues 

de vendes de l’ordre del 30 al 60% segons ubicacions i subsectors. La durada en el 

temps de l’emergència sanitària està obligant a un creixent nombre de negocis i 

establiments a tancar, amb el consegüent impacte sobre la desertització de carrers i 

barris que havien estat comercials. La pèrdua de renda que se’n deriva per a 

treballadors, empresaris i propietaris de locals, només augura un aprofundiment de la 

crisi. 

 

Hi ha 3 factors principals que no remetran amb la finalització de les restriccions a l’obertura i 
la mobilitat: 

1.-El canvi d’actitud, prioritats i valors del consumidor.  

2.-Les externalitats derivades de la digitalització. 

3.-La caiguda de la demanda degut a la pèrdua de poder adquisitiu per part de les 
unitats familiars que s’han vist afectades per la present crisi i els ERTOS. Posant per 
exemple el propi sector del retail, la pèrdua de rendes afecta ja als treballadors que 
han perdut la feina, als autònoms que ha hagut de tancar la seva empresa. 

 

3.- Politiques d’Ordenació i Promoció 

El tancament de negocis i empreses del retail fa necessària una política consistent i sostinguda 
en el temps, basada en dos eixos principals:  Ordenar i Promoure. L’ordenació legal per 
regular els nous fenòmens del mercat i evitar posicions de domini, i  la promoció per afavorir 
la creació d’empreses i l’evolució de les ja existents. 

En primer lloc cal una ordenació de les practiques comercials que no permetin a determinats 
operadors a actuar sota posicions de domini, evitant les vendes a pèrdua, les posicions 
abusives i la competència deslleial així com l’equitat fiscal entre el món físic i el mon on line .  

Pel que fa la promoció del comerç urbà,  calen eines per evitar la desertització del territori  
posant en marxa polítiques públiques que  fomentin la promoció de nous negocis urbans 
d’origen local. Des d’aquesta perspectiva, serà cabdal el desplegament de la Llei d’Àrees 
Econòmiques de Promoció Urbana com a nou element de la gestió dels espais comercials de 
les ciutats basats en la col·laboració publico-privada.  

En relació a el comerç electrònic, es urgent regular la logística urbana, tant per l’ordenació de 
la mobilitat a les ciutats, com per a garantir l’equilibri de la competència. Les empreses han 
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de compensar a la comunitat per les externalitats derivades de la digitalització. Cal valorar  la 
aplicació d’una taxa en la logística de lliurament i devolucions de les compres online. 

4.- Establiment de mecanismes d’ajudes directes al sector del comerç. 

La feblesa econòmica que les empreses comercials afronten esta fonamentada en els 

següents factors:  

1. Depreciació dels estocs per la falta de demanda amb la conseqüent  impossibilitat 

de mantenir els nivells de circulant necessaris per a properes temporades.   

2. Inadequació de les estructures de despeses especialment les vinculades als lloguers 

d’espais comercials. 

3. Incertesa sobre el manteniment dels centres de treball. 

4. Incapacitat de fer front a les amortitzacions dels ICOS a curt termini. 

5. Manca de capacitat inversora per a afrontat projectes de futur.  
6. Manteniment dels nivells impositius i en especial les taxes municipals i l’impost d’activitats 

econòmiques. 

Es urgent que s’aprofiti l’autorització que ha donat la Comissió Europea als Estats membres 
per elevar el dèficit fiscal pel 2021 per poder ajudar de forma directa les empreses afectades, 
però viables, per fer front a la recuperació. 

L’impacte en el comerç i serveis de la pandèmia i l’acceleració de la digitalització fan 
especialment urgent l’arribada d’ajudes directes a les empreses equiparables a les que han 
rebut les empreses d’altres països de la UE; el coneixement profund dels mecanismes amb 
els que competeixen els operadors globals, així com un esforç de regulació i acompanyament 
de les empreses  que, en definitiva  contribuirà a promoure l’interès general del nostre país.  

5.- Propostes de mecanisme d’ajuts directes a les empreses comercials: 

  

1. Préstecs a Llarg Termini: Refinançament de les línies de crèdit amb préstecs  

ICO amb opcions de recapitalització del deute i períodes d’amortització de fins a 

10 anys. 

2. Ajusts a fons perdut per a compensació de pèrdues: Fins 40% de la pèrdua de 

facturació durant els trimestres segon, tercer i quart del 2020. No de tot l’exercici 

2020.Incloure a totes aquelles empreses que acreditin descens de facturació 

sense el límit del 30%. 

3. Possibilitat de reajustar les plantilles com a conseqüència de tancaments 

forçosos de centres de treball. 

4. Regim fiscal excepcional per a la depreciació d’existències provocades per a la 

pèrdua de valor per a les empreses que acreditin una aturada de l’activitat 

comercial que afecti a la seva rotació.  Possibilitat d’imputació a pèrdues directes 

de l’exercici la depreciació d’estocs.  

5. Supressió de taxes i impostos municipals vinculats als períodes d’afectació a 

l’activitat i en especial de l’impost d’activitats econòmiques (IAE).  

 


