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A. INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS, METODOLOGIA I TEIXIT COMERCIAL

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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A.1. OBJECTIUS PLANTEJATS

En el desenvolupament de la tasca d’anàlisi de la zona que hem realitzat ens
hem plantejat un doble objectiu:
 Estudiar la situació actual a nivell comercial de la zona d’incidència de la
superilla d’Horta i preveure de quina manera es poden veure afectats els
comerços.
 Obtenir dades, de caràcter quantitatiu i qualitatiu per a construir
indicadors de comparació que aportin informació en el futur sobre les
afectacions que una actuació urbanística provoca en l’activitat comercial.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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A.2. EL CANVI – fases del canvi

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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A.3. METODOLOGIA
CONEIXEMENT PROFUND DEL PROJECTE DE SUPERILLA D’HORTA
- Carrers implicats i mesures previstes
- Canvis en la mobilitat (aparcament, línies Bus, C+D

VALORACIÓ QUALITATIVA DE TOTES LES ACTIVITATS COMERCIALS A
PEU DE CARRER – CENS QUALITATIU
-

Grau de modernitat i adequació comercial
Distribució d’activitats i mix comercial
Tipologia d’establiment a nivell d’atracció
Necessitats i ús del cotxe per anar a comprar

QUADRE AFECTACIONS  REPERCUSIONS
- Afectació positiva i/o negativa dels canvis
- Situació actual
- Possibles recomanacions

INDICADORS DE SITUACIÓ PER A LA
POSTERIOR COMPARACIÓ

DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE CADASCUN DELS
TREBALLS DE RECERCA UTILITZATS

ENQUESTA QUALITATIVA A UNA MOSTRA D’EMPRESARIS DEL BARRI
Xerrada sota un qüestionari estructurat amb diferents empreses de la
zona afectada amb l’objectiu de copsar les seves necessitats de l'entorn

BENCHMARKING – EXPERIÈNCIES EN ALTRES ZONES I CIUTATS
- Recerca i anàlisi d’informació i literatura de caràcter internacional
- Recerca, visualització i/o entrevistes amb tècnics responsables de
zones de vianants de Catalunya (Sant Cugat, Tarragona, Valls, Pg. de
Sant Joan de Barcelona...)

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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A.4. EL TEIXIT COMERCIAL: Introducció
El paper del comerç a les ciutats

El comerç als barris aporta/ genera:

Espais de convivència i cohesió
social

Seguretat en l’entorn, il·luminació

Manteniment i neteja

Serveis a les persones

Reducció de la mobilitat ,
compres de proximitat.

Fomenten un nou model
econòmic.

El comerç històricament es situa al bell mig dels centres de les ciutat
o dels barris (centre neuràlgic social i econòmic dels municipis)
 El comerç és un instrument vertebrador de la ciutat, que
equilibra i estructura la trama urbana i contribueix a donar-li
personalitat, imatge i vitalitat.
 Genera activitat econòmica i renda que es queda dins el
municipi/barri i es redistribueix dins el municipi/barri (les
plusvàlues no se’n van a seus situades en territoris allunyats).
 Es fomenta una compra més sostenible, de proximitat, evitant
llargs recorreguts en cotxe per proveir-se.
 Els comerços són també un espai de relació i de vigilància social,
sobretot per aquelles persones més grans.
 Atrau
a compradors d’altres barris/municipis de l’àrea
d’influència que fan part de la seva despesa al barri/municipi.

El teixit comercial a la superilla d’Horta

La pèrdua d’activitat comercial és un dels indicadors més
significatius de la decadència dels centres urbans i dels barris.
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A.4. EL TEIXIT COMERCIAL: Introducció
El paper del comerç a les ciutats
L’organització jeràrquica dels espais comercials i la distribució
territorials dels mercats –teoria del Central Place formulada
per Walter Christaller i generalitzada posteriorment per
August Lösch– es pot exemplificar en unes piràmides que posa
en relació la freqüència de les compres i la seva localització.
En el cas de Barcelona, segons es detalla en l’estudi d’hàbits de compra, fluxos d’entrada i atractivitat comercial de les
polaritats comercial a la ciutat de Barcelona -abril 2012, Ajuntament de Barcelona-, es podrien distingir fins a sis
localitzacions de compra organitzades jeràrquicament.

El comerç d’Horta és un comerç de proximitat
que exerceix funcions d’eix de barri, amb el
mercat d’Horta com a motor comercial del
barri.
El teixit comercial a la superilla d’Horta
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A.4. EL TEIXIT COMERCIAL: Introducció
Els eixos o espais comercials urbans
Un espai comercial per a fer atracció de compradors requereix, suficient varietat (quantitat),
concentració i continuïtat d’oferta comercial.
Els espais comercials acostumen a tenir un mix comercial centrat en els equipaments: equipament
de la persona, equipament de la llar i equipament en lleure i cultura, pel que fa a activitats de
comerç, més el complement d’activitats de restauració. Els sectors d’alimentació que s’hi troben
són aquelles botigues més especialitzades i diferenciades (per qualitat del producte, per origen,
per varietat d’oferta, etc...)
Un espai comercial necessita generar atracció comercial, aquesta força comercial depèn de:
• la seva diferenciació, tipologia d’oferta
• la utilitat que els consumidors li atorguin,
• la continuïtat comercial de la seva oferta,
• facilitat d’accés, a peu, en transport públic i/o privat,
• la comoditat vianant per passejar i gaudir de l’entorn
• les sinèrgies amb altres activitats (culturals, esportives, patrimonials, lúdiques, turístiques,
veïnals...).
• les seves polítiques de comunicació: hem de saber arribar als potencials compradors i
explicar-los la proposta de valor.
Cada espai comercial ha de posar en valors els seus atributs diferenciadors per competir amb la
resta d’oferta comercial de l’entorn.
El teixit comercial a la superilla d’Horta

10

A.4. EL TEIXIT COMERCIAL Introducció
En els espais comercials s’hi desenvolupa el teixit
comercial, considerat com el conjunt d’activitats
que requereixen flux de visitants per a que els
negocis funcionin i que es situen, generalment, a
peu de carrer, amb establiments oberts al públic.

TEIXIT COMERCIAL

Comerç

Restauració

Serveis

Urbanisme i
entorn comercial
DEMANDA

Resident

Atracció
(visitants
per compra)

Demanda
específica
Universitaris
treballadors
…
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Turisme

S’hi compta el comerç (retail), la restauració i els
serveis (sobretot els considerats comercials), en
qualsevol dels seus formats i de les seves
estructures comercials, fent un conjunt unitari
d’oferta global que els consumidors perceben
com a unitària d’un espai geogràfic més o menys
delimitat.
En aquest espai geogràfic, les característiques
urbanístiques, la tipologia d’infraestructures, i la
imatge de l’entorn, formen part de la pròpia
estructura comercial de la zona i per tant també
n’ajuden a determinar el bon funcionament
comercial.
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A.4. EL TEIXIT COMERCIAL Introducció
El flux de visitants d’una zona
Els espais comercials atrauen a consumidors que volen satisfer les
seves necessitats de compra en l’espai comercial.
Com més força d’atracció tingui un espai comercial (gràcies a la seva
quantitat i varietat d’oferta i la seva imatge comercial conjunta) més
persones l'utilitzaran per a comprar i per tant els negocis que el
configuren podran ser més rendibles.
Els espais comercials grans i potents comercialment, moltes vegades
no poden viure només amb la població del seu entorn més immediat i
requereixen atraure a altres zones geogràfiques llunyanes que no
estan dotades de tanta oferta comercial..., a no ser que la zona tingui
una alta densitat poblacional.

