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El present document té per objectiu recollir tots els estudis que fan 
referència a la relació dels projectes de millora de l’espai públic amb els 
sectors de comerç i serveis, des de l’inici de la implantació de les 
Superilles, al 2015 . 
 
Potenciar i protegir el comerç i els serveis de proximitat és un dels 
objectius de Superilla Barcelona, i és una de les línies de treball que té 
més pes a l’hora de plantejar el Pla d’Acció a cada àmbit i a l’hora de fer un 
projecte de transformació de l’espai públic. 
 
El Pla d’Acció és el document que dissenya l’estratègia d’implantació a 
cada àmbit. Tant en el moment de disseny de la implantació com en el 
procés de disseny dels projectes resultants, es fan reunions i trobades 
específiques amb comerciants. Aquest document és una síntesi de tots els 
estudis fets i recollits per aquestes trobades. 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

La viabilitat de la vida a la ciutat està estretament lligada amb la capacitat 
de les persones de poder-hi treballar i d’abastir-se dels béns i recursos 
per a la seva subsistència. L’activitat econòmica té un pes fonamental en 
la generació d’oportunitats, i en la vitalitat d’una ciutat. L’espai públic ha 
de contribuir a la dinamització d’aquesta activitat econòmica, 
especialment la local. 
 
El comerç local viu moments d’incertesa i necessita respostes que facilitin 
el seu dinamisme i en millorin l’atractivitat. La millora de la qualitat de 
l’espai públic, així com la millora de l’accessibilitat amb els modes de 
transport més sostenibles i la garantia plena de subministrament, 
esdevenen elements clau per a reforçar l’atractivitat d’aquest model de 
consum de proximitat, amb els mercats municipals com a principals 
exponents. 
 
Superilla Barcelona té per objectiu millorar tots els carrers de la ciutat 
per tal d’aconseguir un equilibri sostenible entre la seva funcionalitat i la 
seva habitabilitat. La implantació d’aquest model té efectes en tots els 
tipus de carrers, l’objectiu és impulsar una mobilitat activa i sostenible, a 
l’hora que es busca que aquesta sigui més eficient en termes d’ocupació 
d’espai públic. 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

L’objectiu és millorar tots els carrers, fer que siguin més saludables i 
amables per a les persones, reduint l’espai dedicat a la mobilitat però 
sempre garantint el mateix nivell d’accessibilitat, i garantint l’abastiment 
de mercaderies. 
 
Superilla Barcelona planteja una especialització en 3 categories de vies 
segons la seva funció en relació a la circulació de vehicles privats 
motoritzats: 
 
 - Vies bàsiques: consolidar una xarxa amb continuïtat a nivell de 
 ciutat, gestionada per afavorir la fluïdesa del trànsit en tots els 
 modes de transport, incorporant xarxes segregades de bus i 
 bicicleta. 
 
 - Vies locals: garantir la continuïtat per al cotxe i la moto, evitant 
 el trànsit de pas de ciutat però oferint vies complementàries a 
 les bàsiques per enfortir les xarxes de bus i bicicleta a nivell de 
 ciutat, i dotar de més serveis en calçada quan sigui necessari. 
 
 - Vies veïnals o eixos verds: garantir l’accessibilitat a tots els 
 orígens i destinacions, evitant tot trànsit de pas i oferint una 
 prioritat de pas per a vianants i bicicletes. 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

En tots els tipus de carrer que es treballen des de Superilla està garantit 
l’accés  per vianants i vehicles, però és en els eixos verds, on la mobilitat 
en vehicles està més ajustada a la imprescindible i la presencia de 
vianants  més prioritzada, on  es dona el  major canvi i es generen 
habitualment més inquietuds per part del sector del comerç i els serveis.  
 
És per això que el document es centra en l’estudi dels eixos verds i la 
seva integració amb el comerç. 
 
En els eixos verds, el vianant-ciutadà-persona és el protagonista i el cotxe 
té el paper d’un servei més. 
 
En aquests carrers que podem anomenar “pacificats“ respecte al trànsit 
de cotxes, es donen molts del factors d’atractivitat que directament 
beneficien l’activitat comercial en general: 
 
• L’augment de visibilitat comercial 
• L’augment del pas de persones caminant de tot tipus i amb qualsevol 

capacitat 
• L’augment de zones d’estada 
• L’augment de zones de joc 
• L’augment de zones verdes 
• La disminució del soroll, la contaminació i la temperatura 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

Tots els punts anteriors són factor que fan més agradable la proximitat al 
comerç, i són els que es potencien mitjançant la implantació dels eixos 
verds, que generaran atracció i visibilitat. 
 
