Convocada la Taula de comerç per a l’aprovació de l’Acord de model
territorial de comerç del Vallès Occidental
El proper 12 d’abril estan convocats els representats institucionals, personal tècnic de l’àmbit
del comerç dels municipis i els agents socials i econòmics per aprovar el document d’acord
Estratègia conjunta per a la preservació del teixit comercial i la cooperació territorial en
l’impacte de grans implantacions al Vallès Occidental.
Els continguts del document d’acord són fruit de les actuacions desenvolupades durant el
primer trimestre d’enguany. Des de la secretaria tècnica del Pacte, juntament amb el suport
dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa com a entitats impulsores, es va fer una enquesta als
ajuntaments de la comarca sobre la situació del comerç.
A partir de les respostes obtingudes, 16 dels 23 municipis de la comarca, destaca el fet que
pocs municipis han desenvolupat una estratègia específica de model comercial i que la major
part té voluntat de treballar en un model comercial en què el pes del centre comercial urbà
sigui superior a l’actual, reduint el grans establiments comercials en els Polígons d’Activitat
Econòmica. L’enquesta també plantejava altres qüestions relacionades amb el planejament
urbanístic i comercial, l’impacte del comerç electrònic sobre el sector, mesures de fiscalitat i
escenaris de creixement comercial, els resultats de les quals s’han reflectit en el document
d’acord.
D’altra banda, s’han realitzat dos grups de treball amb professionals tècnics d’ajuntaments
mitjans i petits, tres entrevistes qualitatives amb representants tècnics i polítics dels municipis
i una sessió d’empreses del sector. Aquesta informació, de caire qualitatiu, complementa els
resultats de l’enquesta i de l’estudi “Anàlisi de l’oferta i la demanda de superfície comercial a la
comarca del Vallès Occidental” (setembre 2019) elaborat per les Cambres de Comerç de
Sabadell i Terrassa amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.