S'acostuma a mesurar aquestes àrees d’influència i el mercat potencial
econòmic que se’n deriva, amb les isòcrones de distància (des de la
zona on es resideix fins a l’espai comercial), essent normal que els
consumidors no caminin més de 10 – 15 minuts per anar a comprar.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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A.4.1. QUINES SÓN LES ACTIVITATS QUE S’HAN CLASSIFICAT
 S’han tingut en compte els següents paràmetres de classificació:
A/ Les botigues s’han classificat per sectors comercials
En funció del producte que hi predomina les botigues s’han classificat en: Alimentació fresca,
Alimentació seca, Quotidià no alimentari, Equipament de la persona, Equipament de la llar,
Lleure i cultura.
I dins de cada sector, s’han classificat les botigues en funció de subsectors.
Quotidià alimentari: s'inclou la venda de fruites i verdures, hortalisses; carn i derivats, aus,
ous, conills, cacera, peix, pesca salada ,pa, pastisseria, confiteria, llet i productes làctics; vins i
begudes de tot tipus; productes de xarcuteria, menjars preparats, gominoles, productes
d’herboristeria i dietètica.
Quotidià no alimentari: inclou la venda de medicaments, productes sanitaris i d'higiene
personal (farmàcies); productes de drogueria i neteja; articles.
Equipament de la llar: Inclou la venda de productes tèxtils i confeccions per a la llar, catifes,
tapisseria, mobles, material i aparells elèctrics, electrodomèstics i altres aparells d'ús
domèstic, mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, adornament, regal; materials de
construcció, articles i mobiliari de sanejament; portes, finestres i persianes, motllures i
marcs, articles de bricolatge; llavors, flors, plantes i animals petits.
Equipament de la persona: Inclou tot tipus de peces de vestir per a dona, homes i nens,
llenceria i cotilleria; pelleteria, merceria; calçat; bosses, maletes i complements, joieria,
rellotgeria, bijuteria, perfumeria, cosmètica i roba de segona mà.
Lleure i cultura: inclou la venda de material d’oficina, informàtica i videojocs, obres d'art;
aparells mèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris, papereria i belles arts; joguines, articles i
roba d'esport, instruments musicals, animals petits i complements, productes de telefonia i
articles per a fumadors.
B/ Bars i Restauració Inclou tota la tipologia d’establiments: Bar, cafeteria, cafè; Restaurant;
locals nocturns...
C/ Els serveis s’han classificat en comercials i no comercials:
1. Serveis Comercials Són serveis privats que habitualment s’ubiquen en plantes
baixes i que fan una funció molt similar a la d’un establiment comercial, i a més
apliquen estratègia, imatge i serveis, com per exemple els horaris d’obertura
similars al de les botigues. S’inclouen en aquest grup:
a) Perruqueries
b) Centres d’estètica i bellesa, centres de bronzejat, centres SPA i cura personal,
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c) Agències de viatge
d) Arranjaments de calçat i roba
e) Bugaderia/tintoreria
f) Copisteria-disseny gràfic
g) Fotografia artística (fotògraf professional)
h) Loteria

1. Serveis NO Comercials
Són aquells serveis que NO estan inclosos en els Serveis de tipus comercial i que,
donada la tipologia d’activitat que desenvolupen i degut a que tenen, normalment,
un horari diferent al comercial, entenem que provoquen una ruptura important
de la continuïtat de la façana comercial, i constitueixen un tipus d’activitat que
pot ubicar-se a altres zones a prop del Centre sense influenciar negativament en
l’àrea de centralitat comercial.
Estan inclosos com a Serveis NO comercials:
a) Oficines de serveis financers, que inclou bancs, caixes d’estalvi, entitats de crèdit i
finançament i similars, i activitats auxiliars d’aquestes.
b) Activitats d’assegurances en totes les seves manifestacions, amb inclusió de les
auxiliars.
c) Les següents activitats professionals i empresarials: activitats jurídiques,
comptables i de gestió empresarial (despatxos jurídics, notaries, registres públics,
assessorament i gestió empresarial i anàlegs), serveis tècnics d’arquitectura i
enginyeria, assaigs i anàlisis tècniques, activitats de publicitat, imatge corporativa i
relacions públiques, selecció i col·locació de personal (amb inclusió de les
empreses de treball temporal), serveis d’investigació i de seguretat i activitats
industrials de neteja.
d) Establiments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a serveis telefònics per a
ús públic (“locutoris”) i/o de l’accés a connexió d'Internet, i oficines de canvi de
divises i/o transferències de diners.
e) Tallers de reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors, així com
qualsevol taller mecànic, fusteria, servei de reformes i altres activitats de caire més
industrial.
D/ Els locals buits
- Locals buits... És a dir, establiments que a nivell extern no es visualitza que es
realitzi cap activitats econòmica en el seu espai i podrien estar lliures per a que
s’hi pugui posar activitats comercials.
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B. SITUACIÓ
AFECTACIÓ DEL CANVI EN EL TEIXIT COMERCIAL
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B.1. AFECTACIONS/REPERCUSSIONS DELS CANVIS AL TEIXIT COMERCIAL
COM AFECTA A L'ACTIVITAT
CANVIS QUE ES
PRODUIRAN

Pacificació de carrers

CONSEQÜÈNCIES QUE ESDEVINDRAN

POSITIU Afavoreix

NEGATIU Perjudica

Espai per l'ocupació de la via pública

Millora de la imatge comercial de l'entorn

FUTUR / RECOMANACIONS

- Practicament cap establiment està enfocat cap a la visibilitat en trànsit
rodat.
* No prohibir totalment l'accés als
- La majoria de botigues està dirigida a un públic de proximitat, no
vehicles… moments puntuals (tal i
exerceixen atracció.
com està previst).
- Menys d'un 10% dels comerciants diuen que els seus clients requereixen
aparcament per anar a comprar .

Circulació de menys cotxes i sobretot
reducció de la velocitat de pas rodada

Més persones ocupant l'espai públic
gaudint de més tranquil.litat

SITUACIÓ ACTUAL

- Es completa l'espai de pacificació de l'eix comercial
d'Horta (c. Fulton entre Tajo i Baixada de la Combinació).
- Es potencia la vida en l'espai públic que actualment ja és - Els sectors comercials de compra més
intens (Pl. Eivissa i carrers interiors).
ràpida i menys diferenciada tradicionalment
- El carrer Feliu Codina té un espai amb una certa
s'han centrat en una mobilitat en vehicle.
continuitat de la façana comercial i la pacificació de
- La nota mitja de modernitat i qualitat comercial de botiges és regular
l'entorn l'afavorirà.
(3,06 /sobre 5)
- La nota mitjana dels aparadors és de 3,1 ( regular)
- El pes del quotidià està per damunt dels equipaments (55 / 45%)

- Proliferació d'activitats de restauració i terrasses

- L'actuació lliga deferents equipaments de la zona (Espai
comercial, Zona esportiva, educativa i de 3a edat).
- El tipus d'actuacions que es fan tenen una incidencia
baixa en el comerç.
- Quan hi ha inversió pública és genera inversió privada i
per tant es milloren les botigues.

- Reticencies del sector comercial als
canvis… sobretot al procés de canvi

- Millor habitabilitat. Increment del confort de la zona per
- Increment de preus de lloguer.
reducció de soroll i contaminació.

Possible canvi de les activitats i del mix
comercial

El teixit comercial a la superilla d’Horta

- Desequilibri comercial i d'activitats…
increment del pes de la restauració.

- 8,3% de presencia de restauració en la zona on s'actua.
- Un 56% compten amb terrassa amb una mitja de 5,8 taules per
establiment.
- La valoració de qualitat de la restauració és de 3,4.
- Només hi ha restauració pràcticament a la Pl. Eivissa i al c. Feliu
Codina.