Aquesta visibilitat que necessita el comerç depèn de: 
 
 - la comoditat del vianant per passejar i gaudir de l’entorn, que es 
 veurà incrementada 
 
 - la  continuïtat comercial, que es veurà incrementada per què els 
 recorreguts rectilinis reduiran distàncies i desapareix l’efecte 
 generat pel canal diferenciat del trànsit 
 
 - la realització d'altres activitats paral·leles al comerç, que també es 
 veuran incrementades per esdevenir un espai de trobada. 
 



9 

1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

Resultat de la consulta de diversos estudis es desprèn que l’atractivitat i 
vitalitat comercial depèn de molts factors. 
 

• La localització i qualitat de l’entorn 

• La població resident/ turistes 

• La dimensió del local 

• La tipologia de comerç 

• L’oferta/demanda del producte 

• La modernització 

• La publicitat 

• La situació econòmica social de la ciutat /barri 

• La política de grans superfícies i centres comercials 

• Els plans d’usos. Activitats restringides 

• El comerç online. Actualment  és la major preocupació 

Els comerciants entrevistats, manifesten 
espontàniament que allò que més pot 
afavorir la bona marxa del seu negoci en el 
futur són:  
 
- les millores de les condicions 

econòmiques generals (18,9%) 
 

- les millores del poder adquisitiu (18,5%) 
 
- un millor tractament fiscal (12,6%) 

 
- la millora del barri (7,0%)  

 
- la publicitat (6,8%),  

 
- el foment del petit comerç (5,2%)  

 
- la regulació de les noves obertures (4,9%) 
 
Per altra banda, aspectes que ajudarien a 
remuntar el negoci: turisme (63,4%) i 
creació noves àrees d’oci (45,4% ) 

 Font: Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, 
Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

Jan Gehl, en el llibre La Humanització de l’Espai Públic, relata com 
l’atractiu de l’entorn augmenta quan és una zona: 
 

• Amb espais d’estada 

• Amb zones per jugar nens 

• Amb espais verds 

• Sense cotxes ( sense perill, soroll ni contaminació) 

• Bé connectat  amb transport públic 

• Amb facilitat per visualitzar l’oferta comercial 

• Accessible per tothom, sense barreres 

• Amb misticitat d’oferta  

 

De fet, els grans centres comercials han tingut molt en compte aquests 
temes i ofereixen aquest tipus d’entorn en els seus recintes tancats per 
atraure clients. 

Quins factors expliquen millor el flux diari 
de vianants als carrers, l’activitat 
comercial, els serveis de mobilitat i 
equipaments públics o la qualitat de l’espai 
públic i d’altres aspectes físics del carrer?  
 
 Els centres urbans són zones de la 
 ciutat que representen el màxim 
 nombre de punts accessibles per als 
 residents: fàcil accés a peu, oferta 
 d’aparcaments i punts d’intercanvi de 
 transport multimodal  
 
 “La gent tendeix a congregar-se on 
 estan reunides d’altres persones” 
 (La Humanització de l’Espai Urbà. Jan 
 Gehl). És a dir que la gent atrau 
 gent, per damunt de qualsevol obra 
 arquitectònica. I, la planificació de 
 l’espai públic pot estimular la 
 interacció entre les persones, 
 potenciant diverses formes i nivells 
 de contacte   

Font: Tesina Final de Master UAB departamento de 
Geografia. Màster en estudis territorials de la població. 
Autora: Àngels Pérez Mateos 



11 

Segons l’estudi de l’AMB Diagnosi de l’ecosistema comercial dels municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB, Eixos Economic Obsevatory 
(2017)* els eixos i zones comercials amb major atracció i ocupació 
comercial de l’àrea metropolitana de Barcelona són carrers per a 
vianants (plataforma única), amb un repartiment modal testimonial del 
vehicle privat (menys del 16%).  
 
Els segueixen carrers amb bones condicions per als vianants (voreres 
amples). 
 
Segons el mateix estudi, les actuacions de pacificació permanents 
suposen un augment de la facturació per part dels comerços 
(increments entre el 10-100%). 
 
 
 
 
* http://www.estudislocals.cat/estudi-local/diagnosi-de-lecosistema-
comercial-dels-municipis-de-larea-metropolitana-de-barcelona/ 

 

1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

 
 El tipus de comerç i la qualitat de 
 l’espai públic sí importen. Es pot 
 establir que l’activitat comercial i, 
 determinats sectors comercials en 
 concentren allí on passa o s’hi està la 
 gent però no a l’inrevés 

Font: Tesina Final de Master UAB departamento de 
Geografia. Màster en estudis territorials de la població. 
Autora: Àngels Pérez Mateos 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

Per últim, la relació entre l'èxit comercial i l’atractiu de l’entorn on estigui 
situat l’establiment, és un fet demostrat a tot el món. 
 
