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Mollet és una de 
les ciutats amb 
més locals 
comercials buits 
Entre el 8 i el 19% dels locals als principals 

eixos de compra tenen la persiana abaixada

MOLLET VALLÈS. La situació del 
teixit comercial és un bon termò-
metre per copsar la vitalitat d'una 
ciutat. La quantitat de persianes 
obertes i aparadors de botigues 
de cara al públic són determinants 
per fer dels seus carrers espais 
atractius per als vianants, poten-
cials compradors. 

En el cas de Mollet, les dades de 
l'estudi Clonatge comercial, elabo-
rat el 2019 per la xarxa Perfil de 
la ciutat, que compara la situació 
comercial de 13 de les principals 
ciutats mitjanes catalanes, indica 
que la capital baixvallesana és la 
segona ciutat amb un índex més 
alt de locals comercials buits, no-
més per darrere de Viladecans 
(vegeu quadre). Segons aquest 
estudi, el 14,7% dels locals situats 
als principals eixos comercials de 
la ciutat es troben sense activitat. 
En concret, l'estudi acota la radi-
ografia a diveros trams: carrer 
Gaietà Vinzia entre l’avinguda de 
Jaume I i el carrer de Pamplona; 
l’avinguda de Jaume I entre el car-
rer Gaietà Vinzia i la rambla Nova; 
el carrer de Barcelona; i el carrer 
Berenguer III entre l’avinguda de 
Jaume I i l’avinguda Calderó. 

Però la situació és encara pitjor 
si s'amplia el focus a altres zones 
de la ciutat. Segons un treball de 

camp fet en les darreres setmanes 
per SomMollet, només els carrers 
Gaietà Ventalló (10%) i el carrer 
Barcelona (8%) estarien per sota 
d'aquest percentatge del 14,7% 
de locals buits. Altres eixos co-
mercials com Jaume I, Berenguer 
III, la rambla o Gaietà Vínzia se 
situen entre el 16 i el 19% d'ocu-
pació. 

Menció a part són les zones de 
nova construcció a la ciutat. Barris 
com Can Fàbregas o la Vinyota es 
van projectar amb edificis on tots 
els seus baixos estaven reservats 
a comerços, una planificació que 
no ha reeixit. A tall d'exemple, 
el barri de Can Fàbregas compta 
amb poc més d'una quarentena de 
locals, dels quals més del 55% es 
troben amb la persiana abaixa.

Un altre indicador és l'Índex 
d'Aprofitament del Teixit Comer-
cial (IATC), que també estaria per 
sota de la majoria de ciutats mit-
janes catalanes. El Pla estratègic 
de dinamització comercial i de 
serveis de la ciutat presentat per 
l'Ajuntament molletà el febrer de 
2018, situava l'IATC molletà en 
el 72%. Segons un estudi de la 
consultora Eixos sobre municipis  
amb  més  de  500  locals  comer-
cials, la mitjana de l'aprofitament 
comercial és del 81%.  laura ortiz 

Els botiguers es mostren pessimistes 
i demanen una actuació més àgil i 
eficient del govern municipal
El febrer de 2018, l'Ajuntament 
presentava el Pla estratègic de di-
namització comercial i de serveis 
de la ciutat, un document encarre-
gat pel govern municipal que tenia 
com a meta convertir Mollet en un 
referent i pol d'atracció al territori.

La consultora IdenCity, fundada 
per l'exalcalde socialista de Barce-
lona Jordi Hereu, identificava en 
aquell document algunes de les de-
bilitats i fortaleses del teixit comer-
cial local. Pel que fa a les fortaleses, 
Mollet és una ciutat compacta, amb 
activitat al carrer i bones comuni-
cacions. Entre les debilitats, la ti-
pologia dels locals, pel que fa a les 
dimensions petites, i la seva disper-
sió, la gran proximitat a Barcelona, 
la manca d'adaptació del comerç a 
les noves tecnologies i a les noves 

necessitats dels clients i la poca 
professionalització de la gestió de 
la dinamització del sector.

