RESULTATS DE LA CONSULTA SOBRE L’OBERTURA
D’ESTABLIMENTS COMERCIALS EN FESTIUS A L’ESTIU

Novembre 2015

1. VISIÓ GENERAL

VISIÓ GENERAL: CONSIDERACIONS PRÈVIES

ABAST i CONSIDERACIONS PRÈVIES DE L’ANÀLISI QUALITATIVA DE RESPOSTES OBERTES.
Cal tenir present que aquesta anàlisi:

1.

Es fa sobre els participants que van escriure algun comentari en alguna de les preguntes que
permetien respostes obertes. Aproximadament 2/3 dels participants han fet alguna mena de comentari.

2. No té representativitat numèrica. El seu objectiu es posar de manifest els diferents arguments i el marc
mental des dels que cada col·lectiu respon a aquest procés participatiu, sense cap quantificació.

3.

El grau de respostes obertes donades fa palès l’interès dels participants per aportar arguments i temes
de debat que les preguntes tancades no recullen.

4.

En tots els col·lectius, més de la meitat de participants han introduït respostes obertes, arribant a 7 de
cada 10 en els col·lectius de “veïns i veïnes”, i d’altres (molts treballadors de comerç).

5.

Cal tenir en compte que hi ha una participació i un número de respostes obertes de veïns i veïnes molt
gran respecte dels altres col·lectius, que en alguns casos és mínim.

6.

Donada la molt minsa participació dels col·lectius “sindicats” i “associacions de veïns i consumidors”,
els hem inclòs respectivament als grups de “altres-treballadors” i a veïns/veïnes.

VISIÓ GENERAL: ELS PARTICIPANTS

Característiques dels participants.

VISIÓ GENERAL: ELS PARTICIPANTS

Característiques dels participants.

VISIÓ GENERAL: DADES GLOBALS. PROPOSTA DE BARRIS

VISIÓ GENERAL: PERÍODE D’OBERTURA

VISIÓ GENERAL: FRANJA HORARIA

VISIÓ GENERAL: COMENTARIS OBERTS

VISIÓ GENERAL: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
El posicionament que els participants declaren en el Procés Consultiu ultrapassa en molts casos
la simple definició del millor període i horari d’obertura diumenges d’estiu.

Sobre el debat de obrir o no el comerç en festiu, apareixen 3 posicions molt definides

NO OBRIR MAI, O
RESTRINGIR MOLT
L’OBERTURA

La negativa a obrir, fa
referència tant al període
d’estiu a la ciutat de
Barcelona, com en general a
l’obertura del comerç en
festiu.

OBRIR AMB ALGUNA DE
LES OPCIONS PLANTEJADES A LA CONSULTA

Aportacions més centrades
en millorar el període i horari
d’obertura actuals.
En molts cops, les opcions
d’ampliar o reduir l’horari
d’estiu s’acompanyen dels
mateixos arguments, de
manera més matisada que en
les posicions més extremes.

OBRIR UN PERÍODE
MOLT MÉS GRAN,
LLIUREMENT O SEMPRE

Els comentaris defensen els
punts positius no només de
l’obertura a l’estiu sinó en
general, demanant períodes
més amplis o tot l’any.

VISIÓ GENERAL: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Actituds vers l’obertura del comerç diumenges d’estiu

•

•

EN CONTRA:
Perjudica als treballadors: No
conciliació familiar, No
reconeixement salarial.
Discrimina al petit comerç vers el
potencial del gran.

• No aporta més llocs de feina.
• Excessiu condicionament al
TURISME.
• Desequilibris entre Barris /
Sectors.
• Promou un oci consumista i
massificat.

•
PRINCIPALS
ARGUMENTS

Són comuns a la
majoria de col·lectius,
tot i que cadascun els
fa servir amb molt
diferent intensitat

A FAVOR:
L’aprofitament del potencial
comercial del turisme genera
riquesa per tothom.
1. Guanys econòmics
2. Llocs de feina
3. Bona imatge per Barcelona

• La llibertat d’obertura és un dret
del comerç, i afavoreix que cada
comerç s’adapti a la seva
dinàmica de mercat i d’empresa.
• Permet fer compres a qui no té un
altre moment per fer-les.

VISIÓ GENERAL: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Les tendències en les respostes obertes de cada col·lectiu els posiciona de la següent manera

NO OBRIR MAI, O
RESTRINGIR MOLT
L’OBERTURA

OBRIR AMB ALGUNA
DE LES OPCIONS
PLANTEJADES
Veïns i
veïnes

Gremis /
Entitats
empresarials

Altres
(Treballadors
Comerç)

Comerços
Sindicats

Associacions
Veïns /
consumidors

OBRIR UN PERÍODE
MOLT MÉS GRAN,
LLIUREMENT O SEMPRE

Associacions
de
comerciants

VISIÓ GENERAL: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Estimació qualitativa del posicionament de cada col·lectiu incorporant les dades quantitatives i
els comentaris i observacions.

