COMUNICAT DE PREMSA
Barcelona, 5 de maig de 2020.- El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme
valora positivament l’inici de la fase de desconfinament i l’obertura progressiva dels
comerços per a la reactivació de l’economia. No obstant això, segueix denunciant el context
d'incertesa i desinformació amb els protocols de seguretat i aspectes concrets en què
s'està duent a terme aquesta tornada a l'activitat, com per exemple el càlcul de l’aforament
ja que s'informa amb molt poc temps per obrir i a la pràctica en dificulta enormement
l'obertura.
En aquesta línia el President, Joan Guillén, manifesta que “ la tornada s’està fent de forma
progressiva perquè el mateix comerç ho ha de veure clar i li han de sortir el números”
El Consell de Gremis reclama també a l'Executiu que s'estableixi de forma immediata els
plans de reactivació del comerç de proximitat, sense els quals, un de cada cinc establiments
es veuria abocat al tancament, així com facilitar la flexibilització dels ERTO i la moratòria de
les cotitzacions de la Seguretat Social.
Per últim, el Consell de Gremis sol·licita com vicepresidents de la Confederació Espanyola
de Comerç, una taula de diàleg permanent amb el Ministeri de Comerç, per analitzar
conjuntament i col·laborar en el progrés de les fases, la problemàtica del sector i les
campanyes de reactivació. Recorda que, com a màxim representant de les pimes del
comerç, coneix de primera mà les necessitats i reclamacions del comerç de proximitat
En aquest context, el Consell de Gremis ha arribat a un acord amb la Cambra de
Comerç per tal d’iniciar una secretaria conjunta per dissenyar programes específics i
atendre Gremis i entitats sectorials; fent un acompanyament informant-los del seu sector
(possibles ajuts, projectes, punts clau informació, suport administratiu, etc.), i si cal definir un
marc estratègic per impulsar el sector un cop s’hagi de re-activar.
També per facilitar als membres d’aquestes entitats servei fiscal i laboral gratuït, així com
un servei d’assessorament professional de com enfocar els seus negocis o exercici
professional.
Ambdues entitats han acordat també incorporar els sector al projecte Llotja Virtual per poder
generar debat i aportar idees i projectes des de les entitats i els seus membres associats.
Per a més informació: Dpt Comunicació: secretaria@conselldegremis.cat

El Consell de Gremis és una federació d’entitats de representació sectorial i empresarial creada l’any
1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç,
serveis i turisme de Barcelona i Catalunya. Està integrat per gremis i associacions amb més de
10.000 petites i mitjanes empreses.
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