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1.

Dades 2017
1.1.

El sector terciari a Barcelona

L’any 2017 el sector terciari va crear llocs de treball per quart any consecutiu, amb un total de 946.288 persones afiliades al sistema de la Seguretat Social a
Barcelona a desembre del 2017, la qual cosa representa un augment del +2,7%. Aquest increment és força similar al creixement del conjunt de l ’economia
de la ciutat (+2,5%).
El pes dels serveis dins l’estructura ocupacional de la ciutat se situa en el 89,8% dels llocs de treball de Barcelona, xifra idèntica a la de l’any anterior que
consolida la tendència estructural de terciarització de l ’economia de la ciutat que s’està experimentant des de fa dècades.
El comerç i les reparacions mantenen el seu paper clau en l ’estructura econòmica de la ciutat i concentren el 17% dels llocs de treball del sector terciari.
L’ocupació en aquesta branca creix per tercer any consecutiu (+1,3%), la qual cosa representa un guany de gairebé 2.000 persones afiliades.
Pel que fa a l’hostaleria, l’ocupació creix un +1,9%, de forma que entre 2016 i 2017 el sector acumula un creixement dels llocs de treball del +24,8%, en un
període en el qual els principals indicadors d ’activitat turística han crescut de manera continuada i Barcelona ha mantingut una posició privilegiada en
l’organització de congressos internacionals, esdevenint un dels factors de fortalesa de l’economia i dinamitzadors del mercat de treball de la ciutat.
Pel que fa a l’atur, el desembre de 2017 els serveis acumulen 59.140 persones aturades a la ciutat —el 80,2% del total—. En comparació amb el desembre
del 2016, els serveis registren un descens interanual de més de 3.610 persones, la qual cosa significa la cinquanta cinquena reducció interanual consecutiva
de l’atur en aquest sector (-5,8%).
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PERSONES AFILIADES* AL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL A BARCELONA EN EL TERCIARI 2017-2016
2016

2017

Variació 16/17
Nombre

%

TOTAL SERVEIS

921.418

946.288

24.870

2,7%

Comerç i reparacions

158.032

160.020

1.988

1,3%

Transports i emmagatzematge

45.147

48.248

3.101

6,9%

Hostaleria

83.911

85.482

1.571

1,9%

Informació i comunicacions

60.984

65.350

4.366

7,2%

Activ. Financeres i d'assegurances

35.530

35.100

-430

-1,2%
0,3%

Activitats immobiliàries

14.481

14.529

48

Serveis a les empreses

210.930

224.547

13.617

6,5%

Administració pública

84.417

74.362

-10.055

-11,9%

Educació

69.835

72.657

2.822

4,0%

Activ. Sanitàries i serveis socials

95.760

102.217

6.457

6,7%

Activitats artístiques, recreatives

25.614

26.218

604

2,4%

Altres serveis (1)

36.777

37.558

781

2,1%

* Suma de la afiliació al règim general i d'autònoms.
(1) inclou personal domèstic i organismes extraterritorials
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona.

1.2.

Ocupació en el comerç

El 2017 el comerç ocupa 151.368 persones a la ciutat de Barcelona, de les quals 96.530 treballen en el sector minorista (el 63,8% del total) i 54.838 (el
36,2%) en el majorista.
El 2017 l’ocupació al comerç barceloní registra un augment de l’1,3%, una evolució similar a les de l’àmbit Metropolità (+1,3%) i Catalunya (+1,2%). Cal
destacar que el comerç barceloní crea ocupació neta per quart any consecutiu -després de perdre’n durant el període de crisi-, tot i que amb un increment
més suau que el del conjunt de l’economia de Barcelona (+2,5%).
D’aquesta manera, el pes del comerç en el conjunt dels llocs de treball de la ciutat al final del 2017 assoleix el 14,4% —distribuït entre un 9,2% del comerç
minorista i un 5,2% del majorista—, fet que confirma la importància cabdal que manté aquest sector madur en l ’economia barcelonina. Cal destacar
l’increment anual del nombre de persones assalariades -tant en el comerç minorista (+1,6%) com en el majorista (+2,9%)- que contrasta amb el descens de
la afiliació al règim d’autònoms (-3,0 i -1,5%, respectivament).
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El comportament de l’ocupació en el comerç al detall reflecteix les oscil·lacions del consum intern. Així, després d’un fort ajust inicial fins al quart trimestre
del 2009 i l’estabilització del 2010, torna a recular durant el trienni 2010-13 i es recupera a partir del 2014, impulsada per la millora de la demanda interna,
fins a tancar el 2017 amb un nombre de llocs de treball molt semblant al que tenia el desembre del 2008, lleugerament inferior a l’1%.
En canvi, la reducció de persones assalariades en el comerç majorista ha estat un procés més gradual i sostingut, que -tot i el repunt recent- ha comportat
una caiguda acumulada del 13,6% entre desembre del 2008 i del 2017.
Afiliació a la Seguretat Social en el Comerç a Barcelona / 4t Trimestre 2017
Règim general
Afiliació
Comerç minorista
Comerç majorista
Total comerç
TOTAL BCN

Variació 16/17
(%)
1,6%
2,9%
2,1%
2,9%

80.031
46.149
126.180
934.389

Autònoms

Afiliació

TOTAL
Variació
16/17 (%)
-3,0%
-1,5%
-2,5%
0,9%

16.499
8.689
25.188
120.333

Afiliació
96.530
54.838
151.368
1.054.722

Variació
16/17 (%)
0,8%
2,2%
1,3%
2,7%

Pes del
sector (%)
9,2%
5,2%
14,4%
100,0%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona

105

Ocupació al comerç de Barcelona
(Índex IV trimestre 2008 = 100)

100

95

95

95
94
93

93
91

85

75
IV 2008

IV 2009

IV 2010

93
91
88

IV 2011

Majorista

92

91

91

88
84

88

89

83

83

IV 2012

IV 2013

Minorista

IV 2014

98

99

94

93

94

90

85

86

84

IV 2015

IV 2016

IV 2017

TOTAL

Nota: Afiliats als règims general i d'autònoms de la Seguretat Social. Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de
Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

1.2.1. Centres de cotització
Pel que fa als centres de cotització, Barcelona disposa, al final de l’any 2017, de 16.164 centres de cotització al comerç, dels quals 10.896 (el 67,4%)
pertanyen al comerç minorista i 5.268 (el 32,6%) al majorista.
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El nombre de centres de cotització al comerç de Barcelona es redueix en termes interanuals (-1,2%) després de tres anys de creixement moderat, el que
suposa una evolució menys favorable que la que experimenta el teixit empresarial al conjunt de la ciutat (+1,0%). Per branques, els centres del comerç al
detall experimenten un descens (-1,2%) molt similar al del dels de comerç a l’engròs (-1,3%).
En acabar l’any 2017, el sector comerç constitueix la primera activitat econòmica de la ciutat quant a nombre de centres de cotització i representa més de la
cinquena part (el 21,5%) del total. Les branques que el segueixen en el rànquing són els serveis a les empreses (18,7%) i l’hostaleria (10,8%).
El pes del comerç dins el conjunt del teixit empresarial de Barcelona és del 21,5%, i es manté força estable respecte al 2016. Per branques, el comerç a
l’engròs representa el 7,0%, i el comerç al detall, el 14,5%.
Pel que fa al comerç a l’engròs destaquen la distribució d’articles d’ús domèstic (amb un pes relatiu del 28,4%), seguit de les branques d’intermediaris i
productes alimentaris, que assoleixen el 19,2% i el 15,5% del total, respectivament.
Al seu torn, en el comerç al detall a Barcelona destaca el pes relatiu dels establiments d’altres articles en establiments especialitzats —que representen el
33,6% dels centres de cotització—, seguits dels que venen productes alimentaris, begudes i tabac (28%), i els establiments no especialitzats (16,7%).
Centres de cotització a la Seguretat Social al Comerç de Barcelona 2017
IV trim. 2016

IV trim. 2017

Variació en nombre

Variació en %

Pes s/Bcn (%)
2016

Pes s/total comerç 2016
(%)

Engròs

5.339

5.268

-71

-1,3%

7,0%

32,6%

Detall

11.028

10.896

-132

-1,2%

14,5%

67,4%

Total Comerç

16.367

16.164

-203

-1,2%

21,4%

100,0%

Total sectors Barcelona

74.627

75.372

745

1,0%

100,0%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departa
ment d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
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Distribució de les empreses per sectors del comerç al detall
(2017)
Distribució de les empreses per sectors
del comerç a l'engrós (2017)
4,8%

2,8%

2,4%

1,3% 0,5%

4,3%

1,3%

10,3%

8,5%
28,2%

33,6%

16,7%

10,8%
11,9%
19,2%

28,0%

15,5%
D'articles d'ús domèstic
Intermediaris comerç
De productes alimentaris, begudes i tabac
Altra especialitzat
No especialitzat

D'altres articles en establiments especialitzats

De productes alimentaris, begudes i tabac

En establiments no especialitzats

D'articles d'ús domèstic

D'articles culturals i recreatius

D'equips TIC

En parades de venda i mercats ambulants

Altres en establiments fora de parades i mercats

De combustibles

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d’Estadística de
l’Ajuntament de Barcelona.

1.3.

Facturació i PIB

L’economia catalana confirma la seva recuperació al llarg del 2017 i encadena disset trimestres consecutius de variació interanual positiva del producte
interior brut en tancar l’any, en què la demanda interna i l’exportació de béns i serveis n'han estat els motors principals.
Amb un PIB de 234.651 milions d’euros, el creixement real de l’economia de Catalunya al 2017 ha estat del +3,4% -el tercer millor resultat de la darrera
dècada-, i s’emmarca en un context caracteritzat també per l’evolució positiva de l’activitat en els àmbits espanyol (+3,1%) i de la Unió Europea (+2,4%).
L’economia de Barcelona participa d’aquest procés de recuperació de l’activitat econòmica i del mercat de treball, i el PIB de la ciutat experimenta un
creixement real del +3,4% el tercer trimestre de l’any.
La facturació del comerç a la ciutat de Barcelona assoleix un volum de negoci estimat de 35.706,6 milions d’euros l’any 2017, després d’experimentar un
increment del +2,6%, que representa la millor evolució dels darrers anys.
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El comerç és un dels sectors que més riquesa genera a Barcelona. Efectivament, l’activitat aporta el 13,5% del producte interior brut de la ciutat l’any 2016,
un pes que continua sent fonamental malgrat l’impacte dels anys de crisi. Així mateix, el 2017 el PIB dels serveis ha registrat un augment significatiu a
Barcelona (+3,4% el tercer trimestre), un comportament favorable al qual ha contribuït el conjunt d’activitats format pel comerç, el transport, l’hostaleria i
la informació i les comunicacions amb una evolució interanual molt dinàmica (+3,7%).
El comerç al detall arriba el 2017 a un volum de negoci de 12.889,4 milions d’euros a Barcelona, xifra que representa un increment anual nominal del +1,5%
-i un lleuger descens en termes reals-. La recuperació de la demanda interna motivada pel creixement de l’ocupació i les rendes familiars, el creixement del
consum de les llars (+2,4%) i la confiança dels consumidors, juntament amb la demanda addicional generada pel turisme —que el 2017 registra a la ciutat
nous màxims històrics de visitants i pernoctacions en hotels— han propiciat aquesta evolució positiva.
La facturació del comerç a l’engròs a Barcelona se situa en 22.817,1 milions d’euros l’any 2017 i augmenta un +3,3% respecte a l’any anterior. Així doncs, el
comerç majorista assoleix el millor resultat dels darrers exercicis a la ciutat, tot i que des de fa anys la tendència estructural està portant aquesta branca a
localitzar una part creixent de la seva activitat a l’entorn metropolità en un procés gradual d’optimització de costos.
FACTURACIÓ DEL COMERÇ 2017
Milers d'euros
Barcelona

Catalunya

C. Minorista

12.889.448

39.188.195

C. Majorista

22.817.101

86.049.672

Total comerç

35.706.550

125.237.867

Font: Estimació elaborada pel Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l'INE, Idescat i INSS

FACTURACIÓ DEL COMERÇ A BARCELONA 2017

C. Minorista

Facturació 2017 (milers
d'euros)
12.889.448

Var. 2017/2016 (en %)
1,5%

C. Majorista

22.817.101

3,3%

Total comerç

35.706.550

2,6%

Font: Estimació elaborada pel Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l'INE, Idescat i INSS
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Incloent la venda i reparació de vehicles de motor.

1.4.

El comerç electrònic i la maduresa digital

El comerç electrònic continua la seva ràpida expansió a escala mundial, amb una facturació global de 25 bilions d’euros que —segons dades presentades per
la UNCTAD (Nacions Unides) a l’“E-Commerce Week 2017: Towards Inclusive E-Commerce”— significa un increment del 38% els darrers tres anys.
Projeccions recents de l’evolució d’aquest canal comercial indiquen que la facturació seguirà augmentant amb força en els propers anys, tot i que moderarà
el ritme de creixement.
Quant a Espanya, segons Eurostat, l’any 2017 el percentatge d’empreses que compren en línia (32%) i queda tretze punts per sota de la mitjana de la Unió
Europea i el de les que venen per aquest canal (21%), un punt per sobre. En tots dos casos, l’ús del canal es manté estancat respecte a l’any anterior.
En el període 2016-2017 gairebé la tercera part de les empreses espanyoles de deu o més assalariats (el 31,4%) han efectuat compres per comerç electrònic
per un valor de 199.324,6 milions d’euros que representen el 20,7% del total de compres i un augment moderat (+1%) respecte al període 2015-2016. Pel
que fa a les vendes, un 20,4% d’empreses utilitzen el canal en línia, que a Espanya genera un volum de negoci de 228.323,1 milions d’euros, xifra que
representa un 16,5% del total de vendes, i situa el creixement de les vendes en línia en el +4,6%.
Pel que fa a Catalunya, el 36,5% de les empreses amb deu o més persones assalariades de Catalunya han comprat per comerç electrònic en aquest període,
dada superior en 1 punt a la de l’any anterior i 5,1 punts més alta que la mitjana espanyola. En el cas de les vendes, el percentatge d’empreses és força
inferior (25,1%), xifra que representa un augment d’1,3 punts respecte al 2015-2016 i se situa 4,7 punts per damunt del valor estatal. L’accés als canals en
línia està relacionat amb la dimensió empresarial: l’ús del canal en línia per a les compres és del 15,4% en microempreses, respecte al 36,5% en empreses de
més de deu assalariats. En el cas de les vendes, el percentatge d’empreses que usen el canal en línia és del 4,3% i el 25,1%, respectivament.
La facturació total de les compres per internet de les empreses de deu o més assalariats de Catalunya ha estat de 31.185,4 milions d’euros el 2016-17, xifra
que equival al 15% de les compres totals i el 33,1% de les compres de les empreses que fan adquisicions per aquest canal.
Pel que fa a les vendes, la facturació supera la de les compres electròniques —tal com passa a Espanya— i arriba a 54.555,3 milions d’euros, que
representen el 18,2% de les vendes totals i el 40,7% de les vendes de les empreses que venen pel canal electrònic.
Pel que fa al comerç electrònic a les llars de Catalunya, l’any 2017 el 51,5% de la població de 16 a 74 anys ha comprat per internet l’últim mes, la qual cosa
representa un increment del 2,6% respecte a l’any anterior. Per edats, la població entre 25 i 34 anys representa prop de la meitat (el 67,1%) dels
compradors.
Pel que fa als tipus de productes adquirits per internet, els allotjaments de vacances són els més sol·licitats, amb un 59,1% dels compradors i les
compradores —un percentatge 6 punts superior al de 2016—, seguits de les entrades a espectacles (53,7%) —que experimenten un creixement de 2,2
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punts—, la roba i el material esportiu (48,9%) —que augmenta respecte a l’any anterior (+7,6 punts)— i els productes per a la llar (37,7%) que creixen en 8,1
punts percentuals respecte al període anterior. Entre els productes amb menys demanda en línia destaquen els medicaments.

Volum de compres i vendes de comerç electrònic de les empreses a Espanya (milers
d'euros)
volum de compres comerç electrònic

volum de vendes comerç electrònic

228.323.121
199.324.635
163.739.094
160.318.763
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta sobre l'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses *Empreses de més de 10 treballadors

Comerç Electrònic a Catalunya. 2016-2017
Microempreses
Total empreses

Empreses amb 10 o més assalariats

416.501

22.986

Compres a través de comerç electrònic (%)

15,4

36,5

Vendes a través de comerç electrònic (%)

4,3

25,1

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Idescat.