Altres

Gremis
Comerços
Ass. Comerç
Veïns
no obrir mai

Reduir

Mantenir

Ampliar

obrir més o lliure

2. VEÏNS I VEÏNES

VEÏNS I VEÏNES: PROPOSTA DE BARRIS

VEÏNS I VEÏNES: PERÍODE D’OBERTURA

Majoritàriament no opten
per cap de les propostes i
prefereixen fer comentaris
específics sobre l’obertura
del comerç en general

VEÏNS I VEÏNES: FRANJA HORARIA

Majoritàriament no opten
per cap de les propostes i
prefereixen fer comentaris
específics sobre l’obertura
del comerç en general

VEÏNS I VEÏNES: COMENTARIS OBERTS

46% de veïns i veïnes
afegeixen observacions
en la Pregunta 4

VEÏNS I VEÏNES: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
En els comentaris de veïns i veïnes emergeixen les tres
posicions, tot i que amb intensitats molt diferents:

OBRIR AMB ALGUNA
DE LES OPCIONS
PLANTEJADES
NO OBRIR MAI, O
RESTRINGIR MOLT
L’OBERTURA

38%

53%

3 Actituds en els
seus comentaris

OBRIR UN PERÍODE
MOLT MÉS GRAN,
LLIUREMENT O SEMPRE

9%

Els comentaris oberts dels veïns i veïnes, corresponen aproximadament a la
meitat del total de veïns i veïnes que han participat a la consulta

VEÏNS I VEÏNES: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Raons per l’actitud negativa vers l’obertura del comerç diumenges d’estiu (posició majoritària)

Perjudici cap els treballadors del comerç. No
creuen que obrir en diumenge aporti més llocs de
feina.
Precaritza el descans setmanal i la conciliació
familiar
“Tothom té dret al descans”,
“El diumenge és per estar amb la família”
Condicionament al turisme
que canvia els hàbits de
descans i oci de la ciutat.
“La ciutat hauria de mirar
més pels ciutadans i menys
pels turistes”
“Si els turistes volen comprar,
ja tenen 6 dies”

Dubtes del guany
real d’obrir en
diumenges, i si
aquest compensa el
cost d’obrir.
botigues estan mig
buides”
“No dóna més llocs
de feina”

Preocupació per la
dificultat que el petit
comerç pugui
adaptar-se amb la
mateixa facilitat que el
gran.
“Un petit comerciant
no pot estar obert tant
de temps... No viu”
“Ens estem carregant
el petit comerç”

Afavoreix un oci
centrar en el
consumisme:
“No todo ha de ser
comprar, hay que
promover otro tipo de
ocio”

Propicia desigualtats:
“Si es servicio, que abran
también la administración
y los bancos”
“Hi ha barris encadenats al
comerç turístic

VEÏNS I VEÏNES: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Raons per l’actitud positiva vers l’obertura del comerç diumenges d’estiu (poques mencions)

Centrats en les oportunitats de generar
riquesa, sobretot aprofitar el turisme
“Barcelona és molt turística, cal aprofitar-ho”,
“El comerços tancats donen mala imatge”
“´Cal veure el turisme com una oportunitat!”

Guanys a tres nivells:
• El comerciant, petit o gran que
millora la seva rendibilitat.
• El col·lectiu de treballadors al
generar més llocs de feina.
• Millor imatge exterior per Bcn
“Tothom pot beneficiar-se’n. Més
venda i més llocs de feina”

Tres tipus de proposta:
• Obrir tots el diumenges (menys festius molt
assenyalats).
• Obrir en una franja aproximada d’abril a octubre.
• Donar llibertat d’obertura perquè cada comerciant
s’adapti al seu barri, sector i característiques del seu
negoci:
“Abrir cuando se cambia la hora, que la gente ya pasea más”
“Jo deixaria lliure, cadascú sap el que li convé”

Facilita fer compres a persones
amb horaris laborals molt amplis,
que només tenen els festius per
comprar.
“Els autònoms els hi va bé poder
comprar en festiu”

VEÏNS I VEÏNES: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Actitud cap els horaris

Pel que fa als horaris, el 50% de veïns no ha escollit cap de les opcions proposades en
la consulta.
Aquest 50% ha orientat la seva resposta oberta de la següent manera:

Majoritàriament, no han
proposat cap horari, sinó
que han recordat la seva
opinió de no obrir, en
general, diumenges.

34%

Estendre encara més l’horari per
adaptar-lo millor als hàbits del
turistes.

5%

Per últim, apareix alguna referència
a donar llibertat horària perquè
cadascú adopti l’horari més adient a
la seva realitat.

3%
Obrir mitja jornada, amb més
mencions a la tarda que al matí.

5%

3. ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS

ASS. DE COMERCIANTS: PROPOSTA DE BARRIS

ASS. DE COMERCIANTS: PERÍODE D’OBERTURA

Els comentaris oberts
corresponen a 6 dels 31
participants d’aquest col·lectiu:
• 3 volen obrir tot l’any
• 2 ampliar de Set. Santa a
Octubre
• 1 deixar-ho lliure

ASS. DE COMERCIANTS: FRANJA HORARIA

Els comentaris oberts
corresponen a 5 dels 31
participants d’aquest col·lectiu:
• 3 volen obrir a les 10-11 i
tancar a les 21’00h.
• 1 desplaçar més tard de
l’actual (sense especificar).
• 1 deixar-ho lliure

ASS. DE COMERCIANTS: COMENTARIS OBERTS

ASS. DE COMERCIANTS: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Actituds vers l’obertura del comerç diumenges d’estiu
Apareixen pocs comentaris en les respostes obertes de les diferents Associacions de Comerciants.

Les temàtiques tractades són variades, totes elles amb molt poques mencions dins del conjunt d’aquest
col·lectiu:
AMPLIAR o MANTENIR

5

1.

Autoritzar l’obertura de comerç tot
l’any i/o a donar llibertat a cada
comerç per obrir quan i a quines hores
consideri més adequat.

2.

Mencions a ampliar el període del 1 de
març al 30 d’octubre.

