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Antecedents 
 

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el 11 de març de 2020 la situació d'emergència de 

salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels 

fets, a escala nacional i internacional, requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per 

fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren  

constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel 

molt elevat nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets. 

Per fer front a aquesta situació, greu i excepcional, és indispensable procedir a la declaració de 

l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 del 14 de març de 2020. 

En l’àmbit comercial es va suspendre l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a 

excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de 

primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, 

productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria , combustible per a l'automoció, estancs, 

equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per 

internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.  

La permanència en els establiments comercials, en que l'obertura estigui permesa, es va 

limitar l'estrictament necessària perquè els consumidors pugui realitzar l'adquisició d'aliments 

i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en 

els propis establiments. 

En tot cas, s’han d’evitar aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin 

la distància de seguretat de al menys un metre per tal d'evitar possibles contagis. 

També es van suspendre les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se 

exclusivament serveis de lliurament a domicili. 

El 28 d’abril el Consell de Ministres va aprovar el Pla per a la Transició cap a una Nova 

Normalitat que estableix els principals paràmetres i instruments per a l'adaptació del conjunt 

de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat, després de la crisi 

provocada pel COVID- 19. 

La desescalada serà gradual, asimètrica i coordinada i que no es recuperarà de cop tota 

l'activitat i la mobilitat, sinó que es farà en quatre fases. A més, ha aclarit que la província o 

l'illa serà l'espai territorial on es desenvoluparan les activitats permeses: "No hi haurà mobilitat 

entre províncies o illes fins a aconseguir la nova normalitat". 



 

 

 

Fonts: 

Reial Decret 463/2020 del 14 de març 

Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat   

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/280420-consejo_ministros.aspx


 

Justificació 
 

La situació d’emergència sanitària originada per la COVID-19 està tenint efectes devastadors 

en l’activitat econòmica, i molt especialment en el comerç urbà, és a dir, el que s’emplaça en 

els carrers i places dels municipis i té una estructura empresarial de dimensió reduïda. 

Aquest descens històric en la facturació en el teixit comercial de dimensió reduïda abraça tots 

els sectors. També el de l’alimentació, que és el que ha patit les variacions de vendes menys 

dràstiques, tot i situar-se en un 44 % menys del que seria habitual en aquesta època. 

Majoritàriament, i segons reflecteix l’enquesta, el comerç urbà té ara un estat d’ànim negatiu 

respecte a l’afectació que està provocant aquesta pandèmia en els seus negocis. Dos de cada 

tres establiments qüestionats, o bé estan preocupats per la viabilitat del seu negoci (47,9 %), o 

directament són molt pessimistes per donar-li continuïtat (18,4 %). La vessant positiva no 

arriba ni al 10 % (7,4 % els confiats i 1,6% els molt optimistes). El 24,7 % restant aglutina els 

neutrals. 

Aquest estat d’ànim és comú en tots els sectors, per bé que l’alimentari i el quotidià no 

alimentari (productes per a la higiene i neteja personal, medicaments o articles de neteja) 

tendeixen més cap a la neutralitat. Contràriament, el sector de l’oci i la cultura presenta un 

estat emocional molt baix comparativament amb la resta. Entre els preocupats (61,5 %) i els 

molts pessimistes (23,1 %) acumulen un 84,6 %. El segueix el sector de la moda i complements, 

amb un 74,4 % (55,3 % de preocupats i 19,1 % de molt pessimistes). 

Malgrat tot, el 65 % del comerç urbà de tot Catalunya ha negociat la darrera setmana una o 

més despeses per mantenir la sostenibilitat econòmica de l’empresa durant el període de 

confinament )i de prohibició d’obertura de la majoria d’establiments. Les principals despeses 

negociables són els costos de lloguer o hipoteca del local (36 %), els pagaments a proveïdors 

d’existències o matèries primeres (25 %) i els sous i salaris dels treballadors (20 %). 