Comerç Electrònic a Catalunya per sector d’activitat de l’empresa. 2016-2017
Sector d’activitat
% empreses amb 10 o més assalariats

Indústria

Construcció

Serveis

Compres a través de comerç electrònic (%)

35,1

27,5

38,7

Vendes a través de comerç electrònic (%)

19,4

5,6

30,9

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Idescat
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Productes o serveis adquirits per internet els darrers dotze mesos.
Catalunya, 2017. Percentatge total de compradors
Allotjament de vacances

59,1%

Entrades a espectacles

52,7%

Roba o material esportiu

48,9%

Productes per a la llar

37,7%

Llibres, revistes, etcètera

20,1%

Equipament electrònic

21,2%

Productes alimentaris

19,1%

Material informàtic

21,1%

Altres productes

25,6%

Pel·lícules, música

15,8%

Jocs d’ordinador i videoconsola

13,3%

Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l’INE. Idescat

1.4.1. Maduresa digital del comerç a Internet 2
Tot i que la tendència de compra per internet enguany ha incrementat un 2,6% respecte del 2016, l’índex de maduresa digital del comerç de proximitat de la
ciutat reflectiria que una gran part dels comerços estan realitzant el seu procés de transformació digital.
De l’anàlisi de la presencia digital a Internet s’obté que el 62,75% dels comerços analitzats disposen d’una web publicada a internet però d’aquests només el
42,86% realitza actualització de continguts regularment.
En l’aspecte d’accessibilitat de les webs, es detecta que el 69,44% dels comerços que tenen web, aquesta es visualitza correctament als dispositius mòbils
(responsive) i d’aquests el 50,71% actualitzen els seus continguts regularment.
2

Estudi efectuat durant l’any 2016 a partir de l’anàlisi de 480 comerços associats a 23 associacions de comerciants/eixos comercials i 2 mercats municipals. Anàlisi de maduresa digital del comerç
de Barcelona. Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona.
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De les webs analitzades, el 42,52% dels comerços ofereixen més d’un idioma a l’usuari, dels quals un 57,81% també contempla algun idioma internacional a
més a més del català o el castellà.
Respecte als continguts, només el 28,57% dels comerços disposen d’una secció de noticies, dels quals el 56,98% generen continguts o notícies regularment.
En l’aspecte de les transaccions econòmiques (e-commerce) on s’inclouen venda en línia o bé sistema de reserves, s’identifica que el 24,58% dels comerços
que tenen web, tenen una web o secció dedicada a la venda en línia o a oferir reserves en l’establiment, dels quals un 76,29% accepten transaccions amb
pagament en línia i el 77,32% es visualitza correctament en els dispositius mòbils (responsive).
En l’àmbit de presència en xarxes socials, en destaca Facebook on un 56,88% dels comerços analitzats tenen un perfil de negoci creat i a continuació
estarien les xarxes socials Twitter, Google Plus i Instagram amb percentatges molt semblants del 27,3%, 25,4% i 22,1% respectivament.
S’ha de destacar que tal i com passa amb els perfils web i blocs, un volum de comerços tot i disposar de perfils a xarxes socials no realitzen publicacions
regularment, resultant en un percentatge inferior de comerços que utilitzen activament les xarxes socials.
Pel que fa a perfils de xarxes socials actius, és a dir, amb actualitzacions regulars, en destaca la xarxa social d’Instagram amb un 84,9% de comerços actius
seguidament, Twitter amb un 66,4% de perfils, Facebook amb un 57,9% de comerços actius i Google Plus amb només un 18,0% de comerços amb perfils
actius.
En geolocalització i contacte, el 87,5% dels comerços es poden localitzar (ubicar) i contactar fàcilment des del mòbil gràcies als perfils existents de Google
Maps i Google My Business.
Índex de maduresa digital
A partir de les dades obtingudes en l’anàlisi de la presència digital dels comerços s’ha calculat l’índex de maduresa digital per cada comerç de forma
individual i de forma agrupada així com el sector d’activitat.
Aquestes agrupacions permeten identificar si existeix una bretxa digital entre comerços i sectors.
Com a resultat del càlcul de l’indicador, s’obté que la maduresa digital global dels comerços és de 30,43 punts el que implica que el comerç de la ciutat té
una presència digital a internet de nivell bàsic.
De forma detallada, un 27,5% dels comerços es pot considerar que no tenen presència digital a Internet, un 32,1% tenen una presència bàsica, un 19,0% una
presència àmplia, un 18,3% una presència activa i tan sols un 3,1% es poden considerar comerços digitals.
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El nivell de maduresa digital desitjable hauria de ser superior a 70 punts de mitjana, nivell que permet considerar que el comerç ha realitzat gran part de la
seva transformació digital, és a dir, té una presència activa a internet, es comunica amb els seus usuaris i clients a través de xarxes socials i ha començat a
realitzar les seves primeres vendes en línia.
De l’estudi s’extrau que només el 7,71% dels comerços tenen un índex de maduresa digital superior a 70 i per tant es poden considerar comerços que han
realitzat gran part de la seva transformació digital.
S’ha analitzat l’índex de maduresa digital de forma agregada per categoria d’activitat comercial amb l’objectiu d’identificar si existeixen diferències
significatives en el nivell de maduresa digital de les diferents categories d’activitats.
La categoria amb un nivell de maduresa digital més elevat és la de Serveis Professionals amb un índex de 35,51 punts, amb una diferència de més de 12
punts respecte a la categoria amb un índex de maduresa menor, en concret alimentació amb un índex de 23,34 punts.
La resta de categories mostren un índex de maduresa de 35,22 punts en Equipaments i Serveis Personals, 30,88 punts en Equipaments i Serveis per la Llar,
30,53 punts en Salut, 30,41 punts en Restauració.
La categoria Alimentació esta més endarrerida en la seva transformació digital existint una certa bretxa digital respecte a la resta de categories d’activitat.

1.5. Enquesta sobre l’activitat del sector comercial a Barcelona
L’objectiu principal de l’enquesta de l’activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials,
l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les perspectives de futur.
L’informe del 2017 es basa en les entrevistes fetes a responsables de 2.400 establiments comercials visitats durant el 2017.
Les característiques
Entre el 2013 i el 2016, els comerços de Barcelona han rebaixat la seva antiguitat mitjana de 17 a 12 anys. Els establiments més nous són els d’alimentació
dins mercats i els d’oci i cultura, tots dos amb una antiguitat de 14,8 anys.
El 58% dels establiments són societats civils particulars, el 26,5% societats limitades i el 5,3% societats anònimes. D’altra banda, el 6,8% dels responsables
dels comerços visitats manifesten que són franquícies, el 13,8% que tenen central de compres i el 41,4% que estan associats.
El 41,4% dels comerços de Barcelona està associat, encara que amb tendència a anar-se incrementant (al 2016 era el 39,1%). Les associacions són gremials o
de comerciants, i també entitats de carrer, veïnatge, centres i eix comercial.
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El local comercial
El retrat del local comercial mitjà a Barcelona és una botiga a peu de carrer, d’uns 126,8m2 de superfície total (dels quals 76,5m2 corresponen a la sala de
vendes), accessible amb un cert desnivell i en règim de lloguer per la qual es paga uns 1.317 euros al mes i majoritàriament amb el rètol identificatiu en
català.
Ubicació: El 87% són botigues a peu de carrer, el 9,9% són parades de mercats municipals i el 3% són botigues en centres o galeries comercials.
La superfície: La superfície mitjana de la sala de vendes dels locals comercials (parades de mercats excloses) és de 79,5m2. Les sales més grans es troben els
sectors de l’automoció (139,3 m2), la decoració-llar (112,8 m2) i l’oci i la cultura (86,1m2). La resta solen ser espais més petits.
Accessibilitat a la sala de vendes: El 41,2% dels establiments no tenen cap desnivell a l’entrada; en el 41,6% hi ha un graó baix (menys de 12 cm), en el
13,6% un graó mitjà (de 12 a 20cm), en l’1,9% un graó més alt i en l’1,7% dels casos una escala o diversos graons. El 71,8% té una obertura a l’entrada d’una
amplada superior als 70 cm.
Identificació del comerç: El 70% dels rètols estan escrits en català, el 22,5% en castellà, el 8,7% en anglès i el 4,5% en altres llengües.
Règim de tinença del local: El 69,1% dels locals visitats són de lloguer, el 15,7% són de propietat (sobretot els d’oci i cultura) i el 9,4% de concessió
municipal.
Preus del lloguer: El 2017, el lloguer mitjà dels comerços se situa en 1.317 euros. El sector d’automoció és el que presenta un lloguer mitjà més alt amb
2.112,50€ també perquè la sala de vendes acostuma a ser més gran.
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Els serveis
Evolució de la implantació de serveis en el comerç, en tant per cent d'establiments
que els ofereixen
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Font: elaboració pròpia en base als resultats de les enquestes del sector comercial realitzades pel Serveis d'Estudis de l'ajuntament de Barcelona

Tot i que encara queda un llarg camí per recórrer, tal i com ens ho indica l’índex de maduresa digital, veiem en l’evolució del 2016 al 2017, que els comerços
ja estan treballant en instaurar noves tecnologies i serveis al seus comerços.
Sistema de venda: El 54,3% dels comerços disposa d’un sistema de venda assistida, el 32,9% el tenen servei de lliure servei assistit i el 9,1% tenen un
sistema de lliure servei.
Cobrament amb targeta: Nou de cada deu comerços disposen de cobrament amb targeta. Aquest tipus de cobrament va suposar el 47,3% del total de la
facturació.
Comandes per telèfon: El 61,4% de les botigues visitades disposen d’aquest servei, sobretot el sector d’alimentació situat fora de mercats (90,4%).
Lliurament de les compres a domicili: L’ofereixen el 42,7% dels comerços i és més habitual en els sectors de decoració-llar (55,6%) i alimentació fora
mercats (68,2%).
Gestió informatitzada: La tenen el 63,9% dels comerços. Els sectors més informatitzats són els d’automoció (89,3%), quotidià no alimentari (88,3%) i ocicultura (79,2%).
Pàgina web pròpia: El 42,2% dels comerços disposen de web i, d’aquests, el 44,6% permeten la compra en línia.
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Els horaris i les vendes
L’obertura habitual en el comerç barceloní és de dilluns a dissabte; en concret, el 70% dels establiments obre en aquest interval, i un 17,5% ho fa cada dia de
la setmana.
El 19,8% dels comerços obren els diumenges. Per sectors, obren els diumenges el 33,3% dels comerços d’alimentació (el 2016 era el 53,9%), i el 17,6% dels
comerços del sector d’oci i cultura (el 2016 era el 27,6% dels comerços consultats).
De dilluns a divendres, el més habitual és fer horari partit de matí i tarda (54,8%); el 43,6% fa jornada contínua. Se sol obrir abans de les 10.00h (59,7%) i
tancar després de les 20.00h (63,6%).
Dels comerços que obren els dissabtes, el 40% treballa només al matí i el 59,8% al matí i la tarda. Dels comerços que obren els diumenges, el 32,4% ho fa
només al matí i el 66,8% tot el dia (l’any 2012 era el 49,7%).
Pel 53,6% dels enquestats, el mes amb millors vendes és desembre, seguit de juliol (23,9% i juny (15,6%). En general, divendres i dissabte són els dies de
més vendes, i dimarts, dimecres i dilluns, els de menys.
La intenció d’obrir en diumenge
La major part dels responsables de comerços (67,8%), es mostren disconformes a obrir els diumenges, el 22,7% ho veu bé i el 8,4% li és indiferent.
L’opinió més estesa a diferència del 2016, és que “s’hauria de poder decidir” (35,1%, quan al 2016 era el 34,3% i al 2015 el 44,7%), mentre que el 31,8%
pensa “que s’hauria de prohibir” (al 2016 era el 34,8% i al 2015 el 28%). El 16,6% ho restringiria més i el 10,7% ho mantindria com ara.
El 34,8% dels responsables pensen obrir el proper diumenge autoritzat (mentre que al 2016 era el 40,4%).
El personal
La mitjana de persones treballadores en un establiment comercial (amb un màxim de deu treballadors) és de 2,5 persones. D’altra banda, el 70,2% de les
persones treballen a jornada completa (l’any 2016 era el 76,4%) i, durant el 2017, el 39,9% han fet algun curs formatiu.
Característiques del tipus de personal:
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-

El 49,9% dels treballadors són empleats de base, el 28,1% propietaris del negoci i el 22,0% encarregats

-

El 54,5% dels treballadors són dones

-

El 51,5% dels propietaris són homes.

-

La major part del personal és de nacionalitat espanyola (77,9%), té entre 25 i 54 anys (67%) i ha cursat estudis obligatoris o secundaris (57,5%).
Només dos de cada deu treballadors (21,9%) tenen estudis universitaris.

-

El 88,9% del personal entén el català i el 79,3% el parla.

-

Pel que fa a les llengües en les quals poden atendre els clients, el 92,7% dels establiments poden atendre en castellà, el 82,4% en català, el 41,2%
en anglès, el 13,6% en francès i el 14,1% en altres idiomes. Cal destacar l’increment dels establiments que poden atendre en anglès, que han passat
del 28,8% l’any 2014 al 41,2% l’any 2017.

-

El 70,2% de les persones treballen a temps complet, sobretot els propietaris (84,6%) i els encarregats (82,2%).

-

El 39,9% de les persones responsables entrevistades asseguren que el seu personal ha fet algun curs formatiu els dos darrers anys.

La conjuntura del sector comercial
Factors influents en la marxa del negoci
Els responsables de comerços entrevistats manifesten espontàniament que allò que més pot afavorir la bona marxa del seu negoci en el futur és les millores
de les condicions econòmiques generals, estabilitat econòmica (10,4%) i la millora del poder adquisitiu (6,8%). També creuen que ajudaria l’increment del
turisme (6,8%), la millora del barri, zona, obres públiques (5,9%) i un tractament fiscal més favorable (5,4%), entre altres.
D’altra banda, la majoria considera perjudicials l’augment de la competència (15,7%), l’augment de les grans superfícies o centres comercials (9,5%), els
aspectes polítics o socials (9,4%) o la recessió econòmica, o l’empitjorament de les condicions econòmiques (8%), entre d’altres.
I de manera suggerida (els enquestats han d’avaluar uns factors concrets), els responsables veuen les noves grans superfícies comercials com el factor
decisiu que impedeix la bona marxa del negoci (74,8%). Tampoc no ho faciliten les comissions bancàries (66,8%) o la situació econòmica general (65,1%).
Ara bé, consideren que els pot afavorir: el turisme (75%), les accions de l’ajuntament de Barcelona en promoció econòmica (38,1%) i la creació d’àrees de
nova centralitat als barris (35,1%).
Pel que fa només a les botigues de roba i calçat, el 2017 el factor climàtic és considerat positiu pel 43,7% (al 2016 era el 39,2%) de les persones consultades i
negatiu pel 36,3% (el 2016 era el 49,7%).
Perspectives dels propers dos anys
El 38,5% de les persones responsables de comerços entrevistats creuen que el volum del negoci augmentarà en els propers dos anys, el 32,7% que es
mantindrà igual i el 15,8% que disminuirà.
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Els que pensen que el seu comerç prosperarà, segueixen confiant en una millora econòmica i política (31,6%); també posen algunes esperances en
l’increment de la demanda (22,3%), la professionalitat i l’esforç personal (16,8%) i la qualitat i la varietat del producte (7,7%).
Els més pessimistes es basen en la desconfiança envers la situació econòmica i política (24,5%), la competència (18,7%) i la tendència negativa de les vendes
(15,3%).
En relació amb el nombre d’empleats, la gran majoria assegura que el nombre es mantindrà en els propers dos anys (71,3%), el 15,8% en preveu un
augment i el 6% que disminuirà.
Pel que fa als preus de venda al públic, el 52,9% dels entrevistats creuen que es mantindran en els propers dos anys, el 31,4% pensa que augmentaran i el
7,7% que baixaran.
Canvis fets i canvis programats
Els darrers dos anys han dut a terme canvis el 61,7% dels comerços visitats. Els que menys s’han renovat són els establiments d’alimentació (55,6%).
Els canvis més comuns són la modernització de les instal·lacions (40,8%), la decoració (36,7%), el canvi d’assortiment (33,2%), augment del nombre
d’empleats (16,5%), la pàgina web (14,7%) i la incorporació de noves activitats o productes (12,7%).
El 41,1% dels establiments s’han plantejat canvis el proper any i el 9,6% dels responsables entrevistats pensen tancar o traspassar el negoci en poc temps.

1.6. Enquesta sobre l’obertura en diumenge
L’obertura mitjana ha estat del 18,8%, havent estat depurats els comerços del grup quotidià alimentari que ja podien obrir en diumenge.
Per tipus d’establiment, va obrir un 30,0% dels comerços quotidians alimentaris, seguits dels de roba i calçat, amb un 19,7%. La branca de comerços que ha
obert menys ha estat la de vehicles (2,1%).
A l’hora d’establir comparacions cal tenir en compte el canvi del marc normatiu, on al 2014 i 2015 es podia obrir de juliol a setembre de 10h a 18h, i al 2016 i
2017 al maig i a l’octubre de 12h a 20h.
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Tenint en compte només els comerços que no estaven autoritzats prèviament a obrir en diumenge, els que més han aprofitat aquesta autorització han estat
els del Gòtic (han obert el 63,1%), la Salut (45,1%), la Barceloneta (34,2%), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (34%) i la Nova Esquerra de l’Eixample
(24,8%).

Comerços oberts, en comparativa interanual (2014-2017)
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Pel que fa a l’opinió dels comerços, el 2017 el 67,8% (el 2016 era un 70%) de les persones responsables de comerços es mostren disconformes o molt
disconformes a obrir els diumenge, el 22,7% ho veu bé i el 8,4% es mostra indiferent.
Sobre la possibilitat d’obrir en diumenge, enguany hi ha dues opinions que prevalen. La primera és “cada comerç hauria de poder decidir” (35,1%), i la
segona, gairebé igualant l’anterior, és “s’hauria de prohibir obrir en diumenge” (31,8%). El 34,8% dels responsables pensen obrir el proper diumenge
autoritzat (l’any 2016 era el 40,4%).
Pel que fa referència als ciutadans, un 45,4% dels veïns de Barcelona està en contra de l’obertura dels comerços en diumenge, mentre que un 42,7% hi està
a favor. Cal destacar diferències entre barris (Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i l’Eixample, majoritàriament a favor, i Sant Andreu, Nou Barris i Sants-Montjuïc,
majoritàriament en contra).
Per trams d’edat, també destaquen els joves de la ciutat d’entre 16 i 24 anys, que majoritàriament està a favor, mentre que a partir dels 35 anys s’hi està
majoritàriament en contra.
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1.7.

Barcelona, ciutat de compres internacional

Barcelona és una ciutat comercial que combina els grans eixos comercials amb el comerç de proximitat. Aquest és un dels atractius de la ciutat per als
visitants.
El turisme no només aporta clients per a les diferents tipologies de comerços, sinó que també actua com a caixa de ressonància i font de publicitat bocaorella a tot el món, especialment per la informació que comparteixen els visitants a les xarxes socials.
S’ha signat acord amb Premier Tax Free per la gestió del servei propi a la oficina de Turisme de plaça de Catalunya a partir del setembre de 2017.
Aquestes iniciatives han donat com a resultat la pujada del nombre de xecs tramitats o volum de compra d’un 66,26% respecte al 2016 i va suposar un total
de reembossament en efectiu de 6,15 milions d’euros. Són diners que el turista potencialment torna a gastar al moment a la mateixa ciutat. Segons les
dades que subministra Global Blue Tax Free cal destacar la lleugera pujada del tiquet mitjà de compra (0,7%) que s’estabilitza en 443,59€ pel 2017.
Pel que fa a les nacionalitats que més gasten, s’han mantingut les mateixes 10 primeres durant tot l’any.
Taula. Xifres d’IVA retornat d’acord amb les dades que subministra Global Blue Tax Free

Despesa
Reemborsament en efectiu

2013

2014

2015

2016

2017

20.466.058
2.691.085

21.423.489
2.798.694

21.072.365
2.758.907

28.927.423
3.754.522

48.094.733
6.150.000

Font: Global Blue Tax Free, oficines de turisme de Barcelona
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Taula. Països de procedència dels turistes als quals se’ls retorna l’IVA, ordenats per volum mitjà de compra (despesa/nombre de xecs)
Valor mitjà del xec 2017

% Var. 16/17

Macau

807 €

80,5%

Kirguizistan

804 €

75%

Xina

781 €

24,5%

Mauritània

738 €

--

Indonèsia

722 €

39,5%

Uzbekistan

699 €

173,4%

Hong Kong

697 €

12,6%

Estats Units

689 €

3,2%

Panamà

630 €

41%

Malàisia

605 €

22,2%

TOTAL

443,59 €

0,7%

Font: Global Blue Tax Free, oficines de turisme de Barcelona

1.8.

Fires, mercats i mostres de comerç als carrers de Barcelona

El 2017 a Barcelona s’han desenvolupat 268 activitats de comerç a l’espai públic, de les quals 33 van ser mercats tradicionals, 88 mercats periòdics i 147
activitats comercials puntuals.
Per tipus de producte, destaquen les activitats de producte nou (111 activitats que representen el 41,4%), seguides de les de producte artesà (66; 24,6%) i
de producte alimentari (44; 16,4%).
Pel que fa al nombre de paradistes, es pot observar que gairebé el 75% es distribueixen entre les activitats comercials a l’espai públic dels districtes de
Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Andreu.
S’observa que Ciutat Vella representa el 48,2% de la durada total de les activitats estudiades a la ciutat de Barcelona amb activitats que representen 2.291
dies durant el 2017.
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A més de l’activitat comercial sedentària consolidada, cada cop més apareixen noves ofertes de mostres sectorials o temàtiques i esdeveniments festius,
que incorporen iniciatives de comerç no sedentàries com una oportunitat d’emprenedoria o la demanda del mateix comerç del barri de sortir al carrer per
incrementar-ne la visibilitat i les vendes.
Les dades mostren una tendència creixent de sol·licituds d’ocupació a la via pública a tots els districtes per fer-hi activitats comercials. La gran majoria són
activitats comercials puntuals i algunes són tradicionals o periòdiques.
Durant els anys 2013-2017 els tipus d’activitats de comerç a l’espai públic més nombroses han estat les puntuals, seguides dels mercats periòdics i ,
finalment, els mercats tradicionals. Els districtes amb més activitat de comerç a l’espai públic durant aquests anys han estat Ciutat Vella, l’Eixample, Sant
Martí i Sants-Montjuïc.