3.

4.

La defensa de l’ampliació i
liberalització per aprofitar les
oportunitats lligades al turisme,
donant-li millor servei, i alhora,
aconseguir més llocs de treball.
Consideració de que la proposta
actual és adequada.

2

EN CONTRA...
1.

2.

3.

2

La dificultat que els petits comerciants
i els treballadors de centres
comercials tenen per mantenir la seva
qualitat de vida amb uns períodes i
horaris d’obertura tant extensos.
El desig que els diumenges es reservin
per activitats d'esbarjo i culturals, i
no per activitat comercial.
En barris amb poca presència
turística, la idea de que l’obertura en
festiu no beneficia al petit comerç

EN QUANT ALS HORARIS...
•

A nivell d’horaris, l’adequació d’un
horari que ocupi més hores de la
tarda, que és quan es dona més
activitat

2
ALTRES OBSERVACIONS
•
•

La necessitat de control del comerç
il·legal, afavorint el comerç en locals
tancats.
Altres comentaris.

ASS. DE COMERCIANTS: ANNEX, DETALL OPINIONS

Detall de les opinions d’Associacions de comerciants
Associació Veïns I
Comerciants Del Voltant Del
Mercat De Santa Caterina

Ampliar el període actual (1 Juliol –
Desplaçar l’obertura entre les 12 i 20 hores
1 Octubre)

Associació De Comerciants I
Amics De R7

Turisme hi ha tot l'any, potser el
L'opció actual es de lo mes absurd entre les 10 i les
turisme estiuenc no es el que més 18h no hi ha una gran demanda de públic els mesos
consumeix en el centre de la ciutat. d'estiu, mes aviat estan a les platges...a les hores q ja
Nosaltres ampliaríem l'oferta a tots han tornat de les seves visites, excursions etc abans q
els mesos de l'any.
els donin de sopar als hotels es quan

Associació Comerciants I
Veïns Carrer Cera

Ampliar el període actual (1 Juliol –
Desplaçar l’obertura entre les 12 i 20 hores
1 Octubre)

Associació Veïns I
Comerciants La Taula Del
Raval

Ampliar el període actual (1 Juliol –
Desplaçar l’obertura entre les 12 i 20 hores
1 Octubre)

Associació De Botiguers Del
Call Jueu De BCN

Creemos, que se debería abrir de
manera libre y opcional a cada
comercio en los días y horas que
cada comercio crea conveniente,
sin ningún tipo de restricción ya
sea estacional o de ningún otro
tipo

Idem comentario anterior

CIUTAT VELLA (1)

Una ciutat com Barcelona, necessita un model únic de
comerç.
Per nosaltres estaria perfecte que els comerços poguessin
obrir els 365 dies de l'any (excepte Nadal, primer dia de
l'any ...) en horari habitual.

Creemos que se deben endurecer los controles de la
comercialización de productos ilegales, promover la
apertura de comercios en locales cerrados

ASS. DE COMERCIANTS: ANNEX, DETALL OPINIONS

CIUTAT VELLA (2)

Detall de les opinions d’Associacions de comerciants
Fundació Privada Barcelona
Comerç

Reduir el període actual (1 Juliol –
31 Agost)

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18
hores)

Pelai Centre I Rodalies

de l'1 d'abril al 30 de juny i de l'1 de
d'11 a 21 hores
setembre al 30 d'octubre

Des de la Fundació Barcelona Comerç volem aportar les dades
de l'enquesta feta per ESADE durant l'any 2015, sobre una
mostra de 600 comerços de 21 eixos comercials, a on es va
preguntar sobre els horaris i dies d'obertura en festius durant
l'estiu.

Associació De Comerciants Ampliar el període actual (1 Juliol –
Desplaçar l’obertura entre les 12 i 20 hores
De Via Laietana De Barcelona 1 Octubre)
Associació D'amics I
Reduir el període actual (1 Juliol –
Comerciants De La Plaça Reial 31 Agost)

Ampliar el període actual:
Del 15 de març al 30 d'octubre

Amics De La Rambla

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18
hores)

Entre les 11 i les 21 hores

Amics de La Rambla és una entitat que representa els
interessos de La Rambla. És, per tant, una associació que
representa a veïns, comerciants i barcelonins en general. Tot i
que hem presentat la posició consensuada per la nostra Junta
Directiva, dins de la nostra associació hi ha opinions diverses.
Per aquest motiu, hem fet arribar l'enquesta a tots els nostres
associats animant-los a participar.

Associació Mercat Obert Del Ampliar el període actual (1 Juliol – Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18
Raval
1 Octubre)
hores)
Eix Comercial del Raval

*

Dret a decidir lliurement en la zona
Fins les 20’00
del Raval.

Obrir lliurement, tot reconeixent la realitat diferencial del Raval:
Molta afluència de turisme, barri multicultural, `la meitat del
comerç és nouvingut.

* Aportacions presentades al marge del qüestionari online

ASS. DE COMERCIANTS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Detall de les opinions d’Associacions de comerciants
Associació Professional Del
Mercat Del Llibre De Sant
Antoni

Reduir el període actual Desplaçar l’obertura
(1 Juliol – 31 Agost)
entre les 12 i 20 hores

Vol mantenir anonimat

Ampliar el període
actual (1 Juliol – 1
Octubre)

Mantenir el període
Asociación De Comerciantes
actual (1 Juliol – 15
El Triangle
Setembre)

EIXAMPLE

Desplaçar l’obertura
entre les 12 i 20 hores

Aboguem per l'extensió d'horaris per afavorir la creació de llocs de treball i donar servei a els
turistes i visitants que s'apropen a la nostra ciutat.