*Formació als empresaris. Ajuts per
millores de la qualitat comercial.
*En el cas dels productes quotidians
afavorir el servei a domicili amb
transport sostenible (bicicleta…)

*Aprofitar l'espai públic per a
realitzar activitats d'animació al
carrer.

- El perfil majoritari dels empresaris és jove (41 anys de mitja). El 92%
dels comerciants tenen intenció de continuar el negoci. La majoria dels
negocis els consideren rendibles (72%).

*Formació i sensibilització dels
comerciants cap al canvi.
*Línies d'ajut per a la millora dels
establiments.

- Sobre el 88% dels negocis estan en local de lloguer.
- El 73% del lloguer té un cost per sota dels 1.000€
- La percepció del comerç de la zona respecte a fa uns anys és que no ha
canviat 60%. Per un 36% està pitjor.
- A la zona hi ha 28 locals tancats (el 23% dels baixos comercials)

*Polítiques de foment actiu
d'ocupació de locals buits.
* Comunicacio i dinamització
comercial per a potenciar l'atracció
de la zona.

- L'únic carrer que podria afectar negativament un canvi del pes
d'activitats seria el c. Fulton i no té una estructura urbanística que
afavoreixi la instal.lació de restauració (comerç 38% / restauració 3,4%).
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B. 1. AFECTACIONS/REPERCUSSIONS DELS CANVIS AL TEIXIT COMERCIAL

COM AFECTA A L'ACTIVITAT
CANVIS QUE ES
PRODUIRAN

Canvi de linies de bus i
de parades

CONSEQÜÈNCIES QUE ESDEVINDRAN

Canvis a les línies: 185
dins la zona d'afectació

POSITIU Afavoreix

NEGATIU Perjudica

SITUACIÓ ACTUAL

FUTUR / RECOMANACIONS

* Ubicació de punts de recollida de
mercaderies. Tríptic informatius
dels punts de C+D per informar als
transportistes

- No te incidència en la zona comercial, ja que en el tram
que es desvia no hi ha activitat comercial.

No hi ha canvis en les
zones de càrrega i
descàrrega

La relentització de la circulació rodada pot
- No es produexien canvis en els espais actuals de C+D
fer més lent el transport de mercaderies

- Percepció negativa per part de
transportistes i comerços que l'Ajuntament
dificulta la seva feina (al menys al principi)

- Al 81% els porta un transportista en alguna ocasió la mercaderia.
- La mitja es de 5,4 cops per setmana i el 69% ho porten a mà (paquets
petits i que pesen poc), el 31% amb carretons.
- El 72% dels empresaris volen la zona de C+D a prop per motius de
volum i pes.
- Canvis en els habits de compra, amb increment de la compra 'on-line'
que té com a consequencia un increment de les tasques de transportistes

Canvi en l'oferta
d'aparcament

- Millor imatge comercial de l'entorn, sense vehicles en
En l'actuació global es redueixen un 9% les superfície.
- La majoria de les zones on es redueixen places
places d'aparcament.
d'aparcament no tenen activitat comercial.

- En el c. Feliu Codina podria afectar a les
compres d'oportunitat.

* Recomanem que es mantingui
- Es treuen 24 places d'aparcament a Feliu Codina (entre Chapí i E. Toda) algunes places d'aparcament en
rotació en aquest tram de carrer.

Canvis en la mobilitat

Suposarà dificultar el trànsit de pas pel mig
- Incrementarà l'habitabilitat d'aquest espai fomentant la
del barri perque es circunval.larà pel c.
movilitat a peu de les persones.
Tajo

- Cert increment de la circulació rodada pel
carrer Tajo que perjudica la permeabilitat del
- No es es fa cap actuació al voltant del Mercat d'Horta ja que aquest
mercat amb aquesta part del barri.
equipament comercial queda fora de l'ambit d'actuació.
- El mercat no pot fer de motor d'aquesta
zona comercial.

El teixit comercial a la superilla d’Horta

* Estudiar mesures per a vincular
l'equipament del Mercat amb el
barri.
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B. 2. INDICADORS ACTUALS PER A LA COMPARACIÓ DEL FUTUR
INDICADORS
Nombre d’establiments de la zona afectada:

Botigues
. Quotidià
. Equipament

49 (39.5%)
27 (55%)
22 (45%)

Restauració

16 (13%)

Serveis comercials

15 (12%)

Serveis no comercials

14 (11%)

Serveis financers

2 (1.6%)

Número de locals tancats

28 (23%)

Espais amb activitat no econòmica

35%

Nombre de restaurants amb terrassa

9 (56%)

Nombre de taules per terrassa:

5,8

Lloguer mig actual dels locals

800€-1.000 €

Nota mitja comercial:

3,1

Edat mitja dels operadors

41 anys

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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B.4. RESUM I CONCLUSIONS
 La creació de la Superilla pot ésser una oportunitat pel desenvolupament comercial de la zona d’Horta, es dóna
continuïtat a la millora urbanística ja existent, on es desenvolupa l’activitat comercial.
 La inversió pública hauria de generar també una millora de la imatge comercial dels establiments de la zona.
 El comerç de la zona ha de posar en valor, en els seus trets diferencials, un model comercial que aposta per
criteris de mobilitat sostenible, així com les seves sinèrgies amb els equipaments del barri (educatius,
esportius,...)
 El canvi en l’entorn urbanístic donarà lloc a una pacificació del trànsit de la zona, a un menor volum de trànsit
de pas, que repercutirà positivament en la habitabilitat de la zona i en la comoditat d’estada. Permetrà un
major ús de l’espai públic per part dels residents.
 Les actuacions de millora de l’espai públic afavoreixen l’ús d’aquest espai per passejar, comprar i prendre
quelcom, incrementant-se la vivesa del barri.
 El comerç de la zona requereix un canvi en la modernitat de la façana comercial per adequar-se a les noves
tendències del retail modern, a les demandes de l’actual consumidor.
 Tot i que el mercat d’Horta no està inclòs en l’àmbit d’actuació d’aquest projecte, a nivell comercial s’haurà
d’estudiar mesures per vincular-ho al comerç de la zona.
 El teixit comercial de la zona ha de treballar per a atraure i tenir una quota de mercat en la seva zona
d’influència de 10 minuts a peu (43.605 habitants).

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. INVESTIGACIÓ PRIMÀRIA
CONEIXEMENT PROFUND DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
AUDITORIA COMERCIAL
BREU ENQUESTA ALS EMPRESARIS DEL TEIXIT COMERCIAL

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions


El barri de Horta s’ubica dins del districte d’Horta-Guinardó, concretament l'àrea compresa entre els carrers de Tajo, Passeig
Fabra i Puig, l’Avinguda de l’Estatut, i el Passeig de la Vall d’Hebrón. Aquesta zona té un total de 91.6 hectàrees i una població
censada de 22.509 habitants, per tant , és un barri amb una densitat de població de 245.5 habitants per hectàrea.

El teixit comercial a la superilla d’Horta

20

C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Població:





La població d’aquest barri es caracteritza per estar una mica envellida
respecte a la mitjana de Barcelona, ja que té una població de més de
65 anys molt superior (25.5% enfront del 21.6%) i una població infantil
lleugerament inferior (12.4% enfront del 12.6%)
La població estrangera al barri representa un 13.9% (molt per sota del
valor mitjà del districte i de la ciutat de Barcelona)
És un barri amb un nivell de renda familiar disponible mitjà-baix
(80,9%. Barcelona=100. Any 2015).