1.9.

Enquesta d’opinió sobre el comerç mitjançant l’Òmnibus municipal 2017

L’Òmnibus municipal de comerç ens facilita informació sobre l’opinió de la ciutadania respecte al comerç de la ciutat i els seus hàbits de compra.
L’any 2017 s’han dut a terme quatre onades corresponents a març, juny, setembre i desembre. En cadascuna d’aquestes onades s’han efectuat 1.000
entrevistes entre la població de Barcelona més gran de 16 anys a llars amb telèfon.
El 51,9% dels barcelonins i barcelonines afirmen que acostumen a fer sempre les compres de casa seva i només el 7,8% de les persones entrevistades no
compren mai o gairebé mai, mentre que a l’any 2016, constituïen un 8,4% els que feien aquesta afirmació. Especialment les dones i les persones de més
edat són les que més van a comprar per a la seva llar.
Valoració sobre el comerç
Els barcelonins/nes que van a comprar amb certa freqüència valoren notablement l’oferta comercial, els horaris comercials i l’atenció personal dels
comerciants.
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Valoració dels horaris comercials

Valoració de l'oferta comercial
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Concretament, els entrevistats/des valoren l’oferta comercial amb una
nota mitjana de 8,2 en una escala de 0 a 10. Aquesta nota s’ha
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Pel que fa al grau de satisfacció amb els horaris comercials, elS compradors
els valoren amb una nota mitjana de 8,0, sent al 2016 un 7,7.

mantingut força estable al llarg dels darrers anys, sent al 2016 una nota
d’un 8,0.
I quant a l’atenció personal dels comerciants, es valora amb un 7,6 de

Valoració de l'atenció del personal
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40%

60%

100%

Satisfet

Molt o bastant satisfet

NS/NC

L’atenció segons el tipus de comerç
El comerç de proximitat destaca per l’atenció personalitzada: el 50,9% de barcelonins considera que les botigues de barri o especialitzades són l’establiment
on millor els atenen, per davant dels mercats municipals (19,9%), els supermercats (13,4%), els centres comercials (1,6%), els grans magatzems (1,3%) i els
hipermercats (0,8%).
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Valoració de l'atenció segons el tipus de comerç
(Percentatge d'entrevistats que han afirmat que és on millor els atenen)
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Grau d’importància de diferents aspectes comercials
A la qüestió del grau d’importància que donen a una sèrie d’aspectes relacionats amb l’atenció comercial, els aspectes més valorats són els següents:
El 96% considera molt o força important el tracte rebut. També valoren molt positivament la professionalitat (95,6%) i l’honradesa de la persona que atén
en un comerç (94,3%).

Valoració d'aspectes en l'acte de compra
(Classificació d'aspectes segons el percentatge d'entrevistats que han indicat que
són els més importants en l'atenció comercial)
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96
94
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94,9

2016

89,2

Rapidesa

87,8

86

Assessorament del
producte

Hàbits de compra segons la tipologia de productes
a.

Alimentació i altres productes d’ús quotidià: el supermercat és l’establiment preferit per comprar l’alimentació no fresca (57,9%) i altres productes
d’ús quotidià (75,9%). Respecte al producte fresc, les persones entrevistades diuen comprar-lo al mercat municipal (38,0%).
La gran majoria dels barcelonins i barcelonines per anar a comprar els aliments i productes d’ús quotidià es desplacen a peu, un 82% en tots dos
casos. En el cas del producte fresc, el percentatge arriba a un 85,5%.

b.

Roba i calçat: Les botigues de barri o especialitzades continuen sent les preferides pels barcelonins per anar a comprar la roba i calçat (40,8%); a
continuació hi ha el centre comercial (33,1%) o un gran magatzem (9,2%).
El transport utilitzat per fer aquestes compres és anar a peu (43,4%) i el transport públic (33%).

c.

Parament de la llar: Per comprar productes de parament de la llar, la majoria dels barcelonins sol anar a botigues de barri o especialitzades (37,8%),
seguit de grans establiments especialitzats (19,0%) i centres comercials (17,6%).
El sistema de transport utilitzat és a peu per un 37,6%, mentre que un 21,3% hi va en transport privat.

d.

Producte d’oci i cultura: Finalment, pel que fa a la compra de productes d’oci i cultura, la meitat dels barcelonins (50,7%) opten per comprar
aquests productes a les botigues de barri o especialitzades, per davant dels grans establiments especialitzats (14,7%), els centres comercials
(13,6%) o internet (9,5%).
El desplaçament s’efectua majoritàriament a peu (53,5%), en transport públic (22,1%) i en transport privat (10,6%).

Zones comercials
Set de cada deu barcelonins compren en alguna zona comercial de la ciutat (69,9%), per un 26,9% que diu que no hi va mai.
Les zones on més ciutadans van a comprar són: Barnacentre (18,4%), per davant de La Maquinista (17,5%), de l’Illa Diagonal – El Corte Inglés (17,1%) i del
Centre Comercial Glòries (12,3%).
Pel que fa al tipus de producte que els barcelonins i les barcelonines van a comprar a aquestes zones comercials, principalment és roba i calçat (72,3%),
productes d’alimentació (24,3%), oci i cultura (21,7%) i articles de parament de la llar (12,7%).
La varietat, o llibertat d’elecció és l’aspecte més valorat de les zones comercials (37,5%), seguit de la proximitat (30,2%), així com la concentració de diverses
ofertes (14,1%) i l’espai (11,2%).
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Taula: Quadre comparatiu d’hàbits de compra segons la tipologia de producte (any 2017)
On aneu a comprar?

2016

2017

Com pagueu?

2016

2017

Com hi aneu?

2016

2017

Al supermercat

60,3

57,9

En efectiu

54,8

50,6

A peu

83,8

82,0

Al mercat municipal

18,8

20,1

Amb targeta

39,5

45,8

En transports privats

9,3

10,9

A la botiga del barri o especialitzada

14,1

12,5

Transports públics

6,4

4,7

A l’hipermercat

1,9

3,3

Altres

0,5

1,6

Als centres comercials

1,9

1,8

Al gran magatzem

1,1

1,7

Per internet

0,2

0,4

A cooperativa de consum

0,1

0

Al mercat municipal

37,5

38,0

A peu

85,4

85,5

Al supermercat

31,1

25,5

En transports privats

7,8

8,6

A la botiga del barri o especialitzada

25,7

29,8

Transports públics

6,3

3,8

Als centres comercials

1,6

1,2

Altres

0,5

2,1

A l’hipermercat

1,4

1,4

Al gran magatzem

0,7

1,2

Al supermercat

75,6

75,9

En efectiu

51,4

47,7

A peu

81,9

82,0

A la botiga de barri o especialitzada

12,9

12,8

Amb targeta

43,2

48,4

En transports privats

11,9

11,4

A l’hipermercat

3,3

3,0

Transports públics

4,7

2,8

Als centres comercials

3,1

2,6

Altres

1,5

3,8

Al mercat municipal

1,6

1,2

Al gran magatzem

1,2

1,7

Per internet

0,3

0,5

A cooperativa de consum

0,1

0

Alimentació

Alimentació fresca

Altres productes
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On aneu a comprar?

2016

2017

Com pagueu?

2016

2017

Com hi aneu?

2016

2017

A la botiga de barri o especialitzada

44,8

40,8

Amb targeta

69,4

71,9

A peu

49,4

43,4

Als centres comercials

36,2

33,1

En efectiu

28,6

24,7

Transports públics

30,9

33,0

Als grans magatzems

10,3

9,2

En transports privats

17,2

17,9

A l’hipermercat

1,6

0,5

Altres

2,5

5,7

Al mercat municipal

1,2

1,0

Per internet

0,7

2,3

Altres

1,4

0,7

Roba i calçat

Al gran establiment especialitzat

8,1

Parament de la llar
A la botiga del barri o especialitzada

41,8

37,8

Amb targeta

72,8

71,0

A peu

45,4

37,6

Als centres comercials

22,8

17,6

En efectiu

19,3

18,7

Transports públics

27,0

30,0

Als grans magatzems

19,3

11,7

En transports privats

21,7

21,3

Al supermercat

3,0

1,3

Altres

5,9

11,1

A l’hipermercat

2,4

0,7

Altres

1,1

0,2

Al mercat municipal

0,8

0,2

Per internet

0,7

2,9

Al gran establiment especialitzat

19,0

Oci i cultura
A la botiga del barri o especialitzada

62,3

50,7

Amb targeta

54,3

54,6

A peu

57,6

53,5

Als centres comercials

19,9

13,6

En efectiu

39,8

36,4

Transports públics

20,5

22,1

Als grans magatzems

5,6

3,9

En transports privats

15,2

10,6

Per internet

2,6

9,5

Altres

6,7

13,8

Al supermercat

1,2

0,5

A l’hipermercat

0,6

0

Al mercat municipal

0,2

0,3

Per internet

0,2

9,5

Al gran establiment especialitzat
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14,7

Alimentació

Alimentació fresca

Altres productes

Roba i calçat

Parament de la llar

Oci i cultura

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

A la botiga de barri o especialitzada

14,1

12,5

25,7

29,8

12,9

12,8

44,8

40,8

41,8

37,8

62,3

50,7

Al mercat municipal

18,8

20,1

37,5

38,0

1,6

1,2

1,2

1,0

0,8

0,2

0,2

0,3

Al supermercat

60,3

57,9

31,1

25,5

75,6

75,9

3,0

1,3

1,2

0,5

A l’hipermercat

1,9

3,3

1,4

1,4

3,0

3,0

1,6

0,5

2,4

0,7

0,6

0

Als centres comercials

1,9

1,8

1,6

1,2

3,1

2,6

36,2

33,1

22,8

17,6

19,9

13,6

Als grans magatzems

1,1

1,7

0,7

1,2

1,2

1,7

10,3

9,2

19,3

11,7

5,6

3,9

Al gran establiment especialitzat
Per internet

8,1
0,2

0,4

0,3

0,5

0,7

2,3

14,7
0,7

2,9

2,6

9,5

Comerç electrònic
El 69,0% dels ciutadans i les ciutadanes han adquirit productes per internet alguna vegada, el que suposa un augment respecte a l’any anterior de 8,7 punts
percentuals.
Per edat destaca que el 89,9% de les persones residents entre 16-24 anys ha realitzat alguna compra per internet, com ho ha fet també un 85,5% de les que
estan entre 35-44 anys i un 83,8% d’entre 45-54 anys. En canvi, en el col·lectiu de més de 65 anys només ha comprat on-line un 35,2%.
Per districtes, els de nivell de renda més elevada superen la mitjana de la ciutat en aquest indicador, com també ho fa Horta-Guinardó.
Pel que fa a la freqüència de compra per Internet, augmenta el percentatge de persones consumidores que compra setmanalment – del 5,8% fins al 6,8%- i
el de les que compren cada dues setmanes – del 5,6% fins al 7,7%-. La tendència a un ús més habitual del comerç electrònic queda també reflectit en el
descens del col·lectiu de persones que compren ocasionalment per internet fins al 56,3% del total.
Per productes, els més demandats són la roba i el calçat (30,3%), la informàtica i la telefonia (29%) i els llibres (21%). Tots tres tenen variacions positives
respecte l’any anterior – de 3,7; 2,9 i 0,6 punts, respectivament-, i també és destacable l’augment de la demanda de productes de parament de la llar (de
3,9 punts percentuals).
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EVOLUCIÓ DE LA COMPRA PER INTERNET A BARCELONA

Consumidors en %
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* Dades desembre de cada any Font: Enquesta Òmnibus Municipal. Direcció de Comerç. Desembre 2017

L’obertura dels comerços en diumenge
D’altra banda, l’obertura en diumenge genera divisió d’opinions: un 45,4% dels barcelonins està en contra que s’obrin els comerços en diumenge, el 42,7%
s’hi mostra favorable i el 10,8% és neutral.

1.10. Enquesta d’opinió sobre els mercats municipals mitjançant l’Òmnibus municipal 2017 i l’Enquesta de serveis municipals
Barcelona té 39 mercats municipals, distribuïts entre els deu districtes de la ciutat.
Entre tots agrupen 2.507 establiments, dels quals 1.731 (69%) són de productes alimentaris i 776 (31%) de productes no alimentaris. Tot plegat representa
2
2
2
una superfície comercial en parades de 60.901 m ; una superfície comercial de planta de 115.340 m , i una superfície total construïda de 260.941 m .
En termes de compradors, el 65,0% de la ciutadania afirma que sol anar a comprar al mercat, contra un 25,1% que diu que no.
Pel que fa referència a la valoració dels mercats cal destacar:
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El 80,0% dels usuaris es declaren “molt o bastant satisfets”.
Els motius principals de satisfacció són:
o El tracte i l’atenció (27,9%)
o La qualitat dels productes (26,7%)
o La varietat de productes (23,2%)

En canvi, entre els ciutadans que afirmen que no compren als mercats municipals, la majoria assenyala la distància respecte a casa seva com a principal
motiu de no compra, (29,5%), seguida de la consideració que és car (14,1%), que tenen més a prop altres establiments (13,9%) i el fet de no ser la persona
que s’encarrega de comprar a casa (9,7%).

Grau de satisfacció dels usuaris dels mercats
municipals (2010-2017)
100
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1.11. El sector de l’hoteleria i la restauració

1.11.1. El sector de l’hoteleria

L’any 2017 l’hoteleria a Barcelona té 85.482 persones afiliades a la Seguretat Social, de les quals 74. 625 són assalariades i 10.857 autònomes (el 87,3% i el
12,7% del total sectorial, respectivament). El creixement de l’ afiliació a l’hoteleria és de l’+1,9%, més suau que el del conjunt de sectors de la ciutat (+2,5%).
Per branques d’activitat, l’afiliació en els serveis d’allotjament creix en un +0,4% fins assolir un volum de 18.191 persones afiliades, i en serveis de menjar i
begudes, un +2,3%, amb 67.291 afiliacions totals, de les quals més de la meitat (53,6%) treballen en restaurants.
La restauració i l’allotjament representen el 6,4% i l’1,7%, respectivament, del total de llocs de treball de la ciutat, de manera que les dues branques de
l’hostaleria apleguen juntes el 8,1% de les persones que treballen a Barcelona.
En el 2017, la meitat dels 157.619 llocs de treball de l’hostaleria de l’àmbit metropolità de Barcelona i un terç dels 242.290 de Catalunya es concentren a la
ciutat. El creixement a Barcelona (+1,9%) ha estat lleugerament inferior als de l’àmbit metropolità i Catalunya (+2,5 i +2,4%, respectivament).
Barcelona disposa l’any 2017 de 8.113 centres de cotització de la Seguretat Social del sector de l’hostaleria (7.071 com a serveis de restauració i 1.042 com a
serveis d’allotjament). El pes d’aquesta activitat dins del teixit empresarial de la ciutat és del 10,8% i la situa com el tercer sector en aquest indicador, només
per darrere del comerç i les reparacions i els serveis a les empreses (amb pesos relatius del 22,7 i el 18,7%, respectivament).
El 2017 s’han creat 139 centres de cotització a l’hostaleria (el que suposa un augment del +1,7%). Així, el sector manté la tendència ascendent que ha
mostrat al llarg del període 2008-2017, que es tradueix en un increment acumulat de 1.259 centres de cotització i un 18,4% en termes relatius.
El salari mitjà de l’hostaleria a Barcelona és de 15.860 €/any el 2016 (poc més de la meitat del de la ciutat (29.176 €/any), fet que el situa com el sector amb
menys nivell salarial i el tercer amb més pèrdua de poder adquisitiu (un -10,3% de 2010 a 2015). Per contra, és un dels sectors amb menys bretxa salarial de
gènere (-8,9%), quan el valor d’aquest indicador pel conjunt de la ciutat és del -21,8%.
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Afiliació a la Seguretat Social en l'hoteleria a Barcelona, IV trimestre 2017

2016

2017

Variació (%) 2016/2015

Pes/ s total ciutat 2016

0,4%

Pes
sobre
sector
hoteleria
21,2%

Serveis d'allotjament

18.116

18.191

Serveis de menjar i begudes

65.795

67.291

2,3%

77,0%

6,4%

Total

83.911

85.482

1,9%

100,0%

8,1%

1,7%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona.

Centres de cotització de la Seguretat Social en l'hoteleria a Barcelona
4t Trimestre 2017
IV 2016

Hoteleria

7.974

IV 2017

8.113

Variació 2016/2017
En nombre

En %

139

1,7%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona.

1.11.2. Enquesta sobre l’activitat del sector de la restauració a Barcelona
Les característiques del negoci de restauració es poden resumir en:
 13,6 anys de mitjana d’antiguitat
 El 46,6% dels establiments són bars, el 43,6% són bars- restaurant i el 9,9% només restaurants.
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El 60,5% dels negocis visitats són societats civils particulars i el 27,9% són societats limitades, més pròpies de restaurants, i el 2,1% societats
anònimes. El 2017 es detecten un 5,4% d’establiments franquiciats.
El 31,3% dels establiments del sector de la restauració estan associats, i prop de la meitat pertanyen al Gremi de Restauració de Barcelona. (l’altre
meitat està molt diversificada entre la resta de gremis i associacions de comerciants, de veïns,...)
El 82,5% dels establiments de restauració ofereixen la possibilitat de pagar amb targeta. En el cas dels restaurants, arriba al 99%. El 35,2% dels
establiments disposa de xecs restaurant, sobretot els restaurants (63,3%).
Estan oberts una mitjana de 6,3 dies a la setmana.



2
2
En quan a les característiques físiques el retrat del local mitjà a Barcelona és un local amb una superfície de 99,4 m (59,4 m de sala). El 57,9% dels
2
establiments tenen terrassa, d’uns 13,2m aproximats.
Els establiments de restauració, els mesos de més feina són juny (19,5%), juliol (29%), agost (17,4%) i desembre (21,6%). Els de menys activitat són gener
(32,1%) i febrer (35,5%).
Del total de persones que treballen al sector de la restauració, el 46,6% ho fa en bars, el 43,5% en bars-restaurant i el 9,9% en restaurants.
Les principals característiques del personal són:
 Els establiments de restauració petits i mitjans tenen una mitjana de 3,3 treballadors. Els restaurants tenen una mitjana de 4,8 treballadors, els
bars-restaurant tenen una mitjana de 3,7 treballadors i els bars, de 2,7 treballadors.
 El 59,6% són empleats de base, el 23,9% són propietaris de l’establiment i el 16,5% encarregats.
 Homes (55,1%), dones (39%).
 El 42,6% del personal ha fet algun tipus de formació durant els dos darrers anys (el 49,9% en el cas dels restaurants).
 Nacionalitat del personal: El 59,2% del personal és de nacionalitat espanyola, el 7,3% de nacionalitat europea i el 33,7% d’altres nacionalitats.
 Nacionalitat dels propietaris: el 74,1% és de nacionalitat espanyola, seguits dels de nacionalitat europea (7,8%).