Desplaçar l’obertura
entre les 12 i 20 hores

Bàsicament remarcar el tema de l'horari, ja que el que estava establert no beneficiava als
comerciants, ja que s'havia de tancar el negoci quan més clients hi havia. Pelq ue interessaria
obrir durant les hores amb més afluència.

Entenem que els horaris comercials estan fortament relacionats
amb l’estructura social i econòmica d’un territori. En el nostre cas, hem de tenir present, a més de la noció
de descans i benestar, el compromís de tota la societat envers a la conciliació de la vida professional i
personal. En aquest sentit, els horaris comercials tenen un impacte directe, ja que no podem obviar que la
generalització dels serveis oberts 24/7 implica que de manera
Associació De Concessionaris Reduir el període actual Mantenir l'opció actual ininterrompuda un treballador o treballadora es trobi darrere del taulell. També suposa l’augment del
Del Mercat De La Concepció (1 Juliol – 31 Agost)
(entre les 10 i 18 hores) treball nocturn, l’impacte negatiu sobre la salut del qual està més que provat; en el cas del petit comerç,
suposaria l’extensió de la jornada laboral d’aquells comerciants antònoms o amb plantilles reduïdes. I per
últim, està provat que els beneficis d’obrir en festius, no són tan elevats en relació a l’esforç que comporta
pel sector (de fet només el 2% de la societat espanyola se sent molt perjudicada pel descans del comerç
els diumenges i festius, en front d’un 89,3% que se sent gens o poc perjudicada, segons el baròmetre del
CIS).

Associació De Comerciants
Tot l'any
De La Rambla Catalunya
Federació D'associacions De
Reduir el període actual
Comerciants I Veïns Sant
(1 Juliol – 31 Agost)
Antoni Comerç

Desplaçar l’obertura
entre les 12 i 20 hores
Mantenir l'opció actual
(entre les 10 i 18 hores)

ASS. DE COMERCIANTS: ANNEX, DETALL OPINIONS

Detall de les opinions d’Associacions de comerciants

GRÀCIA
Associació D'artesans I
Artistes Firaires De Gràcia

Mantenir el període actual
(1 Juliol – 15 Setembre)

Mantenir l'opció actual (entre les
10 i 18 hores)

Comerciants Larrard, Olot,
Travessera

tot l´any

10:00 a 21:00

Unió De Botiguers De
Travessera De Gràcia-casc
Antic

Mantenir el període actual
(1 Juliol – 15 Setembre)

Mantenir l'opció actual (entre les
10 i 18 hores)

Associació De Comerciants Mantenir el període actual
De La Nova Travessera
(1 Juliol – 15 Setembre)

Desplaçar l’obertura entre les 12 i
20 hores

Associació Comerciants
Ampliar el període actual (1 Mantenir l'opció actual (entre les
Travessera De Gràcia Centre Juliol – 1 Octubre)
10 i 18 hores)

Els festius haurien de ser per activitats d'esbarjo i culturals, no comercials.
El petit comerç, igual que els treballadors de les cadenes i centres
comercials, estan perdent qualitat de vida com a treballadors.

ASS. DE COMERCIANTS: ANNEX, DETALL OPINIONS

Detall de les opinions d’Associacions de comerciants
HORTA-GUINARDÓ
Unió De Botiguers Cor D'horta

Reduir el període actual (1 Juliol – 31 Agost)

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18 hores)

Federació De Comerç Cor D'horta I Mercat

Reduir el període actual (1 Juliol – 31 Agost)

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18 hores)

Centre Comercial D'horta

Reduir el període actual (1 Juliol – 31 Agost)

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18 hores)

Associació De Concessionaris Del Mercat D'horta De Barcelona

Reduir el període actual (1 Juliol – 31 Agost)

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18 hores)

SARRIÀ-SANT GERVASI
Associació De Comerciants Veïns I Adherits Del Turo Parc De
Barcelona

Ampliar el període actual (1 Juliol – 1 Octubre)

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18 hores)

Associació De Comerciants De Sarrià

Reduir el període actual (1 Juliol – 31 Agost)

Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18 hores)

ASS. DE COMERCIANTS: ANNEX, DETALL OPINIONS

Detall de les opinions d’Associacions de comerciants
Associació De Comerciants
Nou Barris
De Zona Nord

Mantenir el període actual Mantenir l'opció actual (entre
(1 Juliol – 15 Setembre)
les 10 i 18 hores)

Associació De Botiguers I
Sant Andreu
Professionals Eix Maragall

Reduir el període actual (1 Mantenir l'opció actual (entre
Juliol – 31 Agost)
les 10 i 18 hores)

Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí

Reduir el període actual (1 Mantenir l'opció actual (entre
Juliol – 31 Agost)
les 10 i 18 hores)

ALTRES DISTRICTES
En el nostre cas no afecta aquesta obertura comercial al no afectar al
nostre territori, aquest plantejament suposem que està dirigit als
turistes, no beneficia al comerç de barri ni creiem que el comerç que
no té dependents tampoc li afavorirà

Consultados todos los establecimientos de la zona consideran que el
horario comercial en Barcelona és lo suficientemente amplio.
Igualmente constatar que en las diferentes encuestas municipales el
grado de satisfacción de los consumidores sobre los horarios
comerciales es sumamente alto.

