
	
 

 

RETAILcat es postula com la Patronal del Retail de Catalunya 
 

• Els representants de RETAILcat s’han reunit amb el president de la Generalitat 
i l’han fet partícip dels seus objectius, alhora que li han demanat el compromís 
del Govern català per impulsar els BID’s com a eines bàsiques per assegurar 
un sector del retail de futur i amb futur a Catalunya  

 
 
Barcelona, 19 de Maig 2017.- La junta directiva de RETAILcat, organització empresarial 
representativa del sector retail de Catalunya, es va reunir ahir a la tarda amb el president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui van presentar el pla d'actuació de l’entitat, que té com 
a objectiu convertir RETAILcat en la patronal del retail a Catalunya. 
 
A la trobada, celebrada al Palau de la Generalitat, el president de RETAILcat, Joan Carles 
Calbet va presentar l’entitat, fundada el febrer passat, com un projecte de país, dissenyat per 
anticipar-se a les necessitats del sector del retail català. Amb aquest objectiu, va explicar 
Calbet "volem fer lobby, crear xarxa i buscar conjuntament vies per afrontar els grans reptes 
que té al davant un sector tan dinàmic i competitiu com és el retail a casa nostra. Apostem 
per fomentar el talent, per crear un think tank del retail a Catalunya, impulsar la innovació de 
les empreses i entitats, i per professionalitzar, encara més, l'ofici de retailer". 
 
En aquesta visió del retail de futur i amb futur, la implantació dels BID's, 
Business Improvement Districts –model d'organitzacions de promoció públic-privada per a la 
gestió de zones amb altes concentracions de negocis-  esdevé clau per a RETAILcat i és per 
això que els seus representants van demanar ahir al president de la Generalitat, consideri la 
seva implantació prioritària i es contempli aquest innovador model de gestió a la nova Llei de 
Comerç, tal com ja van demanar fa uns dies, a la comissió parlamentària de 
debat encarregada de recollir la veu del sector vers l'avantprojecte de llei.  
 
"Volem eixos comercials urbans potents i competitius i que els primers BIDs de l'Estat siguin 
a Catalunya. Cal que la llei comprometi al govern de Catalunya a desenvolupar la normativa 
que reguli aquest tipus de gestió en l'espai públic, sigui perquè disposa de capacitat legislativa 
o perquè insta al Govern Central a impulsar-la", ha dit Calbet. 
 
 
 
Sobre RETAILcat 

RETAILcat representa 32.000 establiments comercials repartits per tot el territori català (més del 
30%), que dóna feina a 236.300 persones, el 50% de treballadors del retail de Catalunya,  representant 
conjuntament més del 7% del PIB català.  
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