
Obrir un comerç a Catalunya és
més difícil que fer-ho a Madrid o
Galícia. Segons un informe que
acaba de publicar La Caixa, aques-
ta comunitat autònoma ocupa el
quart lloc en el rànquing nacional
d’impediments regulatoris a la
implantació d’aquests negocis.
Només Astúries, Extremadura i
Aragó posen més entrebancs a
l’obertura de nous comerços.

Així, en una escala del 0 al 7, Ca-
talunya obté més de cinc punts. A
l’altre costat de balança se situa Ga-
lícia, amb una valoració que ron-
da el 3, i la Rioja, que se situa so-
bre els 4 punts.

A més, l’horari setmanal i les
obertures dominicals estan entre
els més baixos del país. El mateix
passa en els períodes de rebaixes.
A Catalunya són 121 dies a l’any,
mentre que en algunes comunitats
autònomes els descomptes s’a-
llarguen fins als 150.

Algunes de les regions més res-
trictives, com ara Astúries, justifi-
quen la regulació per l’elevada
densitat comercial. Una situació
que no es produeix a Catalunya, on
aquesta se situa en 182 metres
quadrats per cada mil habitants,
una de les més baixes de tot el país.

Simplificar els tràmits
Les barreres a l’obertura de nous
comerços podrien tenir els dies
comptats. La Unió Europea, a
través d’una directiva de serveis
anomenada Bolkestein, vol
flexibilitzar al màxim les
condicions per la creació de
nous establiments.

Per adaptar-se a la normativa
europea, que entrarà en vigor l’1 de
gener de 2010, el Govern espany-
ol va aprovar aquest estiu, amb l’o-
posició del PP, un projecte de re-
forma de la llei d’ordenament del

comerç minorista.
Canvien les cartes del joc, però

no les seves regles. La nova legis-
lació estatal deixa un ampli mar-
ge de maniobra a les comunitats
autònomes, que mantidran la po-
testat per atorgar les llicències
d’obertura dels nous centres co-
mercials.

Un cop adaptada la normativa
estatal, ara és el torn de les legis-
lacions autonòmiques. El Govern
català té previst aprovar el 22 de
desembre el drecret llei del sector
per evitar, d’aquesta manera, qual-
sevol sanció per part de la Unió Eu-
ropea. Aquest decret és un primer
pas cap a la llei definitiva del sec-
tor. El Govern català no ha avançat
els detalls sobre com quedarà la
nova llei del comerç, ja que enca-

ra s’estan acabant de concretar
alguns detalls. No obstant, ja ha
avançat que en establiments més
grans de 2.500 metres quadrats es
demanarà una autorització prèvia,
perquè tenen un efecte sobre la
mobilitat o la densitat del trànsit.

A l’espera de conèixer els detalls
de la nova llei del comerç, Jordi

Rotllan, vicepresident de Pimec
Comerç Girona, reclama que
aquesta es correspongui amb les
directrius consensuades pels co-
merciants el 15 de juliol passat i
que es van presentar a tots els
partits polítics catalans.

«No tindria cap sentit que el Go-
vern tirés endavant una normati-
va que no s’ajusta al que el sector
va pactar», assegura Rotllan.

Luxemburg, el més restrictiu
Dins el denominat indicador
d’impediments regulatoris del
comerç, Espanya figura en la
desena posició dels països que
formen part de l’Organització
per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic
(OCDE), amb una puntuació

mitjana que s’aproxima als 2,5
punts sobre un màxim de 6.
Luxemburg se situa com l’estat
més intervencionista, seguit per
Bèlgica, Austria, Polònia i
Finlàndia. Els Estats Units
ocupen la tretzena posició, per
sobre del Japó i Alemanya.

Tot i que no posa cap cas d’e-
xemple, l’estudi el·laborat per La
Caixa adverteix dels perills d’una
regulació excessiva en el comerç,
que, al seu parer, pot «dificultar
l’assignació eficaç de recursos, al-
hora que perjudica les empreses
més eficients i dinàmiques». A
més, els responsables del docu-
ment també asseguren que les re-
gulacions, de ser anticompetitives,
«afecten l’eficiència dels serveis»,
posant de manifest que «els estu-
dis demostren que quant major és
el grau de regulació dels serveis,
menys tendeix a créixer la pro-
ductivitats del conjunt de l’eco-
nomia». Segons l’informe, «el crei-
xement de la productivitat és de-
terminant en els avenços en els ni-
vells de renta i riquesa, tant a nivell
relatiu com absolut».