Nombroses experiències de transformació de l’espai públic per a 
esdevenir zones de vianants, tenen resultats positius per al comerç i 
serveis de la zona. Veure capítol 8 Estudis de referència i Benchmarking. 
 
Per tots aquest motius, es podria concloure que a major atractiu de 
l’entorn, major afluència de persones i major possibilitats de 
vendes. 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE.  

A Barcelona, dels diferents estudis que s’han pogut recopilar s’extreu la 
conclusió que a Barcelona hi ha dos àmbits diferenciats: 
 
• Ciutat Vella i la part central de l’Eixample. Hi ha molt més pes del 

comerç enfocat cap al turisme que per els veïns. I també una gran 
presencia de serveis. 

 
• I els barris perifèrics. En aquest cas el comerç és molt més de 

proximitat, amb menys presencia de serveis i el client  majoritari és 
el veí. No obstant això cada barri té el seu propi centre local a on 
s’aglutinen el màxim de comerços al voltant dels eixos principals 

 
En general l’accés al comerç en cotxe a Barcelona és molt minoritari 
(a Sant Antoni un 6,8% dels visitants ( veure pàg. 82. Estudi  comerç a 
Sant Antoni.Procom), a Via Laietana un 9 % (veure pàg. 130. Pla de 
Mobilitat Districte Ciutat Vella)).  
 
L’ús del vehicle privat es concentra en els visitant dels entorns de 
Barcelona, però no en els turistes, que utilitzen majoritàriament el 
transport públic. 
 
 
 
 



Font: Estudi de les activitats comercials a Barcelona 2019 de l’Ajuntament de Barcelona 

ÍNDEX D’ABASTIMENT  
COMERCIAL 
Número de comerços / 1000 habitants 

  
EIXAMPLE 
 
· 14.006 locals amb activitat 
econòmica 
· Índex d’abastiment comercial:  
5,2 comerços / 1.000 habitants 

1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE.  



Font: Estudi de les activitats comercials a Barcelona 2019 de l’Ajuntament de Barcelona 

DENSITAT DE COMERÇ 
Número de comerços / ha 

 

1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE.  
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE. EXPERIÈNCIES PRÈVIES 

De les experiències de Superilles ja executades, s’ha demostrat que un 
entorn més atractiu ha tingut afectes diferents segons si la zona ja estava 
molt consolidada comercialment o era una zona en desenvolupament . 
 
En el cas de Sant Antoni, en les avaluacions realitzades fins 2019, la zona  
no va patir cap canvi substancial, es nota més activitat però el número de 
comerços és el mateix amb alguna substitució.  
 
El fet de disposar d’un Pla d’Usos que impedeix que proliferin els 
restauradors, ha esta eficaç per a que la zona no esdevingui un 
monocultiu. Veure capítol 6 Indicadors. 
 
Al 2018, després de la implantació de la Superilla de Sant Antoni, es va 
realitzar un enquesta als comerciants, on, un 49% dels enquestats van 
trobar que la transformació de l’espai públic els havia afectat 
positivament, majoritàriament, perquè els havia donat més visibilitat*. 
Veure capítol 7 Estudis comerç experiències anteriors. Horta i Sant Antoni 
 
 
 
 
* Enquesta realitzada  8 mesos després de finalitzar l’obra a 48 comerços de la cruïlla de 
Borrell – Tamarit. PROCOM 2018.  
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L’associació de comerciants Sant Antoni Comerç realitza periòdicament 
un estudi de l’afluència de visites. Fruit d’aquest seguiment, es va detectar 
que, l’any 2018, any d’inauguració del mercat i de la Superilla de Sant 
Antoni, l’afluència de visitants a la zona de SAC (Sant Antoni Comerç) va 
incrementar un 16%*.  
 
En aquest estudi es va determinar que la zona de Sant Antoni Comerç, té 
una gran capacitat atractora, ja que la relació veïns/visitants està al 
voltant del 47%/ 53%. 
 
 

1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE. EXPERIÈNCIES PRÈVIES 

* Estudi Coneixem l’afluència de visites dels espais comercials urbans 24h/356d. El cas de 
Sant Antoni Comerç (SAC). PROCOM (2017-2020) 
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE. EXPERIÈNCIES PRÈVIES 

 
Posteriorment, a Sant Antoni es va fer un anàlisi de les dades de consum 
privat amb targetes de crèdit, a partir de les dades disponibles a nivell de 
ciutat al web de l’Oficina Municipal de Dades*.  
 
D’aquest anàlisi es desprèn que la despesa realitzada als comerços del 
barri de Sant Antoni durant la pandèmia i la post-pandèmia va seguir una 
tònica de recuperació similar a la resta de barris de l’Eixample i del 
conjunt de Barcelona. 
 