El document presentava una ba-
teria d'actuacions, entre les quals 
una de les més destacades era la 
creació d'un ens de dinamització 
público-privat gestor del comerç 
de la ciutat que permetés més efici-
ència i coordinació. Dos anys i mig 
després, aquest ens encara no està 
actiu. Sobre les accions concretes 
previstes a curt termini en el pla 
estratègic, SomMollet ha demanat 
a l'Ajuntament quines són les que 
s'han realitzat però la consulta no 
ha pogut ser atesa aquesta setmana.

Els comerciants, pessimistes
La percepció per part dels comer-
ciants tampoc és gaire falaguera. 

"La situació és molt fotuda", 
admet Lluís Farré, president de 
l'Associació de Dones i Homes Em-
prenedors de Catalunya Segle XXI, 
ADHEC. Farré considera que el pe-
tit comerç s'ha de renovar i que cal 
la col·laboració entre Ajuntament 
i comerciants per tirar endavant. 
"L'Ajuntament no pot treure les 

castanyes del foc als empresaris 

i a Mollet el govern fa coses pel 

comerç però l'administració, 

aquí i a tot arreu, és molt lenta 

i hem de ser els comerciants qui 

tirem del carro", opina.
Una visió diferent és la de la 

presidenta de Mollet Centre Co-
mercial, Carme Olària, qui creu 
que des del govern local no es fa 
prou per revitalitzar el comerç. 
"Sembla que hi ha moltes pro-
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Quants són  
els locals tancats a 

les vies comercials 

de la ciutat?
Carrer Barcelona 8%

Gaietà Ventalló 10%

Jaume I 16%

Rambla Balmes i Fiveller 17%

Gaietà Vínzia 17%

Berenguer III 19%

Pompeu Fabra 24%
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Les immobiliàries alerten del 
retrocés del comerç molletà

MOLLET. El teixit comercial a Mo-

llet ha fet un retrocés en els dar-

rers anys, segons els agents im-

mobiliaris locals. L'activitat s'ha 

concentrat encara més que abans 

al centre de la ciutat i la milla d'or 

molletana es limita ara, segons els 

experts, al carrer de Barcelona, 

les rambles de Balmes, Fiveller i 

Nova, així com Anselm Clavé i el 

petit tros de l'Avinguda Llibertat 

que toca amb la Rambla.

Tot i que hi ha locals disponi-

bles, les grans marques no acos-

tumen a apostar per la ciutat i si 

ho fan es troben amb dificultats: 

locals petits i en alguns casos di-

fícils d'adaptar a la normativa vi-

gent contra incendis i accessibili-

tat que acaben trucant l'operació. 

També costa que petits emprene-

dors facin el pas.

Aquesta situació es donaria en 

part, segons Xavier Aguilar, direc-

tor de locals comercials de la im-

mobiliària Forcadell, perquè "les 

AJUSTAR ELS PREUS DELS LOCALS
■ Però si la situació ja era complicada, amb l'arribada de la Covid, segons Pozo: "S'ha 

acabat de trencar una mica més". La pandèmia ha estat la punta de l'iceberg d'un 
canvi que ja fa uns anys reclama el sector i que ha promogut el comerç digital. Segons 
Aguilar, l'oferta de Mollet a nivell comercial "no és especialment atractiva, falten 

iniciatives noves" i considera que  "ara més que mai arrendador i arrendatari han 

de ser companys de viatge". Això passa perquè els propietaris dels locals "siguin 

flexibles i puguin ajustar els preus que surten al mercat a l'import que realment 

es pot pagar per donar-li aquest dinamisme", assegura. Des de Forcadell, per 
exemple, ja estan treballant amb alguns contractes en què el primer i el segon any 
els preus són més baixos i no és fins al tercer any de lloguer que el preu s'adapta al 
del mercat. Amb la pandèmia també s'estan incorporant clàusules Covid, per cobrir, 
per exemple, despeses en cas de tancament imminent. Però tot i que des de les 
immobiliàries "aquesta ha estat una crisi mundial mai vista", segons Aguilar, "d'aquí 

a finals d'any veurem canvis. Si no hi torna a haver un confinament, el 2021 serà un 

any de pujada que requerirà una tornada a la confiança dels consumidors".