Model de ciutat
El vicepresident de Pimec
Comerç Girona, Jordi Rotllan,
nega que Catalunya posi
impediments a l’obertura de
nous comerços. «Aquí pot obrir
qui vulgui i fer-ho amb les
dimensions que consideri
oportunes», diu. No obstant,
puntualitza que l’obertura ha de
concordar amb el «model de
ciutat catalana». «Seria un error
obrir grans establiments
comercials al mig d’un camp.
Això obligaria que la gent s’hi
hagués de desplaçar amb cotxe.
A més, suposaria uns sobre-
costos per fer-hi arribar la llum i
l’aigua», conclou.
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Catalunya és una de les comunitats que
posa més traves a l’obertura de comerços
Un informe de la Caixa adverteix que la «regulació excesiva del sector» perjudica la productivitat econòmica�

L’Administració catalana, i
també l’espanyola i la de la

resta de comunitats autònomes, té
fins al 28 de desembre de 2009
per adaptar la seva legislació de
comerç a la directiva Bolkestein,
una normativa europea que aposta
per simplificar el sector serveis a
tota la Unió Europea, que afecta el
comerç. El Govern espanyol ja ha
modificat la normativa del sector,
vigent des del 1996, per no infrin-
gir la llei europea. Ara és el torn de
les comunitats autònomes. El Go-
vern català aprovarà in extremis el
dimarts vinent el decret de llei que
adaptarà la normativa catalana a la
directiva Bolkestein. D’aquestama-
nera es compliran els terminis mar-
cats per Brusel·les i s’evitarà qual-
sevol mena de sanció econòmica.
GIRONA |S.B.
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La UE vol simplificar
els tràmits el 2010
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Índex agregat (0-7 de menys a més restrictiu, 2007)
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Breus

Sindicats i empresaris del Bages
reclamen un pla de dinamització
comarcal per rescatar el potent
sector industrial, en declivi pel
tancament d'un gran nombre de
petites empreses i grans com Pirelli,
i la paralització temporal de la
producció d'altres, com Iberpo-
tash. El Bages ocupa el segon lloc
de les comarques catalanes amb
taxa més gran d'aturats (un 16%).

BARCELONA | EFE/DdG

El Bages reclama un pla
per combatre la crisi

SECTOR INDUSTRIAL

Gas Natural ha venut part de la
seva xarxa de distribució de gas a
la Comunitat de Madrid al fons
Morgan Stanley Infrastructure i a
Galp Energia per 800 milions d'eu-
ros. L'operació reportarà a Gas
Natural unes plusvàlues brutes
d'uns 380 milions d'euros. Gas
Natural es desprendrà de 504.000
punts de connexió, 412.000 clients
de gas i 8.000 usuaris d'electricitat.

MADRID | EFE/DdG

Gas Natural ven part de
la seva xarxa a Madrid

OPERACIÓ

La cancellera alemanya, Ange-
la Merkel, ha instat la Unió Euro-
pea a posar «tot el seu pes» per re-
gular els mercats financers inter-
nacionals. «Dins del procés del G-
20, és a dir, dels vint països indus-
trialitzats més potents del món,
anem per bon camí, però ara es
tracta que s'apliquin els resultats
acordats durant les diferents ci-
meres», va afirmar Merkel.

BERLÍN | EFE/DdG

Merkel insta la UE a
regular els mercats

CONJUNTURA

Les assemblees d'Unicaja i Caja
de Jaén van celebrar sengles ses-
sions extraordinàries on van apro-
var el projecte de fusió de les dues
entitats. Començarà a operar com
una sola caixa des de l'1 de gener
de 2010 i sumarà un volum de ne-
goci aproximat superior als 50.000
milions d'euros, a més de posseir
la nova entitat un coeficient de sol-
vència superior al 14%.

MADRID | EUROPA PRESS/DdG

Unicaja i Caja de Jaén
aproven la seva fusió

ASSEMBLEES

La descentralització treu eficà-
cia a la política turística i fa que Es-
panya perdi la competitivitat en
aquesta matèria davant d'altres
països, on el lideratge dels seus res-
pectius governs ha permès pren-
dre mesures, segons el president
d’Exceltur, Sebastián Escarrer.

Els experts en turisme
critiquen la descentralització

La densitat comercial catalana
se situa actualment en 182
metres quadrats per cada
1.000 habitants

Les autonomies tenen temps
fins al 28 de desembre per
adaptar-se a la normativa
europea, més flexible
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