En el cas del nombre de transaccions, es detecta un patró de recuperació 
més intensa al barri, on les transaccions mensuals han superat les dades 
prepandèmia. 

*https://dades.ajuntament.barcelona.cat/consum-privat/index.Rmd 

https://dades.ajuntament.barcelona.cat/consum-privat/index.Rmd
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/consum-privat/index.Rmd
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/consum-privat/index.Rmd
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1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE. EXPERIÈNCIES PRÈVIES 

 
També el valor (en €) de la despesa en consum ha evolucionat a l’alça, si 
bé en aquest cas la recuperació no és tan intensa. Al barri de Sant Antoni, 
el valor global de la despesa se situa al voltant dels nivells d’abans de la 
pandèmia, un llindar al que el conjunt de la ciutat encara no ha arribat. 
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En el cas de Poblenou, zona clarament en desenvolupament  i amb un 
passat industrial, el seguiment d’indicadors realitzat entre el 2016 i el 
2017, es posa de manifest que el nombre d’activitats econòmiques a peu 
de carrer va augmentar en un 30,7% en els seus primers anys de vida, 
passant dels 65 establiments inicials al 2016 als 85 en el 2017. Veure 
capítol 6. Indicadors. 

1. LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC.  
BARCELONA I EIXAMPLE. EXPERIÈNCIES PRÈVIES 



2. GARANTIR L’ACCESIBILITAT I L’APARCAMENT 

21 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT 

El comerç i els serveis necessiten tenir un alt nivell d’accessibilitat. 
Superilla Barcelona garanteix el manteniment del mateix nivell 
d’accessibilitat però potenciant els modes de transport actius i 
sostenibles. 
 
Els modes de transport a peu, en bicicleta i en transport públic tenen en 

comú el fet que són modes amb major capacitat per dinamitzar l’activitat 

comercial: disposen de temps per passejar, sense penalització econòmica 

o necessitat de tornar al seu punt d’origen i, i per tant, poden improvisar 

la seva ruta i destí final de compra. 

 

El canvi model, fa por als establiments comercials, que sovint tenen una 

percepció sobredimensionada dels clients que arriben en vehicle privat. 

 

Segons l’estudi de l’AMB Diagnosi de l’ecosistema comercial dels municipis 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB, Eixos Economic Obsevatory 

(2017)* els comerciants solen sobreestimar el percentatge de clients que 

accedeixen en cotxe. La percepció és que entre un 10-20% accedeix al seu 

comerç en cotxe, mentre que en realitat només un 5-10% dels clients hi 

accedeixen en cotxe 

Comparació entre la percepció i realitat sobre el 
mode de transport que fan servir els clients dels 
comerços, a la ciutat de Brisbane (Austràlia) 

 
Font: Griffith University, The University of Sydney (2015) 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT 

El mode de transport utilitzat per les persones que passen per davant del 
comerç determina la facilitat de les persones a accedir-hi. 
 
Més gent amb facilitat d’accés genera més comerç. 



Mitjà de transport que utilitzen els compradors residents a Barcelona: 
Font. enquesta OMNIBUS de l’Ajuntament de Barcelona 

transport públic

transport privat

a peu

servei a domicili
Compra quotidiana 

d’aliments 

Compra quotidiana 

d’aliments frescos 

Compra quotidiana  

no aliments 

Compres roba i calçat Compres parament de la llar Oci i cultura Electrònica , Informàtica i telefonia 

Els habitants de Barcelona realitzen la gran majoria de compres a peu.  

2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT 



Procedència dels compradors de l’Eixample 
Font. Estudis sobre mobilitat i comerç. font IERMB 

 

 

habitants Eixample

habitants altres barris Barcelona

residents fora Barcelona

Compres a l’Eixample: Compres no quotidianes a l’Eixample: 

habitants Eixample

habitants altres barris Barcelona

residents fora Barcelona

La major part dels compradors dels comerços de l’Eixample són de Barcelona. 

El 86% dels desplaçaments per realitzar compres, es fan des de distàncies 
menors de 10km. 

  

La mobilitat dels dies festius baixa al 37%. La gent que ve de fora de Barcelona 
durant el cap de setmana troba  

més fluïdesa en tots els modes de transport. 

