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El Centre d’Iniciatives i Tu-
risme (CIT) del Vendrell ha 
realitzat una enquesta entre 
comerciants del centre de la 
capital del Baix Penedès sobre 
com han viscut la reobertura 
dels establiments a partir de 
la implantació de la fase 1 de 
la desescalada per la crisi del 
coronavirus, que al Vendrell 
es va iniciar dilluns de la set-
mana passada, dia 11 de maig. 
En l’enquesta hi han partici-
pat aproximadament una cin-
quantena de locals comercials. 
Els seus responsables han res-
post cinc preguntes, per exem-
ple, sobre les normes d’higiene 
a aplicar per evitar el contagi 
del coronavirus de la Covid-19, 
el volum de facturació del seu 
negoci o si coneixen el web 

que el CIT ha posat en servei 
amb motiu de la crisi actual: 
comerçdelvendrell.cat.
Pel que fa a si els clients com-
pleixen les normes de segure-
tat i higiene implantades amb 
motiu de la reobertura dels 
comerços, la resposta mitja-
na ha estat d’una valoració de 
4 punts sobre 5. En canvi, si 
se’ls pregunta per aquesta ma-
teixa opinió quant al compor-
tament dels clients a la via pú-
blica, només ho valoren amb 
2 punts.

Menys facturació

La majoria de botiguers es 
queixen d’una minsa factura-
ció els 3 primers dies de la de-
sescalada, que és sobre les jor-
nades de treball que tractava 
l’enquesta. Així, per exemple, i 
per bé que el 40% dels enques-
tats reconeix haver treballat 
més del que podien esperar en 
els primers dies posteriors al 

confinament, gairebé la ma-
teixa quantitat (39%) afirmen 
que han facturat poc i que ja 
s’ho esperaven, alhora que 2 
de cada 10 enquestats (21%) 
han treballat fins i tot menys 
del que preveien.
Si comparen les vendes dels 
primers tres dies de la setmana 
passada amb els mateixos dies 
de l’any passat, la gran majoria 
(fins a un 70% dels enques-
tats) remarquen que han fac-
turat menys que aleshores; el 
20% no ho sap o no contesta la 
pregunta i un 10% afirma fins 
i tot haver facturat més que a 
les mateixes dates del 2019.
Finalment, un 60% dels co-
merciants enquestats afirmen 
conèixer l’esmentada app del 
CIT amb motiu del coronavi-
rus de la Covid-19.

Per sectors

Si s’analitzen les respostes de 
l’enquesta del CIT vendrellenc 

per sectors comercials, els bars 
afirmen que els clients de les 
terrasses compleixen les me-
sures de seguretat per no con-
treure la Covid-19 i diuen que 
els primers dies d’obertura 
han facturat menys tant pel 
que s’esperaven com amb rela-
ció a la mateixa època de l’any 
passat. Els establiments de 
moda i sabateries, en canvi, es 
mostren satisfets perquè han 
facturat més del que preveien, 
tot i que en un 90% és un vo-
lum de negoci menor que ara 
fa un any.
També hi ha optimisme en el 
sector de les perruqueries, el 
75% de les quals reconeixen 
haver fet més negoci del que 
preveien i el 25%, el que s’es-
peraven. Curiosament, també 
el 75% d’aquests establiments 
han facturat més que els ma-
teixos dies del 2019.
Finalment, les botigues de 

joguines, esport i mobles, 
entre d’altres especialitats, 
afirmen haver venut el que 

esperaven facturat i que en 
tots els casos és menys que fa 
un any.
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El CIT del Vendrell activa una 
campanya comercial post-Covid

El Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT) del Vendrell ha 
posat en marxa aquesta setmana una campanya de 
promoció comercial al municipi que s’allargarà fins al 30 
de juny i que té la intenció d’activar un mínim de 10.000 
compres al comerç del Vendrell. La campanya consisteix 
que els clients han d’aconseguir el llibret de “Vacunes del 
comerç”, i cada cop que facin una compra en una botiga 
de la vila que participi en la iniciativa soŀlicitin que els la 
segellin. Un cop tinguin 10 segells de diferents comerços, 
perruqueries, bars, etcètera, han de portar el llibret al 
CIT. Els 1.000 primers clients del comerç vendrellenc que 
facin aquest pas s’emportaran de regal directe la bossa/
sac amb el lema “Jo soc la vacuna del comerç”. A banda, 
val a dir que totes les cartilles recollides pel CIT del Ven-
drell participaran en el sorteig de 2.000 euros en vals de 
20 euros per gastar al comerç del municipi.

L’impacte econòmic que la Covid-19 està 
deixant al seu pas, fa que cada dia els as-
sessors es trobin amb disposicions legals 
noves. Els canvis de la pandèmia fan que 
la normativa es modifiqui ràpidament, un 
fet que a vegades genera confusió entre 
empreses i treballadors. Sobre aquest fet 
hem parlat amb Santi Güell de Contem 
Assessors.