En paral·lel, el 36 % dels establiments de la micro i la petita empresa catalana han engegat 

alguna iniciativa per apropar-se a la seva clientela i continuar oferint els seus productes o 

serveis. En concret, el servei a domicili (12 %), la venda per Internet (10,4 %) o el màrqueting 

en línia (10,1 %) són les accions que han proliferat més la darrera setmana. En aquest sentit, es 

dona la circumstància que les empreses que han tingut menor impacte quant a variació de 

facturació són les que engeguen més accions per contrarestar-ne els efectes. 



 

 

 

Fonts: 

Consultoria Focalizza 

Estudi de l’impacte del Covid-19 a Catalunya per J3B3 

Impacte de l'estat d'alarma pel Covid-19 en les activitats comercials de Catalunya - CCAM (Data 

a 27/04) 

Un 30% dels bars i restaurants de Barcelona no tornaran a obrir un cop passi la Covid-19 

http://www.focalizza.com/blog
https://j3b3.com/cat/covid19/estudi_coronavirus
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_impacte_covid_activitatsCome
https://www.ccma.cat/324/un-30-dels-bars-i-restaurants-de-barcelona-no-tornaran-a-obrir-un-cop-passi-la-covid-19/noticia/3005727/


 

Què hem fet fins ara? 
 

A continuació es recullen el conjunt d’accions que s’han realitzat per reforçar el petit comerç. 

 

• Directori Online d’establiments oberts o que ofereixen venta online 

• Campanya dia de la mona 

• Servei d’atenció empresarial ofert per SPEO 

• Butlletí amb recopilació de mesures de suport amb actualitzacions regulars 

• Mesures fiscals 

o Devolució de la part proporcional de la taxa de mercats. El període voluntari 

de pagament s’amplia fins el 30 de juny de 2020. 

o Reducció de la taxa de terrasses proporcional als dies tancats per les mesures 

de l’estat d’alarma. 

o Es descomptarà la part proporcional del cànon que paguen a l'Ajuntament els 

concessionaris dels bars dels equipaments afectats pel decret de mesures de 

l’estat d’alarma declarat pel Govern. 

o Facilitar el fraccionament dels deutes tributaris (taxa de mercats ambulants i 

taxa de terrasses) prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrecs pel que fa als 

imports que per aquests conceptes es generin durant l’any 2020. Aquesta 

mesura serà aplicada pels tributs gestionats per l’Ajuntament. 

o S’anul·la la zona taronja d'estacionament durant el període d’estat d’alarma, 

per tant, no hi haurà sancions. 

 

  



 

Què més podem fer? 
 

1-  Creació d’una Taula d’emergència econòmica local - Realitzat 

 
Creació d’una taula de treball d’emergència econòmica local, o reconvertir el consell de 

comerç per adaptar-lo a les necessitats actuals, incloent en aquesta taula a SPEO (empresa i 

emprenedoria), les associacions de comerciants, Nictalia (concessionària de El Punt), una 

representació dels paradistes del mercat de venta no sedentària, representants de tots els 

partits (tant oposició com govern), el regidor de Comerç i Turisme i el tècnic de Comerç i 

Turisme. 

 

2- Carta de suport al comerç - Realitzat 
 

Elaboració d’una carta institucional de suport al petit comerç per transmetre el suport del 

consistori i obrir la regidoria als comerciants. 

Publicació a les xarxes socials, La Veu i enviament per e-mail. 

 

3- Nou paquet de mesures fiscals – En estudi 
 

Proposta d’un nou paquet de mesures fiscals per reforçar el suport econòmic.  

• Reducció o anul·lació de la taxa d’obertura d’establiments i la taxa de canvi de nom 

pels petits comerços previstes en l’Ordenança fiscal 9. 

 

• Reducció de la taxa de traspàs de les parades dels Mercats ambulants (actualment 

285€) 

 

• Taxa de residus 

 

Condonació de la part proporcional de la taxa dels dies d’obligat tancament per 

l’estat d’emergència prevista en l’Ordenança municipal 31. 