 
 

 

2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT 

Els eixos verds garanteixen l’accessibilitat a tots els modes de transport 
(excepte bus). Característiques: 
 
- Carrers de prioritat per al vianant 
 
- No es fan canvis de sentit 
 
- Accés de vehicles garantit (amb velocitat reduïda) 
 
- Convivència entre diferents modes: vianants, bicicletes i vehicles 

motoritzats 
 
- Permesa l’aturada de vehicles. No permès l’estacionament 
 
- Càrrega i descàrrega permesa amb control horari. 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT. L’APARCAMENT 

Existeixen diverses tipologies d’aparcament: 
 
- Aparcament de turismes 

 
- Aparcament residencial (en calçada i fora de calçada) 
- Aparcament forà (en calçada i fora de calçada) 

 
- Aparcament de motocicletes i ciclomotors 
 
Superilla Barcelona prioritza l’aparcament residencial, excepte en zones 
amb elevada demanda d’aparcament forà, forta presència de comerç i 
superàvit d’aparcament residencial, com podria ser l’Eixample. 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT  I L’APARCAMENT 

Aparcament de turismes. Aparcament residencial 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT  I L’APARCAMENT 

Aparcament de turismes. Aparcament forà 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT  I L’APARCAMENT 

Aparcament de turismes. Aparcament de motocicletes i ciclomotors 
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2. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT  I L’APARCAMENT 

Aparcament de turismes. Aparcament de motocicletes i ciclomotors 

  

  

  



3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 
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3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 

Objectius 
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3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 

Necessitats 

  

  

  



40 

3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 

Mesures de la gestió de la DUM 
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3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 

Mesures de la gestió de la DUM 
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3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 

Mesures de la gestió de la DUM 
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3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 



• Amb dades d’ocupació de la càrrega i descàrrega de les zones de 
l’Eixample (Font BSM) es pot afirmar que al matí està al 80% de la seva 
capacitat, especialment, de 10 a 11h que arriba al 100%.   

 

• A la tarda la ocupació de les places DUM està al 20% i la demanda queda 
absorbida per les places a les cantonades i bandes de serveis dels carrers 
bàsics i locals. 

Funcionament actual DUM 

3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 



La DUM als eixos verds:  
 
· La DUM es farà en els propis Eixos durant unes hores concretes del matí. 
 
· No hi haurà una zona senyalitzada per a fer-ho, es farà a un costat de la franja central lliure d’elements (de 5.20m). 
 
· Els vehicles autoritzats podran fer-la durant 30 minuts donant-se d’alta a l’app SPRO. 
 
· En la resta de temps s’haurà de fer en zones de CID properes (carrers transversals). 
 
· S’estan estudiant cas per cas les necessitats dels comerços especials per incloure-les als projectes.  

3. GARANTIR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM) 



4. METODOLOGIA APLICADA 
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El comerç i els serveis són dos sectors que s’estudien amb deteniment en el 

marc de Superilla Barcelona. 

 

En cada àmbit que s’implanta es fa una diagnosi de: 

  

 el teixit comercial existent, i la seva distribució 

 les vetlladors i terrasses existents 

 la distribució actual del DUM 

 la distribució de l’aparcament forani 

 

L’objectiu és: 

 conèixer amb profunditat el tipus de comerç existent per tenir 

 en comptes les necessitats específiques 

  

 no reduir la capacitat per acollir terrasses i vetlladors existents 

 no reduir la capacitat del DUM 

 no reduir la capacitat de l’aparcament forani 
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4. METODOLOGIA APLICADA 
 



Accions de participació i informació específiques amb l’àmbit del 

comerç: 

 

• Taula d’entitats de comerç de l’Eixample 

 Dia 19 de maig de 2021. Sessió virtual.  

 Assistència: 25 persones 

 

• Acció informativa i enquesta als comerços dels eixos i places 

 Data: del 28 de juny al 9 de juliol de 2021 (presencial) 

 Impacte: 182 comerços 

 

• Sessió amb comerciants el carrer Rocafort 
Data: 15 de setembre de 2021 (presencial) 
Assistència: 14 persones  

 

• Batuda informativa a comerciants Superilla Barcelona a l’Eixample 

 Data: 2-22 d’octubre de 2021 (presencial) 

 Impacte: 455 comerços 

 

· Sessió reunió amb comerciants de la Dreta de l’Eixample 
 Data: 2 de novembre de 2021 (presencial) 
 Assistència: 14 persones  
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• Sessió restringida: reunió amb comerciants de c. Girona i 
Coreixample  

 Data: 18 de novembre de 2021 (presencial) 
 Assistència: 25 persones 

 

• Reunió amb Junta Directiva del Gremi de Garatges 
Data: 26 de gener de 2022 (digital) 

  

• Sessió comerciants de botigues de mobles del c. Rocafort 
Data: 15 de març de 2022 (digital) 
Assistència: 13 persones  

 

• Sessió comerciants Galeries d’Art del c. Consell de Cent 
Data: 16 de març de 2022 (digital) 
Assistència: 6 persones  

 

• Visites a comerços que han sol·licitat parlar amb els equips 
redactors 

 Data: durant el mes de març (presencial) 