Locals d’activitat econòmica:

Segons dades del cens de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha un total de
210 locals amb activitat i un 9.5% del locals estan buits. Sent la densitat
d'activitats per hectàrees baixa (2.3 activitats per hectàrea)
La superfície construïda no residencial és del 10’3% el que va suposar
un teixit urbà de centralitat baixa. On el principal ús és el comerç amb
un 34.9% del total (per sobre del districte i de la ciutat), seguit
d’ensenyament (16.4%), indústria (15.7%) i sanitat (11.2%).
Font: Ajuntament de Barcelona

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Espai públic:










Les alçades dels edificis del barri són principalment baixes, major de PB+1, el que respon a cases unifamiliars.
És un teixit urbà de baixa densitat amb una compacitat absoluta baixa.
L’espai públic està repartit entre espais destinats a vehicles que suposen un 39.9%, espai destinat a vianants en un 34.8% i espais
verds i recreació un 34.8%.
Les voreres d’aquest àmbit d’estudi tenen un ample òptim i bo en un 52.1% encara que un 17.1% dels carrers tenen una pendent
major del 6%, el que fa que els carrers no tinguin una bona accessibilitat. En canvi un 11.3% dels carrers són de prioritat per a
vianants.
L’amplària habitual dels carrers al barri d’Horta són de tipologia estreta, entre 3.5 i 7.2 metres (56% del total). Aquest amplada
només permetre l’establiment d’un o os carrils de circulació més un d’aparcament o servei.
L’espai públic està dividit entre espai verd i recreatiu que representa el 42% i l’espai de trànsit per vianant que suposa el 58%.
Els principals eixos cívics d’Horta s’ubiquen al voltant del mercat d’Horta.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Circulació i vehicles privats:








La major circulació vehicular i densitat del tràfic es concentra a les grans vies que circumden la superilla (Avinguda de
l’Estatut de Catalunya, el carrer del Tajo i de Lisboa, el Passeig de Fabra i Puig,i el Passeig de Valldaura i de la Vall d’Hebron).
o

Aquestes vies no tenen molta població, per tant, la majoria dels residents no suporta una baixa contaminació acústica. Només el 16% dels
residents van viure en zones amb molt soroll (per sobre de 65 dB).

o

La qualitat de l’aire és acceptable per al 72% de la població i només la resta (28%) suporta uns nivells d’immissió de més de 40ugNO2/m3

.

Respecte la jerarquia viària troben que el 37% és de connexió local de primer orde, el 21% dels vial són considerats de
connexió de districtes, el 28% de connexió local, i el 13% del viari es considera de prioritat de vianants.
El 60% dels carrers són de 30Km/h, i el 14% de 20km/hora, ja que es troben a la zona del nucli antic. Els carrers de 50km/h
s’ubiquen als límits del barri objecte d’estudi.
En general les vies de la superilla d’Horta tenen un alt grau de funcionalitat.
Al barri no hi ha cap punt de carsharing a menys de 500 metres, i per tant, la població del barri no té accés al lloguer de
vehicle compartit.

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Transport públic i bicicletes:






El barri compta amb una gran quantitat de serveis de transport públic.
o Metro: línea L3 i L5.
o Bus, moltes línees que circulen al límits del barri i/o passen per dins: 27, 39, 45, 47, 60, 76, H4, V21, V27, 112,
122, 127 i 185.
o Taxi: Hi ha 1 espai reservat al taxi amb un total de 6 places , a més d’existir altra parada propera amb 2 places
més ubicada a la plaça Karl Marx.
Només el 34.6% de la població es troba a menys de 300 metres de la xarxa viària de bicicletes.
Tan sol el 20.2% dels habitants es troben propers d’alguna estació de bicing. Hi ha una única estació dins de la zona
d’estudi.
No hi ha cap estació de bicicletes elèctriques a l’abast dels residents.

Font: Ajuntament de Barcelona

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Aparcaments:





A la zona d’estudi hi ha una oferta de 7.250 places d’aparcament:
 27.2% corresponen a aparcaments en calçada: 0.35% són
d’àrea blava; 25.86% de zona lliure i 1% de zona de
càrrega i descàrrega.
 72.8% corresponen a aparcaments fora de calçada: 5% són
aparcaments públics i 67.75% són aparcaments de veïns
en parcel·les d’habitatges.
Per altra banda, la demanda de places d’aparcaments és de 6.990
places.
Aquesta diferencia entre oferta i demanda suposa un superàvit de
260 places d’aparcament. Fet que permet poder suprimir alguna
d’aquestes per donar prioritat als vianants.

Permeabilitat del sòl i espais verda::





El 25.95% de la superfície d’aquesta zona és permeable,
mostrant una permeabilitat bona de la zona. D’aquestes
zones el 15.2% corresponen a espai verd privat, el 8.3% a
espais verds públic i el 2.2% a solars buits.
Hi ha un total de 2.219 arbres censats, on un 69.7% són de
port gran i el 19.3% de port mitjà.
El 41% dels trams de carrers es consideren que tenen una
dotació d’unitats arbòries suficient, i un 36% d’espais amb
arbrat insuficient i sense potencial per nova plantació.

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:
 L’estretor dels carrers és el principal problema que es troba aquest barri, així com l’alt trànsit de vehicles que tenen lloc als
carrers de la zona sud del barri. Aquestes actuacions afecten als carrers:
 Per a 2019: Carrer Fulton, carrer Canigó, Baixada de la Plana, carrer Feliu Codina, carrer Chapí, carrer Rectoria, i carrer
Eduard Toda.
 Aquests carrers afectats coincideixin amb els eixos cívics i es mostren al mapa següent:

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


La proposta d’intensitat del trànsit per a les tres tipus de via (xarxa bàsica, xarxa local i xarxa veïnal) es mostren a la taula
següent:

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Per a la millora de l’habitabilitat es realitzarien les actuacions estructurants, tàctiques i bàsiques als carrers mencionats
anteriorment i que es mostren al següent mapa:

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Concretament, aquestes actuacions són:


Estructurants. Afecten als carrers Fulton, Canigó, Baixada de la Plana, Feliu Codina, Chapí i Rectoria.












E1: Carrer Fulton entre el carrer Tajo i la Plaça d’Eivissa i carrer Fulton entre la Plaça d’Eivissa i la Baixada de la
Combinació.
E2: Cantonada del carrer Canigò- Passeig Fabra i Puig.
E3: Cantonada de la Baixada de la Plana amb carrer Tajo.
E4: Carrer Feliu Codina entre carrer Chapí i carrer d’Eduard Toda.
E 5: Carrer Chapí entre carrer Feliu Codina i el carrer del Vent.
E6: Carrer Chapí entre carrer Feliu Codina i el carrer Rectoria.
E7: Carrer Rectoria.

Tàctiques. Afecten als carrers Eduard Toda i Feliu Codina.



T1: Carrer d’Eduard Toda.
T2: Carrer Feliu Codina entre el carrer Eduard Toda i el Passeig Universal.

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Per a dur a terme aquestes actuacions es proposen canvis en la mobilitat dels carrers, tal com es mostra als mapes següents:

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Concretament, aquestes actuacions són:


Bàsiques.

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Les xarxes funcionals també es veuran afectades.


Canvis a les xarxes de carril bici.

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Les xarxes funcionals també es veuran afectades.
 Canvis a les xarxes de Bus. Afectarien a les línees 39, 45, H4, V21, V27 i 185.