Principals característiques del negoci
Antiguitat
Tipus de local

Bars: 46,6%

Bar-restaurant: 43,6%

Restaurant: 9,9%

Tipus Societari

Societat civil particular: 60,5%

Societat limitada: 27,9%

Societat anònima: 2,1%

Franquícies

5,4%

Associacionisme

31,3%

Cobrament amb targeta
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13,6 anys

82,5% d’establiments

99% en restaurants

Vals restaurant

35,2% d’establiments

63,3% en restaurants

Principals característiques físiques de l’establiment
2

Dimensió
Disposen de terrassa
Tinença del local

2

99,4 m (59,4 m de sala)
2

57,9% dels establiments

13,2 m de superfície mitjana

Lloguer: 80% Propietat: 15,6%

Cessió municipal: 0,3%

En relació als factors influents en la marxa del negoci cal destacar:
 Factors que poden afavorir la marxa del negoci
o Les ampliacions, els nous serveis o les reformes a l’establiment (19,9%)
o Millora de les condicions econòmiques, socials i polítiques (13,2%)
o El servei, la bona atenció i la professionalitat (11,3%)
o Més turisme (10,4%).
 Factors que poden ser perjudicials per a la marxa del negoci
o Mala conjuntura econòmica, política i social perjudica el sector (17,7%)
o Increment de la competència (13,8%)
o Els problemes propis (11,2%)
o Els problemes de la zona on està situat l’establiment (10,6%)
o La manca de clients (9,9%)
o
En relació a les expectatives per els propers 2 anys: El 42,3% dels responsables d’establiments de restauració enquestats és optimista i pensa que el negoci
millorarà en el futur, el 30,8% pensa que es mantindrà igual i el 11,6% que serà de signe negatiu. Per tipus d’establiment, els responsables de restaurants
són els més positius (56,1% dels enquestats).
Quant a les previsions de la plantilla de personal, el 60,1% dels responsables creuen que es mantindrà, un 22,2% que augmentarà i un 7,6% que disminuirà.
El 62,4% dels responsables d’establiments de restauració diuen que han dut a terme algun canvi en els darrers dos anys, com modernitzar l’establiment,
canviar-ne la decoració, augmentar o disminuir la plantilla de personal, incorporar noves activitats o serveis i informatitzar la gestió. De cara el proper any,
el 43,2% dels negocis preveu canvis.
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1.12. Inventari de Locals
Per la configuració de la trama urbana de Barcelona i la seva estructura d’usos urbanístics, els locals són essencials per al teixit econòmic, comercial i
ciutadà, ja que articulen moltes de les activitats quotidianes de la majoria de la població, aporten serveis de proximitat i ofereixen complementarietat amb
l’oferta global del conjunt de la ciutat.
L’evolució d’aquest tipus de dotació és, per tant, una variable important en el funcionament de la ciutat, i en la relació entre l’habitatge, l’activitat
econòmica i l’activitat social i col·lectiva. Sota aquesta condició genèrica de “locals”, conviuen usos molt diversos, des de l’activitat comercial fins als serveis
a les persones, de l’habitatge a l’ús associatiu, recreatiu o cultural. Dels equipaments ciutadans als magatzems privats, de les activitats econòmiques en
centres comercials a les parades a l’interior dels mercats municipals.
En tot cas, els locals, i especialment els locals de planta baixa, són un referent del paisatge i l’estructura urbana, que és convenient identificar i analitzar en
profunditat, així com mantenir contínuament estudiats. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona ha fet l’Inventari de locals de Barcelona, una
operació que es vol mantenir regularment actualitzada en el marc d’un sistema d’informació exhaustiu i transversal, amb la finalitat de mantenir informada
la ciutadania, l’activitat econòmica i tots els agents implicats en la dinàmica econòmica, social i urbanística de la ciutat, proveint, a més, el coneixement clau
per al disseny i la implementació de les polítiques públiques relacionades amb aquest àmbit.

1.12.1. Resultats principals
A la ciutat de Barcelona s’han identificat un total de 78.033 locals tant actius o amb informació al parc de locals de la ciutat. D’aquests, d’un total de 65.010
en tenim informació i els considerarem establiments i 13.023 són locals dels quals no disposem d’informació.
Dels 78.033 locals identificats al conjunt de la ciutat:
 60.265 es troben actius i en funcionament (un 77.2%)
 4.745 locals (un 6,1%) actualment no es troben en funcionament (en lloguer, venda o traspàs)
 Hi ha 13.023 locals dels quals no s’ha pogut obtenir cap informació (16,7% del total). Aquests locals on no consta cap activitat podrien ser, entre
altres, magatzems auxiliars de comerços o d’empreses, magatzems particulars, habitatges, garatges particulars sense senyalitzar, associacions,
etcètera.

Els cinc districtes amb un nombre més alt de locals són l’Eixample, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, i Gràcia, que concentren pràcticament dos terços
dels locals (63%). En l’altre extrem, el districte de les Corts, amb 3.670 locals, és on es troba un volum més baix, ja que representa un 4,70% del total de la
ciutat.
Per barris, les zones amb un volum més alt de locals són: la Vila de Gràcia (4.581), la Dreta de l’Eixample (4.312), el Raval (3.029) i l’Antiga Esquerra de
l’Eixample (3.015). en aquests quatre barris es localitza prop d’una quarta part (23,9%) de tots els locals de la ciutat.
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Aproximadament la meitat (53%) dels locals actius es dediquen a activitats de serveis, mentre que prop d’un terç (38%) són establiments de comerç al
detall.
El comerç al detall es concentra principalment en cinc districtes: Ciutat Vella, l’Eixample, Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi, i Gràcia, que sumen el 67% dels
establiments.
En el cas dels serveis, la concentració és molt més intensa a l’Eixample, amb 7.956 establiments de serveis /una quarta part del conjunt de la ciutat), amb
focus importants d’activitat a Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Aquests quatre districtes acaparen el 57% de les activitats de serveis.
En relació amb les activitats específiques, hi ha tres categories que destaquen pel que fa al nombre d’establiments:
 Els serveis de restauració (restaurants, bars i hotels), amb 10.339 establiments
 El comerç de productes quotidians alimentaris, amb 8.534 establiments
 L’equipament personal, amb 5.175 establiments

Aquestes tres categories concentren prop de la meitat de tots els establiments de comerç i serveis de la ciutat (44,1%).
Per últim, en relació amb els equipaments comercials, cal destacar el següent:
 Un total de 903 establiments dins de centres comercials (Arens, l’Illa,
Pedralbes Centre, Maremàgnum, Diagonal Mar, el Triangle, Heron
City, Glòries, el Centre de la Vila i la Maquinista)
 42 equipaments classificats com a mercats municipals que sumen
3.312 establiments. Aquesta oferta, per tant, significa un 5,4% del
total d’establiments inventariats a la ciutat.
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L’índex de dotació comercial (IDC) mesura el volum d’establiments de comerç i serveis per cada cent habitants. El conjunt de la ciutat té un valor de 3,74. Hi
ha quatre districtes per sobre de la mitjana (Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi), i Ciutat Vella dobla la dotació mitjana de la ciutat.
L’índex d’atractivitat comercial (IAC) posa en relació, en percentatge, les activitats de comerç al detall no quotidianes amb el total d’establiments actius.
Novament, barris com el Gòtic (de manera molt destacada, per sobre del 45%), Sant Pere, la Dreta de l’Eixample o Sant Antoni mostren alts nivells
d’atractivitat. En l’altre extrem, tot i que amb un volum important d’establiments, destaquen els baixos nivells d’atractivitat de barris com la Vila Olímpica, el
Poble-sec, la Barceloneta o el Guinardó. Pel que fa a l’atractivitat dels serveis de restauració, torna a destacar l’atractivitat de Ciutat Vella, l’Eixample, Sant
Martí i Sants-Montjuïc.
Es pot resumir de manera esquemàtica cada districte amb la frase de síntesi següent:
1.

Ciutat Vella, motor d’activitat molt orientat als visitants, però amb perfils ben diferents per barris. Predomina el comerç al detall. Influència de
mercats (la Boqueria i Santa Caterina).

2.

L’Eixample, el cor del comerç i els serveis, amb una gran atractivitat i cinc mercats. El districte amb més establiments de tot Barcelona, amb una
forta presència de serveis.

3.

Sants-Montjuïc, molta diversitat per barris i amb nivells d’activitat i atractivitat relativament baixos

4.

Les Corts, amb el volum d’establiments més baix de la ciutat però amb una presència rellevant de centres comercials. Molt protagonisme del sector
serveis, especialment la restauració

5.

Sarrià-Sant Gervasi, concentració d’activitat al Galvany i la Bonanova, on els serveis predominen sobre el comerç. Districte amb molta activitat i un
gran nombre de comerços de tot tipus.

6.

Gràcia, bona dotació comercial i de serveis amb un alt nivell de locals sense informació. Districte molt equilibrat en relació amb el comerç i els
serveis, en el qual el barri de la Vila de Gràcia té un protagonisme destacat.

7.

Horta-Guinardó, el districte amb més contrastos i grans desequilibris. Un districte gran, amb alguns barris amb poca població i pocs establiments
(la Clota o la Font d’en Fargues), però té altres barris que destaquen pel sector serveis i de restauració, com el Carmel, Guinardó i Horta,
exclusivament pel sector comerç. Hi conflueixen quatre mercats municipals.

8.

Nou Barris, amb els nivells de dotació i atractivitat més baixos. Predominen el barri de la Prosperitat i el Turó de la Peira, la Guineueta, la Porta i
Verdum.

9.

Sant Andreu, comerç i serveis orientats a la proximitat. Els barris amb més establiments són el Bon Pastor, la Sagrera i Sant Andreu, amb un gran
nombre d’establiments de comerç en comparació amb la resta.

10. Sant Martí, vertebrat pels mercats i els centres comercials (Diagonal Mar, Glòries i El Centre de la Vila).
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1.12.2. Conclusions i tendències de l’Informe sobre l’inventari de Locals
Les principals conclusions sobre els resultats de l’inventari de locals són:
1.

Barcelona té una gran riquesa comercial que garanteix l’oferta necessària per a la ciutadania. Amb més de 60.000 establiments d’activitat i més
de quatre establiments per cada cent habitants, tant el conjunt de la ciutat com els districtes reflecteixen una oferta rica i diversa, amb més de
8.000 establiments de comerç quotidià alimentari, més de 5.000 per a l’equipament personal i més de 2.000 relacionats amb el parament de la llar,
més de 10.000 dedicats a la restauració, prop de 2.000 comerços relacionats amb el lleure i la cultura, o més de 3.000 establiments de serveis
relacionats amb l’educació i activitats recreatives.

2.

A la vegada, Barcelona desenvolupa importants polaritats comercials per respondre a perfils de demanda molt diversos. Tot i l’equilibri de
l’activitat per districtes, diversos elements articulen una estructura marcada de polaritats comercials. Els deu centres comercials (Les Arenes, L’Illa,
Pedralbes Centre, Maremàgnum, Diagonal Mar, El Triangle, Heron City, Glòries, El Centre de la Vila i La Maquinista) i els 42 equipaments classificats
com a mercats municipals sumen més de 3.000 establiments. Els perfils d’activitat dels barris de la ciutat conviuen amb aquesta oferta i donen
resposta conjuntament als diversos perfils territorials i sociodemogràfics que configuren una demanda també molt heterogènia. Els mercats
contribueixen a la vitalitat dels barris i estableixen una interacció constant i fluida amb el comerç de proximitat.

3.

L’activitat s’especialitza i es clusteritza. La ciutat presenta un nivell d’especialització territorial significatiu en el cas de diferents grups d’activitat.
Per exemple, es pot esmentar la concentració dels serveis de salut i assistència al nord de l’Eixample i al sud de Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi, la gran
acumulació de serveis d’allotjament a Ciutat Vella i a l’Eixample, l’equipament per a la persona als eixos principals de Ciutat Vella i l’Eixample, les
activitats de lleure al sud de Gràcia i a determinats barris de l’Eixample i Ciutat Vella, o la tecnologia al voltant de la ronda de Sant Antoni, a la
frontera entre l’Eixample i Ciutat Vella.

4.

La realitat als districtes i barris mostra una ciutat policèntrica en termes de comerç i serveis. En paral·lel a la realitat d’especialització apuntada,
Barcelona continua mantenint una estructura marcadament policèntrica en relació amb les seves activitats de comerç i serveis. Més de 50 barris de
la ciutat, pràcticament el 75%, tenen més de 100 activitats de comerç i de serveis, i més de 60 superen els 100 establiments en termes globals.

5.

Es mantenen i reforcen identitats comercials. Malgrat el ritme de transformació accelerat de les activitats comercials i de l’aparició de noves
formes i tendències, els diversos territoris mantenen i reforcen les seves identitats, i transformen la seva oferta per continuar responent a les
necessitats de la ciutadania i els visitants.
La imatge i la configuració actual de l’activitat comercial és força diferent de la de fa pocs anys; no obstant això, l’oferta ha sabut adaptar-se
mantenint un perfil clar i fàcil de reconèixer, no tan sols en el nivell de districte sinó també dels seus barris. Els eixos comercials de la ciutat són, en
aquest sentit, un exemple clar: amb més de 20.000 establiments, un de cada tres establiments comercials de la ciutat pertany a un eix comercial. Es
dibuixa de manera clara una centralitat del comerç als eixos comercials principals, i una distribució de més abast territorial dels establiments
dedicats als serveis.
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6.

Els centres comercials aglutinen certs tipus d’oferta, però també generen un volum elevat d’activitat complementària al seu voltant. Els centres
comercials poden constituir un motor d’activitat que està funcionant a ple rendiment, amb nivells d’ocupació pràcticament del 100% en tots els
casos, i aquesta oferta es complementa amb altres tipus de formats i establiments al llarg de tota la ciutat. L’exemple més clar és el del districte de
Sant Martí, on hi ha tres centres comercials (Glòries, Diagonal Mar, El Centre de la Vila) amb més de 260 establiments, que es combinen amb un
total de més de set mil establiments, el segon volum més alt tan sols per darrere de l’Eixample. Amb més de mil establiments de productes
quotidians alimentaris, prop de quatre-cents relacionats amb l’equipament personal, i més de dos-cents del sector de parament de la llar.

7.

Les activitats amb qualitat i tradició surten reforçades de la crisi i augmenten el seu protagonisme en el teixit comercial. La crisi ha afectat
negativament molts establiments, però també ha estat un estímul per a la transformació. Actualment, molts comerços i serveis tradicionals
conviuen a la majoria de districtes amb ofertes més recents o estandarditzades. Malgrat la competència, la ciutat manté milers d’activitats que
s’han considerat greument afectades pels nous formats comercials: més de 5.000 comerços d’equipament personal, més de 2.000 de parament de
la llar, o prop de 1.000 comerços relacionats amb els productes de lleure i cultura.

8.

Les activitats de comerç reforcen i consoliden la seva posició amb una oferta d’experiències. Els darrers anys han anat creixent amb força els
establiments que combinen diferents activitats per oferir a la demanda un producte i un servei més basats en l’experiència que en el procés de
compra. La combinació de comerç i restauració (amb serveis de degustació en forns o botigues d’aliments), o la combinació de productes i serveis
en espais temàtics (teràpies naturals, espais de lleure, etcètera), són tendències que van guanyant protagonisme i que contribueixen a fer més
complex i més ric el teixit econòmic i la capacitat de respondre a les necessitats.

9.

Cal aprofundir en l’anàlisi i el coneixement de la realitat de locals sobre els quals no es disposa d’informació. Que a Barcelona hi hagi 13.000
locals sobre els quals no es té cap tipus d’informació és una qüestió que requereix una anàlisi aprofundida per tal de diagnosticar la situació de
manera més precisa i aprofitar el potencial urbanístic, econòmic i ciutadà que poden representar aquests espais.

10. Aquest nou Inventari de locals 2016 significa un pas endavant en l’estratègia de desenvolupament d’un sistema d’informació integral sobre
l’activitat de la ciutat. La complexitat més gran del teixit urbà i l’activitat econòmica requereixen, igualment, una aproximació des d’una
perspectiva molt més integral, que tingui en compte tant l’encaix de tots aquests espais amb la resta de l’activitat econòmica de la ciutat, com la
seva interacció i interdependència amb les noves tendències urbanes, socials i tecnològiques. En aquest sentit, l’Inventari de locals 2016 és una de
les peces del nou sistema d’informació que està desenvolupant l’Ajuntament de Barcelona.
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2.

PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT
2.1.

Enfortiment del teixit comercial

La Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats aposta per garantir i potenciar el comerç de proximitat, que darrerament està patint molts canvis. La
globalització i la digitalització són elements disruptius que també aporten oportunitats. Cooperar per competir millor, a adaptar-se a les noves formes
i exigències de la persona consumidora tant en la forma de venda com en la comunicació són elements que suposen una major professionalització i
gestió empresarial i que, en definitiva, milloren la competitivitat del nostre comerç.
El Catàleg de serveis a l’any 2017 és un dels instruments dissenyats per oferir al teixit comercial de la ciutat un conjunt de recursos i eines necessàries
per la millora del negoci i del o de la professional.

2.1.1. Millora de la competitivitat
 Catàleg de serveis del Comerç:
La Direcció de Comerç impulsa a través de Barcelona Activa, serveis i programes específics per contribuir a millorar els comerços i serveis de proximitat
de la ciutat. Els programes contribueixen a prestigiar la carrera professional dels i les professionals del sector i els serveis que s'ofereixen a l'Oficina
d'atenció a les empreses (OAE) a millorar la gestió dels negocis, afavorir el relleu professional, reclutar els recursos humans que necessita el sector o
realitzar consultes sobre tràmits.
L'Oficina d'atenció a les empreses (OAE) s'ha convertit en l'espai referent que dóna suport i contribueix a millorar l'economia i el teixit empresarial de
la ciutat, entre el qual es troba el sector del comerç.

-

Formació

Obert al Futur
El programa “Obert al Futur” ofereix formació en gestió empresarial, noves tecnologies i estratègies de fidelització de clients adaptada a les necessitats dels
professionals dels comerços i serveis de proximitat de la ciutat de Barcelona.
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1.


Objectius

Augmentar la competitivitat, digitalització, innovació i sostenibilitat del comerç i serveis de proximitat de la ciutat.
2. Com:



Redissenyant itineraris en 3 àmbits: estratègia empresarial i gestió del negoci, el màrqueting digital i les seves eines i estratègies de fidelització de la
clientela. I complementant la formació amb assessorament individualitzat de 4 hores de durada.