 Impacte: 70 comerços 
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4. METODOLOGIA APLICADA 
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3.2. COMERÇ i DUM Estat Actual 

2a Sessió Comissió de Seguiment de l’Eixample 

Exemple diagnosi realitzada en àmbits d’estudi. Resum 



Exemple diagnosi realitzada en àmbits d’estudi. Resum 



Àmbit Girona 59,3 Ha Àmbit Sant Gervasi 47,6 Ha Àmbit Consell de Cent 93,1 Ha 

restauració 20,8% 14,45% 19% 

comerç 36,8% 39,02% 39% 

serveis 42,4% 46,5% 41% 

Total (unitats) 1514 692 1505 

densitat 25,5 unitats/ha 14,5unitats/ha 16,16 unitats /ha 

Places DUM 444 115 360 

Places aparcament 
forani zona blava 

509 (50%) 125 (25%) 203 (20%) 

Places aparcament 
forani parkings rotació 

500 (50%) 300 (75%) 933 (80%) 

52 Exemple diagnosi realitzada en àmbits d’estudi. Resum 
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ÀMBIT C.GIRONA 
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ÀMBIT CONSELL DE CENT 

Exemple diagnosi realitzada en àmbits d’estudi. Resum 
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ÀMBIT CONSELL DE CENT 

Exemple diagnosi realitzada en àmbits d’estudi. Resum 
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ÀMBIT CONSELL DE CENT 

Exemple diagnosi realitzada en àmbits d’estudi. Resum 

4. METODOLOGIA APLICADA 
 



5. CONCLUSIONS 
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1. Superilla Barcelona preveu la millora de tots els carrers, generant un 

entorn més saludable  i més amable, amb més espais verds i més zones 

d’estada, espais on es preveu que augmenti l’afluència de vianants. A 

major afluència de vianants es millora l’atractivitat i la vitalitat 

comercial. 

 

2. En els carrers de vianants o eixos verds, desapareix l’efecte barrera que 

produeix el trànsit rodat. Els vehicles passen a ser convidats i conviuen 

amb els vianants, bicicletes i es fomenten altres usos, com el d’estada. 

Augmenta la permeabilitat transversal i la relació entre les dues façanes, 

i per tant, es millora l’accessibilitat i la visibilitat als comerços.   

 

3. El fet de generar un nou un recorregut rectilini i continu per al vianant, 

fa que les distàncies i els recorreguts a peu i en bicicleta s’escurcin, i es 

millora la connectivitat amb les actuals àrees de centralitat i eixos 

comercials. La proximitat i concentració de comerç i activitats afavoreix 

la dinamització comercial. 
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5. CONCLUSIONS 
  



4. La implantació de Superilla Barcelona comportarà un canvi de prioritat 

en l’ús de l’espai del vehicle privat cap a altres modes de transport. Els 

modes de transport a peu i amb bicicleta interactuen millor amb el 

teixit comercial. Els usuaris disposen de temps per passejar, sense 

penalització econòmica o necessitat de retornar al seu punt d’origen, i 

per tant, poden improvisar la seva ruta i destí final de compra i 

augmenta l’efecte aparador. 

 

5. El nivell d’accessibilitat de tota l’àrea central queda garantida amb el 

transport públic, i amb les polítiques de foment de la mobilitat 

sostenible. L’aparcament forani queda garantit, i la DUM es podrà 

efectuar en els carrers . 

 

6. Altres experiències de pacificació al món i a Barcelona, demostren que 

als carrers o zones de vianants ha augmentat la dinamització comercial. 
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6. INDICADORS 
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El Programa s’afronta des d’una perspectiva transversal i integral, i 

s’acompanya de dues eines que van més enllà de la reurbanització de l’espai.  

 

Per una banda, en general, allà on s’implanta Superilles, s’acompanya d’un Pla 

d’Usos que regula els usos de les plantes baixes, i que té per objectiu vetllar 

per la pluralitat d’usos que caracteritzen la ciutat mixta i protegir el comerç i 

serveis de proximitat. 

