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Presentació 
 
La creació de RETAILcat és una fita històrica al nostre sector perquè per primera vegada 
diverses associacions s'alien per unificar criteris i per posar una veu conjunta en tot l'univers 
del retail actual i de futur. 
Barcelona Oberta, Cecot Comerç, Comertia i Fundació Barcelona Comerç hem volgut 
constituir una entitat contemporània, àgil i amb voluntat de fer xarxa, amb un nou model de 
governança i un nou model per afrontar els reptes del sector. El retail és un sector econòmic 
emocionant, divers, dinàmic i en constant transformació. 
Per què RETAIL? Ens diem RETAIL, perquè és un concepte molt més ampli que comerç. El 
retail inclou tot tipus d’establiments oberts al públic de venda de productes i també de 
serveis. No és només comerç, sinó també restauració i serveis a les persones (perruqueries, 
agències de viatges, etc...). 
 
Les associacions que formem RETAILcat representem aproximadament uns 25.000 punts de 
venta, és a dir, gairebé un 30% dels establiments comercials de Catalunya. En el cas de 
Barcelona, representem a la majoria de eixos de la ciutat. 
Igualment, el conjunt d’entitats que formem RETAILcat representem aproximadament uns 
230.000 treballadors, el que suposa gairebé un 50% dels empleats del sector a Catalunya. 
I la nostra activitat econòmica suposa aproximadament el 7% del PIB de Catalunya. 
 
La tipologia dels membres de RETAILcat és TERRITORIAL, SECTORIAL o EMPRESARIAL. És a dir, 
Associacions d’eixos comercials, Associacions de diferents sectors i Associacions d’empreses. 
Tenim una voluntat integradora, estem OBERTS i volem donar cabuda a totes les 
organitzacions del retail català que comparteixin la mateixa visió i objectius. El nostre logotip 
incorpora una SIGMA, el símbol del SUMATORI, perquè el que volem és SUMAR esforços i 
SUMAR sinèrgies. 
 
La nostra visió de RETAILcat és treballar per ser el lobby per fomentar eixos comercials 
compactes i competitius, la cooperació entre empreses i l’equilibri de formats i 
d’oportunitats; aglutinar i potenciar el talent per esdevenir el think tank del retail català; i 
divulgar les bones pràctiques del sector, prestigiant l’ofici de retailer. 
 
Iniciem un projecte il·lusionant. Sabem que tenim molts reptes per endavant i molta feina a 
fer; ho assumim amb responsabilitat i amb una visió creativa i constructiva. Ens estimem el 
retail i volem que el retail català sigui un referent arreu. 
 

Joan Carles Calbet, President 
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Recull cronològic 
 
Febrer 

• 23/02/17, Constitució i presentació de RETAILcat, Unió d’Entitats de Retail de 
Catalunya, a empresaris, entitats del retail, institucions, polítics i mitjans de 
comunicació  al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA 

 
Març 

• 02/03/17, Reunió de la Junta amb l’ Hble. Conseller d’Empresa i Coneixement Sr. Jordi 
Baiget 

• 07/03/17, Presentació de RETAILcat a la Junta de la Fundació Comerç Ciutadà a 
Granollers 

• 07/03/17, Reunió de la Junta RETAILcat 
• 20/03/17, Participació a la inauguració de la 1era Setmana del Comerç organitzada pel 

CCAM- Generalitat de Catalunya 
• 21/03/17, Participació a les jornades de debat sobre BIDs organitzades per l’IESE 

Business School i l’Ajuntament de Barcelona 
• 27/03/17, Reunió de la Junta amb la Directora General de Comerç, Sra. Muntsa Vilalta 

 
Abril 

• 04/04/17, Reunió de la Junta RETAILcat 
• 06/04/17, Reunió de la Junta amb el President d’Omnium Cultural, Sr. Jordi Cuixart 
• 24/04/17, Presentació als grups parlamentaris de les propostes d’esmenes de 

RETAILcat a la nova llei de comerç 
• 27/04/17, Presentació de RETAILcat al Sr. Jaume Fradera Subdirector de la Cambra de 

Barcelona i la Sra. Rosa Marin, responsable de l’àrea de comerç de la Cambra 
 
Maig 

• 02/05/17, Presentació de RETAILcat al Sr. Ramon Aymerich cap de la secció 
d’Economia de La Vanguardia 

• 02/05/17, Reunió de la Junta RETAILcat 
• 03/05/17, Participació de RETAILcat a la taula de cloenda de les Jornades sobre BIDs 

organitzades per l’IESE Business School i per l’Ajuntament de Barcelona 
• 18/05/17, Participació de RETAILcat al Retail Revolution d’ ESADE 
• 18/05/17, Reunió de la Junta de RETAILcat amb el M. Hble. President de la Generalitat, 

Sr. Carles Puigdemont 
• 25/05/17, Reunió de RETAILcat amb la Junta del Consell de Gremis de Catalunya 

