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Excma.Senyora. Muntsa Vilalta Cambra 
Directora General de Comerç 
  
  

Barcelona a 25 de març de 2020 
  

  
Benvolguda Directora: 
  
L’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma a casa 
nostra per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, implica un canvi 
substancial en la mesura que es prolongui i prorrogui aquesta situació, a tots els nivells, en les 
pautes de comportament i actuació de la ciutadania, les empreses i les administracions. 
 
Més concretament, les mesures definides en l'article 10 de l'esmentat RD 463/2020, pel que fa a 
mesures de contenció de l'activitat comercial, i l'article 15, pel que fa a mesures per garantir 
l'abastament alimentari, impliquen una redefinició dels establiments comercials minoristes 
d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, en termes de sector essencial per 
garantir l'abastament de la població en aquesta situació, assegurant-se que "la permanència en els 
establiments comercials l'obertura estigui permesa (sigui) ser l’estrictament necessària perquè els 
consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat", a el temps 
que garantint la distribució d'aliments fins als establiments comercials de venda a consumidor. 
 
Des de la Coordinadora de Comerç de la Federació de Serveis de CCOO li 
demanem d’acord amb l’article 10 del RD 463/2020 on es decreta l’estat d’alarma i que es troben en 
zones declarades com a municipis turístics, tanquin els diumenges i festius, ara mateix  la llei 
18/2017 del 1 d’agost de Comerç Serveis i fires no es té la condició de turístic ja que que per 
les circumstàncies no hi ha afluència de turistes. Ara mateix la nostra prioritat és la salut dels 
treballadors i treballadores i no exporsar-los innecessàriament al virus COVID19. 
 
Com segurament coneixerà, CCOO manté contacte directe amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i 
Turisme per tal d'aplicar un criteri homogeni a nivell estatal sobre aquesta matèria mentre duri l'estat 
d'alerta, valorem que aquesta acció és compatible amb les ordenacions que sobre aquest àmbit 
sectorial i en el marc competencial que li és propi a la Generalitat es poguessin dur a terme. 
 
Des de CCOO confiem que la Generalitat de Catalunya sigui sensible a la nostra demanda i que 
prengui les mesures necessàries perquè així sigui i que no dubtem que ho farà. 
 
  
Rebi una afectuosa salutació. 
 
 
Cesc Garcia 
Responsable de comerç  
Federació de Serveis de CCOO 
  


