
Recuperem 
Torrent

Mesures per l'impuls del comerç de proximitat, 
l'hostaleria i els mercats no sedentaris



Per a Compromís les polítiques de comerç han 
d’anar encaminades a ajudar el teixit comercial, 
tant l’existent com als nous negocis que vulguen 
establir-se a Torrent, entenent la promoció com 
una eina contínua envers la millora de la qualitat i 
la informació dels productes que s’ofereixen a les 
consumidores de la nostra ciutat. La nostra res-
ponsabilitat com a polítics és fer el possible per 
ajudar el comerç de proximitat, acordant i consen-
suant mesures amb les parts afectades. Per tant, 
creiem cabdal recuperar el comerç de proximitat, 
apostar pel comerç de poble i vertebrar des d’eixa 
línia estratègica la nostra ciutat. La crisi actual pro-
vocada per la pandèmia de la COVID-19 està fent 
que moltes veïnes i veïns estiguen vivint al límit, 
fi ns i tot tancant o plantejant-se baixar la persiana 
del seu comerç, que en molts casos és l’única fe-
rramenta que tenen per portar un salari a la seua 
unitat familiar.

Segons les dades pressupostàries per a l’exer-
cici vigent de 2020, els Drets Reconeguts Nets 
(DRN) de la partida de 431, referida al suport del 
comerç, l’hostaleria i els mercats de Torrent és de 
355.452’19€; el que suposa només un 0’5% del to-
tal del pressupost anual de l’ajuntament, que as-
cendeix a 63.056.011€ (DRN).

També, respecte a l’ocupació, les dades per al 
2020 ens diuen que els DRN d’aquesta partida su-
men un total de 1.100.019’86€, el que suposa una 
despesa percentual de l’1,74% del total del pressu-

post de l’Ajuntament (DRN).
Aquestes xifres, posades en context amb l’actual 
crisi sanitària, que ha esdevingut una crisi econò-
mica i social –tancament d’empreses i milers de 
treballadors afectats per ERTOS i EROS- fan que 
siga necessari abordar mesures urgents que afa-
vorisquen la recuperació del teixit comercial i hos-
taler de la nostra ciutat.

A més a més, des del punt de vista dels ingres-
sos cal destacar que el sector comercial i hostaler 
de Torrent té un impacte molt signifi catiu sobre la 
recaptació dels diferents impostos transferits per 
l’Estat a l’Ajuntament, com poden ser l’IVA, apor-
tant una part molt important dels mateixos, amb 
uns drets reconeguts nets de 1.575.776.33 en 
2020, o el tabac amb 140.866’96€ (DRN), i altres 
menors com la cervesa 7.467’05€ en DRN, o l’alco-
hol i begudes derivades amb 19.990’31€.

Per tant, és clar que el sector comercial, l’hostaler i 
els mercats aporten, en conjunt, molt més del que 
reben, tant a nivell pressupostari municipal, com 
dels benefi cis econòmics i socials que produïxen 
per a la nostra ciutat. 

Considerem per tant, des de Compromís per To-
rrent, que donades les actuals circumstàncies cal 
un esforç addicional molt important per a poten-
ciar les polítiques comercials de proximitat a la 
nostra població.

Un pla de suport al comerç 
local, l’hostaleria i els 
mercats de Torrent



Creació d’una Mesa d’Impuls del Comerç, Hostaleria i Mercats no Sedentaris, amb la 
col·laboració d’IDEA’t, realitzant un informe previ que identifi que la problemàtica actual 
mitjançant una enquesta participativa adreçada a tots els negocis implicats.

Compromís, per part de l’Ajuntament de Torrent, d’elaborar un Informe anual sobre l’estat 
del comerç local de la nostra ciutat.

Creació d’una revista comercial, gestionada per IDEA’t, que compte amb informació i 
promoció del comerç de proximitat, sectorialitzat i enfocat a les campanyes de més de-
manda, amb repartiment a totes les bústies dels veïns i veïnes de Torrent.

Compromís anual per a la creació d’una partida pressupostària d’ajudes directes per a 
la contractació de personal adreçada al xicotet i mitjà comerç de proximitat, així com al 
xicotet sector hostaler de Torrent.

Compromís anual per a la creació d’una partida pressupostària de foment del comerç 
agroalimentari de proximitat.

Compromís anual per a la creació d’una partida pressupostària d’ajudes a la compra 
de mobiliari i la realització de reformes de locals comercials inferiors a 300 metres 
quadrats, que no pertanguen o no depenguen directa o indirectament de gran superfícies 
comercials, franquícies o empreses multinacionals.

Creació d’una borsa de lloguer de locals comercials, en col·laboració amb IDEA’t.

Partida pressupostària específi ca d’ajudes al sector privat i empresarial del comerç i 
l’hostaleria de Torrent, encaminades a protegir, garantir i fomentar l’ús del valencià,
dirigida i gestionada per l’Ofi cina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament.

Partida pressupostària específi ca per a l’impuls de la campanya de Nadal, Black Friday 
i Nits del Comerç, que contemple mesures de suport addicionals, tals com tancament 
de carrers, difusió en mitjans de comunicació de propietat municipals, tals com mupi’s, 
revistes, webs i mobiliari públic.

Creació d’una partida pressupostària d’ajudes directes per a la decoració i publicitat 
dels comerços que justifi quen l’ús del valencià en eixes despeses. Que aquesta partida 
es gestione des de l’Ofi cina d’Ús i Promoció del Valencià.
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