3.

resultats

S’han realitzat 3 itineraris formatius amb un total de 24 càpsules que a la pràctica han suposat 172 accions formatives amb un total de 516 hores de
formació en el sector comerç.
S’han utilitzat 24 equipaments repartits en els 10 districtes de la ciutat on s’han realitzat 1334 participacions (formacions rebudes), que suposen un 74%
del total d’inscrits a totes les formacions (1.813).
De les 1334 participacions, 616 (46,18%) han estat en l'àmbit de l'itinerari digital. S’han format 575
comerciants que representen a 503 comerços amb una mitjana de 1,14 participants per comerç. Dels
503 comerços participants, 413 ho fan per primer cop (82%) mentre que 90 comerços ja van participar
la 4a edició de l’Obert al Futur.
Del total dels participants, 235 comerços pertanyen a alguna associació de comerciants, la qual cos
representa un 46,72% del total dels participants en aquesta edició.
El perfil mig del participant és d’una dona (64%), d’origen espanyol (91%), amb estudis superiors (63%),
d’edat compresa entre els 40 i 54 anys (52%).
El 62% dels participants pertanyen al sector comerç, essent el 78% dels comerços participants comerç al detall no alimentari, el 15% al comerç al detall
alimentari i el 5% al comerç a l’engròs. Si desglossem les activitats del comerç al detall no alimentari per sectors, tenim que el 25% és comerç de roba, seguit
per els sectors de l’artesania i l’equipament de la llar (8% c/u), el calçat (7%), la joieria (6%), la farmàcia (6%), l’adrogueria i perfumeria (5%) i la llibreria i
papereria (4%).
Cal destacar que com a novetat respecte d’altres edicions, entre el 20 d’octubre i el 31 de desembre, s’han realitzat 4 hores d’assessorament a 92 comerços
del 503 participants (18%). Aquests assessoraments s’han realitzat en 6 àmbits: estratègia empresarial i gestió del negoci (29), xarxes socials (23),
màrqueting digital (19), web, blog i dispositius mòbils (13), màrqueting en el punt de venda (5) i eines de Google al comerç (3).
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4.

Evolució programa 2016-2017

Si analitzem les dades del 2017 respecte al 2016, veiem que totes les dades que fan referència als participants tenen una evolució positiva. Una altra dada a
destacar, és l’increment del rati de participacions en referència al nombre d’inscripcions a les càpsules, al llarg del 2017 ha estat del 73,58% mentre que al
2016 era del 53,30% cosa que ha suposat un increment del 20,28%.
Si atenem a les dades que fan referència als comerços participants, cal destacar que durant el 2017 s’han incorporat al programa hores d’assessorament
individualitzat als comerços que haguessin efectuat un mínim de 3 càpsules formatives i que haguessin sol·licitat el servei. Aquesta incorporació, ha fet que
92 comerços de la ciutat hagin gaudit de 4 hores d’assessorament individual amb un expert que els ha permès poder posar en pràctica els coneixements
adquirits a les diferents càpsules formatives.
5.
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Dades districtes 2017
Districte

Càpsules

Inscripcions

Participacions
130

Comerços
formats
56

Comerços
assessorats
6

Ciutat Vella

16

184

Eixample

20

233

177

69

20

Sants-Montjuïc

18

156

112

36

7

Les Corts

17

191

132

45

9

Sarrià-Sant Gervasi

16

206

156

53

4

Gràcia

22

221

156

53

11

Horta-Guinardó

15

142

106

57

8

Nou Barris

17

154

123

40

8

Sant Andreu

11

112

93

32

11

Sant Martí

20

214

149

62

8

Programa Comerç a la Xarxa 2016-2017
El programa va posar-se en marxa al febrer de 2016. El programa Comerç a la xarxa té com a objectiu principal fomentar l’ús d’eines digitals per part del
petit comerç de la ciutat, com un primer pas per a tenir presència i visibilitat a internet i ser fàcilment localitzable des de tot tipus de dispositius.
En quant als resultats globals 2017 es poden veure en el gràfic inferior. S’han donat d’alta 6.017 comerços en el programa, si bé han estat 5.593 comerços i
d'aquests 5.592 comerços estan digitalitzats, és a dir tenen un perfil públic en internet en Google My Business. Aquesta xifra representa el 93 % del total de
les altes del programa. El projecte ha tingut una durada de 23 mesos, iniciant-se les visites a finals del mes de febrer de 2016 i finalitzant les últimes altes de
comerços en el mes de juny de 2017. Al llarg del període d'execució han participant 72 associacions comercials de la ciutat
A nivell de participació global, el 63 % dels comerços són comerços no associats, i el 37 % de comerços participants si pertanyen a associacions comercials.
A nivell de subsectors del comerç, la primera posició és per al comerç no alimentari amb 51% del total; seguit del comerç alimentari amb un 17 % i del
comerç relacionat amb la salut amb un 12 %. Els sectors de restauració i serveis professionals estan igualats amb un 10 %.
En el quadre següent, també s'han identificat les 12 primeres posicions dels subsectors amb més comerços participants.
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Dades per Districtes:
A nivell de participació 3 districtes de la ciutat estan per sobre de la mitja que es va definir en una participació del 10 % per a cada districte dels 10 que té la
ciutat. els districtes amb més participació han estat els districtes de l'Eixample (20%) ,Sant Martí (13%) , i Gràcia (11 %) respectivament. Els segueixen 2
districtes es troben igualats a la mitja del 10 % que són Ciutat Vella (10%) i Sarrià-St.Gervasi(10%) i després Nou Barris amb un 9 %, i Sant Andreu i HortaGuinardó amb un 8 % respectivament, i de prop es trobaria Sants-Montjuïc amb un 7 % i Les Corts amb el 5% de participació.

-

Assessorament

Evolució 2016 – 2017
Durant l'any 2017 es va iniciar la comunicació al sector del comerç per aconseguir que l'OAE fos un referent pel sector. Es va dissenyar un catàleg de serveis
adreçat al comerç i serveis de proximitat de la ciutat, catàleg que recollia els diferents serveis i també programes que el/la comerciant podia trobar en
aquest espai.
El conjunt total d'empreses que ha estat atès l'OAE durant el 2017, el comerç ha representat el 27 % , mentre que en l'exercici 2016 les empreses del sector
comerç representaven un 24,7 % del total d'empreses ateses. Aquest percentatge ha significat un increment del pes del sector comerç en l'atenció de l'OAE
del 2,3 % respecte al 2016.
L'evolució en dades globals del sector comerç en l'OAE durant el 2016 i 2017. En el 2017 en el nombre de comerços que han fet ús dels serveis de l'OAE s'ha
increment en un 17,1 % respecte a l'exercici 2016.
Pel que fa al Servei d'informació i tràmits de l'OAE, durant l'exercici 2017 ha tingut un increment molt important en relació a l'exercici 2016, passant a
representar un 71 % més respecte a l'any anterior (veure gràfic inferior).
Si revisem altres serveis com el d'assessorament empresarial, les dades indiquen en el 2017, un increment important passant de 59 comerços a 158
comerços atesos, el que representa un 167,8 % més respecte a l'any 2016.
Pel que fa a la resta de serveis, s'han incrementat lleugerament respecte a l'any anterior. El servei de cerca de treballadors ho ha fet en un 2 % respecte al
2016; el servei d'internacionalització en un 5,4 % en relació al 2016, i el servei de transmissió empresarial ho ha fet en un 18,2 %. El servei de Finançament
empresarial ha obtingut durant l'exercici 2017, els mateixos resultats que en el 2016.
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Evolució 2016-2017 Serveis OAE per al Comerç
Finançament, Cerca treballadors/es, Internacionalització, Transmissió empresarial
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Procedència per districtes del comerç atès a l' OAE
L'Eixample és el districte que té més pes en quant a la procedència o origen del comerç que es atès a l'OAE, amb un 22,2 %. En el segon lloc es troba el
districte de Sant Martí, amb un 16,4 % dels comerços seguit del districte de Gràcia, amb un 11,6 % dels comerços que han fet ús durant el 2017 d'algun dels
serveis de l'OAE. En quart lloc es troba el districte de Ciutat Vella amb un 10,3 %. És evident que hi ha una relació directe entre la procedència del comerç i
la ubicació de l'OAE, ja que els 3 districtes més representatius sumen el 48,9 % del total.
En la franja del mig, ens trobem a Sarrià-Sant Gervasi amb un 9,3 % i amb Sants-Montjuic amb un 7,6 % del total.
Per la banda inferior, és a dir, els districtes amb menys comerços atesos a l'OAE, són Sant Andreu amb un 5,3%, Horta-Guinardó amb un 4,9 %, Les Corts
amb un 4,7%, i Nou Barris amb un 3,4 %. Tots tenen un percentatge molt similar i coincideix amb els comerços que estan més allunyats de l'OAE.
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Procedència comerços atesos a l' OAE 2017

Sants-Montjuic
7,6 %

Sarrià-St.Gervasi
9,3 %

Ciutat Vella
10,3 %

Ciutat Vella
Eixample
22,2 %

Sant Martí
16,4 %

Eixample
Gràcia
Horta-Guinardó
Les Corts
Nou Barris

Sant Andreu
5,1 %
Nou Barris
3,4% Les Corts
4,7 %

Gràcia
11,6 %
Horta-Guinardó
4,9 %

Sant Andreu
Sant Martí
Sants-Montjuic

 Millora dels locals (Eficiència energètica, imatge exterior, accessibilitat)
Des de l’any 2014, la Direcció de Comerç, subvenciona conjuntament amb l’IMPU, actuacions per a millorar l’accessibilitat, la imatge exterior i l’eficiència
energètica de determinades zones comercials, amb l’objectiu de promocionar la millora de les condicions físiques del local comercial, fent-los més ecològics
i accessibles.
Subvencions per 3 supòsits:




Supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat
Millora de l’eficiència energètica
Millora de la imatge exterior

S’atenen totes les sol·licituds que fan els comerços, tant a títol individual com, a través d’un conveni, amb les associacions de comerciants.
Qualsevol local comercial de la ciutat, a títol individual, pot demanar ajuts per a la millora de l’eficiència energètica, la imatge exterior i l’accessibilitat del
local, per un import del 25% del pressupost de l’obra.
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Accions
-

Prova pilot al barri de Trinitat Nova per la millora de l’eficiència energètica, la imatge exterior i l’accessibilitat en establiments comercials, amb
possibilitat de reproduir-la a altres barris de la ciutat.
Es va iniciar l’any 2016 amb un treball de camp d’anàlisi de la eficiència energètica, imatge exterior i accessibilitat de 23 comerços del barri de
Trinitat Nova.
Un total de 23 comerços analitzats, 15 comerços amb propostes de millora i pressupost i 11 comerços finalment participants
Les millores proposades:
o Eficiència energètica: millores il·luminaries, incorporació de sistemes de regulació d’equips
o Imatge exterior: millora de la retolació, eliminació aparells aire condicionat a la façana, millora de tancaments, restauració i millores de
façana, tancaments comerços
o Accessibilitat: evitar els desnivells a l’accés del comerç, adequar els tancaments per ser accessible.

-

Millora de l’accessibilitat als comerços
o Projecte Casba-Ciutat Vella: des de 2013
o Projecte Sasba-Masba Sants-Montjuïc: des de 2014
o Projecte Les Corts: des de 2016

Resultats
L'any 2017, 296 comerços ha tota la ciutat han demanat ajuts per a la supressió de barreres arquitectòniques.
L'any 2016-2017, 200 comerços implicats a l’APP que permet als discapacitats visuals disposar d’informació actualitzada i reclams publicitaris a mesura que
transiten pel carrer. Impulsat per: districte de Sants-Montjuïc, l’Eix Comercial Creu Coberta i Sants Establiments Units i la cooperativa Xarxa Oberta de
Beacons.

 Programa Barcelona Comerç + Sostenible
Barcelona Comerç + Sostenible és el programa de l’Ajuntament de Barcelona, promogut per Ecologia Urbana, amb el suport de la Direcció de Comerç,
adreçat a les entitats de comerç i als comerços que han signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. La finalitat del programa és millorar la
sostenibilitat del sector comercial de Barcelona.
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Els objectius:
•
•
•
•

Promoure bones pràctiques ambientals i socials a les entitats i als seus associats, i visualitzar l’estalvi econòmic i de recursos que comporten.
Fomentar i posar en valor l’acció facilitadora de les entitats associatives del món del comerç i d’altres activitats econòmiques.
Destacar la contribució que fan les activitats econòmiques a la millora de la ciutat en termes de sostenibilitat.
Projectar la imatge d’un comerç i uns serveis que aposten per la qualitat.

Els àmbits temàtics principals d’actuació:
•
•
•
•

Compromís amb la comunitat: implicació en projectes socials, atenció a les persones amb necessitats especials, contractació responsable.
Priorització de productes de proximitat i duradors.
Reducció del consum d’energia, aigua i matèries primeres, i minimització de residus.
Promoció d’una mobilitat i un transport de mercaderies més sostenible.

Indicadors
-

111 entitats de comerç, gremis industrials i de serveis i establiments comercials han signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, 90 de les quals
han presentat el pla d'acció de sostenibilitat 2017.
3.632 activitats econòmiques s’han compromès a realitzar accions de sostenibilitat, adherint-se al pla d’acció de la seva entitat.
La Secretaria tècnica ha atès a 1364 consultes i ha realitzat 104 assessoraments presencials.

 Programa Comerç i Escoles
El programa “El comerç i les escoles” té una trajectòria de 10 anys i és una proposta impulsada per la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona. El
seu objectiu és mostrar a l’alumnat l’ampli teixit comercial arrelat a la ciutat, els seus oficis, despertar futures vocacions professionals i alhora educar per un
consum crític i responsable. El projecte s’adreça als centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, post obligatòria i centres d’educació
especial. Poden participar-hi centres públics, concertats i privats de la ciutat de Barcelona.
El programa pretén que l’alumnat conegui les característiques més significatives del comerç a Barcelona; valori la diversitat de comerços del seu entorn, els
seus productes i serveis, i sigui capaç d’elaborar criteris per a consumir de forma activa, crítica i responsable.
Oferta d’activitats del programa “El comerç i les escoles”:
-
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Visites guiades a comerços de la ciutat.
Premi Punts de llibre
Tallers sobre Consum Responsable:

-

Exposició artística itinerant “El comerç i les escoles”:
Geoemblemàtics

Participació

Centres educatius participants

2016-17 2017-18
103
99

total en el

Alumnes participants

9.450

programa

Comerços participants

57

Visites guiades
Tallers de
Consum
Punts de llibre

Visites totals
Centres educatius
Alumnes participants
Tallers de consum totals
Centres educatius
Alumnes participants
Centres educatius

362
85
7.916
81
37
1.587
56

Alumnes participants

5.572

Centres participants
Alumnes participants
Centres educatius
Geoemblemàtics Alumnes participants
Comerços emblemàtics participants
Llibre d’artista

10
246
12

12.997
62
355
91
7.501
90
31
1.946
33
3.350
20
500
15

 Promoció dels Emblemàtics
Promocionar el patrimoni comercial emblemàtic, és l’aposta ferma de l’Ajuntament de Barcelona per aquests establiments. S’estan analitzant fórmules per
augmentar-ne la protecció, més enllà de l’establert en el Pla Especial de protecció de la qualitat urbana a la ciutat de Barcelona i al catàleg de protecció
arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat. S’ha creat, a l’oficina d’Atenció a les Empreses, un servei d’atenció específic
per a aquest tipus d’establiments. Finalment, la Direcció de Comerç continua avançant en la difusió del coneixement d’aquests establiments amb diferents
eines, com la web La ruta dels emblemàtics o l’exposició fotogràfica “De tota la vida. El comerç emblemàtic de la ciutat”, la creació d’un joc de geocerca que
té dimensió internacional, o la creació d’un nou volum de la col·lecció de quaderns de viatge “L’encís del comerç emblemàtic de Barcelona”.
Geoemblemàtics: té per objectiu donar a conèixer l’alumnat participant al programa Comerç i Escoles, els comerços emblemàtics de Barcelona mitjançant la
creació d’una ruta de geocatxing, la qual cosa permet prendre consciència del seu valor històric, cultural i social.
També se seguirà coordinant la creació de rutes d’emblemàtics amb el Consorci de Turisme de Barcelona.
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2.1.2. Suport al territori
 Projectes territorials
Treballem conjuntament amb els Districtes les propostes que s’ajusten a les seves necessitats d’acord a les actuacions de la mesura de govern. Aquestes
iniciatives han d’estar alineades amb els objectius del pla de treball de comerç de la ciutat. Acordem el suport econòmic per dinamitzar zones amb una
presència comercial escassa, per millorar l’associacionisme, la creació de noves associacions, la coordinació i la cooperació entre entitats o associacions,
entre els mercats i els comerços del voltant; la realització d’un pla estratègic de l’associació amb les dades derivades de model de gestió, el pla de
comunicació i el pla d’acció, l’anàlisi de determinades zones amb comerç dispers per establir fórmules de dinamització, etcètera.
El receptor de l’aportació econòmica és el Districte, que, juntament amb la Direcció de Comerç, treballa en les diferents iniciatives que es consideren
necessàries. A partir d’aquí s’acorda l’aportació econòmica, que és diferent en cada districte i variable en funció de les necessitats detectades. La gestió
tècnica i econòmica la fa cada districte, així com l’avaluació. Posteriorment, es treballa de nou amb la Direcció de Comerç per acordar el suport de l’any en
curs.
Això permet treballar des d’una perspectiva estratègica amb una òptica més integral i territorial, mostrar una coordinació entre àrea i territori, que fa més
sòlids els criteris acordats, apoderar el districte, no només pel suport tècnic sinó perquè disposa de recursos i, en darrer terme, permet la coordinació
d’iniciatives i recursos que les diferents àrees o sectors fan arribar als districtes.
L'any 2017, la Direcció de Comerç va posar a disposició dels 10 districtes la següent dotació econòmica de 600.000 euros.
-

350.000€, per a projectes de dinamització al territori vinculats a diferents necessitats
250.000€, per a projectes de dinamització durant la campanya de Nadal

Els projectes a nivell territorial estan vinculats a set aspectes fonamentals coherents amb els plans de desenvolupament econòmic dels districtes i la mesura
de govern Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Organització
Projectes de promoció
Competitivitat, innovació i transformació digital
Millora del teixit comercial
Millora del teixit associatiu
Sinergies entre sectors: turisme, cultura, restauració
Increment de les sinergies entre comerç i mercats

-

Sinèrgies amb Turisme


Barcelona Shopping City

Barcelona Shopping City és un programa per posicionar Barcelona com una ciutat destí de compres.
(http://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/page/1993/barcelona-shopping-city.html)
Els visitants volen conèixer establiments únics, singulars, genuïns i viure experiències autèntiques, a diferents zones de la ciutat, que ofereixen una
experiència de compra singular. Amb aquest programa es vol potenciar que es visitin els barris explicant les experiències de compra de les que pot gaudir en
aquests establiments “únics”.
Accions:

-

Projecte Unique Shops
Les Barcelona Unique Shops són botigues singulars que ofereixen una experiència de compra única i que es troben situades en
diferents barris de Barcelona, oferint als visitants alternatives per conèixer altres zones de la ciutat. Són establiments d'artesans, de
dissenyadors treballant en el seu taller o de marques locals, comerços amb més de 100 anys d'història, de productes
delicatessen gastronòmics fets aquí, botigues per descobrir l'art i el disseny dels museus o la moda sostenible.
L’objectiu del programa és Notorietat dels atributs de Barcelona com a ciutat de compres per la diversitat de la oferta comercial dels
eixos, zones, experiències de compra i establiments únics.

Les eines de promoció:
Dins els discursos i suports del programa Barcelona Shopping City (dossier de premsa, presentacions, shopping tours, presstrips, xarxes socials i
agenda visit Barcelona)
- Guia establiments singulars “Barcelona Unique Shops”, de format lleuger, econòmic i insostenible
- Incorporació apartat “Barcelona Unique Shops” dins del web amb fitxes per cadascun dels establiments que hi formen part
- Presència dins de les accions especials de màrqueting i campanyes digitals

-
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-

Incorporació d’aquestes botigues dins dels walking tours que es demanin per a diferents experts o influencers.