víctor león

EN LLOGUER Un dels locals més emblemàtics de la ciutat, l'antic Forn Sant Vicenç, segueix buit dos anys després

rendes no s'ajusten al preu real 

de mercat", tot i que per Aguilar, 

els preus de lloguer de locals co-

mercials que es troben al centre 

de Mollet no són elevats (10-15 € 

/ m2), si es comparen amb els de 

Granollers (30-35 €/ m2) o Mata-

ró (20 €/m2). Fora d'aquesta mi-

lla d'or, els preus a Mollet rondari-

en els 3 euros per metre quadrat. 

postes però després res arriba 

a bon port. No es treballa de 

manera professional i efici-

ent. Es fan molts anuncis que 

després no s'arriben a materi-

alitzar", etziba Olària, qui asse-

gura que els comerciants estan 

"desencantats". "L'Ajuntament 

no pot deixar en mans de les 

associacions la promoció del 

comerç local si aposta per una 

ciutat viva", diu Olària. "Els que 

hem estat a primera fila molts 

anys ens hem cansat de tirar 

del carro", admet.

Aquesta seria una de les expli-

cacions del declivi de les asso-

ciacions de botiguers dels eixos 

comercials i els barris, que els 

darrers anys han anat desaparei-

xent o quedant inactives. 

Precisament, l'ADHEC, una de les 

associacions més actives, celebra  

dissabte (13.30 h), al Mercat Mu-

nicipal, el sorteig de premis de la 

campanya Compra a Mollet, en què 

ha col·laborat l'Ajuntament, posada 

en marxa al juny com a resposta a 

la pandèmia. L'ADHEC i el teixit 

comercial concediran un premi de 

1.000 €, 3 premis de 500 € i 5 pre-

mis de 300 € en valor de compra a 

botigues de Mollet.  laura ortiz  

■ La dada de l'estudi del Perfil de la ciu-
tat sobre locals buits destaca que, de les 
13 ciutats analitzades, Granollers és de 
les que menys locals comercials tancats 
té. De fet, segons l'últim estudi encarre-
gat per l'Ajuntament granollerí, el 94% 
dels veïns de la capital tria la ciutat per 
fer les compres habituals, un índex de 
fidelitat al comerç local només superat 
per Barcelona. Entre les claus, els més 
de 60.000 metres quadrats d'àrea de 
vianants, una aposta urbanística que ha 
ajudat molt al model comercial del cen-
tre, i el treball estret amb les entitats com 
Gran Centre, entre altres.

GRANOLLERS, 
UN MODEL D'ÈXIT

Amb tot, en aquestes zones més 

residencials, "hi ha locals que 

porten tancats anys".

Segons Dani Pozo, responsable 

d'àrea a León Immobiliarias, els 

que ocupen actualment la milla 

d'or a Mollet són "grans marques 

o negocis de tota la vida". Així i 

tot, a diferència d'anys enrere, en 

aquesta zona es troben opcions de 

lloguer, una oferta que "abans ha-

gués estat impensable", segons 

afirma Pozo qui assevera, però, 

que la demanda de locals a la ciutat 

és "molt baixa" i que actualment, 

en el cas de locals petits, es tendeix 

a llogar-los com a trasters, més que 

per obrir-hi un comerç. Mentre 

que en zones residencials l'aposta 

passa per canviar l'ús del local i 

convertir-lo en habitatge. Un canvi 

permès pel consistori molletà en 

locals semi nous, és a dir, que no 

superen els 20 anys de construcció 

i que compleixin la normativa ac-

tual. Un altre "indicador", segons 

Pozo, de la situació que viu el teixit 

comercial a la ciutat.

10 locals venuts, en  10 anys
Si es parla de venda de locals, la 

situació es complica una mica més. 

Segons Forcadell, majoritàriament 

"els usuaris finals no acostumen 

a comprar el local, sinó a llo-

gar-lo". Així ho confirma la xifra 

de vendes: "En els últims 10 anys 

s'han venut 10 locals comerci-

als de la considerada milla d'or 

de Mollet", expliquen des de León 

Immobiliarias. Una oferta, que en 

aquesta zona, actualment supera 

de mitjana els 2.000 € / m2.

