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Què	és	RETAILcat?		

La	Unió	d'Entitats	de	Retail	de	Catalunya,	RETAILcat	és	una	associació	sense	ànim	de	lucre	i	

d'àmbit	català	que	neix	amb	l'objectiu	de	donar	resposta	a	 la	nova	realitat	del	retail(*)	de	

casa	nostra,	i	contribuir	a	la	seva	evolució,	defensa,	competitivitat	i	professionalització.		

El	 sector	 del	 retail	 català	 té	 una	 llarga	 tradició.	 És	 un	 sector	 dinàmic	 en	 constant	

transformació	 que	 actualment	 s'enfronta	 a	 nous	 reptes	 en	 forma	 de	 nous	 competidors	 –

eCommerce-;	noves	relacions	amb	els	clients	–	la	compra	transformada	en	experiència,	big	

data,-;	nous	formats	de	pagament;	noves	lleis	i	normatives,…	i	RETAILcat	vol	acompanyar-lo	

en	 aquesta	 nova	 realitat,	 liderant	 la	 seva	 representació,	 posant	 en	 valor	 la	 professió,	

apostant	 pel	 talent	 i	 la	 innovació,	 i	 creant	 i	 facilitant	 acords,	 eines	 i	 mecanismes	 que	

assegurin	la	competitivitat	present	i	futura	del	retail	català.	

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.	

(*)	Entenent	com	a	retail	aquelles	activitats	econòmiques	que	disposin	de	com	a	mínim	un	establiment	obert	al	

públic	i	proveeixin	als	consumidors	finals	de	productes	i/o	serveis.		



 

 

 

	

Qui	és	RETAILcat?	

RETAILcat	integra	totes	les	associacions	de	representació	empresarial,	sectorial	i/o	territorial	

vinculada	 al	 retail	 que,	 de	manera	 lliure	 i	 voluntària,	 han	 demostrat	 el	 seu	 interès	 en	 les	

finalitats	de	RETAILcat.		

L'entitat	neix	amb	voluntat	de	sumar	i	és	per	això	que	es	manifesta	oberta,	des	del	primer	

moment,	a	donar	cabuda	a	 totes	 les	organitzacions	del	 retail	 català	que	comparteixin	 la	

seva	mateixa	visió	i	objectius.		

Són	 entitats	 fundadores	 de	 RETAILcat,	 Cecot,	 Comertia,	 Barcelona	 Oberta	 i	 la	 Fundació	

Barcelona	Comerç,	i	en	el	seu	conjunt	atorguen	a	RETAILcat,	segons	dades	del	Departament	

de	Comerç	de	Catalunya,	la	representació	del	30%	dels	establiments	de	retail,	el	7%	del	PIB	

català,	i	segons	el	Consorci	de	Comerç,	Artesania	i	Moda	de	Catalunya,	el	50%	dels	ocupats	

en	activitats	comercials	al	territori	català.	

	

	

	

	

	

En	aquesta	primera	etapa	de	RETAILcat,	Joan	Carles	Calbet,	president	de	Comertia	assumeix	

la	presidència	de	 la	nova	entitat,	 en	 la	que	Gabriel	 Jené,	president	de	Barcelona	Oberta	 i	

Salva	 Vendrell,	 president	 de	 la	 Fundació	 Barcelona	 Comerç	 comparteixen	 el	 càrrec	 de	

vicepresidència,	 mentre	 que	 Cristina	 Escudé,	 presidenta	 de	 Cecot	 Comerç	 ocupa	 la	

Secretaria	de	la	Junta	Directiva	de	RETAILcat.	

RETAILcat 
30% dels establiments de retail 
50% dels ocupats en activitats comercials 
7% del PIB català 



 

 

 

	

Sobre	les	entitats	fundadores	de	RETAILcat		

Barcelona	 Oberta	 és	 la	 unió	 d’eixos	 comercials	 que	 comparteixen	 una	 visió	 del	 paper	 econòmic	 i	

social	del	comerç	local	i	de	proximitat	i	representen	el	‘turisme	de	compres’	i	el	comerç	del	centre	de	

Barcelona.	 Aquesta	 entitat	 té	 com	 a	 visió,	 posicionar	 Barcelona	 com	 a	 ciutat	 de	 compres	 de	

referència	 mundial	 aconseguint	 un	 equilibri	 entre	 els	 eixos	 comercials	 turístics	 i	 els	 eixos	 de	

proximitat	de	les	trames	urbanes	de	tota	la	ciutat.	

	

Cecot	Comerç	té	com	a	objectius,	impulsar	i	fomentar	el	dinamisme	en	el	retail	mitjançant	activitats	

d’informació,	 formació,	 difusió	 i	 intercanvi	 d’experiències.	 La	 seva	 junta	 està	 integrada	 per	

empresaris	i	empresàries	dels	diferents	gremis	i	associacions	empresarials	que	conformen	la	patronal	

catalana	Cecot	i	representa	un	retail	amb	molta	capacitat	d'adaptació	i	que	està	assolint	els	reptes	

que	garanteixen	que	els	centres	urbans	continuïn	donant	vida	a	les	ciutats.	