 

L’altra eina que acompanya el programa és una bateria d’indicadors de 

seguiment. Indicadors que tenen per objectiu mesurar efectes directes de les 

actuacions, com l’increment de l’espai dedicat al vianant, el verd i les 

superfícies drenants, i a la vegada, els efectes derivats previstos com la 

millora ambiental. Però també poder seguir i controlar altres efectes no 

desitjats com un possible augment de preus o un canvi d’usos. Aquesta 

bateria d’indicadors es concep com una avaluació continuada, que serveix per 

comprovar que s’assoleixen els objectius plantejats, i alhora anar millorant i 

polint aspectes d’implantació. 
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6. INDICADORS 



10 ESPAI PÚBLIC 

40 
INDICADORS 

10 MOBILITAT 

10 DINÀMIQUES 

SOCIO-

ECONÒMIQUES 

INDICADORS SEGONS TEMÀTICA 

10 QUALITAT 

AMBIENTAL 

6. INDICADORS 
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6. INDICADORS 
EXPERIÈNCIES ANTERIORS. RESULTATS A SANT ANTONI 

SANT ANTONI 



Dels 292 comerços directament situats  a façana de carrers 
pacificats, s’han produït durant l’any  2018-2019: 
 
•Un 7,8% (23) de canvis d’ús  
•Un 3,4 % (10) de tancaments  
•Un 2,3% (7) noves obertures 

 
Font Sant Antoni Comerç 
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6. INDICADORS 
EXPERIÈNCIES ANTERIORS. RESULTATS A SANT ANTONI 

SANT ANTONI 

L’any 2018, any d’inauguració del mercat i de la Superilla de 
Sant Antoni, l’afluència de visitants a la zona de SAC (Sant 
Antoni Comerç) va incrementar un 16%  
 
 2017 – 55 M de visitants/any 
 2018 - 64 M de visitants/any 
 2019 – 61 M de visitants/any 
 
  
La relació veïns/visitants està al voltant del 47%/ 53%.  
El SAC té una gran capacitat atractora.  



 

POBLENOU 
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6. INDICADORS 
EXPERIÈNCIES ANTERIORS. RESULTATS A POBLENOU 

65     33% 



7. ESTUDIS SOBRE EL COMERÇ A SANT ANTONI I HORTA 
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Cas d'Horta i Sant Antoni.  
018 Procom. Retail. Gemma Ponsa i Montse Farré. 
 

És un treball que recull, prèviament a qualsevol de les actuacions de 
pacificació que es van fer a després en el context del Programa 
Superilles, dades objectives sobre el comerç de les zones (m2 de 
comerços, tipologies, superfície, etc..) i subjectives, mitjançant 
entrevistes amb una mostra de comerciants 
(beneficis, inconvenients, tipus de client, forma d'arribar-hi, etc..)  .  
 

Estava previst fer una segona recollida de dades 1 any després de la 
finalització de les actuacions, però no s'ha fet. Per tant no hi ha hagut 
una avaluació de les conseqüències de les actuacions. 
 
Cal destacar del estudi del comerç de Sant Antoni, àmbit central 
d’Eixample, que el 54% dels usuaris accedeixen a peu, el 31% en 
transport públic i només un 6,8%  en cotxe. Actualment el pàrquing 
subterrani situat sota el mercat de Sant Antoni ha ofert el 30% de la seva 
capacitat a l´ús de pupil·latge per veïns ja què la seva capacitat màxima 
de 400 places no s’ocupa mai. 

Anàlisi de la repercussió sobre el teixit comercial de la 
transformació urbanística de zones en Superilles 
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SANT ANTONI 
Procom. retail 2018 
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HORTA. 
Procom. retail 2018 
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7. ESTUDIS DE REFERÈNCIA I BENCHMARKING 
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Població: 8,3 M 
 
Eix: Vanderbilt Avenue 
 
Estat inicial: 2 carrils de circulació + 1 
cordó de serveis per sentit 
 
Estat final: 1 carril de circulació + 1 serveis 
+ carril bici per sentit 
 
Increment de facturació: +102% en tres 
anys 
 
Observacions: més del doble d’increment 
que en eixos comercials del voltant. 

NOVA YORK 

Font: New York City Department of Transportation 
(2008), Economic benefits of sustainable streets  
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COPENHAGE Carrer Strogen 

Font: Estudi de PROCOM RETAIL 
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PONTEVEDRA centre històric 

Font: Estudi de PROCOM RETAIL 
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WASHINGTON varis barris  

Font: Estudi de PROCOM RETAIL 
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SANT FRANCISCO carrer valència 

Font: Estudi de PROCOM RETAIL 
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MELBOURNE carrers centre 

Font:Estudi de PROCOM RETAIL 
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PARIS Av Camps Elisis 

Font: Estudi de SOLUCIONS geoinformació i territori 

Un diumenge al mes l’Avinguda dels Camps Elisis està oberta en exclusiva per avianants i vehicles 
no motoritzats. 
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SABADELL 

Font: Estudi de SOLUCIONS geoinformació i territori 

Tots els diumenges i festius, es produeix una tall per a vehicles des de 
les 6:00 fins les 00:00 hores. 
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SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Font: Estudi de SOLUCIONS geoinformació i territori 

El carrer de la Creu, tancat al trànsit els caps de setmana en una prova 
pilot per dinamitzar-lo com a zona comercial i de passeig. 
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MANRESA 

Font: Estudi de SOLUCIONS geoinformació i territori 

Manresa va acordat amb els botiguers el tall del carrer Guimerà durant nou dies per Nadal amb l’objectiu de 
dinamitzar l’activitat comercial i millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants davant la gran afluència 
que té el carrer per aquestes dates. 
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EXPERIÈNCIES ANALITZADES. PATRONS DE CONSUM 



120 

PORTLAND (EEUU) 

• Una anàlisi realitzada a 78 negocis a l’àrea metropolitana de Portland conclou que els no 
conductors, incloent els ciclistes, gasten quantitats de diners similars en els comerços que 
els conductors. 
 