- Número total d'establiments temàtics: 126, dels quals 56 són de Barcelona Shopping Line

-

Projecte Genuine Shops: És una ruta guiada per les botigues més inspiradores del centre de la ciutat (comerços centenaris, moderns ateliers de
dissenyadors locals, tendes gourmet, d’artesania, moda, joies o accessoris).


Campanya de Nadal a la premsa digital internacional

El cap de setmana anterior a Nadal es fa una campanya per donar un impuls al comerç en mitjans digitals internacionals. Durant el 2017 s’ha fet un reforç
d’aquesta campanya en les pròpies dates de Nadal als diaris The Guardian, Daily Mail, Le Monde, Le Figaro, Corriere della Sera, La Gazzeta dello Sport.

2.2.

Enfortiment del teixit associatiu
L’associacionisme comercial és una eina fonamental per definir i implementar, des del territori, les estratègies que permetin donar
respostes als respostes concrets. La qualitat en la gestió i el tipus de projectes de les associacions esdevé un element fonamentar pel
desenvolupament i creixement del comerç de proximitat. Des de la Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats es fa una aposta per la
professionalització del seus representants i gestors, així com oferir el suport econòmic, logístic, d’assessorament, formació, facilitació per
la generació d’idees i fórmules diverses d’innovació perquè en definitiva són també responsables del desenvolupament econòmic de
proximitat.

 Formació
Xarxa Comercial en Creixement
El Programa Xarxa Comercial en Creixement té per objectiu millorar la competència professional de les persones dinamitzadores de les entitats comercials,
així com dels membres de les juntes que les gestionen per així contribuir a millorar la gestió de les entitats associatives i reforçar el paper i les funcions per
empoderar el teixit comercial dels territoris als que representen.
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1.

Objectiu: Contribuir a millorar la gestió de les entitats associatives i reforçar el seu paper, tot millorant la competència professional de les persones
dinamitzadores de les entitats comercials així com dels membres de les juntes que les gestionen.

2.

Com ho fem: Reformulant les edicions anteriors i convertir-ho amb un programa amb una durada de 40 hores estructurades en dos blocs: un bloc
formatiu grupal de 30 hores de durada que permeti compartir les bones pràctiques i generar xarxa i sinèrgies entre les associacions participants, i un
segon bloc d’assessorament i acompanyament individualitzat de 10 hores de durada per a cada participant.

3.

Resultats: Obtenció d’un pla estratègic o un pla de treball que contribueixi als processos de modernització, transformació i enfortiment de les
estructures de les associacions participants.

4.

Dades de seguiment:

S’han reconvertit les càpsules d’edicions anteriors en 4 mòduls formatius en les matèries de planificació estratègica (10 hores), objectius operatius (10
hores), gestió d’associacions (5 hores) i relació amb els socis (5 hores) que s’han complementat amb 10 hores d’assessorament individualitzat a les
associacions.

Enguany s’han realitzat 2 edicions del programa que a la pràctica han suposat un total de 60 hores de formació i 232 hores d’assessorament al teixit
associatiu comercial de la ciutat durant el període de octubre 2017 a gener 2018.
En total s’han format 23 participants que representen a 25 associacions on 22 d’elles han elaborat un pla estratègic de l’entitat
5.

Evolució del programa 2016-2017

El programa com a tal ha anat evolucionant de ser un programa amb mòduls relacionats amb la gestió de les associacions comercials, que es distribuïen al
llarg de l'any , a ser en el 2017, un programa que ha comptat amb dues edicions i que ha canviat el seu format, convertint-se en un programa amb un enfoc
més gerencial i estratègic amb unes hores de capacitació grupal (30 hores) i unes hores d'assessorament amb cada entitat participant per elaborar el pla
estratègic de creixement de l'entitat.
Hi ha un increment significatiu en el nombre de participants que passa de 16 al 2016 a 23 en el 2017, cosa que suposa un increment del 144%.
També s’experimenta un increment significatiu en el nombre d’associacions o eixos que participen al programa, passant de 14 al 2016 a 25 en el 2017, cosa
que suposa un increment del 179%.
6.
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Dades districtes 2017

Pel que fa als districtes, han participat tot menys Sarrià-Sant Gervasi i cal destacat el nombre d’associacions que han participats en aquest tres districtes,
Sant Andreu (5), Horta-Guinardó (4) i Ciutat Vella (3). .

 Suport econòmic
-

Subvencions de proximitat i promoció econòmica

L’any 2017 s'han subvencionat a aquelles entitats que duguessin a terme activitats relacionades amb la promoció del comerç de proximitat a la
ciutat de Barcelona. Aquests ajuts econòmics són per fomentar activitats d’interès públic o social que dinamitzin el comerç urbà de proximitat
i la promoció de l’associacionisme comercial, ja sigui territorial o sectorial, i la millora de la sostenibilitat dels establiments.

Taula. Dades evolutives 2016-2018(prov) de les subvencions de proximitat i promoció econòmica
Entitats que han sol·licitat subvenció
Projectes presentats
Projectes atorgats
Projectes atorgats per àmbits:
Accions de dinamització
Accions de dinamització de Nadal
Accions formatives
Reforç de les estructures associatives
Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç
Import total atorgat

-

2016
122
280
233

2017
113
230
188

2018 (provisional)
118
240
210

90
32
23
67
21
1.276.540,00€

88

103

18
63
19
1.248.650€

20
68
19
1.495.075€

Subvencions per l'enllumenat Nadalenc

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren per promoure el comerç de proximitat durant la
campanya de Nadal. Una de les accions principals és l’enllumenat nadalenc, que es fa per iniciativa de les esmentades associacions.
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Amb l’objectiu de donar suport a aquesta iniciativa del comerç de Barcelona, l’Ajuntament impulsa una línia d’ajut a la campanya d’enllumenat nadalenc als
carrers de la ciutat.
Subvencions atorgades a les associacions de comerciants (per districtes)
Districte
Ciutat Vella
L’Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià – Sant Gervasi
Gràcia
Horta – Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Total

2016
Nombre d’associacions
Import total atorgat
14
166.527,85€
14
224.413,14€
4
67.123,39€
1
4.537,00€
3
70.909,02€
15
73.489,78€
4
50.934,95€
10
30.154,47€
6
66.710,32€
6
52.950,35€
77
807.750,27€

2017
Nombre d’associacions
Import total atorgat
20
153.646,48 €
14
201.491,08 €
4
72.822,46 €
1
3.811,50 €
2
19.863,94 €
13
64.413,34 €
4
44.915,20 €
7
25.028,35 €
9
59.126,10 €
5
52.256,87 €
79
697.375,32

Enllumenat nadalenc de determinades vies de la ciutat
S’ha fet un contracte per la instal·lació manteniment i desmuntatge de l’enllumenat nadalenc a determinades vies de la ciutat de Barcelona. S'actua amb 3
criteris: 1. que les llums siguin de propietat municipal, com és el cas de l'enllumenat nadalenc de Gran Via CC i Aragó, 2. o que siguin zones afectades per
obres de llarga durada o 3. zones dintre dels projectes Pla de Baris i Treball als barris.
El 2017, la Direcció de Comerç, a part d'il·luminar amb aquelles de la seva propietat, va introduir dos criteris nous en el procediment obert per tal de donar
suport del 100% de finançament, respecte a trams de carrers on el teixit comercial es trobava afectat per obres de llarga durada, entenent aquella d’una
duració mínima d’un any, precisant que les mesures d’ajut seran d’aplicació durant la mateixa obra i s’estendran fins a un termini de sis mesos a partir de la
finalització de l’obra amb l’objectiu de dinamitzar l’entorn comercial afectat i recuperar la vitalitat comercial prèvia a les obres. I l’altre criteri, va ser en
relació a trams de carrers, que es troben en zones dintre del projecte Pla de Barris (2016-2020) i Treball als barris, ja que són zones amb una oferta
comercial molt limitada amb zones de desertització comercial. Comerç molt afectat per la crisi pel baix nivell de renda mitjana dels barris respecte al conjunt
de la ciutat.

Trams inclosos al 2017
Carrer Aragó (tram comprès entre els carrers Bailèn i Aribau) Gran Via de les Corts Catalanes (tram comprès entre els carrers Bailèn i Muntaner)
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Per districte:
Sants-Montjuïc: La Marina; Poble
Sec ;Sants-Badal

Nou Barris: Zona Nord (Ciutat
Meridiana, Vallbona, Torre Baró),
Roquetes, Trinitat Nova, Canyelles

Sant Andreu: La Sagrera, Onze de
setembre, Mercat del Bon Pastor,
Mercat de Sant Andreu, Trinitat
Vella, Baró de Viver

Sant Martí: Avinguda Icària

PRESSUPOST
Contracte adjudicat per valor de 140.945,70 €
Emmagatzematge llums Gran Via i Aragó: 15.258,10 €

-

Subvencions per a la transformació digital de les associacions de comerciants territorials

La Mesura de Govern de Transformació digital estableix un model que facilitarà l'evolució gradual del comerç actual cap a una proposta de comerç
omnicanal. Un dels instruments contemplats dintre de la Mesura, són les subvencions dirigides al comerç individual o a les associacions i entitats comercials.
Les subvencions per comerç individual són per obtenció de presència bàsica o amplia a internet, per desenvolupar una presència activa i una comunicació
amb els seus clients o evolucionar cap a comerç digital. Inici el 10 d’abril de 2018


Suport tècnic
-

Associacionisme multicultural

Incorporar el comerç culturalment divers en les estructures associatives del sector com a fórmula per poder accedir al coneixement i reconeixement dels
seus drets i deures, als recursos de promoció i l’oportunitat de poder aportar en un context on el denominador comú és la promoció del negoci. El comerç
de Barcelona ja no s’entén sense considerar aquesta dimensió d’interculturalitat. El treball és l’eina de més potència integradora. En aquesta línia, la
presència comercial ofereix una oportunitat a les persones d’origen divers de visualitzar-se com a emprenedors i emprenedores que contribueixen a crear
ciutat. L’experiència pionera al barri de Fort Pienc i Sant Antoni mostra que la mediació cultural i lingüística és fonamental, però cal continuar amb
programes i campanyes que fomentin una mirada àmplia, la igualtat d’oportunitats als recursos de la ciutat i, molt especialment, a partir d’actuacions que
garanteixin els drets i les obligacions amb una equitat absoluta. Formar en interculturalitat i acompanyar els i les professionals que dinamitzen les
associacions comercials és un primer pas per apropar-se a aquesta realitat dels nostres barris.
L’objectiu d’aquesta acció és incorporar el comerç culturalment divers a les estructures associatives de comerç, i facilitar l’accés a la informació del comerç
de proximitat regentat per persones d’origen divers en relació a les normatives i accions necessàries per garantir la seguretat alimentària (traducció de
materials, difusió de normativa...)
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Com ho fem: amb Assessorament i acompanyament tècnic intercultural, de mediació, traducció i interpretació; amb suport a comerciants amb dificultats
culturals i lingüístiques per accedir als recursos de suport al comerç de la ciutat; amb accions per facilitar la incorporació del comerç divers en les estructures
associatives dels districtes i amb l'elaboració de materials (guies informatives, vídeos..)
Resultats de la prova pilot
S'ha treballat amb la comunitat d'origen xinès a través de 2 associacions de comerciants del districte de Sants-Montjuïc:
o

o

Associació de Comerciants de La Marina:
Incorporació de 3 nous socis
Falca de radio La Marina
Curs d'utilització del mòbil per als veïns de La Marina, que impartirà un dels nous socis
Associació de Sants Establiments Units:
Incorporació de 3 nous socis
Falca de radio Sants
Realització de 3 vídeos dels 3 nous socis

-De forma transversal, s'ha traduït al xinès de tots els materials de comunicació impresos i s'han fet accions formatives per dinamitzadors, juntes i
comerciants que regenten comerços d'origen culturalment divers.

2.3.

Campanyes
 Comunicació

Campanya de comunicació Comerç i Mercats de Barcelona 2017-18
Campanya de conscienciació i sensibilització de la ciutadania per fomentar l’elecció del comerç de barri i els mercats com a opció comercial preferent, amb 3
fases: llançament a finals de 2017 i la d'expansió i tancament al llarg de 2018
Claim:
“El comerç de Barcelona sona bé”: El ritme del barri és únic gràcies a les històries dels petits comerços i mercats.
Els barris de Barcelona estan vius. Tenen olors, colors, històries i també
sons. I tot això, és gràcies als petits comerços i mercats del barri. Amb la
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seva feina i dedicació, porten el ritme als barris. Fan que el barri estigui viu,
tingui històries i segueixi en moviment.
Els comerciants i paradistes són els principals actors que ens mantenen en
marxa i ara es mereixen que els escoltem...
Dos eixos claus de la campanya: Les històries dels paradistes i comerciants i
una rumba del comerç de proximitat
La inversió total de la campanya és de 840.812€, dels quals es destinen 747.143,99 € en publicitat, 86.300 de creativitat i 7.368 de producció de materials.

Actualització del web de comerç
El suport a la innovació és un dels pilars de la Direcció de Comerç, juntament amb la difusió dels principis de proximitat, sostenibilitat i responsabilitat. Així
com promoure la digitalització dels comerços de la ciutat i a concebre la pàgina web com a una eina fonamental per a donar a conèixer totes les iniciatives
municipals en aquest àmbit.
Per aquest motiu es fa necessari redissenyar el web actual per estructurar-lo en funció de les línies de treball vigents i enfocar-lo més als interessos de la
ciutadania, així com donar a conèixer les iniciatives dirigides al comerç de la ciutat., que està en procés d'actualització.
La pàgina web del comerç de la ciutat de Barcelona està operativa des de l'any 2003 amb objectius de difondre als comerciants, eines, recursos, documents
del seu interès. Vol ser un canal de comunicació i col·laboració entre l’Ajuntament, les entitats, el comerç i els barcelonins i actualment s'està treballant per
a que sigui un web d'interès per a les persones consumidores de la ciutat. www.bcn.cat/comerc

Promoció als mitjans i les xarxes socials
L’any 2016, la pàgina web del comerç va rebre 113.189 visitants únics, que van accedir un total de 127.624 vegades i van consultar 224.893 pàgines. Així, els
visitants directes han anat augmentant al llarg de tot l’any, especialment al quart trimestre. La difusió de certes campanyes fomenta aquest increment per
buscar informació de qualitat.

Xarxes socials:
L’Ajuntament de Barcelona està utilitzant les xarxes socials per fer-se ressò de les notícies relacionades amb el comerç de la ciutat.
 Twitter és l’eina més emprada per arribar a la pàgina web, sobretot en mesos específics de l’any. Al llarg del 2016-2017, els seguidors han arribat a
3.261
 YouTube recull els reportatges audiovisuals apareguts a la secció “Darrera el taulell”
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Flickr, on es publiquen les fotografies de diversos actes relacionats amb el comerç

 Nadal
La Direcció de Comerç participa en l'organització de la campanya de Nadal de ciutat, amb una derivada pròpia , que es coordina a través de la Taula de
Nadal.
Les activitats més destacades d'aquest 2017 han estat:
L'autèntic paper del nadal
La Direcció de comerç, amb la col·laboració de la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, ha impulsat per segon any consecutiu una campanya per
fomentar el comerç de proximitat i els mercats i conscienciar de la importància que té comprar i mantenir viu el barri on vivim, passegem i/o comprem. Una
acció de sensibilització per a un Nadal solidari, sostenible, de convivència i de participació als barris, alhora que una aposta decidida pel comerç de
proximitat.
Objectius de la campanya: promoure el comerç de proximitat situant casetes de fusta on s’emboliquen gratuïtament els regals comprats a les botigues del
barri, i realització d’una campanya de comunicació específica que expliqui la proposta i que fomenti el consum sostenible i responsable de producte local.
En aquesta 2º edició, s'ha ampliat el número de casetes de 10 a 15, repartides en els 10 districtes de la ciutat, on els ciutadans podien demanar que
emboliquessin els seus regals aportant un (o varis) tiquets de compra de productes comprats en botigues de barri.
Indicadors:
- Total regals embolicats 2017: 13.851 regals (12 dies, 15 casetes)
Total regals embolicats 2016: 12.662 regals (15 dies, 10 casetes)

Concurs d'aparadors de Nadal
Amb la intenció de promoure el petit comerç en la campanya comercial més important del calendari, s'ha convocat una tercera edició del concurs
d’ornamentació nadalenca d’aparadors. Aquest concurs ha tingut lloc a 9 barris (Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Torre Baró, Ciutat Meridiana,
Roquetes, Trinitat Nova, Besòs-Maresme i La Marina) els quals mostren uns dels índex de renda per família més baixos de la ciutat, entre 39,2 i 72 punts,
tenint en compte que la mitja de Barcelona és 100. Aquests barris formen part dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc.
L’objectiu d’aquest concurs és el de contribuir a la dinamització i promoció de l’activitat comercial d’aquests barris, així com la de millorar el comerç de
proximitat, fent més atractiva la seva oferta cap als ciutadans i ciutadanes.
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Amb aquesta iniciativa es pretén aconseguir la màxima implicació dels comerciants de per contribuir a aquest objectiu. La dotació econòmica total és de de
300 € per a cadascun dels comerços guanyadors (un per barri participant).
Indicadors:
L’any 2016 van participar 60 comerços de 8 barris dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc. L'any 2017 han participat 55
comerços dels mateixos 8 barris.

Els llums de nadal il·luminen els aparadors
L’Ajuntament de Barcelona i BCD Barcelona Centre de Disseny han organitzat una acció de dinamització del comerç al carrer Major de Sarrià, amb la
col·laboració de l’Eix Sarrià.
Una incitativa que ha tingut com objectiu innovar en el comerç minorista i que ha convidat a 10 botigues i a 7 escoles de disseny a crear uns aparadors
especials durant la campanya de Nadal.
La idea essencial és que l’enllumenat de Nadal, subscrit fins ara al carrer, envaeixi i il·lumini les vitrines de les botigues i esdevingui la part fonamental d’un
projecte de disseny d’aparadorisme.
Cada escola ha treballat en el disseny i la producció d’1 o 2 aparadors i ha designat un tutor per fer el seguiment de cada projecte. Els estudiants han
desenvolupat un projecte integral de disseny prenent com a referència la mida de l’aparador de la botiga adjudicada i han treballat amb materials
reciclables i sostenibles i amb un pressupost tancat per dur a terme la producció.
Els comerciants i els estudiants han treballat estretament per trobar la millor solució d’aparadorisme dels productes que habitualment exposa l’establiment
i han consensuat el projecte final.

 Premi Comerç de Barcelona. 20a edició
Fa just 20 anys, el 1997, es va fer a Barcelona la 1a edició dels Premis Comerç, també coneguts com “Barcelona, la millor botiga del món”. Va ser una
iniciativa que va néixer del món del comerç barceloní perquè es valorés i es reconegués l’esforç dels comerciants en favor de la innovació, la regeneració i la
seva empenta en un sector econòmic cabdal per l’economia de la ciutat. L’Ajuntament d’aleshores va recollir el guant i va organitzar un lliurament de
premis que fins avui és un homenatge al comerç i als comerciants barcelonins. La festa del comerç de Barcelona.
L’edició del 2016 va fer un pas endavant oferint a les iniciatives premiades un conjunt de serveis i productes de formació, màrqueting i comunicació que han
valorat molt positivament. L’objectiu del premi, a més de valorar allò que està ben fet, és donar eines per incentivar que hi hagi un procés de millora
continua.
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Com a novetat d’aquest any 2017, els premis de comerç i mercats s’han entregat de comerciant a comerciant: lliuraven els premis comerços emblemàtics
que han estat premiats al llarg d’aquests 20 anys.

