GENERALITAT DE CATALUYA
Departament d’Empresa i Coneixement
Conseller d’Empresa i Coneixement
Hble. Sr. D. Ramón Tremosa i Balcells
Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)
08008 Barcelona
A/C: Sra. Montserrat Vilalta Cambra, Directora General de Comerç

Madrid, 1 de desembre de 2020

Estimat Conseller:
En primer lloc, agraïm haver estat convocats a la reunió que va organitzar divendres passat 27 en la qual, a
més de vostè, van participar la Directora General de Comerç, la Sra. Muntsa Vilalta, el Sr. Jordi Cabrafiga,
Secretari General d’Empresa i Coneixement, el Sr. Joaquim Ferrer, Secretari d’Empresa i Competitivitat, i el
Secretari de Salut Pública, Dr. Argimon, així com altres associacions i patronals del comerç de Catalunya.
En aquesta reunió es va posar de manifest que és probable que, segons la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de
novembre, l'obertura dels centres i recintes comercials a Catalunya, enquadrats en la fase 2 del Pla d’Obertura
Progressiva d’Activitats, es retardi fins el pròxim dia 7 de desembre.
En aquest sentit, volem fer-li constar de nou que amb aquestes mesures s'està fent un mal elevadíssim al
nostre sector, ja que el nostre és l'únic format comercial que roman tancat des del passat dia 30 d'octubre. És
ja més d'un mes el temps que els establiments situats dins de centres i recintes comercials no han pogut obrir
les seves portes al públic, a diferència del que succeeix amb els establiments que tenen accés des de la via
pública i que estan operant amb normalitat.
Recordar-li que el nostre sector agrupa a Catalunya a 49 centres i recintes comercials que agrupen més de
3.700 locals dels quals el 85% corresponen a petits comerços de menys de 300 m², en la seva majoria
d'emprenedors, petits comerciants i franquiciats, donant ocupació a 72.000 treballadors que estan sent
greument afectats per aquesta mesura.
Després d'un molt difícil 2020, en el qual s'han acumulat importants pèrdues econòmiques i d'ocupació per la
situació generada per la Covid-19, ens trobem que els nostres centres acaben de perdre també la campanya
de Black Friday, una de les setmanes que més vendes generen de tot l'any perquè amb ella s'inicia la campanya
de Nadal. Unes vendes que, a més, han estat desviades cap al comerç electrònic i cap a altres formats
comercials, la qual cosa implica un elevat cost d'oportunitat impossible de recuperar.

En diferents reunions mantingudes amb representants de la seva Conselleria , hem exposat els arguments que
defensem des del sector dels centres i recintes comercials en quant a l'esforç realitzat per a garantir als nostres
clients que la seva visita transcorri amb total seguretat. Avui dia, podem assegurar que el client que visita un
centre comercial, trobarà estrictes protocols de seguretat i higiene, difícilment igualats per altres espais
comercials com la via pública, i que pot tenir la certesa que l'aforament permès està sent controlat en tot
moment, tant a l'interior dels locals, com en el conjunt del centre comercial.
Desitjo insistir en el fet que el nostre format de comerç integrat, que ha fet inversions milionàries per a
implantar mesures higièniques i sanitàries, ve patint un clar greuge en comparació a la resta d'establiments
comercials amb independència de la seva superfície i format, ja que no estan subjectes a les mateixes
restriccions que nosaltres. Igualment es produeix aquest greuge respecte a altres activitats com els centres
culturals, esportius o la restauració. És difícil d'entendre l'argumentació que justifica el continuar relegant a
centres i recintes comercials.
En aquest punt, li demanem encaridament que reconsideri la seva postura i avanci l'obertura dels centres i
recintes comercials, al divendres 4 o dissabte 5 de desembre. Es tracta d'un cap de setmana crucial per a salvar
alguna cosa de les vendes nadalenques. Poder obrir els nostres establiments aquest cap de setmana és de vital
importància per a nosaltres ja que ens permetria competir en igualtat de condicions amb altres formats
comercials i una manera d'intentar pal·liar les pèrdues econòmiques ocasionades per aquestes setmanes de
tancament total, la qual cosa sens dubte ajudaria a evitar una major destrucció d'ocupació i el tancament
d'empreses vinculades als centres i recintes comercials.
Així mateix, de cara a donar continuïtat a l'activitat comercial en les pròximes setmanes i per a poder recuperar
alguna cosa del perdut, li sol·licitem que des de la Conselleria que vostè dirigeix decreti que, excepcionalment,
els centres i recintes comercials de Catalunya puguin obrir i operar en el seu horari habitual el pròxim dia 8 de
desembre.
Agraeixo la seva consideració, i novament em poso a la seva disposició oferint, com sempre hem fet, tota
l'ajuda que el sector al qual represento pugui oferir-los.

M'acomiado atentament,

Eduardo Ceballos
Presidente de la AECC

