
DIUMENGE, 8 DE DESEMBRE DEL 201920 L’ECONÒMIC

OPINIÓ

EDITA: MAIG 2011, SLL. Director: Ramon Roca. Sotsdirector: Francesc
Muñoz. Redactors: Jordi Garriga, Anna Pinter i Marta Sardà. Disseny i
maquetació: Miguel Fontela. Correcció lingüística: Nàdia Anglada,
Pilar Andreu. Fotografia: Manel Lladó.  Directora de publicitat: 
Eva Negre. Dipòsit legal: GI-653-2010
Redacció: C/ Güell, 68. 17005 Girona. Telèfon 972 186 400.
redaccio@leconomic.cat

EDITORIAL

L’activitat econòmica va evolucionant fins al punt
que, amb les noves tecnologies i sobretot amb la
consolidació d’internet, molts sectors canvien de
dalt a baix. I el del comerç, ara que arriba Nadal i les
festes de Reis, també canvia, es transforma, per
adaptar-se a les necessitats del consumidor exigent
si no vol tancar la persiana.

Com que el consumidor és sobirà, només aquells
establiments que s’adaptin se’n sortiran. Hi ha tres
elements que caracteritzen el moment que viu el co-
merç: el preu, la qualitat i el servei. Aquests aspectes
sempre han estat presents però amb la irrupció, ca-
da cop més forta, de la compra en línia el factor preu

adquireix un pes més
notable. Alguns diran
que comprar a través
d’internet pot ser més
econòmic perquè pa-
guen menys impostos o
perquè es poden estal-
viar dependents i espais
físics, però sigui com si-
gui el preu determina
sovint prendre una deci-
sió que pot fer passar de
llarg de la botiga tradi-
cional. Això fa que el sec-
tor es posi al dia i miri de
contrarestar els adver-
saris que només venen
en xarxa. De totes mane-

res, el preu no és el més determinant. Hi ha estudis
que asseguren que més d’un 80% de consumidors
estaria d’acord a pagar un 5% més si darrere del
producte comprat hi ha una empresa responsable.

El botiguer utilitza cada cop més la digitalització
per conèixer millor el consumidor i trobar nous
mercats. Així, segur que fidelitzarà més clients, que
són, en essència, la base per poder incrementar fac-
turació. Per tant, tot i el context de transformació, el
sector està convençut que la botiga física està asse-
gurada.

El que sí que canviarà és el paper del venedor per-
què haurà de tenir més habilitats socials i tecnològi-
ques i també haurà de ser més actor, psicòleg i am-
baixador de la marca. A canvi, s’espera que la seva
remuneració esdevingui superior.

Es va cap a un comerç diferent, amb una botiga fí-
sica canviada. Serà un espai de relació entre el vene-
dor i el consumidor i la seva família, serà un conte-
nidor de productes, serveis i sobretot experiències.
Només si el comerç sap el que vol fer i ho fa bé podrà
competir amb internet i les grans campanyes fora-
nes, com ara el Black Friday i el Cyber Monday.

El venedor haurà
de millorar les
seves habilitats
socials i
tecnològiques,
fer d’actor i ser
psicòleg. A canvi
augmentarà la
remuneració

EL COMERÇ, UN
SECTOR EN PLENA
TRANSFORMACIÓ

l 14 de novembre de
2019 l’Ajuntament de
Barcelona va acordar
suspendre, per un
termini màxim d’un

any, la concessió de llicències per
a l’explotació de pisos turístics. Si
bé l’acord recull altres suspen-
sions, com, per exemple, les co-
municacions prèvies a l’inici
d’aquesta activitat, la principal
mesura afecta la concessió
d’aquesta preuada llicència. Re-
cordem que les multes per explo-
tar un pis sense llicència oscil·len
entre 60.001 euros i 600.000 eu-
ros.

Aquesta suspensió recorda la
moratòria sobre la concessió de
llicències hoteleres que el mateix
Ajuntament va acordar el 2 de ju-
liol de 2015, i que va donar lloc
l’any 2017 al Pla Especial Urba-
nístic d’Allotjaments Turístics
(Peuat), el qual segueix en vigor,
però amb els dies comptats. És a
dir, el que havia de suposar una
solució tecnicojurídica a la mora-
tòria de l’any 2015, acaba el 2019
amb una nova moratòria.

No hem de passar per alt que els
hotelers han combatut el Peuat
des del seu inici, obtenint nom-
broses resolucions del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
que ho anul·len tot, o part,
d’aquest. És previsible que
aquesta sort judicial sigui la con-
seqüència d’aquesta mesura sus-
pensiva.

Les conseqüències d’aquesta
suspensió “expressa” són clares:
les sol·licituds presentades, fins i
tot complint amb els requisits del
Peuat, quedaran paralitzades
sense més tràmit. L’horitzó que
s’albira a Barcelona respecte a la
gestió del turisme no és molt es-
perançador, és previsible que
aquesta moratòria es prorrogui
fins als dos anys mentre es pro-
dueixi la tramitació d’una nova
norma que arrebossi el malparat
Peuat. Amb això s’obre un esce-
nari incert: (i) si la nova norma
que substitueixi el Peuat serà més

E

restrictiva, (ii) si serà una refosa
de normes anteriors o (iii) si serà
una norma similar a la que tenen
altres ciutats europees.

La versió oficial de l’Ajunta-
ment és que estem davant una
suspensió ad cautelam, en espera
que la Generalitat aprovi abans
del 31 de desembre de 2019 el De-
cret de Turisme. No obstant això,
els antecedents històrics de Bar-
celona fan preveure que el resul-
tat d’aquesta moratòria tindrà
com a resultat una nova normati-

va de dubtosa qualitat jurídica.
En qualsevol cas, tal com hem

pogut comprovar personalment
en un expedient administratiu
afectat per aquesta moratòria, ni
el mateix equip tècnic de l’Ajun-
tament sap donar una resposta
sobre el futur que ens ofereix, do-
nant joc a l’especulació i a les
conjectures sobre el que vindrà:
serà una normativa més restricti-
va? Menys? Condicionarà l’ob-
tenció de llicències l’actuació que
es faci de l’immoble mentre duri
la moratòria? Quina alternativa
s’ofereix als interessats en aques-
ta mena d’explotació turística?

Amb un problema enquistat des
de fa anys, i uns actors amb posi-
cions oposades, serà difícil acon-
seguir, a curt termini, una solució
que satisfaci a tots. Davant aquest
fet, la millor solució serà la pru-
dència en la presa de decisions
per part de professionals i inver-
sors, ja que la política sol anar
sempre un pas per darrere de la
creació d’oportunitats.
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Nou laberint jurídic
en els pisos turístics

Les conseqüències són
que les sol·licituds
presentades, fins i tot
complint amb els
requisits del Peuat,
quedaran paralitzades
sense més tràmit
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