3.

ABORDATGE DE NOUS PROJECTES ESTRATÈGICS
3.1. Promoció d'ocupació dels locals en planta baixa
Projecte que té per objecte dissenyar una política activa per l’ocupació de locals buits de la ciutat per reforçar l’atractivitat de les zones amb menys
ocupació d’activitat, ja sigui comercial, de serveis, social o cultural. Cal impulsar l’aixecament de persianes de locals buits.
Els resultats de l’inventari de locals sobre les activitats econòmiques en planta baixa, ens permet estudiar diverses variables i analitzar les dades per poder
fonamentar les decisions sobre projectes i actuacions pertinents. En concret, s’està treballant en la definició de diferents tipus de models per incentivar
l’obertura de locals buits, amb diversos tipus d’activitats, a les zones amb poca densitat d’activitat en planta baixa.
Tota la informació que generi aquest projecte, s’integrarà al Sistema d’Informació integral d'activitats econòmiques que també s’està treballant..

3.2. Sistema d'informació
El canvi del marc normatiu (IAE) va suposar una pèrdua important d'informació per a la gestió relacionada amb qualsevol tipus d'activitat econòmica a la
ciutat. La informació relacionada amb les activitats econòmiques es va fragmentar en diferents àmbits (Llicències, impost de residus, inspeccions, promoció
econòmica, desenvolupament local....).
En general, les administracions locals, treballen en sistemes de normalització de les bases de dades relacionades amb les persones, el territori i les gestions
derivades dels serveis públics. L'esforç per inventariar i gestionar les activitats econòmiques s'ha plantejat de forma parcial d'acord amb les necessitats de
cada moment i àmbit de gestió. És manifest les transformacions continues del comerç urbà i les noves tendències que el reconfiguren a gran velocitat. La
informació aconseguida (Inventaris de locals, activitats econòmiques, empreses,...), en cada cas, mostra una gran volatilitat i un impacte específic a l'àmbit
que l'ha proporcionat.
La Direcció de Comerç impulsa el desenvolupament d'una prova pilot sobre un possible Sistema d'Informació Integral dels Espais i de les Activitats
Econòmiques de Barcelona (EIAE).
El projecte vol sistematitzar l’actualització continua de la informació i la posada en valor d’una base de dades de comerços, mitjançant el desenvolupament
d’un sistema que integri diferents fonts d’informació, l’aplicació d’un model distribuït de gestió i l’elaboració de productes, serveis i eines per a
l’apoderament del teixit comercial.
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En aquest sentit, aquest sistema pretén un desenvolupament d'un sistema per integrar i normalitzar la informació de les activitats econòmiques i dels
espais (locals) que contenen o són susceptibles de contenir activitats econòmiques.
Aquesta base de dades serà la referència corporativa per la construcció de productes i serveis adreçats, entre altres, al teixit comercial, estructura
econòmica, desenvolupadors externs a l'ajuntament o d'anàlisi estratègica en l'àmbit del desenvolupament local. Conceptualment serà un node obert d'una
xarxa de sistemes d'informació. Les aplicacions informàtiques i en especial el sistema d'integració (interoperabilitat interna i externa) es construiran amb la
nova metodologia de desenvolupament àgil i amb programari lliure i obert.

3.3. Pla de transformació digital
La crisi ha perjudicat el comerç de proximitat, però també ha ofert una oportunitat de replantejament del comerç minorista. Les fórmules utilitzades fins ara
per promoure el comerç ja no són suficients i potser tampoc adequades. El gran repte a hores d’ara és millorar la competitivitat i la sostenibilitat dels
negocis considerant l’adaptació als nous hàbits de consum, la innovació, la incorporació de les noves tecnologies amb nous canals de venda i noves formes
de comunicació i difusió.
La competitivitat del comerç de proximitat requereix, entre d’altres, de l’adopció per part d’aquest comerç dels serveis i estratègies comercials que ja
desenvolupen les cadenes, les grans marques i altres canals de venda.
Partim dels aprenentatges que ens han ofert les diverses proves pilot o la implementació de programes, d’altra banda a finals del 2016 es va realitzar una
aproximació al nivell de Maduresa Digital del Comerç de la ciutat.
Per tal de dissenyar una part de l’estratègia es van definir diferents nivells de maduresa digital que permeten identificar l’estat del comerç en el seu procés
de transformació digital:
 Sense presència: el comerç no té presència pròpia a Internet i per tant pràcticament no té possibilitat de comunicar-se digitalment amb els
consumidors
 Presència bàsica: el comerç té presència a Internet ja sigui perquè té implementada la web del negoci o bé perquè té creat algun perfil de xarxes
socials, però aquesta presència no s’utilitza per comunicar amb els consumidors.
 Presència àmplia: el comerç disposa de presència a Internet amb web adaptada per dispositius mòbils i alguns perfils de xarxes socials, utilitzant
esporàdicament els diferents canals online per comunicar-se amb els seus consumidors
 Presència activa: el comerç utilitza activament els diferents canals online per interaccionar amb el consumidor desenvolupant una estratègia de
màrqueting digital i iniciant les seves vendes a través del canal online.
 Comerç digital: el comerç utilitza àmpliament els canals online i part del seu volum de negoci es gestiona digitalment formant part d’una estratègia
omnicanal.
Mesura de Govern de Transformació digital
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La mesura de govern que estableix un model de transformació digital del comerç de la ciutat de Barcelona que facilitarà l’evolució gradual del model
comercial actual cap a una proposta comercial omnicanal on s’uneixin les virtuts i avantatges del model del comerç de proximitat amb presència a la trama
urbana amb les del comerç digital.

Les entitats comercials, territorials o sectorials són un actor clau per dinamitzar i afavorir la transformació digital del comerç i, per aquest motiu, també
s’estableixen línies de treball perquè realitzin la seva transformació digital i actuïn com a prescriptors de la transformació dels establiments associats
ampliant les seves carteres de serveis.
Proposem un itinerari de transformació per cada comerç, establint un conjunt d’activitats i un sistema d’acompanyament que permet al comerç anar
avançant, iterativament en el temps, en els diferents nivells de maduresa, així com un itinerari per les associacions comercials territorials o sectorials que
facin de prescriptores dels seus negocis associats.
Per tant, aquest itinerari de transformació està dirigit tant a comerços individuals com a associacions comercials i té cinc pilars principals:
2.
3.
4.
5.
6.
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Formació: Definició d’itineraris de formació en funció el nivell de maduresa digital de cada comerç.
Assessorament i acompanyament: servei d’assessorament i acompanyament en el seu procés de transformació digital ofert des de l’OAE.
Suport econòmic: definició de diferents ajuts econòmics que facilitin les inversions necessàries que ha de fer el comerç per realitzar la seva
transformació digital
Coneixement: recull d’informació sobre la transformació digital per al comerç, les noves tecnologies i experiències d’altres comerços o de les proves
pilot
Noves solucions: desplegament en el territori de solucions pel comerç per tal d’experimentar noves tecnologies, obtenir coneixement i accelerar la seva
transformació digital.

El petit comerç en general, disposa de pocs recursos i cert desconeixement de com realitzar la seva transformació digital, aquesta mesura de govern
estableix també un model de capacitació, suport tècnic i econòmic que faciliti l’esmentada transformació. Les subvencions ja s’ha anomenat en l’apartat
2.1.1.

-
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Noves solucions:

El desplegament de noves solucions tecnològiques per al comerç en forma de proves pilot són un element clau que permet accelerar el procés de
transformació digital del comerç, experimentar i estendre el coneixement i beneficis obtinguts a altres zones de la ciutat després d’avaluar el desplegament
de les diferents iniciatives de compra en línia, o la plataforma de fidelització, per dissenyar noves línies i fórmules.
En aquest àmbit es recullen les experiències ja realitzades, com la implantació als mercats de serveis de venda en línia i enviament a domicili mitjançant les
plataformes Manzaning (Mercat de Sant Gervasi, Mercat de Lesseps, Mercat de Provençals i mercat de Galvany) i Ulabox (Mercat del Ninot).
També es recullen les noves solucions en fase de definició o desplegament i que tenen una implantació prevista durant l’any 2018, com és una plataforma
de fidelització amb implantació a diferents mercats i eixos comercials de l’Eixample.

3.4. BIDS - APEU
L’Ajuntament de Barcelona, al setembre de 2016, va posar en marxa una comissió d’experts amb l’objectiu de definir la millor manera d’implantar
alternatives que suposen l'articulació de formes de col·laboració publico-privada per aconseguir els millors resultats en l'objectiu comú d'impulsar el comerç
urbà. Aquests mecanismes de col·laboració públic-privada o d’autogestió, són molt nombrosos en diferents ciutats del món, i tenen com a objectiu
revitalitzar diferents zones, especialment els espais amb mes centralitat, però també s'han donat experiències en altres àmbits, com poden ser les zones
industrials dels polígons urbans o revitalització de zones turístiques.
L’objectiu és adaptar el model de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana a les característiques pròpies de la ciutat de Barcelona. És important assenyalar
que les APEU, no ham de ser instruments alternatius als serveis públics ni han de pretendre substituir les iniciatives privades, sinó que apareixen per oferir
mecanismes addicionals que resulten molt útils per ajudar a millorar els resultats de la gestió de les zones comercials urbanes on s'implanten.
Respecte les proves pilot a Sant Andreu i El Born, cada entitat ha estat treballant en la creació del seu Pla Estratègic, això comporta un seguit de reflexions i
actuacions internes per enfortir les associacions i generar consens en projectes comuns. La prova pilot es troba en aquesta fase.
Les accions que s’han realitzat són l’organització de Jornades de reflexió sobre el model d’APEU, conjuntament amb IESE, entre el març i el maig de 2017,
l’anàlisi DAFO i la proposta de pla estratègic de les dues zones de les proves pilot, i una reunió amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat (15
febrer 2018) per conèixer com està el desenvolupament normatiu que permetria a les administracions locals iniciar aquesta iniciativa i oferir la nostra
col·laboració.

3.5. Observatori de Comerç
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L'any 2017 s'ha començat a treballar en la creació de l’Observatori del Comerç de Barcelona, que també contemplarà dades rellevants sobre Mercats
Municipals i sobre el sector de la restauració.
El seu objectiu és donar suport a la ciutadania, als comerciants, i a l’Ajuntament en l’assoliment de tres objectius i àmbits principals:
a)Poder analitzar constantment aquestes tendències, conèixer moviments i noves fórmules interessants, innovacions, no tan sols a nivell local, sinó en la
lògica global en la qual la ciutat està immersa en la majoria d’àmbits.
b)Tenir elements i coneixement de qualitat per aconseguir un doble propòsit: d’una banda, que les institucions tinguin la millor informació per alimentar
la presa de decisions i, de l’altra, perquè es pugui abordar el disseny de polítiques noves que permetin continuar millorant les condicions del sector i la
satisfacció de les necessitats de la ciutadania
c)Poder oferir a tots els agents implicats en el comerç (comerciants, consumidors, altres sectors econòmics relacionats, ciutadania) eines que els
permetin, conèixer la realitat.
Es tracta de construir una eina per poder consultar, de manera indexada, el coneixement existent del sector comercial a partir de documentar i
desenvolupar:
• Casos d’èxit.
• Bones pràctiques.
• Càpsules de coneixement.
• Anàlisis i estudis acadèmics.
• Informes específics sobre nínxols de demanda i tendències.
• Articles d’interès.
• Aspectes normatius.
El seu origen està en els estudis i enquestes que venen realitzant-se des de la direcció de comerç des de fa mes de 10 anys, així com els fets per l’IMMB o
altres sistemes d’informació que estiguin a l’abast municipal.

4.

PROJECTES RELLEVANTS DELS MERCATS MUNICIPALS
4.1 Remodelació de mercats
Sant Antoni:
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Adjudicat supermercat alimentari (Lidl). Ha iniciat obres.
Iniciades obres dels establiments.
Obres d’urbanització de l’entorn i mercat dominical en marxa. Entrega 7 de maig.
Adjudicació del segon local comercial no alimentari tràmit.
Altres espais: museu (pendent de redactar projecte), espais veïnals (projecte en redacció).
D’acord amb els I les paradistes, l’inici d’activitat serà a finals de maig.

Vall d’Hebrón:




Obres en marxa. Complexitat per l’estat estructural de l’edifici.
Adjudicat supermercat alimentari (Lidl).
Finalització 4art trimestre 2018.

Bon Pastor:



Obres en marxa. Finalització 4art trimestre 2018.
Concurs supermercat alimentari desert. En negociació amb empreses del sector.

Sant Andreu:





Trasllat al mercat provisional al novembre de 2017.
Projecte enderroc en redacció. Previst juliol-agost 2018.
Projecte executiu del mercat definitiu, incorporant requeriments des del punt de vista de l’impacte arquitectònic.
Inici d’obres 4rt trimestre 2018. Durada 18 mesos.

Abaceria:




Iniciades obres mercat provisional. Trasllat primera quinzena de juny.
Projecte d’enderroc en redacció. Previsió 4art trimestre 2018.
Pendent licitació de projecte executiu del mercat definitiu. Previsió d’adjudicació setembre 2018.

Mercats amb actuacions singulars:
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Carmel: concentració comercial, alliberament illes per passadís central (2018). Estudi de projecte per 2019 d’actuació d’accessos i façana.





Sagrada Família: reordenació de l’espai del mercat d’acord amb el projecte de desenvolupament de l’illa d’equipaments.
Besòs: concentració comercial i modificació accessos (2018)
Lesseps: Substitució escala mecànica per ascensors en projecte (2019).

Futures remodelacions (proper mandat):



Montserrat: redacció d’avantprojecte de remodelació.
Galvany: Projecte de canvi d’instal.lació elèctrica, nou centre de transformació al 2018 i nova instal.lació elèctrica al 2019. Licitació projecte de
restitució de coberta al 2018.

4.2. Pla Estratègic de Mercats de Barcelona. 2015-2025.
Mesura Govern Boqueria:





Seguiment dels punts recollits a la Mesura.
Accions físiques: enderroc d’una illa de parades i previsió d’una segona; canvi d’il·luminació en licitació (2018); en projecte canvi de paviment i
sortides de fum.
Reglament intern del mercat, en negociació.
Disciplina: expedients sancionadors.

Nous Estatuts Associacions mercats:


Presentada proposta als comerciants.

Innovació i digitalització:




noves solucions en fase de definició o desplegament i que tenen una implantació prevista durant l’any 2018, com és una Plataforma de fidelització
amb implantació a diferents mercats i eixos comercials de l’Eixample.
Compra on line: en marxa pilot en Ninot (Ulabox) i Sant Gervasi, Galvany, Provençals i Lesseps (Manzaning).
Impuls d’altres accions I projectes (webs, xarxes,…) mitjançant convocatòria de subvencions.

4.3. Comunicació i promoció
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5.

Campanya de comunicació conjunta Comerç-Mercats: “El comerç de Barcelona sona bé”. En marxa 2ª fase amb diferents mitjans (Tv, ràdio,
Xarxes,..).
Celebració V Setmana Internacional de Mercat. 2ª quinzena de maig.
IX edició Mercat de Mercats: Licitat per 2018. 19, 20 i 21 d’octubre.
Mercats Verds: 8 mercats. Seguiment i avaluació de resultats.

MESURA DE GOVERN DE RESTAURACIÓ
ACCIONS REALITZADES PER LA MESURA DE GOVERN DE LA RESTAURACIO AL 2017
5.1.

Premi restauració barcelona,

La Mesura de govern de suport impuls del sector de la restauració de Barcelona, presentada al Consell Plenari al juliol de 2016 vol que la qualitat i
l’excel•lència siguin trets diferencials de la restauració i per aconseguir-ho, es proposa la creació del premi de la Restauració.
El Premi a la restauració de Barcelona va néixer amb l’objectiu de premiar establiments de cadascun dels 10 districtes de Barcelona, i serveix per a destacar
els bons restaurants de barri (proximitat), donant-los valor, i fomentat les zones no turístiques, esponjant la ciutat a l’hora. Els premis conten amb tres
categories:
1. Qualitat gastronòmica (producte): Ampli recorregut gastronòmic avalat pels clients del barri, veïns i les seves diverses associacions.
2. Integració en el barri (social): Identificació del restaurant amb les particularitats de l'entorn i territori.
3. Local notori o innovador (establiment): Local singular pel seu concepte o per la seva trajectòria històrica. Establiment notori per la seva originalitat.
Durant l’any 2017, a traves dels tècnics dels districtes de Barcelona, es va fer el triatge dels 30 seleccionats, seguint els criteris establerts. Finalment el dia 16
de gener 2018 es va reunir el jurat per fer la selecció definitiva. El lliurament dels gallardons serà el proper 28 de maig.
Ja s’han començat a treballar en els criteris a establir per fer la selecció dels restaurants de barri per la edició del 2018.
5.2.
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Cursos sensibilització sostenibilitat establiments de barri

L’Ajuntament, dins de les accions detallades a la Mesura de Govern, ha desenvolupat accions que permeten avançar en la construcció d’un model de
restauració competitiu i sostenible.
La sostenibilitat al sector de la restauració incideix de forma positiva a la ciutat, en tan que una gestió mes sostenible per part dels establiments de
restauració permet la reducció dels residus orgànics i de rebuig, incrementa la recollida selectiva, te incidència positiva a la mobilitat de la ciutat, redueix el
consum d’aigua, fomenta el consum de productes de proximitat i menja sa, etc.
L’objectiu d’aquests cursos es iniciar a les persones empresàries i treballadores de petits establiments de barri, en temes de sostenibilitat. Se’ls ofereix una
primera formació en aspectes bàsics, que es complementa posteriorment on line.
Per realitzar aquesta formació, es va contar amb l’assessorament professional de Barcelona Restaurants Sostenibles, entitat sense afany de lucre amb
experiència en temes de sostenibilitat al mon de la restauració.
A l’any 2017 es varen fer, a aules de mercats municipals, 5 cursos i una prova pilot on es va convidar a participar als establiments situats al voltant, donat la
importància de l’aspecte territorial i la proximitat.







Curs Pilot 16 i 22 de maig 2017, 8 alumnes, al centre de formació L’Arrocet del grup de restauració Taberna i Cafetin a la Barceloneta.
1er Curs, Mercat de Santa Caterina 30/10/2017, 15 alumnes
2on Curs , Mercat de Sants 13/11/2017, 14 alumnes
3er Curs, Mercat de la Llibertat, 20/11/2017, 20 alumnes
4rt Curs Mercat dels encants, 05/12/2017, 32 alumnes
5è Curs CCB de la Barceloneta 18/12/2017, 20 alumnes

Com a continuació d’aquestes accions, per l’any 2018 està previst
1er semestre 2018
 Segona edició del curs Pioners en Restauració sostenible, realitzant 5 cursos a districtes on no s’ha fet la primera edició.
 Celebració dels 3 Seminaris d’especialització adreçats als alumnes del Primer Cicle dels cursos:
o Product: Alimentació saludable, Comerç de proximitat, Fair Trade.
o Planet: Eficiència energètica, Gestió de l’aigua, Gestió residus, Mobilitat
o People: Marketing verd, Iniciació a la gastropologia, Plans de RSC

2on semestre 2018
 Simpòsium sobre la sostenibilitat i restaurants a la ciutat de Barcelona, per:
o Informar de les activitats realitzades i reptes pendents
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o
o
o
5.3.