4. COMERÇ

COMERÇOS: PROPOSTA DE BARRIS

COMERÇOS: PERÍODE D’OBERTURA

COMERÇOS: FRANJA HORÀRIA

COMERÇOS: COMENTARIS OBERTS

COMERÇOS: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
Actituds vers els períodes d’obertura del comerç diumenges i festius
En el cas dels comerços es mantenen
les 3 Actituds ja esmentades, però
amb proporcions molt diferents.

Majoritària

OBRIR AMB ALGUNA DE
LES OPCIONS PLANTEJADES A LA CONSULTA
73%

NO OBRIR MAI, O
RESTRINGIR MOLT
L’OBERTURA

14%

Minoritària

Minoritària

OBRIR UN PERÍODE
MOLT MÉS GRAN,
LLIUREMENT O SEMPRE

13%
3 Actituds en els
seus comentaris

COMERÇOS: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS

Actituds vers l’obertura del comerç diumenges d’estiu
Tot i que minoritaris, recollim els comentaris i arguments que apareixen en l’apartat de comentaris
i observacions, tant a favor com en contra
NO OBRIR MAI, O
RESTRINGIR MOLT
L’OBERTURA

•

Perjudica als treballadors i
petits propietaris vers el
potencial del gran.

• Risc de desequilibris entre Barris
turístics i no turístics
• Baix rendiment econòmic en front
el cost d’obrir.
• Excessiu condicionament al
TURISME
• “L’horari europeu” com referent de
Conciliació familiar.

•

Aprofitament del potencial
turístic: genera riquesa per
tothom.

OBRIR UN PERÍODE
MOLT MÉS GRAN,
LLIUREMENT O SEMPRE

Beneficis
Llocs de feina

• Donar llibertat afavoreix que cada
comerç s’adapti a la dinàmica del
seu barri i a les seva realitat com
empresa
• Permet fer compres a qui no té un
altre moment

COMERÇOS: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS

Actitud cap els horaris
Pel que fa als horaris, els comerços que no ha escollit cap de les opcions proposades en la
consulta, (mantenir de 10-18 h / desplaçar a 11-19 h. o 12-20 h.) han orientat la seva resposta
oberta de la següent manera:
Mitja jornada (matí o tarda)
Llibertat d’horari
Horari europeu
Propostes que tenen en compte
reduir la precarietat d’horaris
de treballadors i petits
comerciants, i minorar el cost
d’obrir massa hores.

Possibilitat de que cada comerç
s’adapti als seus moments de
més activitat, racionalitzant
alhora els seus recursos

Horari estès (fins a les 20 h.)

Propostes per aprofitar
l’activitat de la tarda.
(Algunes propostes fins a les 21
ó 22, o mantenint l’horari feiner).

5. GREMIS / ENTITATS EMPRESARIALS

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: PROPOSTA DE BARRIS

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: PERÍODE D’OBERTURA

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: FRANJA HORÀRIA

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: COMENTARIS OBERTS

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANÀLISI COMENTARIS
OBERTS
ACTITUDS ENVERS EL PERÍODE D’OBERTURA
OBRIR UN PERÍODE MOLT MÉS GRAN, LLIUREMENT O SEMPRE
NO OBRIR MAI, O RESTRINGIR MOLT L’OBERTURA

EL PERÍODE
D’ESTIU
ESTRICTE
1Jul-31 Ago

RESTRINGIR A
NOMÉS DIES
D’ACTIVITAT
Turisme de compres

Obrir és negatiu
(conciliació familiar),
i poc rendible.

NO COMPENSA.
10 dies definits per la
Generalitat.
Zones molt turístiques
(no centres comercials).

COMERTIA
PIMEC
COMERÇ

MANTENIR
EL PERÍODE
ACTUAL

AMPLIAR EL
PERÍODE
ACTUAL

Mantenir del
1 Jul -15 Set

FLEXIBILITZAR
SEGONS FLUX
VISITANTS I/O
REALITAT DEL
BARRI
Tenir en compte
esdeveniments que
porten visitants.

ANÒNIM
Ampliar del
1 Jul -1 Oct

AGRUPAMENT
DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS
DE CATALUNYA

ANÒNIM 2

AMPLIAR A
TEMPORADA
Molt més
àmplia
Calendari i zones
actuals insuficients.
Juliol-Agost poc
importants pel
comerç.

LIBERALITZACIÓ
OBERTURA
Llibertat al comerç.
Aprofitar turisme.
Gran comerç
discriminat.

ANGED

BARCELONA
OBERTA

Opinions molt dispars, tot i que no es plantegen els extrems de tancar o obrir sempre

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANÀLISI COMENTARIS
OBERTS
ACTITUDS ENVERS ELS HORARIS
10:00 – 18:00

10:00 – 19:00

•

Tendència a ampliar
l’horari actual i tancar
més tard.

•

Les 18:00 és una hora
d’activitat comercial per
la majoria.

•

La majoria amplien fins
les 20:00

10:00 – 20:00

10:00 – 20:00

12:00 – 20:00

11:00 – 21:00

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Síntesi aportacions de cada Gremi / Entitat empresarial

*

*

ENTITAT

Període

Horari

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS DE CATALUNYA

1 de Juliol – 1 d’Octubre

10’00-20’00

ANGED
ASOCIACION NACIONAL DE GRANDES
EMPRESAS DE DISTRIBUCION

Abril fins a final de setembre

12’00 20’00

BARCELONA OBERTA
UNIÓ D’EIXOS COMERCIALS TURÍSTICS i
LA TAULA DE COMERÇ DE BARCELONA

Màxims: 15 Març – 30 Octubre.
Mínims: traslladar 12 festius entre Abril-Maig i 2ª quinzena
setembre. No estiu.