 
 

 
  

Font: Citylab (2015), The Complete Business Case for Converting Street Parking Into Bike Lanes 
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EAST VILLAGE (NOVA YORK, EEUU) 

• Una enquesta realitzada a 420 persones a la Primera i Seogna Avinguda de Manhattan 
(East Village), que tenen carrils bici, va concloure que els no conductors representen el 
95% de les despeses comercials a la zona. Addicionalment, els ciclistes i vianants gasten 
més diners per càpita en comparació amb els conductors.  
 
 
 

 
  

Font: Citylab (2015), The Complete Business Case for Converting Street Parking Into Bike Lanes 
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AUCKLAND, CRHISTCHURCH I WELLINGTON  
(NOVA ZELANDA) 

• Una enquesta realitzada a 1.744 compradors i 144 comerciants en 9 zones comercials 
d’aquestes 3 ciutats va concloure que en les zones centrals de les ciutats les despeses per 
trajecte es diferenciaven només en un 10% (47$ conductors, 43$ ciclistes).  
 

• Pel que fa al temps d’estada dins dels comerços, els ciclistes passen més temps a l’interior 
dels comerços comparat amb els conductors. 
 
 
 

 
  

Font: Citylab (2015), The Complete Business Case for Converting Street Parking Into Bike Lanes 
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DUBLÍN (IRLANDA) 

• El comportament de consum va ser analitzat en dues grans avingudes comercials a Dublín 
(Grafton Street i Henry Street).  
 

• En ambdós casos, els comerciants van sobreestimar el percentatge de clients que venen en 
cotxe (13% a Grafton, quan en realitat és el 10%; 19% a Henry, quan en realitat és el 9%). 
 

• Les despeses realitzades mensualment per conductors i ciclistes són pràcticament les 
mateixes (conductors 237€, ciclistes 228€). 
 
 
 
 

 
  

Font: Citylab (2015), The Complete Business Case for Converting Street Parking Into Bike Lanes 



ALTRES ESTUDIS SOBRE EL COMERÇ  
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CATALUNYA (EIXOS COMERCIALS) 

L’impacte de la pacificació en el comerç 

Font: Diagnosi de l’ecosistema comercial dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcleona (2017) 
 

IATC = locals ocupats / locals comercials 
 

IAC = comerços no quotidians / locals ocupats 
 

Carrers de vianants 



126 

BARCELONA (EIXOS COMERCIALS) 
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BARCELONA (EIXOS COMERCIALS) 



Pla de Mobilitat Districte de Ciutat Vella 2018-23  

• En tant és un districte, amb l'eix comercial més important, pensàvem que podia ser un 
exemple clar que el cotxe no és fonamental per tenir un bon teixit comercial. 
 

 
• Adjunto un fragment: 

 
• De tots els desplaçaments, el 33,6% són de residents, el 27,9% de la resta de Barcelonins, 

el 3,9% de la resta de Catalunya i el 34,6% de visitants de la resta del mon. 
 

• I segons següent taula només el 12,6% dels desplaçaments es fan amb vehicle privat. 
 
 

•  
 

•  
 

•  
 
 

• Taula 8. Font. Elaboració pròpia 
 

• A la pàgina 18-19 del document adjunt aprofundeix en el tema. 
 

• https://we.tl/t-kV6GSpaPQT  
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Població: 105.820 (Ciutat Vella), 
1.650.358 (Barcelona) 
 
Distribució territorial i repartiment 
modal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions: Ciutat Vella és el 
districte amb major densitat comercial 
de tota l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

BARCELONA (CIUTAT VELLA) 

L’impacte de la pacificació en el comerç 

Origen % viatges 
% vehicle 

privat 

Ciutat Vella 33,6% 16,0% 

Resta Barcelona 29,7% 13,8% 

Resta Catalunya 3,9% 10,2% 

Resta món 34,6% 6,6% 

Font: Pla de Mobilitat del Districte de Ciutat Vella 
2018-2023 i Diagnosi de l’ecosistema comercial dels 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcleona (2017) 

 