 

4- Dotació d’una partida extraordinària – En estudi 
 
Increment de recursos per l’organització i execució d’accions per a la promoció econòmica que 
beneficiïn directament al sectors del turisme, la restauració i el comerç. 
 
En estudi per determinar la quantitat que s’hi pot destinar. 
 
 
 
 



 

 

5- Campanya de conscienciació social per fomentar la compra a comerç local 

– En procés 
 
Realització d’una campanya publicitària per a la conscienciació de la ciutadania i suport al 
comerç.  
 
Organització d’una campanya per fomentar la compra al comerç de proximitat, posant de 
manifest les seves avantatges front el comerç online o grans operadors. 
 
Proposta d’una targeta de fidelització local. 
 

6- Reactivació de la restauració 
 
Foment de la implantació d’una empresa de repartiment de menjars per tal de simplificar el 
servei de repartiment a domicili, ja que molts restauradors no estan preparats o no tenen els 
mitjans, per tal d’externalitzar aquest servei. 
 
 

7- Modificació de l’ordenança de terrasses - Realitzat 
 
Davant les fases de retorn a la normalitat presentades pel govern, es proposa una modificació 
de l’ordenança de terrasses, per permetre temporalment, que aquestes s’ampliïn, i que així els 
bars puguin aprofitar-les una mica millor. En la situació actual hi ha bars que tenen terrasses 
molt petites, que només els permetran tenir 1 o 2 taules, amb el que encara es retardar la seva 
reactivació. 
 
També hi ha molts bar / restaurants que no disposen de terrasses i per tant la seva reactivació 
encara serà més lenta. 
 
Actualitzar el llistat de bars / restaurants que disposen d’una llicencia municipal de terrassa, 
amb la superfície total i el nombre de taules permeses. 
 
 

8- Market place local – En estudi 
 
Estudiar la possibilitat d’adherir-nos a un market place, ja establert, i que permeti als 
comerciants posar els seus productes a la venta de forma online amb els mínims costos 
possibles. S’estudia la possibilitat de fer-ho conjuntament amb Ripollet i Cerdanyola. 
 
Market Place de La Riera de Caldes 
 
http://portal.rieradecaldes.com/ 
 
Market Place Slow Shopping 
 
adomicili.slowshopping.cat 
 
Market Place Vilaprop 
 

http://portal.rieradecaldes.com/?utm_source=DIFUSI%C3%93+RIERA+DE+CALDES_DEF&utm_campaign=bfcd20a706-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_27_10_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf248dfa41-bfcd20a706-22628685


 

www.vilaprop.app 
 
Botigues Obertes 
 
https://botiguesobertes.barcelona/ 
 
 
 

9- Formació comerciants 
 
Establir un pla de formació per als comerciants, principalment enfocat a la digitalització dels 
comerços, ja sigui a les xarxes socials (Facebook o Instagram), en la creació de pàgines web 
pròpies o posicionament online entre d’altres. 
 
Això permetrà als comerciants establir nous canals de comunicació i venta. 
 

10- Foment de l’ocupació de locals buits 
 
En els darrers anys ja havíem començat a veure com molts locals comercials quedaven buits, 
molt probablement, aquesta tònica s’accentuarà. Aquest fet irremeiable accentuarà 
emprendre noves polítiques, revisió i planificació dels usos dels locals urbans en planta baixa.  
 
Caldran, doncs, mesures per revertir aquesta situació i cercar eines que ens permetin 
recuperar i crear espais comercials urbans més actius, vius i dinàmics. 
 
Creació d’una “oficina de locals buits” similar a l’oficina d’habitatge per tal de realitzar una 
tasca similar. 
 
Aprofitament de les subvencions del CCAM “Programa de suport als municipis en l’àmbit del 
comerç i de l’artesania” que te com objectius: 
 
Aconseguir l’obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es 
converteixin en pols d’activitat econòmica. 
 
Estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida. Davant els efectes 
causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-
19. 
 
Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances. 
 
Potenciar la col·laboració publico-privada. 
 
Amb les accions subvencionables següents: 
 

• Suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits 

• Pla estratègic Diagnosis comercial del municipi 

• Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida. 

• Seguiment del projecte i implementació 
 
 

http://www.vilaprop.app/


 

11- Foment de l’emprenedoria 
 
La millora de l’ocupació i l’emprenedoria serà un altre dels àmbits en els que també caldrà 
treballar, molt probablement, a partir de la incentivació de mecanismes per al foment de 
noves ocupacions, de foment de l’emprenedoria i de suport a la creació de nous models 
comercials que potenciïn l’activitat comercial urbana en els locals dels carrers dels municipis. 
 
Degut a l’augment de la taxa d’atur i dels acomiadaments que han augmentat 
significativament degut a la paralització de l’activitat econòmica, i davant de la dificultat de 
trobar feines estables moltes persones decidiran auto-ocupar-se com a mesura per trobar una 
feina ràpidament. 
 
D’igual manera s’ha de potenciar la contractació de personal que sigui del municipi, facilitant 
processos de contractació a les empreses i amb ajudes per aquesta contractació. 
 
 

12- Zona Taronja – En treball 
 

Reactivació de la zona taronja d’algunes zones ara que el comerç torna a estar obert per 

facilitar que els ciutadans vagin a comprar en cotxe. 

Reactivació de la zona taronja del c/Major i Can Sant Joan. 

 
 
 
 
  



 

I més endavant? 
 
Un cop es torni a la “normalitat” i ens trobem en la “nova normalitat” s’haurà de seguir 

promovent i donant suport al comerç local. 

 

1- Recuperació fires comercials 
 

Es proposa la recuperació de les fires comercials ajornades per tal de realitzar grans 

esdeveniments de promoció del comerç local, fomentant la mobilitat dels comerciants entre 

les fires dels diferents barris i complementar aquestes fires amb esdeveniments culturals i 

gastronòmics per incentivar encara més l’assistència. 

D’aquesta manera la fira organitzada per Montcada Centre es podria combinar amb la 

celebració de festa major i / o amb la fira gastronòmica. 

La fira de l’associació de comerciants de Can Sant Joan es podria combinar amb la festa de la 

gent gran del Casal de la Mina o la festa major del barri entre d’altres. 

 

 

 

 

  



 

Annex 1 – Carta de Suport 
 

Benvolguts i benvolgudes 

 

Com a Regidor de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, juntament amb tot 

l’equip de govern, us vull traslladar tot el meu suport, disposició i atendre i acompanyar-vos en 

qualsevol consulta o petició que vulgueu formular al consistori en aquestes circumstancies tant 

difícil. 

 

Durant aquest estat d’alarma que s’allarga i no sabrem quan s’acabarà, només vull fer-vos 

saber que seguim al vostre costat i esperem que aquesta situació és normalitzi el més aviat 

possible i que entre tots fem que l’afectació del nostre sector sigui la menor possible. 

 

El comerç montcadenc sempre ha estat fort i resilient, i malgrat les adversitats ha sabut sortir-

ne endavant i revigoritzat, i aquesta situació no en serà una excepció. 

 

Aprofito per enllaçar-vos les mesures fiscals que ha establert s’han establert a nivell municipal 

aquí, i un resum d’accions de suport establertes per diferents administracions, i que 

s’actualitza periòdicament aquí. 

 

També recordar-vos que el Servei de Promoció Econòmica i Ocupació ha establert un formulari 

de contacte per resoldre tot tipus de consultes, disposeu de l’enllaç aquí. 

 

Podeu posar-vos en contacte amb mi a través de l’adreça sserratosa@montcada.org o de la 

bústia de Comerç comerc@montcada.org. 

 

Cordialment, 

 

Salvador Serratosa 

Regidora de Comerç i Turisme 