11’00-21’00

Vol mantenir l’anonimat

1 de Juliol – 15 de setembre

Horari habitual

COMERTIA
ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA
FAMILIAR DEL RETAIL

Èpoques de turisme de compres (No Juliol i agost) (10 dies
festius definits per la Generalitat)

10’00-20’00

Vol mantenir l’anonimat

En funció del nombre de visitants. Atenció a esdeveniments
d'interès turístic

10’00-19’00

PIMEC COMERÇ

Reduir el període actual (1 Juliol – 31 Agost)

10’00-18’00

* Aportacions presentades al marge del qüestionari online

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
ENTITAT

ZONES i Detall Barris proposats

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS DE CATALUNYA

Barri Gòtic, el Raval, La Barceloneta, Sant Pere, Sta Catarina i la Ribera, el Fort Pienc, L’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de
l’Eixample, La Nova Esquerra de l’Eixample, la Sagrada Família, Sant Antoni, El Poble Sec, Hostafrancs, Sants, Les Corts, Sarrià, El Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova, La Salut, La Vila de Gràcia, El Camp de l’Arpa del Clot.

ANGED
ASOCIACION NACIONAL DE GRANDES
EMPRESAS DE DISTRIBUCION

Totes les zones amb atractiu de compres pels turistes.

BARCELONA OBERTA
UNIÓ D’EIXOS COMERCIALS TURÍSTICS i
LA TAULA DE COMERÇ DE BARCELONA

Vol mantenir l’anonimat

Shopping line i tots els eixos comercials que ho sol·licitin.

Barri Gòtic, el Raval, la Barceloneta, Sant Pere, Sta Catarina i la Ribera, el Fort Pienc, L’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de
l’Eixample, La Nova Esquerra de l’Eixample, la Sagrada Família, Sant Antoni, El Poble Sec, Hostafrancs, Sants, El Camp d’en Grassot i
Gràcia Nova, La Salut, La Vila de Gràcia, El Camp de l’Arpa del Clot, el Poble Nou.

Districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sants-Montjuic.

Barri Gòtic, el Raval, la Barceloneta, Sant Pere, Sta. Catarina i la Ribera, El Fort Pienc, L’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de
l’Eixample, La Nova Esquerra de l’Eixample, la Sagrada Família, Sant Antoni, El Poble Sec, Hostafrancs, Sants.

COMERTIA
ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA
FAMILIAR DEL RETAIL

zones concretes d’afluència turística (excloent centres comercials).

Vol mantenir l’anonimat

Barri Gòtic, el Raval, La Barceloneta, Sant Pere, Sta Catarina i la Ribera, el Fort Pienc, L’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de
l’Eixample, La Nova Esquerra de l’Eixample, la Sagrada Família, Sant Antoni, El Poble Sec, Hostafrancs, Sants, El Camp d’en Grassot i
Gràcia Nova, La Salut, La Vila de Gràcia, El Camp de l’Arpa del Clot.

PIMEC COMERÇ

Barri Gòtic, el Raval, Sant Pere, Sta Catarina i la Ribera,, la Dreta de l’Eixample, la Sagrada Família, Sant Antoni, Sants, Les Corts,
Vallvidrera, El Tibidabo i les Planes, La Vila de Gràcia, La Vila Olímpica del Poble Nou.

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Detall de la opinió de cada Gremi / Entitat empresarial
ANGED: ASOCIACION NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCION

• Defensa la llibertat dels comerciants per gestionar la seva empresa.
• Qualsevol iniciativa que comporti llibertat comercial és bona per Barcelona
• El sistema actual és insuficient perquè deixa fora a nombrosos mitjans i grans comerços de la ciutat.
• Sol·licita:
1. Declaració de tota la ciutat de Barcelona com municipi turístic. Promovent el desenvolupament turístic de totes
les zones amb atractiu de compres pels turistes.

2. Que abasti els mesos compresos d’abril fins a final de setembre. Època en que el canvi d’horari i la climatologia
afavoreixen el passeig dels turistes.

Considera que actualment una part del comerç està restringit de manera discriminatòria en front del petit
comerciant i el comerç electrònic.)

3. La franja horària d’obertura ha de ser de 12’00 a 20’00 perquè és la més habitual per fer turisme a l’estiu. Amb

caràcter general, no s’hauria d’establir cap franja horària perquè cada comerciant s’adapti a les necessitats del
seu client i de l’empresa. Si es decideix establir-ne una, la franja de 10 a 18 h. (2014 i 2015) no es considera
adequada ja que les 18’00 és un moment àlgid d’activitat.

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Detall de la opinió de cada Gremi / Entitat empresarial
BARCELONA OBERTA. UNIÓ D’EIXOS COMERCIALS TURÍSTICS i LA TAULA DE COMERÇ DE
BARCELONA

• Considera totalment insuficient el calendari i l’horari d’obertura de festius durant l’estiu, decretat el 2014 i 2015.
• Barcelona s’ha d’adaptar al fet que és la segona ciutat d’Europa en desig de compra. Per això fa una proposta de màxims i

una de mínims:
• Màxims:
– Calendari: De Setmana Santa a Tots Sants: 15 de març a 30 octubre
– Horari: de 11:00 a 21:00
– Territori: l'àrea del Shopping Line i la de tots aquells eixos comercials que ho sol·licitin.
• Mínims:
– Traslladar el 12 festius al voltant de Setmana Santa i la tardor (setembre i octubre)
– Calendari: de Abril/Maig 2e quinzena de setembre i tot l'octubre (Juliol i Agost tancat) es turisme vacacional no
de compres.
– Horari: de 11:00 a 21:00
– Territori: l’àrea del Shopping Line i la de tots aquells eixos comercials que ho sol·licitin.