Els canvis es mostren als següents mapes:

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Estacionament i càrrega i descàrrega.
 Els canvis de l’estacionament es mostren als següents mapes:

Font: Ajuntament de Barcelona
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C.1. Coneixement profund del projecte.
 SUPERILLA D’HORTA. Zona d’influència de les accions
Actuacions:


Estacionament i càrrega i descàrrega.
 Concretament, les actuacions proposades als carrers afectats suposen:
 Una reducció del 9% en places lliures, el que suposa unes 171 places.
 Una reducció del 9% de places nocturnes per a residents.
 Cap canvi de places a la zona blava, i de la zona de càrrega i descàrrega.
 La reducció de les places lliures es mostren a la següent taula segons tipus d’actuació i fases:

Font: Ajuntament de Barcelona
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
OBJECTIU: Analitzar els carrers comercials i no comercials, el mix comercial, la tipologia del comerç, la
concentració i continuïtat del comerç, la qualitat dels establiments, així com del seu entorn.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial








S’han visitat els carrers afectats per les actuacions de les superilles per fer una auditoria del comerç existent. Concretament,
dels carrers Feliu i Codina, d’Horta, Fulton, del Vent, Plaça d’Eivissa, Chapí, d’Eduard Toda i la Baixada de la Combinació.
S’han observat uns 193 baixos, dels quals un 25% són botigues, 28% cases, 8% serveis comercials, 8% restauració i 15% locals
tancats.
Els carrers més comercials són c. Fulton, c. Feliu i Codina, Plaça d’Eivissa i c. d’Eduard Toda.

Els carrers amb més locals de restauració és la Plaça d’Eivissa.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
La primera impressió és que alguns dels carrers són més
dinàmics que altres. I amb una activitat comercial intermitja amb
varietat d’establiments i una percepció d’oferta variada però
més dispesa. Destacant la concentració comercial del carrer
Fulton i carrer d’Horta fins a l’alçada de la baixada de la
combinació i l’espai de restauració de la plaça Eivissa.
Els carrers no són suficientment amplis per caminar i poder
observar els aparadors amb facilitat. Els carrers i les voreres són
molt estretes, no afavorint el passeig i una compra còmode.
Hi ha molt comerços que són tradicionals i dirigits a un públic
adult.


Hi ha 94 registres de locals amb activitat, dels quals un 52.1% són
botigues, 16% serveis comercials, 17% restauració i 14.9% serveis no
comercials.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial





La percepció de la qualitat dels comerços és millorable ja que la
majoria tenen una qualitat regular (54%) i malament el 15%. Les
valoracions bones només suposen el 31% dels locals auditats.
Segons la tipologia del comerç els que tenen una millor valoració
són els de restauració.

Una valoració millorable sobre
la qualitat dels establiments.
El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial


La nota mitjana obtinguda de 3.11 mostra que la
valoració de la qualitat és millorable.



Els locals de restauració són els que millor nota han
obtingut, seguit de botigues i de serveis comercials.



Els establiments amb millors puntuacions es troben
a la Plaça d’Eivissa, Carrer del Vent i Carrer de
Fulton. El carrer Eduard Toda tot i tenir alguns
comerços amb una imatge correcta i diferenciada
presenta una baixa dotació comercial.

Els establiments amb millor
valoració són els de restauració.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial








El teixit comercial a la superilla d’Horta

Hi ha un total de 49 botigues auditades, de les quals un 33% són
d’alimentació fresca, el 23% de lleure i cultura, el 18%
d’equipaments personals ( roba i calçat) i el 12% de productes
quotidians no alimentaris.
Els principals subsectors d’alimentació fresca són fruites i
verdures, així com fleca i pastisseria.
Els principals subsectors de lleure i cultura són estancs i
papereria.
El principal subsector de productes quotidians no alimentaris és
farmàcia.
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial

El teixit comercial a la superilla d’Horta



Els principals subsectors d’alimentació seca són els
supermercats i botigues de queviures.



Els principals subsectors d’equipament per les persones són
roba de dona i sabateria.



El subsector d’equipament de la llar el conformen
matalasseries i parament de la llar, amb percentatges
similars.
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Públic objectiu al què es dirigeix l’oferta comercial

La gamma de productes que es comercialitza és de
tendència cap a les gammes baixes.


Gairebé el 60% dels productes són de gamma mitja, però la
gamma mitja-baixa representa el 23% i la gamma baixa un 3%.
Només un 15% dels productes tendeixen a la gamma mitja
alta.


Els productes que es
comercialitzen en els establiments
tendeixen a la gamma baixa o
mitja-baixa, el que està en
consonància amb la renda mitjabaixa dels residents del barri.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Públic objectiu al què es dirigeix l’oferta comercial







El teixit comercial a la superilla d’Horta

Aquesta classificació per carrer ens
dóna informació diferenciada, ja
que s’observa força varietat entre
ells.
Entre els carrers amb productes de
més baixa gamma es troben el
carrer Feliu i Codina (gairebé un
60%) i el carrer d’Eduard Toda
(més del 30%)
I entre els carrers amb productes
d’una gamma més alta són la Plaça
d’Eivissa i el carrer d’Horta.
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Públic objectiu al què es dirigeix l’oferta comercial

S’observa que les botigues estan enfocades a un públic adult
(tradicional), i que tendeix més cap a edats més joves que no
pas cap a més grans.


Només un 15% de l’oferta està dirigida a un perfil de
població de més edat.


Els productes estan enfocats a un
públic adult encara que hi ha una
tendència a la gent més jove.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Públic objectiu al què es dirigeix l’oferta comercial



El teixit comercial a la superilla d’Horta

Encara que el públic objectiu general és
adult, si s’analitza la informació per carrer
s’observa que alguns dels carrers tenen una
tendència més jove com són el carrer
d’Horta o la Plaça d’Eivissa.
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Percepció general de les botigues.






De forma general, la valoració de les botigues està en
un interval mig, ja que les puntuacions ronden el valor
de 3. Els locals amb una valoració negativa no arriben al
20%.
S’observa una nota més alta en establiments amb
vende de productes d’equipament personal.
En canvi, les notes més baixes es troben als locals
d’equipament de la llar i d’alimentació seca.

Les botigues d’equipament de
les persones són els que millor
valoració tenen.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Percepció modernitat de les botigues.

Aquesta variable és indica si els comerços de la zona
s’han “posat al dia” tenint en compte el que el
consumidor demanda des de l’òptica del retail.
A nivell global podem observar com que cal que les
botigues del barri, millorin la imatge externa dels seus
establiments, els modernitzin d’acord al seu públic
objectius.
Les botigues d’equipament personal són les que tenen
una millor puntuació en aquest variable, en situació
oposada trobem els establiments de productes
quotidians no alimentaris i l’alimentació seca.


Les botigues d’equipament de
persones són els que tenen una
millor puntuació en modernitat.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Percepció rètol de les botigues.

El rètol és una de les variables de comunicació més
important de les botigues, ja que és la imatge
identificativa de l’establiment, que ajuda a diferenciar,
fer únic, i a comunicar el producte que venen.
 Aquesta valoració també és regular encara que hi ha
alguns establiments amb una valoració molt bona.
 Els comerços d’equipament personal i lleure i cultura
són els millor valorats i els d’equipament de la llar els
de pitjor puntuació.


Les de lleure i cultura i
d’equipament de persones són
els que tenen una millor
puntuació dels rètols.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Percepció aparadors de les botigues.

Els aparadors a nivell global són poc atractius, amb
una puntuació de 3,1 sobre 5.


Els pitjor valorats són els aparadors dels comerços
d’alimentació seca. En canvi, la millor puntuació la
tenen els comerços de lleure i cultura.


És una de les variables pitjor
valorades i que s’hauria de millorar
per tenir botigues més atractives,
que incitin a entrar-hi, a compra-hi.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Percepció de l’accessibilitat de les botigues.

Ens indica la facilitat amb la que el client pot accedir
a la botiga. I s’observa que hi ha una valoració regular
i per tant millorable, encara que hi ha diferències per
sector.
 Les botigues més fàcilment accessibles són les de
lleure i cultura, i en situació oposada trobem el
subsector d’alimentació fresca.