La pandèmia ha provocat un batibull de 
nova normativa...

Es van aprovant noves disposicions constant-
ment. Gairebé cada dia n’hi ha hagut, i si no 
s’han presentat textos nous, sí que s’han fet 
modificacions o aclariments dels ja existents.

S’ha reinterpretat molt la normativa?

Els últims anys és habitual que les disposicions 
cada vegada estiguin redactades d’una manera 
menys clara. Això fa que es puguin interpretar 
de formes diferents, i que s’hi puguin aplicar 
canvis. Aquest fet ens fa pensar, a vegades, que 
aquests defectes en la redacció potser són in-
tencionats, per tal de fer interpretacions dife-
rents en funció de les necessitats econòmiques 
de les arques de l’Administració.

Amb la Covid-19 ha augmentat aquesta 
sensació?

A causa de la urgència d’aprovar disposicions, i 
per la dificultat de les administracions en apli-
car-les en un breu espai de temps, s’han gene-
rat molts dubtes a les empreses i persones en 
general.

La desescalada ha introduït canvis en la 
normativa?

La recuperació de l’activitat permet que mol-
tes empreses puguin rescatar part o la tota-
litat dels seus treballadors de l’ERTO en cas 
d’haver-ne aplicat algun. Per aquest motiu la 
setmana passada es van aprovar mesures en 
aquest sentit.

Aquestes mesures, van relacionades amb 
els ERTOs?

Sí, les grans novetats consisteixen per un costat 
en la possibilitat d’ampliar la situació de força 
major dels ERTOs fins al 30 de juny i per l’altre 
en diferenciar les empreses amb ERTO de for-
ça major en dos grups. Per un costat aquelles 
que continuen en situació de força major total, 
i que no han pogut iniciar la seva activitat, i per 
l’altra aquelles amb una situació de força major 
parcial, que són les que han pogut reiniciar o 
recuperar la seva activitat de manera parcial.

I en què es diferencien?

En funció de quina sigui la seva situació es mo-
difiquen els percentatges d’exoneració de les 
quotes a la Seguretat Social d’una manera molt 
significativa, per tal de fomentar la recuperació 
de l’activitat, en particular rebaixant part de la 
quota dels treballadors que surten de l’ERTO.

Una empresa que recupera els treballa-
dors amb ERTO té estalvis a la Seguretat 
Social?

Les empreses que estan en ERTO de força ma-
jor total, tenen una bonificació de la Seguretat 
social del 100% si tenen menys de 50 treballa-
dors o del 75% si en tenen 50 o més, tot i que 
amb el progressiu canvi de fases es redueix 
molt el nombre d’empreses en aquesta situ-
ació. El més normal és que vagin recuperant 
treballadors per normalitzar l’activitat i que 
per tant passin a ERTOs de força major parcial. 
En aquest cas es bonifica més els treballadors 
que tornen a iniciar l’activitat que aquells que 
encara no la recuperen. Per gaudir d’aques-
tes bonificacions es limita el repartiment de 
dividends.

També s’ha relaxat la normativa dels aco-
miadaments. Significa que es podrà aco-
miadar lliurement?

No es podrà acomiadar lliurement, però sí que 
es regulen determinats casos en els quals es pot 
reduir la plantilla sense considerar que s’in-
compleix amb la normativa.
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“La urgència amb 
què s’han aprovat 
disposicions per la 

Covid-19 ha generat 
molts dubtes entre 

empreses i treballadors”

ENTREVISTA  3d8

Santi Güell | 3D8

Baix Penedès

La Diputació de Tarragona estableix ajuts econòmics 
als ajuntaments per comprar EPIs contra la Covid-19

Un centenar d’ajuntaments, 
entitats municipals descen-
tralitzades i consells comarcals 
de la demarcació de Tarragona 
s’han adherit a la compra con-
junta d’Equips de Protecció In-

dividual (EPI) coordinada per la 
Diputació. Aquest material té 
un cost global de 330.917,90€, 
alhora que la Diputaicó hi afe-
geix material ja disponible per 
valor de 65.725,40 €.

Alt i Baix Penedès

Les ITV obren portes amb el repte de recuperar les 600.000 inspeccions pendents

Les 50 estacions encarregades 
de la Inspecció Tècnica de Ve-
hicles (ITV) a Catalunya han 
obert portes aquesta setmana 
després de la flexibilització 
estatal de les restriccions pel 
coronavirus. Ho fan amb el 

repte de recuperar les prop de 
600.000 revisions que no s’han 
pogut fer durant els prop de dos 
mesos de tancament. El govern 
espanyol ha afegit 15 dies de 
validesa del certificat per cada 
setmana transcorreguda des 

que es va declarar d’alarma, que 
se sumen als 30 dies aprovats a 
partir del seu aixecament. A 
les estacions ITV, on només es 
pot acudir amb cita prèvia i sol, 
l’usuari haurà de col·laborar per 
poder fer la revisió.


