COMUNICAT DE PREMSA
El Consell de Gremis junt amb la CEC exigeix al Govern que reconsideri la seva postura en la
negociació d'extensió dels ERTEs en defensa del sector del comerç i el turisme.
Barcelona, 28 de setembre de 2020. En la situació actual, amb els índexs de Confiança del
Consumidor registrant enfonsaments històrics i la desmesurada caiguda del consum que ha
provocat una caiguda de facturació acumulada del 50%, urgeix aplicar mesures de suport; el contrari
significaria posar en greu risc de desaparició del model comercial al complet, amb la conseqüent
pèrdua d'ocupació i la destrucció del teixit productiu, fonamental per a la recuperació econòmica del
país.
A més, la sectorialització dels ERTEs, no sols suposaria un atac frontal contra l'activitat, el
manteniment de l'ocupació i contra les empreses del sector del comerç sinó també contra molts
altres sectors de l'economia, sobre els quals el comerç exerceix un efecte arrossegador amb una
gran incidència en termes d'ocupació i activitat.
Considerem que en un moment en el qual les pimes i autònoms del sector estan intentant recuperar
l'activitat, que fins ara ha estat pràcticament nul·la, sobretot per a alguns subsectors com a
equipament de la persona, oci i cultura, forçar-los ara a assumir el cost de la finalització d'aquests
ERTEs posaria en risc la continuïtat del 50% del sector.
El president del Consell de Gremis Joan Guillén reclama que “si ara no s’actua adequadament
aquesta situació pot generar un nivell d’atur ingestionable a curt termini; i provocar el tancament
d’empreses i autònoms com indiquen les dades” Mesures de suport fiscal i financer que garanteixin
la liquiditat als comerços, l'ajornament del pagament del deute tributari i condonació del pagament de
tributs, la reducció dràstica del recàrrec d'equivalència o garantir les mateixes normes de
funcionament per a tots els operadors de comerç amb independència que el canal de venda sigui
offline o online, són unes altres de les mesures immediates que sol·licita el sector.
Per a més informació: Departament de Comunicació: secretaria@conselldegremis.cat
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