1.9 La qualitat i la competitivitat del comerç de proximitat, el turisme, els serveis de
lleure i Temps lliure. La garantia dels drets de les persones com a consumidores.
Les polítiques denominades com a polítiques de l’economia terciària (comerç, turisme i
serveis), adreçades als ciutadans i les ciutadanes consumidors i usuaris, han de tenir
present no només els objectius d'eficiència econòmica (en el sentit de propiciar el
màxim creixement econòmic possible) sinó que ha de fer-los compatibles amb el fort
impacte que aquests sectors tenen sobre l'ocupació, la configuració de les ciutats i del
medi ambient i la satisfacció de les necessitats dels consumidors. Des d'una
perspectiva socialista, aquestes externalitats han de ser computades i valorades encara
que no quedin reflectides en els balanços econòmics.
El comerç i especialment el comerç de proximitat, contribueix a la configuració dels
nostres pobles i ciutats fent-los més habitables i més atractius per a la ciutadania.
L'existència d'un comerç de proximitat, afavoreix la barreja d’usos, evita la
desertització tant del barris com dels centres de les ciutats, contribueix a la seguretat
d’aquests i és un factor de dinamització i d'interrelació entre els ciutadans que facilita
la cohesió social.
És un sector creador d'ocupació, amb una important participació de la dona. Els
treballadors i les treballadores del comerç són un col·lectiu que està sotmès a
condicions laborals complexes com a conseqüència de l'extensió temporal de les
jornades, de treballar en dissabtes i en molts casos també en diumenges i festius, amb
les conseqüents dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar que comporta.
La distribució relacionada amb el comerç té una forta rellevància econòmica, ja que és
el punt de trobada entre fabricants i productors i els consumidors. Per això, és
important millorar l'eficiència econòmica del sector i també propugnar la defensa de
les condicions de competència en aquests mercats minoristes, evitant el fort poder
dels grans operadors com a conseqüència del seu poder de compra als proveïdors i de
monopolis espacials sobre els consumidors, com a eix d'una política moderna de
comerç de proximitat que no es basi en la protecció a ultrança d'un petit comerç no
eficient.
Els programes de suport al comerç de proximitat i l'acció reguladora, que han d'existir,
s'han de basar en l'estímul de les condicions de competència i rivalitat en els mercats i
en la defensa d'un teixit comercial equilibrat i que millori les condicions de vida de les
ciutats.
El comerç prioritàriament de proximitat, és també un element fonamental que
mesura el nivell i la fortalesa d´una economia. Catalunya té el comerç com a sector

estratègic, ja que representa prop del 20% del PIB i dóna feina a prop del 16% de la
població activa de Catalunya, però també és un sector estratègic en la vida diària dels
ciutadans. Com a consumidors, les persones hem de tenir capacitat i possibilitat de
poder decidir i gaudir d´un comerç que ens beneficiï a tots, això si, sota un consum
responsable i amb una llibertat d´elecció que garanteixi els nostres drets i deures i
també la protecció necessària per evitar abusos de causa o desconeixement.
En l’àmbit del comerç, hem analitzat la situació d’expansió que hem vist al llarg
d’aquests anys, les polítiques actives d’impuls associatiu, d’urbanisme comercial i de
renovació de mercats municipals que s´han fet i valorant la importància que té el
comerç com a aportació al PIB, com factor de cohesió social i motor de cultura i vida
urbana proposem les següents accions encaminades al consumidor - ciutadà, com a
element preferent d’actuació de totes elles:


Noves fórmules de promoció comercial i foment de la cooperació, fórmules
apropiades per a zones més desfavorides però també de proximitat (APEU) que
portin un component de promoció (sostenibilitat, proximitat i servei).



Pensar els espais urbans (infraestructures urbanes i mercats municipals) al servei del
comerç i no a l’inrevés. Buscar la màxima centralitat d’espais comercials però
combinant-ho amb la seva proximitat al màxim de ciutadans i ciutadanes.



La innovació i la productivitat en el producte: millores de gestió (BID, APEU,S) i de
processos logístics, especialment els derivats de l’anomenat últim quilòmetre (servei
a domicili de les compres per Internet, etc.). Promoure punts de recollida que
minimitzin els impactes sobre el trànsit i la desertització comercial.



Millorar el prestigi professional del sector: educació i formació que portin a una
millora global en la productivitat i la remuneració i que totes elles facin possible la
conciliació familiar.



Treballar i consolidar polítiques que estableixin el comerç com a un espai de relació
social, establint un control en l’espai públic, més seguretat en els recorreguts,
millorar els coneixements personals en aquest àmbit.



Preservar i fomentar els establiments emblemàtics dels nostres pobles i ciutats que
actuen com elements de referència sociocultural.