Però, per a Pozo, no es tracta d'un 

problema d'oferta sinó de demanda 

i assenyala que "l'Ajuntament hi 

té bastant a veure"diu Pozo, qui 

afegeix: "Granollers és cap a on 

hem de mirar. Han aconseguit 

que en un lloc on no passava nin-

gú ara ho facin 4.000 persones". 

Una aposta pel comerç de proximi-

tat que també alaven des de Forca-

dell: "El comerç a Granollers està 

molt cuidat".   anna mir

CRISI DEL COMERÇ A MOLLET
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EN PORTADA

MOLLET. La crisi de la Covid ha 
agreujat en molts casos la situació 
del comerç local i ha obligat a tancar 
negocis. Aquest és el cas de Jolau's 
Pastissets, un obrador de pastis-
seria creativa amb cafeteria situada 
a la plaça de les Nacions Unides de 
Mollet, a prop de l'Ajuntament.

El Joan Solé va obrir la persiana 
de Jolau's Pastissets fa tres anys, 
després d'un any fent el pla d'em-
presa i formant-se per tal d'em-
prendre i tirar endavant un negoci 
propi. Tot i que els inicis van ser 
complicats, per a Solé la Covid "ha 

enviat tots els plans pels aires".
Segons el propietari de l'obra-

dor: "El local estava una mica 

amagat, tot i que fèiem un pro-

ducte bo, no acabàvem d'ar-

rancar", però assegura que si 
no hagués aparegut la pandèmia 
"hauríem intentat seguir i rein-

ventar-nos".
Jolau's Pastissets va tancar 

quan es va decretar l'Estat d'Alar-
ma: "Vam abaixar la persiana 

per consciència social", explica 

LA PANDÈMIA HA OBLIGAT JOAN SOLÉ A TANCAR EL SEU OBRADOR I PASTISSERIA JOLAU'S DESPRÉS DE TRES ANYS D'ACTIVITAT

"El coronavirus ha enviat 
tots els plans pels aires"

Solé lamenta les dificultats
burocràtiques per obrir un 
negoci a la ciutat i el preu

dels lloguers dels locals

Solé qui recorda que "aquella 

setmana va ser molt dura, ja no 

teníem gent i el dia 14 de març 

vaig fer neteja i vam tancar". 
Però no va ser fins a finals d'abril, 
quan Solé va prendre la decisió de 
tancar portes definitivament. "Ho 

vèiem complicat, no ens sortien 

els números, jo havia de seguir 

pagant el lloguer i no sabíem 

en quines condicions podríem 

tornar a obrir. Corrien rumors 

d'aforaments limitats, i clar si 

em deien que hi havia d'haver 

un terç de l'aforament de la 

sala, si jo tinc vint llocs i només 

en puc omplir sis, doncs ja em 

diràs", lamenta Solé.

Amb tot, Solé creu més enllà de 
la Covid, la situació del comerç a 
Mollet podria ser millor: "El pri-

mer que hauria de millorar és 

tota la part administrativa i 

donar facilitats per obrir un ne-

goci", subratlla. L'exgerent de Jo-
lau's Pastissets també considera 
que els propietaris dels locals que 
estan buits haurien de facilitar la 
seva ocupació: "Els preus dels lo-

cals són abusius, no sé si és que 

els propietaris no tenen ganes 

de treure'n un rendiment, però 

tots són molt cars", assenyala.
Ara, després de vendre i mig 

regalar la maquinària, perquè, se-
gons Solé, "el mercat està molt 

saturat", el local de Jolau's Pastis-
sets, com molts altres a la ciutat, 
està buit. Solé ara es planteja un 
nou camí professional: "He pogut 

passar l'estiu, fer unes vacan-

ces, que feia tres anys que no en 

tenia i ara que hem tornat una 

mica a la rutina a veure cap on 

van els camins".  anna mir

a.mir

DAVANT EL NEGOCI  Solé va tancar la pastisseria al març

Més d'un centenar d'empreses de la 
comarca s'adhereixen al MarketplaceVO 
MOLLET. Unes 130 empreses de la 
comarca ja formen part de Market-
placeVO, una plataforma impulsa-
da pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Taula Vallès Oriental 
Avança, creada a mitjans de juliol, 
amb l'objectiu d'agrupar totes les 
ofertes i les demandes de produc-
tes i serveis del territori. 