	

Comertia	 és	 l'associació	 catalana	 d’empreses	 familiars	 de	 retail.	 Va	 néixer	 al	 2002	 per	 agrupar	

empreses	 amb	marca	 reconeguda,	 vocació	 de	 creixement	 i	 lideratge,	 i	 amb	 la	 voluntat	 de	

compartir	informació	i	experiències.	Comertia	representa	un	model	empresarial	que	va	més	enllà	del	

comerç	 tradicional,	 projectant,	 verticalitzant	 els	 seus	 processos	 i	 duent	 a	 terme	 projectes	

d'internacionalització.		

	

Fundació	 Barcelona	 Comerç:	 és	 una	 entitat	 sense	 afany	 de	 lucre,	 amb	 20	 anys	 de	 trajectòria,	

l'objecte	 i	 finalitats	 de	 la	 qual	 és	 promocionar	 tota	 mena	 de	 projectes	 i	 activitats	 orientades	 a	

afavorir	 el	 ple	 desenvolupament	 del	 comerç	 urbà	 de	 Barcelona,	 especialment	 dels	 seus	 Eixos	

Comercials	adherits,	en	els	ordres	social,	econòmic	i	cultural.			

	

	



 

 

 

	

Quin	és	l’ideari	de	RETAILcat?	

Són	objectius	bàsics	de	l’ideari	de	RETAILcat:	

Que	el	retail	català	sigui		més	competitiu		i		referent.	I	per	això	proposem:	

• Impulsar	la	competitivitat	del	retail	urbà	influint	en	les	polítiques		comercials	
i	urbanístiques	perquè	el	comerç	català	i	altres	sectors	econòmics	afins	siguin	
els	eixos	de	creixement	econòmic	de	les	ciutats.	

• Aconseguir	un	retail	compacte	al	territori,	amb	equilibri	de	formats	 i	 igualtat			
d’oportunitats.	

• Aconseguir	 eines	que	permetin	establir	un	sistema	d’informació	 continua	de	
dades	del	mapa	comercial	i	dels	hàbits	de	compra	dels	consumidors	facilitada	
pels	propis	comerciants	i	les	associacions	que	els	representen.	

• Lluitar	contra	l’economia	submergida	garantint	 l’acompliment	de	 la	 legislació	
vigent	en	tots	els	àmbits,	principalment	la	seguretat,	la	qualitat	i/o	la	salut.		

• Equiparar	 la	 fiscalitat	de	 les	 transaccions	 comercials	amb	 independència	del	
canal	de	venda	emprat	o	bé	la	ubicació	de	la	seu	de	l’empresa.	

	

Que	el	retail	català	compti	amb	noves	i	més	modernes	formes	d’organització	i	gestió	del	
sector.	I	per	això	proposem:	

• Explorar	noves	formes	de	gestió	del	territori	comercial	i	turístic	de	les	ciutats,	
impulsant	 els	 BID’s	 com	 eines	 de	 gestió	 dels	 eixos	 comercials.	 Garantir	 la	
professionalització	en	la	gestió	dels	eixos	i	l’autosuficiència	econòmica.		

• Promocionar	el	 comerç	de	 totes	 les	 ciutats	de	Catalunya	aprofitant	 la	marca	
Barcelona	i	posicionant-la	en	el	conjunt	de	turístiques	de	Catalunya.	

	

	



 

 

 

	

Que	el	retail	català	sigui	més	innovador.	I	per	això	proposem:	

• Afavorir	 la	 innovació	 dels	 establiments	 comercials	 mitjançant	 la	 seva	
digitalització	amb	diferents	eines	que	ajudin	a	conèixer	millor	els	seus	clients,	a	
relacionar-se	amb	ells	i	a	millorar	la	logística	de	distribució.		

	

Que	el	retail	català	guanyi	en	professionalització	i,	l’ofici	de	retailer	guanyi	en	valor.	I	per	
això	proposem:	

• Professionalitzar	 el	 sector	 mitjançant	 plans	 de	 formació	 i	 preparació	 per	
dignificar	la	figura	del	treballador.		

• Establir	 una	 col·laboració	 estreta	 amb	 el	món	 acadèmic	per	 adaptar	 els	 seus	
plans	a	la	realitat	canviant.		

	

Que	RETAIcat	es	converteixi	en	interlocutor	principal	del	retail	català.	I	per	això	volem:	

• Esdevenir	 l’organització	 empresarial	 representativa	 del	 sector	 del	 retail	 de	
Catalunya,	davant	 l’Administració	Pública	 i	 altres	entitats	per	 tal	d’influir	en	 la	
presa	 de	 decisions	 relatives	 als	 aspectes	 que	 tenen	 a	 veure	 amb	 les	 activitats	
comercials	de	la	ciutats	catalanes.		

• Defensar	les	competències	en	matèria	de	comerç	interior	com	a	exclusives	de	
la	Generalitat	de	Catalunya.		

	

	

+info:	
Barcelona	Oberta	i	Comertia:	Elvira	Garcia	–	Tel.	615153944	–	elvira@agenciasetting.com	
Cecot	Comerç:	Raquel	Moreno	-	Tel.	630	91	80	26	–	premsa@cecot.org	
Fundació	Barcelona	Comerç:	Susanna	Cuadras	–	Tel.	647	36	56	40	–	comunicacio@eixosbcn.org	
 