Convocar restauradors sensibles amb el desenvolupament sosteniment
Convidar a experts per compartir les seves experiències
Fer de Barcelona la primera capital en restauració sostenible

Conveni Beques ESHOB

Al mes de juliol 2017 es va signar un conveni amb l’Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (ESHOB) amb la finalitat d’establir la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, del Gremi de la Restauració de Barcelona, i del Gremi d’Hotels de Barcelona, per tal de garantir la formació de professionals dins
el món de la restauració i hostaleria. Aquesta ajuda s’adreça a alumnes que mostren aptituds i capacitats necessàries per continuar els estudis, es vol que les
raons econòmiques no siguin un impediment. Es busca la inserció laboral futura de l’alumnat becat, i poder donar-los una sortida professional, fomentant
que els alumnes puguin anar fent pràctiques a partir del segon curs, i que en finalitzar, es puguin incorporar a l’establiment com a treballadors.

L’import total del Projecte a realitzar és de 100.000 euros, dels que l’Ajuntament aporta 30.000 euros, equivalent a un 30% de l’import total. La resta
d’aportacions són Gremis 30.000 euros, i alumnes 40.000 euros. S’estima que aquesta ajuda pugui donar suport econòmic a 15/20 alumnes. Aquesta acció
es desenvoluparà fins al desembre de 2018, per poder donar ajuda a les matricules dels cursos 2017-2018, i 2018-2019.
5.4.

Conveni BCD

Al mes de febrer 2017, l’Ajuntament va donar suport a Barcelona Centre de Disseny (BCD) mitjançant el finançament del curs ‘Design the Restaurant
Experience’. Aquest curs s'adreça tant a emprenedors que volen muntar el seu propi establiment, com a aquells propietaris de restaurants que volen
innovar en disseny i donar un nou impuls al seu establiment actual. Per tant aquests curs es una acció que entra plenament a la Mesura de Govern de suport
i impuls a la Restauració.
En aquest curs, els alumnes adquireixen coneixements i tècniques de com aplicar el disseny i les seves diverses eines i metodologies. Coneixen en primera
persona l'experiència de professionals consolidats en el sector i paral·lelament tenen l'oportunitat de desenvolupar el seu propi projecte, amb l'ajuda d'un
coach.
L’ajuda econòmica per aquest curs es desenvolupa en dues parts. Per una banda, en becar a aquesta primera edició a 10 alumnes, amb els següents criteris:
• Joves emprenedors i emprenedores que vulguin iniciar el seu propi projecte de restauració.
• Dones de més de 45 anys, actualment sense feina o en vies d'un canvi professional.
• Projectes creats a Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona també participa finançant parcialment la conceptualització i definició del curs, en tractar-se d’una primera edició. L’import total
de la aportació de l’Ajuntament de Barcelona, per a les dues parts, ha estat de 15.000 €.
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5.5.

Jornada sobre la sostenibilitat per a empreses de restauració

Les accions incloses a la Mesura de Govern s’articulen en tres apartats com són la generació de coneixement, la promoció de la qualitat i la sostenibilitat, i la
transversalitat en la promoció.

Al segon epígraf, promoció de la qualitat i la sostenibilitat, la Mesura de Govern proposa que la qualitat i l’excel·lència siguin trets diferencials de la
restauració barcelonina. La sostenibilitat es un aspecte clau a l’actualitat a la Gastronomia i la Restauració, i haurà de formar part del debat acadèmic i
empresarial de qualsevol congrés o jornada que es faci sobre aquest sector de forma global.

En aquest sentit es va fer un reconeixement de les empreses i establiments que aposten per aquests temes, amb la realització d’una jornada sobre la
sostenibilitat per a empreses de restauració, el passat 17 de maig.

Es va discutir al llarg d’una jornada sobre la sostenibilitat amb els diferents actors del sector de Barcelona. La proposta va consistir en convidar a propietaris,
directius, proveïdors i experts del sector per promoure la implementació de mesures de sostenibilitat a tots els processos, i mostrar exemples de bones
pràctiques que ja funcionen.

L’assistència a aquesta jornada va ser de 130 persones, majoritàriament persones propietàries, directives i responsables de restaurants i empreses de
restauració amb seu a la ciutat de Barcelona, amb capacitat per prendre decisions al seu negoci.

6.

PROJECTE DISSENY I MODA
6.1. Dades de Tèxtil i moda a Catalunya
(Dades facilitades per la Direcció d'Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme. Ajuntament de Barcelona)
Catalunya ostenta una clara posició de lideratge en la indústria tèxtil i de la moda a Espanya. Amb una forta tradició en el sector, la comunitat concentra —
fins i tot després de la reconversió industrial de la passada dècada— el major nombre d'empreses, treballadors i exportacions del conjunt de l'estat. Segons
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el Directori d’Empreses (DIRCE) el nombre d’empreses de les indústries tèxtils i de la moda a Barcelona l’1 de gener de 2017 és de 4.399 empreses a
Catalunya, un 18% de les quals (806) se situen a la ciutat de Barcelona. Més de la cinquena part de les empreses tèxtil espanyoles es concentren a Catalunya
(22,3%)
El 2017 el 55,4% de les empreses de moda catalanes es dedicaven a la producció d'articles de confecció, el 39,6% a la producció tèxtil i el 5% a la fabricació
de cuir i calçat. En el conjunt d'Espanya el calçat té una importància major, amb el 23,8% de les empreses, mentre que indústria tèxtil i confecció concentren
el 31,7% i el 44,5% de les societats, respectivament.
D’altra banda, segons l'Enquesta Industrial d’Empreses que difon l’Institut Nacional d’Estadística, el 2016 la indústria tèxtil, de la confecció i el calçat a
Catalunya:
- ocupava 30.851 treballadors (el 24,3% del total estatal)
- va generar una facturació de 4.688 milions d’euros (la tercera part del total espanyol).
- i va representar el 3,8% del Valor Afegit Brut de la indústria catalana al 2014 i concentra el 43,2% del VAB estatal.
El 2017, es compten 3.158 persones ocupades a Barcelona al sector de la moda, el que comporta un pes respecte Catalunya del 9,1%. Respecte l’any 2016
l’ocupació ha disminuït als tres subsectors -les indústries tèxtils, confecció de peces de vestir, i indústria del cuir i del calçat-(-5,9%), mentre que a Catalunya
ha crescut un +1,9%.
Afiliació total
(IV trimestre de 2017)

BCN

CAT

Var BCN 16/17

Var CAT 16/17

Pes BCN/total afiliació

Pes BCN/CAT

Indústries tèxtils

1.112

18.213

-3,3%

1,8%

0,1%

6,1%

Confecció de peces de vestir

1.911

13.380

-7,3%

0,0%

0,2%

14,3%

Indústria del cuir i del calçat

135

3.300

-6,9%

10,3%

0,0%

4,1%

TOTAL

3.158

34.893

-5,9%

1,9%

0,3%

9,1%

Com un dels principals pols econòmics d'Espanya, Catalunya també lidera el negoci de la moda en l'àmbit comercial: la comunitat va facturar 29.740 milions
d’Euros l’any 2015 , el que representa el 33% del total de l’Estat seguida per la Comunitat de València, amb un 29,6% del total segons l’informe econòmic de
la moda a Espanya,2017 de modaes.es
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EXPORTACIONS
Les últimes dades indiquen que la moda catalana segueix creixent al mercat internacional: el sector del tèxtil , la confecció i el calçat és un dels sectors
punters de les vendes a l’exterior de la província de Barcelona amb un volum de 5.298 milions d’euros el 2017, el que representa el 9,7% del total exportat i
un creixement del +5,7% respecte el 2016. L’any 2017 les exportacions d’aquest sector a Catalunya van representar prop de la tercera part (28,6%) del total
espanyol.

Exportacions del sector tèxtil i moda* per àmbits territorials

Barcelona Província
Catalunya
Espanya

2016
5.012,90
5.469,96
19.114,01

2017 Variació 17/16 (%)
Pes s/Espanya (%)
5.298,38
5,7%
26,2%
5.823,37
6,5%
28,6%
20.697,49
8,3%
100,0%

*Inclou els CCAE 13, 14 i 15.
Font: Elaboració del Departament d'Estudis i d'Ocupació, Empresa i Turisme en base a dades de DataComex.

Pel que fa a la taxa de cobertura a Barcelona, les exportacions cobreixen el 63,2% del total de les importacions del sector tèxtil.
Malgrat les dificultats de la indústria tèxtil per la forta competència de la producció en països emergents, el sector de la moda s'ha enfortit durant els últims
anys a Catalunya. Un ric teixit empresarial format per grans i petites empreses actives en les diferents baules de la cadena de valor del negoci de la moda ha
augmentat gradualment des de 2006 la seva penetració als mercats internacionals.
CONSUM DE LES FAMÍLIES
Pel que fa al consum de les famílies, segons l’Enquesta de Pressupostos familiars de 2016, la despesa total a Catalunya en vestit i calçat es va situar en
4.408,7 milions d’euros, el que representa un 4,9% dels pressupostos familiars.
VENDA ON-LINE
Respecte a les vendes per Internet, segons l’Òmnibus Municipal de Barcelona, el desembre de 2017 la roba i el calçat són el primer producte més demandat
pels barcelonins (30,3%) seguit dels productes i serveis d’informàtica i telefonia, amb un 29% de compradors. La roba i el calçat augmenta en 10,5 punts
percentuals respecte al desembre del 2010.

6.2. Disseny
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Des de fa un any l’Ajuntament, a través de Barcelona Activa, ha decidit obrir una nova línia de suport al sector del disseny entès com a sector econòmic i
cultural. Per tal de tirar endavant aquesta nova línia de suport a aquest sector, s’ha incorporat un responsable de projectes de disseny i moda per donar
impuls al sector del disseny de manera global i estratègica. Entenent el disseny com un sector dins les indústries creatives i que aglutina diverses disciplines
(disseny gràfic, disseny industrial, arquitectura, audiovisual, artesania, moda etc.).
Aquesta tasca es realitza de manera coordinada amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i de manera transversal amb altres àrees de l’Ajuntament
(districtes, comerç, etc..).
Aquesta nova línia de treball vinculada a l’impuls de les indústries creatives te com a principal equipament el Disseny HUB (DHUB). Una de les principals
funcions d’aquesta encomana és gestionar i coordinar els interessos comuns de les entitats i projectes vinculats al disseny fent partícip al sector i la
ciutadania. En estreta col·laboració amb el Museu del Disseny, ubicat al DHUB. Tenint el DHUB com l’escenari idoni per esdevenir un centre de referència de
la creativitat al voltant de la indústria del disseny. Entenent que el disseny esdevingui aglutinador conceptual d’aquest equipament.
Com a suport del sector del disseny de la ciutat, s’han assolit diverses fites que es concreten en:
 Coordinar i tirar endavant la primera setmana del disseny co-organitzada per el Foment de les Arts Decoratives (FAD) i el Barcelona Centre de
Disseny (BCD), i amb el suport del Museu del disseny. Les activitats es desplegaran al llarg de la ciutat, si bé l'epicentre serà l'edifici Disseny Hub
Barcelona.
Calendari: 5 – 14 de juny 2018.


Suport a la redefinició de la nova concessió de Palo Alto com a espai indispensable per la promoció i suport del sector del disseny. Entenent com a
espai de coordinació entre els moviments associatius i empresarials que realitzen i promouen activitats de centralitat en l’àmbit del disseny, i les
indústries creatives. Alhora paradigma de la recuperació d’espais, conservació del nostre patrimoni industrial adaptat als nous temps. Elaboració
del nou plec de contractació per definir noves estratègies d’impuls del sector professional i empresarial del disseny.



Des del departament de Promoció de ciutat s’impulsen des de fa anys missions internacionals econòmiques i empresarials per promocionar el
sector del disseny, per afavorir la internacionalització de les empreses del sector. Aquestes missions són accions de promoció sectorial que tenen
com a objectiu promocionar Barcelona per atraure activitat econòmica i talent i per obrir nous mercats a empreses barcelonines. Missions com la
de Pekin el 2014, Hong Kong el 2015 i Nova York el 2016 i el 2017. Enguany s’està preparant una missió internacional a la London Design Festival i a
la Mexico Design Week. Durant aquest any ens han convidat a participar a la ciutat xinesa de Shenzen per tal de valorar una missió empresarial del
disseny de cara al futur

L’equip de govern va decidir fer especial èmfasi i suport al sector de la moda de la ciutat, tirant endavant un estudi i proposta per un nou pla d’acció de la
moda de Barcelona.
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6.3. Moda
Barcelona és una ciutat que produeix i que atrau talent, punt de partida per la creativitat. A la ciutat la moda i les noves tendències han esdevingut agents
rellevants com a generadors de creativitat, talent, innovació i emprenedoria, com a productors intel·lectuals, com a promotors econòmics, i com a
potenciadors de l’oferta econòmica de la ciutat.
Barcelona s'ha consolidat com un referent en el disseny i com un dels màxims exponents europeus en aquest camp, tant pel que fa a empreses com a
centres formatius. En aquest sentit, la capital catalana és un pol d'atracció per als especialistes i els negocis vinculats al disseny, i prova d'això és que té la
concentració més important de l'Estat espanyol de firmes i associacions professionals en aquest sector.
Aquest pla presenta la voluntat d’impulsar aquest sector de valor afegit i amb potencial de creixement.
Amb aquest marc conceptual l’any 2007 l’ajuntament va impulsar una mesura de govern que va endegar un pla d’acció per a l’impuls del sector moda a
Barcelona 2009-2015, durant aquests anys es va impulsar un nou Saló de moda The Brandery, la participació a la 080, suport a projectes Bressol, suport a les
passarel·les de moda al carrer etc... Moltes d’aquestes iniciatives van anar desapareixent i és per aquest motiu i perquè el sector demanda de nou un suport
clau per part de l’Ajuntament que s’ha decidit tirar endavant un estudi de prospecció per avaluar possibles projectes que ajudin a impulsar el sector de nou.
L’encàrrec d’un nou pla d’acció de moda va encaminat a actualitzar el marc conceptual i de situació del sector a la ciutat. El sector de la moda a Barcelona,
està immers en un procés de transformació i creixement. Els principals motors que impulsen aquest creixement són la reconversió de les activitats,
adaptació al mercat global i aposta per la especialització i la qualitat. El sector torna a ser atractiu per a empreses consolidades que es reforcen i per l’interès
en el nou talent.




Destaquen uns valors que s’identifiquen en el sector i la marca Barcelona: el talent local creatiu (marques noves, escoles de disseny, empreses i
agències, creatius i festivals culturals)
Un important clúster del sector com a motor econòmic (creació, teixits i producció i acabats, comercialització i comunicació)
Empreses consolidades (pimes del sector industrial, marques globals i dissenyadors independents que tenen actualment força notorietat
internacional

S’ha analitzat el posicionament de la moda en altres ciutats europees (Paris, Nova York, Anvers, Londres, Milà, Copenhaguen, Berlin i Madrid).
També s’ha utilitzat i s’està utilitzant una metodologia que ens permet fer una foto del sector (dinàmiques de grup amb dissenyadors de marques
emergents, amb dissenyadors juniors, visites a esdeveniments i espais del sector, entrevistes en profunditat, visita a escoles, emprenedors, empreses, teixit
associatius, visita i trobades amb el sector de la moda sostenible, i entrevistes amb el sector comercial i cultural de la ciutat)
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La finalitat d’aquest projecte té com objectiu definir i executar una estratègia de l’ajuntament de Barcelona en el sector disseny i moda de la ciutat. Sota la
supervisió del responsable de disseny i moda Barcelona, mitjançant l’elaboració d’un anàlisi i proposta estratègica de posicionament del sector moda a la
ciutat de Barcelona, a través d’un procés participatiu amb el sector, per elaborar un conjunt d’accions que configuraran el pla d’actuació.
Una estratègia que ha de ser compartida pel sector públic i privat i el teixit associatiu barceloní del sector.
L’elaboració d’aquesta proposta estratègica ha de d’estimular un conjunt d’accions encaminades a impulsar la creativitat, la innovació i la projecció de talent
amb la moda i les noves tendències com a eixos vinculants. També a ajudar a la consolidació de la implantació de les empreses en els mercats amb alt valor.
Aquest nou pla d’acció ha de dotar a la ciutat de Barcelona d’un nou posicionament de la ciutat. Promovent la emprenedoria creativa i fomentant sobretot
el sector emergent de la ciutat, les seves iniciatives i nous projectes.
El projecte es sustenta en 4 eixos principals:
- Moda: entenent un sector de creadors, dissenyadors i emprenedors, una tradició molt important en formació (escoles de disseny), una indústria
forta amb llarga tradició i una indústria auxiliar (confecció, packaging, aparadorisme, fotografia etc.) que representa un sector important en
l’economia de la ciutat.
-

Sostenibilitat eco-friendly: El sector moda és un dels segments empresarials que ha de fer front a molts reptes en matèria de responsabilitat social
corporativa (RSC), sobretot en aspectes com els drets humans, la correcta preservació del medi ambient i la no promulgació dels cànons estètics
pocs saludables. Les marques han començat a gestionar de manera responsable i sostenible la producció i la venta (origen dels materials, processos
de disseny i fabricació, teixits reciclables, lliures de pvc, etc).

-

Emprenedoria: Barcelona és la ciutat espanyola amb més escoles de disseny de moda, la innovació i la emprenedoria són signes identitaris de la
ciutat. Cal aprofitar les sinergies d’aquesta vocació amb els centres de formació i les escoles de disseny de Barcelona, per conèixer les inquietuds
dels joves, futurs emprenedors, donant suport a les noves idees i projectes

-

Barcelona ciutat cultural: La moda és cultura en tant que mitjà d’expressió, creació i innovació. És un fenomen social, reflex de l’estil de vida de les
persones, vinculada al patrimoni i la història de les societats.

Objectius:
Afavorir la promoció de l’activitat econòmica i empresarial dels emprenedors del sector.
Capturar informació rellevant dels diferents actors claus del sector, per tal de mapejar l’ecosistema del sector moda tant de la ciutat com del
entorn.
Col·laborar en iniciatives del sector que tenen lloc a la ciutat per contribuir a la creació d’una identitat pròpia.
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-

Comunicar i visibilitzar la voluntat de l’Ajuntament de tirar endavant el pla d’acció
Conscienciar sobre la necessitat d’afavorir l’actuació responsable de les empreses.
Estudiar cap a on va el futur del sector a la ciutat dins els nous reptes que es plantejarà el futurs de les ciutats.
Captar possibles col·laboracions amb altres projectes internacionals.

Calendari:
Primera Fase: Octubre 2017 - Març 2018. Realització de diversos dinàmiques de grup i entrevistes personalitzades amb referents del sector.
Emprenedors, empreses, col·lectius, associacions i institucions vinculades al sector.
-
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Segona Fase: aquesta segona fase es convertirà en la valoració i inici de la fase d’execució de les línies d’acció definides en la primera fase. Aquesta
segona fase tindrà una duració de 12 mesos a partir del tancament de la primera fase. Es preveu que el projecte tingui continuïtat.