 
Juny 

• 06/06/17, Reunió de la Junta RETAILcat 
 
Juliol 

• 04/07/17, Reunió de RETAILcat amb el Diputat Sr. Isaac Albert i la Sra. Maite Bosch, 
responsable de l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona 

• 10/07/17, Participació de RETAILcat a la Jornada d’AGECU sobre BIDs a València 
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• 13/07/17, Reunió de RETAILcat amb el Diputat i Portaveu del Govern Sr. Jordi Turull i 
amb el Diputat Sr. Joan Ramon Casals 

• 13/07717, Reunió de RETAILcat amb el Sr. Oriol Alcoba, Director d’Esade Creapolis i la 
Sra. Carme Juanes, responsable del Retail Forum d’Esade. 

• 14/07/17, Reunió de RETAILcat amb Francesc Serra i Anna Farrero de TV3 
• 17/07/17, Participació de RETAILcat a l’acte de signatura del Pacte per la Reforma 

Horària al Palau de la Generalitat 
• 18/07/17, Reunió de RETAILcat amb la Sra. Olga Grau, responsable de la secció 

d’Economia de El Periódico de Catalunya i el Sr. Eduardo López Alonso, periodista de 
l’àmbit de comerç del diari 

• 25/07/17, Reunió de RETAILcat amb la Sra. Teresa Coca, responsable de la secció 
d’empresa i comerç del diari El Mundo a Catalunya 

• 25/07/17, Reunió de la Junta RETAILcat 
• 27/07/17, Assistència de la Junta de RETAILcat a la sessió del Parlament per aprovar 

la nova llei de comerç de Catalunya 
 
Octubre 

• 11/10/17, Reunió de la Junta RETAILcat 
• 16/10/17, Reunió de RETAILcat amb l’Hble. Conseller d’Empresa i Coneixement Sr. 

Santi Vila i la Sra. Muntsa Vilalta, Directora General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya 

• 25/10/17, Reunió de RETAILcat amb el Delegat del Govern a Catalunya, Sr. Enric Millo 
• 31/10/17, Sessió de comunicació i formació de portaveus amb el periodista Sr. Sergi 

Mas. 
 
Novembre 

• 02/11/17, Primera sessió de Think Tank RETAILcat: Tendències al retail amb el Dr. 
Alexis Mavrommatis, Professor i Responsable de l’àrea de retail d’EADA 

• 06/11/17, Participació de RETAILcat a la Jornada anual de Comerç de Cecot 
• 07/11/17, Reunió de RETAILcat amb Sr. Ramon Grau, President d’Amic Media i el Sr. 

Jordi Guals, Director de l’àrea Corporativa i Institucional 
• 14/11/17, Participació de RETAILcat a la Jornada anual de Comertia 
• 22/11/17, Reunió de RETAILcat amb la Sra. Marta Sardá, periodista de l’àmbit 

d’empresa i comerç de l’Econòmic i El Punt Avui 
• 24/11/17, Reunió de RETAILcat amb la Sra. Teresa Navarro, Directora General de 

FemCat 
• 29/11/17, Participació de RETAILcat al sopar de lliurament de Premis de la Fundació 

Barcelona Comerç 
 
Desembre 

• 12/12/17, Reunió de la Junta RETAILcat i sopar de Nadal 
• 15/12/17, Presentació a la Junta RETAILcat de l’informe d’accions de lobby a Europa 

elaborat per Laway Public Affairs 
• 18/12/17, Reunió de RETAILcat amb el Sr. Àlex Font, cap de la secció d’Economia al 

Diari Ara i la Sra. Paula Solanas 
 



 

Memòria RETAILcat 2017                                                                                               pàgina  6 

Àmbits d’actuació 
 
 

 
 
RETAILcat es presenta amb la voluntat d'esdevenir la representació més innovadora del 

comerç català, incorporant a la seva visió com a senyes d'identitat pròpia: 

 

• La divulgació i prestigi de l'ofici del retailer, mitjançant la professionalització 

del sector, l'aplicació de bones pràctiques i la consecució d'un sector model i 

referent.  

• La promoció del talent en forma d'innovació, formació, tendències,... 