Potenciar i ajudar a què el comerç local es pugui adherir als avantatges de les
polítiques de rehabilitació d’edificis, per tal de consolidar la cohesió social, la vida en
els centres urbans, tot evitant la deslocalització i descomercialització dels nostres
pobles i ciutats.



Impulsar un comerç local de proximitat amb una oferta equilibrada i de qualitat,
basada en el consum responsable, la llibertat d’elecció i la coresponsabilitat.



Fomentar i recolzar iniciatives de promoció comercial per als mercats no sedentaris,
que representen una part important del comerç de proximitat de molts municipis.



Impulsar l’oferta preferent en tots els àmbits dels productes locals i autòctons, tal i
com ja s'està fent a altres països, especialment en l'àmbit turístic.



Exercir, desenvolupar i defensar contundentment la competència municipal
d’ordenació del comerç. No és acceptable que els municipis no tinguin una veu
decisiva en el desenvolupament comercial, i per tant econòmic, dels seus territoris i
serveis.



Orientar la fiscalitat local per a la millora en la qualitat del comerç local, tot
promovent i incentivant la inversió per millorar els espais i serveis oferts pels propis
comerciants.



Treballar juntament amb el teixit comercial per a la compatibilitat i adaptació dels
horaris comercials als nous usos del temps i a les noves necessitats de la ciutadania,
a partir d’experiències existents en altres països amb models comercials més
avançats i consolidats.



Fomentar i recolzar l’associacionisme comercial com a font de projecció,
professionalització i promoció del sector.



Prioritzar les accions locals adreçades al foment de la modernització, actualització i
especialització del comerç local com a garantia de la seva transformació i
continuïtat, així com a reclamar i mantenir el principi de subsidiarietat per decidir la
seva planificació municipal territorial en l’àmbit de la seva activitat econòmica i
comercial.

Pel que fa al turisme, Catalunya rep avui uns 26 milions de turistes i ha esdevingut una
potència a nivell espanyol i europeu i és un sector clau per al desenvolupament de la
nostra economia .
Avui, però, vivim un procés de canvis: canvis propis en la mateixa demanda (flexibilitat
i volatilitat), canvis en el mapa internacional i d’una forta competència exterior, canvis
de processos i produccions turístiques, canvis per la incorporació de noves tecnologies
i processos de comercialització i un llarg etcètera. Això ens fa replantejar i promoure
noves idees i nous eixos d’interès per a la ciutadania.
De la mateixa manera que el comerç, el turisme ha esdevingut una important font de
generació d’ocupació no deslocalitzable i de promoció dels territoris, per la qual cosa

cal desenvolupar una política turística de llarg i ample abast, sostenible, transversal i
basada en la qualitat dels recursos i serveis turístics, així com en una potent i
innovadora promoció internacional de Catalunya.
Barcelona, com a indiscutible destí mundial turístic urbà de primer nivell, genera un
potencial turístic per a la resta de municipis de Catalunya que abasta des del clima, el
patrimoni cultural i natural, la gastronomia o el propi model de lleure, tot això l’hem
de potenciar pels seus impactes positius en la resta del territori.
La transformació de l’oferta turística catalana passa necessàriament, també, per la
posada en valor de destins turístics d’interior, per trencar amb la marcada
estacionalitat actual, per la diversificació de l’oferta, per l’aposta decidida per la
sostenibilitat de l’activitat turística i per la coordinació de la seva promoció amb la
generació d’activitat i atracció en inversions i negocis arreu del territori, però sempre
fent compatible l’activitat turística amb la vida diària dels ciutadans i ciutadanes dels
municipis. Aquestes transformacions només podran realitzar-se amb la col·laboració i
l’esforç dels sectors públics i privats per aconseguir millorar la qualitat que faci dels
espais turístics, espais de convivència, integració i que incorpori més valor afegit a
l’oferta turística.
En aquest sentit, som plenament conscients de les molèsties als veïns i les veïnes que
en determinats llocs planteja l’activitat turística i, en especial, en l’ús de l’espai públic.
Creiem que com tota activitat econòmica i social, el turisme cal que es governi i reguli
amb l’objectiu de conciliar interessos i un ús no privatiu de l’espai públic.

Les línies bàsiques i valors a promoure es resumeixen en :
Cap a un Nou Model de Vacances: Impulsar el salt definitiu del model de vacances
tradicional de llarga pernoctació a una experiència de curta durada, de qualitat, de
sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, tot respectant la normativa
establerta i vetllant pel manteniment de les àrees mediambientals més febles, i que la
urbanització no ultrapassi la capacitat de càrrega del territori.
Estructura de les Destinacions: La unitat bàsica de l’estructuració turística és la
destinació municipal o plurimunicipal i aquesta ha de valoritzar-ne els seus recursos i
productes que donin lloc a noves experiències i emocions als turistes i habitants. Cal
doncs fomentar una estructura organitzativa turística amb ens públics i privats junt
amb les seves institucions representatives, totes elles en perfecte harmonia.