La plataforma que incorpora 
el web www.vallesoriental.cat,  
inclou empreses de cinc àmbits: 
indústria; oci-hostaleria-restaura-
ció; productes de la terra; produc-
tes de la Covid-19 i comerç i ser-
veis a la comunitat, aquest últim 
un dels que més ofertes ha regis-
trat en les darreres setmanes. 

La finalitat de la proposta, que 
es va presentar aquest dimarts a 
la tarda al Mollet Hub, és "enfortir 

la cooperació per damunt de la 

confrontació" i aconseguir en un 
futur "sinergies que enforteixin 

el teixit comercial" del territori, 
segons Jordi Manils, conseller de 

Promoció Econòmica i Estudis del 
Consell Comarcal. 

Mentre que per al coordinador 
de l'Àrea de Govern Obert, Desen-
volupament Econòmic i Innovació 

de l'Ajuntament de Mollet, Raúl 
Broto, aquesta eina arriba en un 
moment on "la col·laboració és 

més important que mai, perquè 

hem de remar tots cap a la ma-

teixa direcció". Un servei que se-
gons Broto ajudarà les empreses 
a "donar-se a conèixer, a trobar 

nous clients i a establir noves 

col·laboracions". 

Mesures per a la reactivació
La creació de la plataforma era 
una de les mesures incloses en el 
pla de reactivació econòmica pac-
tat entre els ens locals i els agents 
empresarials i sindicals a la Taula 
Vallès Oriental Avança, de cara a la 
reactivació econòmica del territo-
ri per fer front a la crisi de la Covid. 

Pel que fa a la resta de propos-
tes, segons Manils, el "balanç és 

agredolç" i  assegura: "Ens estem 

jugant que els comerços tornin 

a obrir la persiana". Segons el 
conseller, mentre que "entre el 

60% i el 70% de les línies es-

tratègiques que depenien de la 

nostra gestió estan en marxa", 
els recursos provinents de la Ge-
neralitat i la Diputació "hi seran, 

però seran menys dels que haví-

em previst i haurem de fer mans 

i mànigues per fer tot allò a què 

ens havíem compromès".   

PROMOCIÓ ECONÒMICA EL MOLLET HUB VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA ON LES EMPRESES PODEN OFERTAR ELS SEUS PRODUCTES I SERVEIS

AL MOLLET HUB Dimarts, durant la presentació de la plataforma

a.mir

Equipaments

El regidor de Desenvolupament 

Econòmic de Mollet, fa una "valoració 
molt positiva" del primer any des de 

la posada en marxa del Mollet Hub a 

la ciutat. Segons Raúl Broto, malgrat la 

Covid, l'espai s'ha sapigut reinventar: 

"Vam decidir apostar molt fort per la 
digitalització". Broto també desta-

ca la formació personalitzada com un 

dels èxits del servei, el qual considera  

"molt útil" per a la ciutat. 

BALANÇ POSITIU
DEL MOLLET HUB, 
TOT I LA PANDÈMIA

MOLLET. La conjuntura socioeconò-
mica dels darrers mesos ha estat 
marcada per la crisi provocada per 
la Covid-19. Entre els mesos de ge-
ner i juny d'enguany, Mollet va per-
dre un 8,5% d'empreses del sector 
serveis i comerç, segons dades del 
portal Hermes de la Diputació. A fi-
nals de 2019, Mollet comptava amb 
947 empreses del sector terciari i al 
juny de 2020, n'eren 867, una vui-
tantena menys.El percentatge és 
similar al del primer semestre als 
municipis de la demarcació de Bar-
celona, on un 8,9% de les empreses 
de serveis van tancar.

Amb tot, cal destacar que, la sag-
nia d'empreses es va concentrar 
en el primer trimestre de l'any, 
abans de l'arribada de la pandè-
mia, ja que de gener a març en van 
desaparèixer 95 i durant el segon 
trimestre se'n van recuperar 15. 

Mollet va perdre en total en el 
primer semestre 84 negocis, amb 
tots els sectors a la baixa excepte 
el de la construcció, que va sumar 
9 empreses entre gener i juny. 

La ciutat perdia el 

8,5% d'empreses

de serveis de gener 

a juny, la majoria 

abans de la Covid