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Detall de la opinió de cada Gremi / Entitat empresarial
COMERTIA. ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA FAMILIAR DEL RETAIL

• La despesa familiar no augmentarà perquè s’obrin més dies, sinó que la compra es concentrarà en els grans formats,
contra el comerç de proximitat i la conciliació familiar.

• Limitar l’obertura de festius excepte en sectors que ja tenen un consum familiar els dies festius (restauració).
• Fixar 10 dies festius d’obertura definits per la Generalitat de Catalunya, que han de ser claus per atendre la demanda
interna i el més rendibles i productius des del punt de vista comercial (desembre i rebaixes).

• No està d’acord amb la liberalització total, tampoc en horaris.
• Definir un pla d’obertura dels comerços per donar resposta a la demanda internacional a les zones de major afluència
turística que:

• Siguin zones concretes d’afluència turística (excloent centres comercials).
• Èpoques de l’any més susceptibles al turisme de compres (Juliol i agost no són la millor època).
• Horari de 10’00 a 20’00 h.

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Detall de la opinió de cada Gremi / Entitat empresarial
PIMEC COMERÇ

• Període d’obertura: Reduir el període actual (1 Juliol – 31 Agost)
• Horari: Mantenir l'opció actual (entre les 10 i 18 hores)
• El compromís de tota la societat envers a la conciliació de la vida professional i personal, el descans i
benestar.

• els horaris comercials i els serveis oberts 24/7 implica que:
• de manera ininterrompuda un treballador o treballadora es trobi darrere del taulell
• i l’augment del treball nocturn
• l’impacte negatiu sobre la salut
• suposa l’extensió de la jornada laboral d’aquells comerciants antònoms o amb plantilles reduïdes.
• Els beneficis d’obrir en festius, no són tan elevats en relació a l’esforç que comporta
• (de fet només el 2% de la societat espanyola se sent molt perjudicada pel descans del comerç els diumenges i
festius, en front d’un 89,3% que se sent gens o poc perjudicat, segons el baròmetre del CIS).

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Detall de la opinió de cada Gremi / Entitat empresarial
Vol mantenir anonimat
• Les zones on delimitar l’obertura en diumenges i festius ha d’integrar els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i
Sants-Montjuic.

• Període d’obertura, mantenir el període actual que va de l’1 de juliol al 15 de setembre.
• Respectar l’horari habitual dels comerços.
• Franja horària: respectar l’horari comercial habitual dels comerços.
AGRUPAMENT DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CATALUNYA
• Ampliar el període actual (1 Juliol – 1 Octubre)
• . Obertura entre les 10 i 20 hores.
• És important que en els dies festius d'obertura autoritzada se segueixin mantenint tots els serveis en matèria
de vigilància, neteja, transport, etcètera, almenys durant la franja horària d'obertura establerta.

GREMIS I ENT. EMPRESARIALS: ANNEX, DETALL OPINIONS
Detall de la opinió de cada Gremi / Entitat empresarial
Vol mantenir anonimat

• Establir el calendari d'obertura en funció també del nombre de visitants que rep la ciutat, tenint en compte els

esdeveniments d'interès turístic que tenen lloc a la ciutat (tenir en compte, per exemple, la celebració del Mobile
World Congress)

• Període d’obertura, entre les 10 i les 19 hores.

6. SINDICAT

SINDICAT: PROPOSTA BARRIS I PERÍODE
Una única participació de Sindicats.

Pregunta 1 – En l’actualitat existeix una zona turística on
durant un període concret es permet l’obertura limitada a
uns horaris en diumenge. En cas que s’hagués de delimitar
aquesta zona novament, quina creus que hauria de ser.

Pregunta 2 – Pel que fa al període d’obertura comercial a la
zona turística en diumenges i festius, què consideres que
seria el més adequat?

SINDICAT: PROPOSTA HORARIS I COMENTARIS OBERTS
Una única participació de Sindicats.

Pregunta 3 – Pel que fa a la franja horària d’obertura
comercial en diumenges i festius, quina consideres que
seria més adequada?

Pregunta 4 – Vols aportar alguna observació /
posicionament /informe a l’enquesta?

SINDICAT: ANNEX, DETALL OPINIONS
CGT Confederació General del Treball

NO OBRIR MAI.

NO aporta sous als treballadors
actuals, ni més llocs de treball.

Participant

CGT

Perìode
No obrir cap
diumenge ni
festiu.

Horari

Comentaris

Si no s'obre cap dia, Obrir diumenges i festius es ser còmplice d'esclavitzar al poble.
no hi ha franja
Aquests diumenges i festius no donen ni feina a parats ni
horària.
retribució a qui els treballa.

7. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS-CONSUMIDORS

ASS. DE VEÏNS-CONSUMIDORS: BARRIS I PERÍODES
Una única participació d’Associacions de Veïns-Consumidors.

Pregunta 1 – En l’actualitat existeix una zona turística on
durant un període concret es permet l’obertura limitada a
uns horaris en diumenge. En cas que s’hagués de delimitar
aquesta zona novament, quina creus que hauria de ser.