Les administracions públiques han de donar el suport a les estructures
administratives resultants amb una clara implicació dinamitzadora del territori i
patrimoni català però fent ús de l’anàlisi de l’evolució del mercat, la prospectiva,
I+D+I, les TIC, la promoció, les marques, i un paquet d’indicadors de seguiment de
cada una de les destinacions.

La Globalització: Proposem un turisme divers quant a productes, estils, preus, etc.,
mantenint la sostenibilitat i la màxima eficiència comercial, que ens facilitarà ser
capdavanters mundialment.


Cal dissenyar un Pla Integral d’Internacionalització de l’Empresa Turística Catalana
per donar dimensió internacional als grups catalans, crear suports cooperatius
internacionals a les empreses individuals que vulguin internacionalitzar-se, ajudar a
identificar oportunitats per les empreses turístiques catalanes als millors mercats
internacionals i donar suport a les aliances internacionals per tal d’adquirir
experiència i projecció en favor de Catalunya.

Llocs de Treball: Incentivar un model turístic on el sector turístic tingui un prestigi i
per això hem d’apostar fortament per la formació amb un Pla de Formació Integral
Turístic. Cal donar suport a la creació d’establiments turístics d’obertura durant tot
l’any i crear línies de suport en aquesta direcció.


Fomentar les actuacions de control establertes per la legislació vigent en matèria
d’horaris, condicions laborals i retribució salarial, utilitzant tots els mitjans
disponibles, com ara la inspecció de treball, i actuar amb la contundència necessària
per eliminar el frau de llei i els abusos detectats sobre els treballadors i
treballadores del sector. Aquesta proposta permetria reduir la precarietat i baixos
salaris que suporta aquest sector.

Productes i Marques Turístiques de Catalunya: Creació d’un codi d’actuació a nivell
nacional que faciliti la màxima eficàcia comunicativa segons l’objectiu i com a punt de
partida el valor real de cada marca i producte als seus mercats naturals, de manera
que la marca i producte turístic català pugui fer de suport estable d’alt valor afegit per
qualsevol destinació catalana.


Potenciar i/o impulsar marques turístiques locals amb prou reconeixement i prestigi
internacional associant-les al nostre país (ex. Sitges/Catalunya). Elaborar i predefinir
extensions com a productes complementaris i vinculats a la capital (Barcelona) amb
l’objectiu d’incrementar els recursos i l’atracció dels visitants i turistes i alhora una
imatge global de l’economia catalana a l’exterior.

Allotjament: Continuar recolzant els empresaris turístics, en concret els de
l’allotjament, que inclou establiments hotelers i els càmpings, però cal regular d’una

manera més estricta els apartaments turístics, plantejant-se la seva limitació en
determinades zones urbanes amb risc de gentrificació o d’expulsió dels veïns.


Fer ús dels instruments de planejament urbanístic que prevegin la nova implantació
o l’ampliació d’establiments d’allotjament turístic.



Fomentarem la participació activa dels propietaris de la comunitat per a
l’emplaçament d’habitatges d’ús turístic (HUT) en blocs de pisos residencials.



Activar la fórmula d’un període mínim (del concepte d’estada de temporada) en els
habitatges d’ús turístic.



Possibilitar l’habilitació als ajuntaments per a l’ordenació del parc d’habitatges d’ús
turístic del municipi, en funció de la càrrega turística existent i de les
característiques urbanístiques del conjunt del municipi i, si és el cas, dels seus barris
i districtes.



Facilitar la regulació, d’acord amb les administracions locals, de les habitacions d’ús
turístic, per tal que es pugui exercir aquesta activitat de manera legal, amb les
obligacions administratives i fiscals corresponents.



Desenvolupar programes de cerca de nous segments turístics de qualitat i prestigi,
adreçades a segments de la població, gent gran, joves, estudiants, turisme gai ,
singles, etc.



Creació d’una línia de suport a les fusions empresarials a nivell turístic.



Establir un pacte turístic català que millori la competitivitat del sector conjuntament
amb les forces empresarials i les laborals.



Aplicar mesures per evitar que la presència massiva de turistes encareixi el cost de
la vida a nombroses zones de la ciutat de Barcelona i de la resta de municipis
turístics, per tal d’impedir l’expulsió dels veïns i el canvi de la fesonomia dels barris i
de les ciutats.



Reclamar per als municipis la gestió de la totalitat de la taxa turística que recapta la
Generalitat. El seu import es destinarà a promoure el turisme al municipi i/o a
mitigar els impactes negatius d’aquest.