És una variable puntuada
regular en gairebé tots els
sectors.

El teixit comercial a la superilla d’Horta
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Força d’atracció de les botigues.

Clarament, el comerç d’Horta és un comerç de
proximitat, on el 100% de les vendes de les botigues es
realitza en aquest context, independentment del
subsector comercial i del carrer.
 Igual succeeix amb la visibilitat de la botiga, que
s’observa que el 100% té visibilitat a peu de carrer.
 La necessitat d’utilitzar el cotxe per comprar en aquestes
botigues es baixa.


Les botigues de la zona són de
proximitat, amb una visibilitat dirigida al
vianant, no sent necessari l´ús del
cotxe per comprar-hi.
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Valoració dels locals de restauració







Només hi ha 16 establiments de restauració als carrers
d’estudi a Horta que s’ubiquen en 4 carrers: Plaça d’Eivissa,
Feliu i Codina, Chapí i Fulton.
De forma general hi ha una bona valoració dels locals de
restauració, el 50% obté una valoració bona. Tot i que en un
6% dels casos es valora com malament.
Principalment, els establiments de restauració es troben a
la Plaça d’Eivissa i al carrer Feliu i Codina.
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.

 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Valoració dels locals de restauració





Aquests establiments de restauració tenen una nota
mitjana de 3,44.
Els establiments millor valorats es troben al carrer de
Fulton i a la Plaça d’Eivissa.

Bona valoració del locals de
restauració.

Nota: Al carrer Fulton s’ha auditat només un restaurant.
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C. 2. Observació de la zona a nivell comercial i anàlisi d’informació sobre l’oferta comercial.
 SUPERILLA D’HORTA. Auditoria comercial
Valoració dels locals de restauració





Poc més de la meitat dels establiments tenen
terrassa (56%). Les terrasses les trobem a la Plaça
d’Eivissa i al carrer Feliu i Codina.
El nombre mitjà de taules a les terrasses és de 5.78, i
on hi ha un major nombre de taules per local és a la
Plaça d’Eivissa.
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C.3. ANÀLISI DE L’OFERTA. Coneixement dels empresaris del teixit comercial del barri.
Per part del nostre equip treballem amb l’objectiu de donar una visió
real del barri i carrers que estaran afectats pel projecte de superilla
d’Horta. Per això és important conèixer la situació i opinió que tenen els
empresaris del sector amb comerços, serveis o restauració ubicats en
les zones afectades per aquest projecte.
Hem realitzat una entrevista presencial, sota un breu qüestionari
estructurat als responsables dels comerços del barri d’Horta per tal de
disposar d’informació sobre la seva experiència, la seva valoració,
expectatives, necessitats,..
El mètode de treball ha estat la realització d’una entrevista personal, en
els establiments dels empresaris de la zona, efectuada per membres del
nostre equip.
S’han realitzat 25 enquestes als comerciants d’Horta. El que ens permet
disposar d’una radiografia qualitativa de la situació del barri.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Activitat comercial de la mostra
De

les enquestes realitzades, hi ha representació de gairebé totes
les activitats comercials que hi ha als carrers analitzats.
La

majoria d’empresaris entrevistats, tenen comerços, destacant
els de equipament personal i de lleure i cultura.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Perfil dels locals dels comerciants de la mostra

L’antiguitat mitjana dels comerços entrevistats és de 15
anys, encara que la de serveis és molt superior (32,5 anys)


Sector

Mitjana

Moda

Total
Botiga
Restauració
Servei

14,95
13,14
15,50
32,50

12
12
8
15

La mitjana dels metres quadrats és de 31 metres, encara
que hi ha diferències ja que restauració i serveis tenen una
dimensió major (més de 45 metres quadrats) o més petita
com el cas de lleure i cultura.


El

60% dels locals tenen un magatzem, amb una dimensió
mitjana de 16,5 metres quadrats.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Perfil dels locals dels comerciants de la mostra



La majoria dels locals estan en situació de lloguer (88%).

El 73% d’aquests lloguers tenen un preu inferior a 1.000
euros al mes. Només el 4% són de renda antiga.


Els

locals destinats a restauració són els més cars.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Perfil dels comerciants de la mostra

Els

comerciants entrevistats són, en major mesura
dones (64%) que homes (36%).
Encara que hi ha comerços com serveis on el 100%
de les entrevistades són dones, i restauració on el
100% dels entrevistats són homes.


La mitjana d’edat dels comerciants entrevistats és
de 41 anys.


.

Sector

Mitjana

Moda

Total
Botiga
Restauració
Servei

41,28
40,62
43,00
46,50

38
24
32
32

Dones amb una mitjana
d’edat de 41 anys.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Terrasses dels locals de restauració

El 100% dels locals de restauració entrevistat
tenen terrasses.


Els metres quadrats mitjos de terrassa són de
17,5, amb una mitjana de 6,5 taules, un valor
elevat comparat amb altres zones com a Sant
Antoni.


Valors
Valor mitjà
Moda

Metres quatrats
terrassa
17,5
10

Taules
terrassa
6,5
5
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Tipologia dels clients

La majoria dels clients dels establiments entrevistats
procedeixin del barri, d’Horta.


Essent

uns clients que es mouen a peu pel barri, fet
condiciona que els clients no tinguin necessitat
d’aparcament.
A més, solen ser clients habituals en aproximadament
en un 70% dels casos.


.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Tipologia dels clients

Els clients d’aquests comerços, visiten
els locals sobretot el divendres, quan la
xifra de visites mitjana supera els 17
clients al dia.


El dissabte és de menor afluència als
tres tipus de comerç.


.
El teixit comercial a la superilla d’Horta

62

C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Informació sobre aprovisionament

El 81% dels comerciants s’aprovisiona mitjançant un
transportista. Fet que pot condicionar la pacificació dels carrers
de la superilla. La resta de comerciants (19%) ho fan amb el seu
cotxe particular.


El

nombre de transportistes, de mitjana per setmana, és de 5,4,
i una mica inferior al cas del serveis (1,5).


De mitjana el nombre de paquets per transportista és de 4,4.

.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Informació sobre aprovisionament

La majoria dels transportistes tenen la necessitat
d’aparcament a prop (72%), suposant el 100% en els
casos de la restauració.


Encara que s’ha detectat que la majoria dels
transportistes porten els paquets a mà (69%), el que
indica que són paquets de dimensions reduïdes.


.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Informació sobre aprovisionament

Els principals motius que donen per considerat la
necessitat d’aparcament a prop és per comoditat (35%),
per volum (30%) i per pes (30%).


L’únic motiu per no tenir la necessitat d’aparcament a
prop és que ho porten a mà, són paquets de poc pes,....


A

nivell global s’observa com en la meitat dels casos, no
es necessita que el transportista aparqui a prop del local.
.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Percepció actual i expectatives futures del comerç de la zona

La

percepció dels comerciants sobre el comerç de la
zona des de fa uns anys és que està igual (60%) encara
que hi ha una tendència negativa entre els entrevistats
que consideren que la situació actual és pitjor (36%), i
només el 4% considera que és millor.
El sector comercial més pessimista és el de
restauració, on aproximadament el 50% considera que
la situació és pitjor que fa uns anys.


.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Percepció actual i expectatives futures del comerç de la zona

L’únic motiu dels comerciants que consideren que la situació
és millor és el increment de la demanda i el moviment de
l’activitat econòmica.


La crisi segueixi sent el motiu principal pel que els comerciants
consideren que la situació és pitjor que fa uns anys.


I els que tenen una percepció d’estar igual és per l’estabilitat
econòmica o perquè són nous a la zona.