• L'establiment de RETAILcat com a lobby del sector del retail català a favor 

d'uns eixos comercials i operadors competitius, i per tal d'influir, també, en la 

presa de decisions relatives als aspectes que tenen a veure amb les activitats 

comercials de les ciutats catalanes. 
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Comunicació 
 
Web 
http://www.retailcat.org 

 
 
Xarxes socials 
https://twitter.com/RETAILcatalunya  
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Recull de premsa 
 
Alguns articles sobre RETAILcat apareguts durant l’any 2017 en premsa 
 
Constitució de RETAILcat – 24/02/2017 
 
 

 
EXPANSION 
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EL PERIÓDICO 
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DIARI ARA 
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LA VANGUARDIA 
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Europa Press 
http://www.aldia.cat/espanya/noticia-neix-retailcat-despres-desaparicio-
confederacio-comerc-catalunya-20170223115808.html 
 
Vilaweb.cat 
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-comerc-catala-es-reorganitza-sota-la-nova-marca-
retailcat-2/ 
 
Bolsamanía 
http://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/empreses/neix-retailcat-despres-de-
la-desaparicio-de-la-confederacio-de-comerc-de-catalunya--2541289.html 
 
ARA 
http://www.ara.cat/economia/comerc-catala-crea-nova-organitzacio-despres-
confederacio_0_1747625338.html 
  
AL DIA 
http://www.aldia.cat/espanya/noticia-neix-retailcat-despres-desaparicio-
confederacio-comerc-catalunya-20170223115806.html 
  
EMPORDA INFO 
http://www.emporda.info/economia/2017/02/23/comerc-catala-reorganitza-nova-
marca/346427.html 
 
VIA EMPRESA  
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2017/02/quatre-entitats-uneixen-forces-per-
defensar-el-comerc-24147.php 
 
EL PERIÓDICO 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/nace-retailcat-patronal-comercio-
catalunya-5856910 
 
ECONOMIA DIGITAL 
http://www.economiadigital.es/es/notices/2017/02/genralitat-independentismo-
comerciantes-89178.php 
 
EL ECONOMISTA 
http://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/8178273/02/17/De-botiguers-a-
retailers-nace-el-nuevo-lobby-del-pequeno-comercio-catalan.html 
 
LA VANGUARDIA 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170223/42252412461/el-comercio-catalan-
se-asocia-en-retailcat-tras-la-desaparicion-de-la-ccc.html 
 
EL PAÍS 
http://cat.elpais.com/cat/2017/02/23/economia/1487869013_969369.html 
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EL MUNDO 
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/23/58af0a0022601dc8308b467b.html 
 
MODAES 
http://www.modaes.es/entorno/20170223/el-presidente-de-comertia-se-coloca-al-
frente-de-la-nueva-patronal-catalana-de-comercio.html 
 
 
 
Nova llei de comerç catalana – 24 i 25/04/2017 
 
EXPANSION 
RetailCat ve carencias en el proyecto de ley de comercio 
Presenta enmiendas en defensa de la autorregulación, la unificación de festivos y 
las rebajas. 
 
DIARI DE TERRASSA 
RetailCat pide equiparar la fiscalidad del comercio "online" en el tradicional 
Esa asociación comercial, que integra a Cecot, dice que se da una situación de 
competencia desleal. 
 
ARA 
RetailCat vol una taxa al transport de les vendes ‘online 
 
LA VANGUARDIA 
El comerç demana una taxa ecològica per a l'e-commerce 
 
EL PUNT AVUI 
Retailcat demana una taxa per al comerç digital amb entrega a domicili  
 
ALDIA.CAT 
RetailCat demana unificar l'obertura de comerços en festius i fixar l'inici de rebaixes 
 
EL PERIÓDICO 
Retailcat pide una tasa para el comercio electrónico con entrega a domicilio 
 
CRÓNICA GLOBAL 
Los comerciantes reclaman una regulación más estricta para la economía 
colaborativa 
 
FINANZAS.COM 
Retailcat pide una tasa para el comercio digital con entrega a domicilio  
 
 
Situació política a Catalunya – 25/10/2017 
 
EL PUNT AVUI 
Retailcat diu a Millo que considera “un error molt greu” el decret que promou la 
“fuga” d’empreses 
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ARA 
Els comerciants acusen la Delegació del govern espanyol de crear tensió 
 
ELNACIONAL.CAT 
El comerç de Barcelona retreu a Millo el decret que promou la fuga d'empreses 
 
EL ECONOMISTA 
RetailCat pide al Gobierno trabajar por que las empresas restablezcan su sede en 
Cataluña  
 
EL PERIÓDICO 
RetailCat pide al Gobierno trabajar por que las empresas restablezcan su sede en 
Cataluña 
 
ALDIA.CAT 
Millo es reuneix amb comerciants, restauradors i hotelers de Barcelona 
 
VILAWEB.CAT 
Retailcat afirma que ha manifestat a Millo que considera “un error molt greu” el 
decret que promou la “fuga” d’empreses 
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Comptes Anuals 
 
Compte de Resultats 2017 
 
 

  
Ingressos 29.539,69€ 
     Ingressos per quotes de socis 
     Ingressos per subvencions 
 

 12.000,00€ 
17.539,69€ 

Despeses 32.036,94€ 
    Serveis de coordinació, assessorament  
    comptable-fiscal i comunicació 
    Projectes 2017 
    Despeses de constitució 

 
17.829,00€ 

7.416,16€ 
6.791,78€ 

Resultat (2.497,25€) 
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