En relació amb el consum, reiterem la importància que té el consumidor com a un
generador de benestar social dins la pròpia societat, però també hem de valorar i
tractar les conseqüències del sobreendeutament i el consum poc responsable. Cal un
nou enfocament a les polítiques de protecció dels drets de les persones consumidores
amb accions transversals que afecten totes les àrees municipals i no només el comerç.

Les denuncies a les OMIC (o equivalents) es fonamenten generalment en temes no
estrictament relacionats amb el comerç de proximitat (bancs, hipoteques, telèfons,
sanitat, etc. ).
Tres eixos bàsics marquen les futures línies de treball: llibertat d’elecció que garanteixi
els drets i interessos de les persones consumidores (Drets i Interessos), promoció d’un
Consum i una Competència Responsable. (Co-Responsabilitat), i defensa del
consumidor davant dels abusos (Protecció).
Les línies de treball són :


Promoure una formació, informació i educació en el consum.



Evitar la competència deslleial i alhora garantir els drets laborals, mediambientals,
socials i de justícia social.



La millora de les relacions que han d’existir entre ciutadans i usuaris, empresaris i
administracions, de manera que aquestes ens portin a la màxima participació i
informació al usuari-consumidor.



Establir la màxima coordinació per tenir el millor sistema arbitral, disposar de
millors normatives i també de sistemes de mediació gratuïts per a les persones
consumidores.



Potenciar les polítiques actives que portin a l’augment de la qualitat de vida de
l’usuari-consumidor: salut (riscos i prevencions), seguretat, política de consum
moderna i activa.



L’obertura de la participació empresarial en l´àmbit del consum i quin paper actiu
han de jugar les associacions de consumidors i consumidores.



Mecanismes reals que permetin la creació de mitjans de mediació amb les entitats
bancàries i crear un marc regulatori unificat de les relacions de consum amb les
entitats financeres i especialment pel que fa als crèdits i cessió de crèdits.



Reforçar els serveis públics de consum seguint criteris d’eficàcia, eficiència i major
proximitat de les persones consumidores.



Afavorir un consum responsable, des de la conscienciació i l’actitud exemplar de
l’administració mitjançant actuacions amb la societat civil organitzada, educació,
formació del personal, campanyes i programes informatius. Establirem canals de
formació, informació i educació per fomentar el consum responsable, així com
aquelles fórmules destinades a prevenir el sobrendeutament i/o corregir-lo.



Impulsar l’acord i mediació entre les parts implicades en una relació de consum
(consumidors i empresaris) i fomentar l’arbitratge de consum, l’adhesió a codis de
conducta o de bones pràctiques i les cartes de serveis.

Els serveis a Catalunya identificats en els àmbits del Lleure i Temps Lliure són
determinants en les societats més avançades pel fet de tenir lligam especial amb el
temps “vital” dels ciutadans i les ciutadanes. Aquests representen també un volum
important en el PIB català, a més d’oferir oportunitats de creixement i projecció
internacional del propi país davant la situació generada per l´actual crisi. En la societat
en què vivim, cada vegada més els ciutadans i ciutadanes demanen una sèrie de
serveis vinculats al temps d’oci. Les necessitats socials de la ciutadania fora de la feina
han evolucionat de forma paral·lela a la societat i han esdevingut més complexes. Les
persones cerquem durant el temps de lleure cobrir unes necessitats lligades a la
formació, l’accés a la cultura o al creixement personal.
La complexitat i l´enorme ventall de la demanda és una clara oportunitat que impulsa
el sector del comerç i empresarial lligat a aquesta mateixa demanda en què
intervenen molts subsectors: restauració i gastronomia, la cultura i les indústries
culturals, el cinema i els espectacles, esports, oci nocturn, moda i disseny, les activitats
de lleure (festes populars i tradicionals), parcs temàtics, etc. Tots aquest subsectors
estan fortament relacionats entre si però els considerarem de forma separada per les
especificats innates a cadascuna d´ells.
Les línies bàsiques són:


Analitzar l´impacte de les noves tecnologies en el consumidor i la indústria del
temps lliure, el nou perfil de demanda i consum del temps lliure en una societat
cada cop més mestissa i més multicultural, així com analitzar els canvis que s´han
donat en altres societats i que previsiblement es donaran a la catalana.



Projectar i desenvolupar el paper de les institucions públiques en el sector serveis i
l’impacte d’aquests sobre el territori i la societat.



Fomentar les necessitats de formació i qualificació del sector així com les
oportunitats de negoci.



Promoure els partenariats públic-privats que potenciïn el creixement de tots els
sectors implicats i que permetin l’exportació de noves projeccions i idees
reconegudes a nivell mundial.