.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Percepció actual i expectatives futures del comerç de la zona

El 92% dels comerciants tenen la intenció de continuar amb el seu
negoci. I no s’ha detectat cap cas de possible traspàs a la zona.


Els casos en que no es té previst continuar amb el negoci és per
jubilació de l’empresari.


La majoria dels negocis d’Horta són rendibles (un 68%) o molt
rendibles (4%), i els de menor rendibilitat són els dels sector
comercial (més del 30% dels entrevistats)


.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Valoració i millores de la zona

Els

comerciants valoren positivament l’estat de
les voreres (3.72) així com del trànsit de la zona
(3.79).

Els comerciants de serveis són els que pitjor
valoren l’estat de les voreres, i els de les
botigues els que pitjor puntuen el trànsit de la
zona.


.
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C. 3. Anàlisi d’informació sobre els empresaris del teixit comercial del barri.
 SUPERILLA D’HORTA. Enquestes comerciants
Valoració i millores de la zona

La

millor nota l’ha obtingut la imatge de la zona
amb 3,92 punts, i els comerciants de serveis
arriben a una puntuació de 4,5.

La pitjor puntuació l’ha obtingut la valoració
sobre l’aparcament a la zona, tot i que els
comerciants han comentat que els seus clients
no necessiten aparcament per comprar en els
seus establiments..


.
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C. 4. Àrea d’influència i mercat potencial.
L’àrea d'influència d’un espai comercial
determina la quantitat de persones clients
potencials susceptibles de ser clients reals i
l’estimació de vendes que es deriva del
consum del mercat.
Isòcrona 10 min a peu

Aquesta àrea d’influència la calculem amb
isòcrones de distancia de temps entre el lloc
de residència i l’espai comercial.

La isòcrona 1, de 5 minuts a Horta,
inclou el nucli antic del barri i creua el
c. Tajo. La via que li dona més amplitud
és el Pg Maragall.

Isòcrona 5 min a peu

La isòcrona de 10 minuts engloba una
àrea geogràfica molt amplia, incloent
una part de Nou Barris. Travessa vies,
però, que poden constituir una barrera
comercial , com l’Av. De l’Estatut.
RENTA PER
CÀPITA
76,02

TOTAL

POBLACIÓ ISO 5
POBLACIÓ ISO 10
% ISO 10 MIN
MIN
MIN
78,56
16.302
73,49
43.605

% ISO 5 MIN

Població Horta

80,9

90%

14.710

69%

30.134

Població Nou Barris

56,9

10%

1.592

31%

13.471
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C. 4. Àrea d’influència i mercat potencial.
Index Bcn-Cat (2010)
118,9

Despesa mitja per
persona a CAT 2015

Despesa mitja
Barcelona

%

Index Horta - BCN
76

Despesa per persona a
Horta

Alimentació fresca
Alimentació seca
Alimentació
Begudes
Alimentació + begudes
Quotidià no alimentari
Equipament persona
Equipament de la llar
Lleure i cultura
Tabacs i narcòtics
Automoció

1.344,40
520,60
1.689,49
175,51
1.865,00
262,44
682,48
324,97
288,89
120,66
369,50

34,3%
13,3%
43,2%
4,5%
47,7%
6,7%
17,4%
8,3%
7,4%
3,1%
9,4%

1.598,5
619,0
2.008,8
208,7
2.217,5
312,0
811,5
386,4
343,5
143,5
439,3

1.214,86
470,43
1.526,69
158,60
1.685,29
237,15
616,72
293,66
261,05
109,03
333,89

Total consum comercialitzable

3.913,94

100%

4.653,7

3.536,79

El mercat potencial és una xifra teòrica que indica
la quantitat de diners que la població d’un
territori compta per a gastar en comerç

Per tant, significa la xifra potencial a la qual
l’oferta comercial d’una zona pot accedir.
Es calcula a partir de tres variables:
- la quantitat de població del territori (ja sigui municipi
o àrea d’influència expressada en isòcrones)
- l’estructura i quantitat de despesa que té el territori
segons l’Enquesta de pressupostos familiars que
elabora l’INE
- la renda per càpita, que ens serveix per adequar
millor les magnituds autonòmiques de l’INE a la
realitat econòmica de cada entorn.

Horta
100,0%
26.624

Població

Horta: despesa x
persona

Mercat potencial
Horta

61,2%
16.302

163,8%
43.605

Area influència Isòcrona Area influència Isòcrona
5 min a peu
10 min a peu

Alimentació fresca
Alimentació seca
Alimentació
Begudes
Alimentació + begudes
Quotidià no alimentari
Equipament persona
Equipament de la llar
Lleure i cultura
Tabacs i narcòtics
Automoció

1.214,86
470,43
1.526,69
158,60
1.685,29
237,15
616,72
293,66
261,05
109,03
333,89

32.344.372,1
12.524.751,6
40.646.614,36
4.222.509,33
44.869.123,69
6.313.940,95
16.419.452,83
7.818.294,44
6.950.263,35
2.902.899,98
8.889.619,95

19.804.610,6
7.668.964,1
24.888.112,50
2.585.462,26
27.473.574,76
3.866.055,64
10.053.707,94
4.787.178,33
4.255.678,83
1.777.459,27
5.443.155,96

52.973.871,1
20.513.138,3
66.571.349,87
6.915.659,53
73.487.009,40
10.341.022,96
26.891.911,09
12.804.865,12
11.383.196,86
4.754.392,79
14.559.490,60

Total consum comercialitzable

3.536,79

94.163.595,18

57.656.810,72

154.221.888,82
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L’àrea d’influència de 5 minuts a
Horta inclou 16.302 persones que
configuren un mercat potencial total
de 57,6 milions d’euros.
A 10 minuts de l’espai més comercial
d’Horta i resideixen 43.605 persones,
que configuren un mercat potencial
de 154,2 milions d’euros.
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D. INFORMACIÓ SECUNDÀRIA
BENCHMARKING
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D. 4. BENCHMARKING
a. Carrer Strogen - Copenhage
Descripció:
Actualment és el carrer de vianants més llarg d’Europa amb 1,15 km.
Actuació:
Des dels anys seixanta han anat condicionant el carrer per convertir-lo en un espai per vianants. Per això han prohibit el trànsit de
vehicles, a més d’incloure espais públics amb bancs i zones per altres activitats. Es considera que la clau de l’èxit d’aquest
projecte ha estat el temps, ja que el procés de transformació es va anar fent de manera gradual.
Resultats:
 Es va augmentat el 600% de l’espai de vianants des del 1962 al 2005.
 Increment del 400% en bancs i espais per fer activitats al carrer entre 1968 i 1996. Al 2000 havia 1.500 bancs.
 El 80% del trànsit al centre de la ciutat és de vianants.
 Es va incrementar el volum de vianants en un 35% el primer any.
 S’ha augmentat en un 81% el nombre de places de terrasses (de 2.970 al 1986 fins 7.020 al 2006)
 El comerç tradicional (petit comerç d’artesans típics danesos) conviu amb franquícies i grans comerços com
Zara,...

