
Obertura comerços en diumenge 
2019 

Compilació de resultats 

Octubre 2019 

 



Registre d’Enquestes:  

OBERTURA COMERÇOS EN DIUMENGES 2019 

COMPILACIÓ DE RESULTATS 

 

Elaborat per: 

Direcció de Serveis de Comerç  

Ajuntament de Barcelona 

 

Encarregat a: 

Psyma Iberica Marketing Research, SL 

Jordi Solà 

 

Número d’estudi: PEL219-048 

Enquestes Obertura de comerços en diumenge 2019 
Compilació de resultats 



ÍNDEX 
 

04 FITXA TÈCNICA 

 

05 PRESENTACIÓ 

 

07 MAPA 

 

08 COMERÇOS OBERTS 

Enquestes Obertura de comerços en diumenge 2019 
Compilació de resultats 



FITXA TÈCNICA 
ÀMBIT  
Municipi de Barcelona 
 
UNIVERS 
Establiments comercials ubicats a les zones 
de Barcelona on és permès obrir els 
diumenges:   
A Ciutat Vella en  els barris : el Raval, el Barri  
Gòtic, la  Barceloneta, Sant Pere, Santa  
Caterina i la Ribera. A ’Eixample: el Fort 
Pienc, la Sagrada Família, la Dreta de 
l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, 
la Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni. 
A Sants-Montjuïc: el Poble Sec, Hostafrancs, 
Sants. Al districte de Gràcia: la Salut, la Vila 
de Gràcia, el Camp d'en Grassot i Gràcia 
Nova. I a Sant Martí: el Camp de l'Arpa del 
Clot.  
I dels següents sectors comercials: Quotidià 
alimentari, quotidià no alimentari, roba i 
calçat, complements, parament de la llar, 
oci i cultura, automoció i altres. 
 
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 
2000 establiments a la 1a onada i 1818 
establiments a la 2a onada 
 
METODOLOGIA 
Observació presencial i registre de les dades 
amb suport informàtic de l’obertura dels 

establiments comercials seleccionats. 
Prèviament s’ha realitzat una comprovació 
de la mostra en dies laborables substituint 
els establiments tancats o inexistents pel 
següent establiment obert a la mateixa 
vorera de carrer en sentit de numeració 
ascendent (sense canviar de barri i dels 
sectors comercials prèviament establerts). 
Si a la segona onada el comerç ja no existia 
ha estat substituït pel que s’hagués 
establert a la mateixa ubicació sempre i 
quan aquest nou comerç fos d’algun dels 
sectors comercials estudiats. 
 
PROCEDIMENT DE MOSTREIG 
Mostreig aleatori estratificat. Els estrats 
s’han format per l’encreuament dels 17 
barris amb els 8 sectors comercials. S’han 
aplicat quotes per a cadascun dels estrats. 
 
AFIXACIÓ 
Fixa a nivell territorial per tal d’aconseguir el 
mateix error mostral en cadascun dels 
barris. Dins de cada barri, l’afixació és 
proporcional segons dades del cens 
comercial proporcionat per la direcció de 
Serveis de Comerç de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 

PONDERACIÓ 
En funció del nombre real d’establiments 
comercials en cadascun dels barris. 
La mostra de la 2a onada és menor atès que 
ja no contempla els establiments que han 
tancat i no s’han vist substituïts en un altre 
establiment d’un sector comercial objecte 
de l’estudi. No obstant, en els resultats 
d’ambdues onades tenen un pes equivalent. 
 
ERROR MOSTRAL 
Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ) i 
P=25 i Q=75 en un univers finit de 9697 
establiments, l’error és de ±1,73 per al 
conjunt de la mostra a la primera onada i de 
±1,83 a la segona. Pels barris, el marge 
d’error en idèntics supòsits mostrals oscil·la 
entre el ±6,06 i el ±9,84 a la primera onada i 
entre el ±6,52 i el ±10,40 a la segona. 
 