“No estem d'acord amb cap obertura i per
aquest motiu i donat que no es pot tancar
la enquesta sense marcar al menys un
barri, hem optat per Vallbona”

Pregunta 2 – Pel que fa al període d’obertura comercial a la
zona turística en diumenges i festius, què consideres que
seria el més adequat?

“Per la defensa del autèntic petit comerç,
no es desitjable cap ampliació dels horaris
comercials. Això tant sols afavoreix a les
grans superfícies i franquícies”

ASS. DE VEÏNS-CONSUMIDORS: HORARIS I COMENTARIS
OBERTS
Una única participació d’Associacions de Veïns-Consumidors.

Pregunta 3 – Pel que fa a la franja horària d’obertura
comercial en diumenges i festius, quina consideres que
seria més adequada?

“Es necessari i imprescindible establir dies de descans,
per fer compatible la vida familiar i el treball. Tant
sols les grans cadenes poden seguir aquest ritme i
sense conciliació familiar per als/ les treballadors/es”

Pregunta 4 – Vols aportar alguna observació /
posicionament /informe a l’enquesta?

“No estem d'acord amb cap obertura i per
aquest motiu i donat que no es pot tancar
la enquesta sense marcar al menys un
barri, hem optat per Vallbona.”

ASS. DE VEÏNS-CONSUMIDORS: ANNEX, DETALL
OPINIONS
ASiA-Associació Salut i Agroecologia

NO OBRIR MAI.

Defensa del petit comerç
Afavoreix competència deslleial
Falta conciliació familiar i descans.

Participant

Perìode

Horari

Per la defensa del autèntic És necessari i imprescindible
petit comerç, no es
establir dies de descans, per fer
ASiA-Associació desitjable cap ampliació
compatible la vida familiar i el
Salut i
dels horaris comercials. Això treball. Tant sols les grans
Agroecologia
tant sols afavoreix a les
cadenes poden seguir aquest
grans superfícies i
ritme i sense conciliació familiar
franquícies.
per als/ les treballadors/es

Comentaris

No estem d'acord amb cap obertura i per
aquest motiu i donat que no es pot tancar
la enquesta sense marcar al menys un
barri, hem optat per Vallbona.

8. ALTRES

ALTRES: PROPOSTA DE BARRIS

ALTRES: PERÍODES D’OBERTURA

Majoritàriament no opten
per cap de les propostes i
prefereixen fer comentaris
específics sobre l’obertura
del comerç en general

ALTRES: FRANJA HORÀRIA

Majoritàriament no opten
per cap de les propostes i
prefereixen fer comentaris
específics sobre l’obertura
del comerç en general

ALTRES: COMENTARIS OBERTS

48% d’aquest grup
afegeixen
observacions en la
Pregunta 4.
Aquests participants
corresponen
majoritàriament a
treballadors del
comerç

ALTRES: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS

En el grup “altres” identifiquem molts treballadors de comerç que poden
representar més de la meitat del total altres.
Una gran majoria del grup “altres” no respon una opció concreta de les
propostes a la consulta, sinó que utilitza les respostes obertes per fer palesa la
seva disconformitat amb l’obertura en diumenges i festius,
De fet en alguns casos es fa menció a que la consulta no preveu l’opció de
negar-se a qualsevol tipus d’obertura.

NO OBRIR MAI, O
RESTRINGIR MOLT
L’OBERTURA

60%

OBRIR AMB ALGUNA
DE LES OPCIONS
PLANTEJADES

36%

OBRIR UN PERÍODE MOLT MÉS
GRAN, LLIUREMENT O SEMPRE

4%

ALTRES: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS
L’anàlisi dels comentaris en contra mostra un perfil semblant al de veïns i veïnes, però
Amb un PROTAGONISME PRÀCTICAMENT ABSOLUT.

Els treballadors del comerç es senten
molt perjudicats: perden dies de descans
setmanal i conciliació familiar.
“Tots tenim dret a descansar”
“Qui treballem en el sector som els únics
que patim les conseqüències: durant la
setmana la família no coincideix a casa”
“Los cambios de horario nos perjudican”

No aporta guanys, ni en rendibilitat,
ni llocs de treball, ni sous pel
treballadors.
“Jo no cobro per treballar en
diumenge, i no contracten ningú més”
“No hay apenas venta en las tiendas”
“Se debería obligar a las empresas a
contratar gente”

Propicia desigualtats:
“Prou! Sempre pringuem els que guanyem 700€”
“cuatro gatos se llevan el beneficio a costa de explotarnos”
”Qué abran Sarrià. Como siempre abren los barrios trabajadores”

Excés de valor a
interessos
econòmics /
consumisme:
“No tot en la vida
són els calers”
“Ens sotmetem al
capitalisme”

Guany pels turistes però no pels barcelonins i
barcelonines.
“No podem seguir convertint Barcelona en una
botiga”
“Només s’atenen turistes. No aporta beneficis fer
Barcelona una ciutat pels barcelonins”

ALTRES: ANÀLISI COMENTARIS OBERTS

Actitud cap els horaris

Pel que fa als horaris, la gran majoria de respostes obertes no en fan referència, si
no que s’utilitzen per reafirmar la postura general de que no s’obri en diumenge.

Majoritàriament, no han
proposat cap horari, sinó
que han recordat la seva
opinió de no obrir, en
general, diumenges.

60%

Obrir mitja jornada, amb més
mencions a la tarda que al matí.

2%

Estendre l’horari o donar llibertat
horària perquè cadascú adopti
l’horari més adient a la seva realitat.

2%