El teixit comercial a la superilla d’Horta

74

D. 4. BENCHMARKING
b. Broadway- New York
Descripció:
Va néixer al 2009 com una actuació efímera però amb tan èxit que s’ha quedat de forma permanent.
Actuació:
Es va encarregar a l’urbanista Jan Geh fer una actuació efímera per transformar el carrer de Broadway en una via per vianants.
Aquesta actuació va consistir en ocupar la zona de trànsit de vehicles pintant aquests espais, així com posar mobiliari i seients
simulant terrasses.
Resultats (segons Good Business –Heart Foundation):
 El nombre de vianants es va elevar considerablement.
 Augment del 84% més de persones que es queden al lloc (llegint, dinant,...)
 El 42% del residents del barri diuen que compren més al barri des dels canvis.
 26% dels treballadors de la zona surten de les oficines a dinar amb més freqüència.
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D. 4. BENCHMARKING
c. Centre de Pontevedra
Descripció:
És un cas d’èxit a Espanya i va rebre al 2015 el premi ONU Habitat per el seu espai urbà de vianants.
Actuació:
El procés de transformació es va fer de manera gradual des de 1997. I l’actuació va consistir en prohibir el trànsit rodat en aquest
carrer per fer-lo per vianants. L’objectiu és assolir que les persones utilitzin menys el cotxe i accedeixin al centre a peu o en bici per
fer les seves compres. Per això van eliminar els aparcaments del centre històric i van proporcionar altres aparcaments gratuïts a 15
minuts a peu del centre.
Per fer més atractiu aquest canvi han dissenyat el que denominen el “Metrominuto” que és un plànol on apareix el temps en minuts
del desplaçaments a peu pel centre de la ciutat.
Resultats:
 Més del 30% del centre es per a vianants i als carrers que encara es pot circular amb vehicles, es restringeix la
velocitat a 20km/hora al centre i a 30km/hora a la resta de la ciutat, a més de que hi ha passos elevats de vianants
cada 10 metres.
 Es va assolir reduir les emissions de CO2 en un 88% en aquesta zona, ja que entre el 50-70% dels desplaçaments
de la ciutat es fan a peu o en bicicleta. I s’ha incrementat el nombre de vianants als carrers.
 Tot i les queixes dels comerciants al principi, actualment estan molt contents i demanen més carrers per vianants.
Des de l’Ajuntament s’ha fomentat el comerç local impedint la construcció de grans superfícies comercials en el
centre urbà.

El teixit comercial a la superilla d’Horta

76

D. 4. BENCHMARKING
d. Varis barris de Washington
Descripció:
Comparativa dels barris de Washington amb i sense trànsit.
Actuació:

Resultats:




Barris més caminables són millors econòmicament parlant:
 rendes de lloguer més altes de les oficines (8,88$/m2 més), dels locals comercials (6,92$/m2 més),
 vendes del comerç milloren en un 80%.
 preu dels habitatges i del lloguer augmenta.
 Facilitat de finançament per negocis d’aquests carrers per vianants.
Els residents dels barris més caminables tenen menys costos de transport (12% de la seva renda versus 15% dels
altres), encara que paguen més pel seu habitatge (30% de la seva renda versus 18% dels altres).
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D. 4. BENCHMARKING
e. Carrer Valencia en San Francisco
Descripció:
Millores del carrer.
Actuació:
L’actuació consisteix en disminuir el trànsit i fer algunes actuacions públiques puntuals com terrasses o espais públics per poder
passar més temps al carrer llegint, treballant,... (com es pot veure en
Resultats (segons Good Business –Heart Foundation):
 Aquestes actuacions fan incrementar les vendes dels comerciants en un 40% aproximadament.
 Detecten un increment del 60% de clients locals, degut a la proximitat i estalvi de temps a la compra.
 Aproximadament, 2/3 dels comerciants reconeixen que l’augment de vianants i ciclistes ha millorat vendes i els
seus negocis.
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D. 4. BENCHMARKING
f. Carrer Barracks Row, Washington
Descripció:
Millores al carrer.
Actuació:
Aquest carrer comercial es trobava en declivi, i es van optar per a dur a terme algunes actuacions puntuals per revertir aquesta
situació. Es van dur a terme accions per millorar el carrer, les voreres, i el pàrquing públic, així com millores en la xarxa de transport.
Resultats (segons Good Business –Heart Foundation):



S’han creat 44 nous negocis
S’han constituït uns 200 nous llocs de treball.
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D. 4. BENCHMARKING
g. Avinguda Newlands, a Hull United Kindong
Descripció:
Millores al carrer.
Actuació:
En aquest cas, es va millorar les voreres,i en general el carrer per fer –ho més atractiu i còmode per als vianants. També es va reduir
el trànsit de vehicles (67%).
Resultats (segons Good Business –Heart Foundation):



va augmentar un 18% el flux dels vianants,
el valor de la propietat es va incrementar en un 65% des de juliol de 2003 fins desembre del 2005.
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h. Carrers de Melbourne
Descripció:
Diferents actuacions a tota la ciutat.
Actuació:
En aquest cas, es tracta d’actuacions generals que s’han estat efectuant a la ciutat des de l’any 1994 fins el 2004 que han canviat la
ciutat. Concretament, s’han treballat per disposar de carrers més amples, més zones verds,...
Resultats (segons Good Business –Heart Foundation):




S’ha incrementat un 39% el tràfic de vianants en dies laborables i un 98% per la nit.
Ha crescut un 830% els nombre de residents de l’àrea central.
Augment del 275% de cafès ( restauració).
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D. 4. BENCHMARKING
h. BID en Johannesburg
Descripció:
El BID de Johannesburg va ser creada en 1998 fins ara , principalment per realitza tasques de neteja, seguretat i promoció .
Actuació:
Més de la meitat del pressupost és destina a reforçar la seguretat, però també es fan diferents actuacions com: neteja dels carrers,
vigilància, augment de zones verdes, millora dels espais públics, activitats culturals i vinculades amb l’art (performance, escultures, o
grafittis , explicant l’obra i l’artista, concerts), esdeveniments esportius o activitats per nens....
Resultats :






Menys delinqüència i més seguretat.
Millora de l'economia local.
Creació de llocs de treballs directes o indirectes.
Major inversió privada, així com més iniciatives d’inversió social
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i. Kingston First- BID en Kingston
Descripció:
Es va crear en 2005 i va agrupar al voltant de 750 negocis i associacions del districte.
Actuació:
Les principals actuacions d’aquest BID es centren en: neteja (destaca el serveis de reciclatge), seguretat, augment de zones verdes,
millora dels espais públics, activitats culturals vinculades amb l’art , fires de Nadal, serveis de formació als seus membres per
millorar els negocis,... Actuacions de màrqueting per promocionar la zona, mercats efímers (d’alimentació, de productes fet a mà,...)
Resultats :





Menys delinqüència i més seguretat.
Millora de l'economia local.
Creació de llocs de treballs directes o indirectes.
Major inversió privada.
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j. Passeig Sant Joan. Barcelona
Descripció:
Actuació realitzada l’any 2010/11 amb l'objectiu de prioritzar l´ús vianant del passeig i convertir-ho en un corredor verd urbà fins els
parc de la ciutadella.
Actuació:
La dificultat d’aquesta actuació és aconseguir una bona convivència dels diferents usos de l’espai urbà:
. Dels 17 m de vorera , 6m es destinen al pas de vianants i els 11 restants a una zona arbrada amb, bancs, jocs infantils,..
. Pacificació del trànsit reduint l’espai de circulació i carril per a bicicletes.
S’ha assolit un espai pacificat, que incrementa l`ús de l’espai públic i fomenta el passeig.
. La distribució de les terrasses ha estat un punt complex:
 Les terrasses s’han d’ubicar en els espais vacants dels diferents usos de la zona arbrada (pas de cotxes a
pàrquings, bancs, zona infantil).
 No s'ubiquen davant del bar/restaurant. En alguns casos hi ha certa distància entre la terrassa i el local.
 La convivència de terrasses de diferents locals i la seva localització per distància del local pot generar confusió
entre la clientela. El client busca la terrassa davant el bar/restaurant.
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j. Centre de Tarragona
Descripció:
Actuació vianantizació del carrer.
Exemples de vianantització del carrers i la seva transformació futura en espais ocupats per les terrasses de la restauració. Els carrers
per vianants afavoreixen l’increment de la restauració.
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