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La zona de Plaça Reial no es troba en la categoria 0 (1,95) o zona Prime o d’Alt Nivell 
segons L’ESTUDI DE CARACETERITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LES TERRASSES EN ESPAI 
PÚBLIC DE LA UPC (SETEMBRE 2016) que serveix de fonamentació del taxa de terrasses 
de Barcelona que esta actualment vigent. 
 
Segons l’Estudi es pretén realitzar una proposta de taxa aplicable segons la  concentració 
de terrasses de la ciutat, atenent a tres criteris bàsics:   
a) la demanda i densitat de terrasses existent en l’espai públic ;  
b) el nivell d’activitat turística i la densitat de vianants  i  
c) el valor immobiliari extret dels lloguers comercials dels locals que se serveixen 
de l’espai públic. 
 
L’estudi pretén aflorar i delimitar els àmbits amb una major concentració d’activitats i 
fluxos turístics, i dels serveis de restauració, a més dels trams on hi ha una major densitat 
de terrasses, els carrers amb una elevada ocupació de la via pública, espais amb més 
aglomeració, i els més congestionats amb altres usos. 
 

El mateix Estudi assenyala que existeix una manca d’informació rellevant de preus de 
locals de bar i restaurants, respecte altres activitats, i aquest punt segons manifesta el 
propi informe és rellevant per assolir la solvència de la proposta de jerarquització de 
valor que han de servir per modular la proposta de taxes fiscals ajustada als criteris 
actuals amb un efecte econòmic fiscal. L’Estudi indica que s’ha elaborat un mapa de 
valors ajustat als eixos destacables de la ciutat utilitzant com fonts d’informació 
operadors amb experiència en la intermediació en locals comercials en planta baixa com 
són els portals Habitaclia, Forcadell i d’altres fonts d’informació relativa als lloguers de 
locals en planta baixa, proporcionada per les fiances de l’INCASOL, si bé no consta a 
l’Estudi cap estudi, dictamen de renta de mercat o justificació que s’hagi fet per cap 
d’aquests operadors que avalin els mapes de valors que delimita l’Estudi de referència. 
 
Segons es diu l’estudi ha de permetre establir i validar una jerarquia ordinal entre els 
diferents carrers, en particular si s’atén als usos en planta baixa, especialment orientats 
al comerç de restauració i de caire turístics, tractant d’obtenir un ordre de valors ajustat 
al nivell (zonificació “Prime”) i al tipus de perfils de via (dimensió de la demanda).  
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L’apreuament comercial que confecciona l’Estudi es fonamenta a través d’enquestes a 
operadors immobiliaris que no consten a l’Estudi o bé dades de Forcadell i INCASOL que 
tampoc es documenten en l’Estudi. D’acord amb el plànol 2.2.2  es situa la Plaça Reial en 
uns preus de lloguer al dia de 5.51 a 11.08 si bé com hem dit no s’han pogut comprovar 
perquè l’Estudi no aporta cap dada especifica mes enllà de afirmacions i formulació de 
mapes, i tampoc  resulta aplicable en primer lloc perquè les dades de Forcadell són del 
1r semestre de 2015 (es a dir, un any anterior, quan l’Estudi data de setembre de 2016), 
per tant, la referencia temporal és incorrecta, doncs hauria de ser del 2016, si bé el cert 
es que respecte Forcadell en plànol 2.2.1 (Jerarquia d’Apreuament Comercial segons 
Forcadell) es comprova com la zona de la Plaça Reial no figura en la 1a Línia -Alt Nivell 
138,75 , ni tampoc a les altres 1a línies, sinó en la 3a línia amb renta mitja de 8,35. 
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El mateix succeeix amb les dades de l’INCASOL que com a molt són del 2015, per tant, 
no del 2016 data de referència de les valoracions de mercat que han servir de base de 
fonamentació per definir la taxa de les terrasses doncs l’Estudi s’elabora al setembre de 
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2016; però a més i per altra banda, el dictamen de renta de mercat que s’adjunta al 
present informe resulta més acurat perquè utilitza mostres de l’any 2016, que l’Estudi en 
cap moment justifica bé que no es disposin de dades de l’any 2016 que no resultaria 
tampoc creïble, ni es coneix  per quina raó pren l’informe de l’UPC agafa dades de valors 
immobiliaris del 2015 i no del 2016.   
 