DATA DE REALITZACIÓ 
Els diumenges 19 de maig i 6 d’octubre de 
2019 
 
EMPRESA DE TREBALL DE CAMP 
Psyma iberica Marketing Research, SL  
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L’objecte d’aquest estudi ha estat la realització d’un treball de camp per constatar quins comerços obren en 
diumenges autoritzats en determinats barris de la ciutat qualificats com a zona turística. En aquesta edició es 
mantenen les franges de dates del 2016, any en que es van modificar respecte a les edicions anteriors. 

Així, i per resolució de la directora General de Comerç de la Generalitat de 25 d’abril de 2016, es va aprovar la 
sol·licitud de l’Ajuntament de modificar la Resolució de 10 de juliol de 2014, per la qual es qualificaven diverses zones 
del terme municipal de Barcelona com a turístiques a efectes d’horaris comercials. A partir d’aquesta resolució els 
establiments comercials ubicats a la zona qualificada com a turística podien obrir els diumenges, en la franja horària 
compresa entre les 12h i les 20 hores, en els períodes compresos entre els dies 5 i 24 de maig, ambdós inclosos, i 
entre els dies 1 i 14 d’octubre, ambdós inclosos. Fins aleshores (2014 i 2015), es podia obrir els diumenges 
compresos entre l’1 de juliol i el 15 de setembre. 

El treball de camp, ha consistit en la comprovació de l’obertura en diumenge d’una mostra inicial de 2000 comerços 
d’un univers de 9.697. Aquest univers inclou els establiments dedicats al comerç de productes agrupats en les 
següents categories: 

• Quotidià Alimentari (Alimentació, Carn i Porc, Peix i Marisc, Fruita i Verdura, Ous i Aus i Begudes) 

• Quotidià No Alimentari (Drogueria, Perfumeria i Herbolari) 

• Roba i Calçat (Vestit, Calçat i Pell) 

• Complements (Joieria, Rellotgeria i bijuteria) 

• Parament de la Llar (Material Equipament Llar, Parament Ferreteria, Aparells Domèstics, Mobles i Articles Fusta 
i Metall) 

• Oci i Cultura (Informàtica, Joguines i Esports, Llibres, Diaris i Revistes, Música) 

• Vehicles 

• Altres (Merceria, Mercats, Tabac i Articles Fumadors, Segells, Monedes i Antiguitats, Maquinària). Es va afegir 
en aquesta categoria per seu pes estadístic (0,1%) als Grans Magatzems, Hipermercats i Centres Comercials 
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Barris permesos: 
el Raval ,el Barri Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Fort Pienc, la Sagrada Família, la Dreta de 
l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, el Poble Sec, Hostafrancs, Sants, 
la Salut, la Vila de Gràcia, el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, el Camp de l'Arpa del Clot. 
 
La mostra final es va construir a partir del treball de camp del dia 14 de maig, on es va efectuar una comprovació de 
l’existència dels comerços d’una mostra prèviament elaborada, i es verificaven si estaven oberts o tancats. Si un comerç 
d’aquesta mostra estava tancat en horari comercial, es procedia a la seva substitució pel següent obert al mateix carrer, 
vorera i en sentit ascendent de numeració i que no pogués habitualment obrir en diumenge. 
El recompte de comerços oberts és va realitzar els diumenges 19 de maig i 6 d’octubre de 2019. 
La seva distribució en el mapa és la que es pot veure en el gràfic de la pàgina següent. 
 
Cal tenir en compte a l’hora d’establir comparacions ,que els comerços obren en mesos diferents arrel de la modificació 
de la resolució esmentada, passant de juliol a setembre de la primera resolució (2014 i 2015) als mesos de maig i 
octubre el 2016, 2017, 2018 i 2019. 
També a partir del 2016 els comerços del grup quotidià alimentari han estat depurats en funció de si ja podien obrir o 
no en diumenge, afectant al percentatge final. 
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MAPA DE LA MOSTRA DE COMERÇOS DE L’ESTUDI 
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COMERÇOS OBERTS EN COMPARATIVA INTERANUAL 
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COMERÇOS OBERTS PER BARRI 
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