Concretament, no trobem a L’ESTUDI DE CARACETERITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LES 
TERRASSES EN ESPAI PÚBLIC  DE  LA UPC (SETEMBRE 2016) cap referència concreta a un 
estudi fet a l’àmbit de la Plaça Reial, si comprovem els plànols 2.2.1 (jerarquia 
d’apreuament comercial segons Forcadell, en cap moment apareix LA PLAÇA REIAL en 
1a Línia -Alt Nivell (138,75). 
 
Aquest fet ve corroborat  i desvirtuat pel Dictamen de Renta de Mercat elaborat per la 
SAVILS-AGUIRRE NEWMAN de data 29 de juliol de 2020, les conclusions de les quals 
posa de manifest (apartats 4.2 i 5) que assenyala que tenint en compte l’estudi de mercat 
realitzat específicament per la zona de la Plaça Reial, la ubicació estratègica de l’actiu, 
l’entorn mig, la distribució de superfícies i el seu estat de conservació, la renta unitària 
de mercat (desembre de 2016) es de 25 Euros/m2/mes , el que es constata que 
clarament es troba molt lluny de la zona Prime, que segons Forcadell es situa en una 
renta mitja de 138,75. 
 
És més, considerant el propi Estudi, que acredita aquest valor de 25 Euros/m2/mes, 
clarament es troba per sota segons ASCANA de la zona Prime o d’Alt Nivell en que els 
valors fluctuen entre 30 €/m2/mes i 265€/m2/mes. 
 
El mateix podem concloure si analitzem el plànol de preus de lloguer de l’Estudi  (plànol 
2.1) que si prenent com a base el valor de renta de mercat acreditat per SAVILS AGUIRRE 
NEWMAN (25 Euros/m2/mes) per la Plaça Reial no es situa en cap dels tres primers trams 
de preus de lloguer mes elevats sinó en la franja de 14,94 a 42,31,  
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La mateixa conclusió es pot extreure de la jerarquització de Forcadell  (plànol 2.2.1) on 
clarament el preu de 25 Euros/m2 no es situa en cap de les primeres línies, 
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Per últim destaquem que tots els estudis immobiliaris consultats per l’Estudi de 
CARACETERITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LES TERRASSES EN ESPAI PÚBLIC DE  LA UPC 
(SETEMBRE 2016) no contemplem com a zona prime o d’alt nivell la zona de la Plaça 
Reial, com es pot observar a les pàgines 6 i 7 de l’Estudi i en els plànols de valor de 
lloguer ja indicats. 
 

Així si analitzem la ubicació de la Plaça Reial al plànol 2.3.1 amb dades de lloguers dels 
últims 3 anys a l’Estudi (2013, 2014 i 2015), la Plaça Reial no es situa en la zona PRIME o 
de més alt nivell, que seria entre 42,30 -165,56 de valor de lloguer m2( €/m2), sinó entre 
els 17,96 – 42,29 de valor de lloguer m2( €/m2), tot i considerar que no són en cap cas 
dades de l’any 2016 com si aflora el dictamen de renta de mercat de SAVILS AGUIRRE 
NEWMAN, i per tant, no són actuals a la data de l’estudi (setembre de 2016). Per tant 
aquestes dades són indicatives que la Plaça Reial no es troba en la zona prime o d’alt 
nivell. 
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Per altra banda, es considera mes justificat el preu de renda de mercat de la Plaça Reial 
fixat per SAVILS AGUIRRE NEWMAN (25 Euros/m2/mes) per la Plaça Reial, que les 
enquestes fetes a experts (Annex Enquesta a Experts del L’ESTUDI DE 
CARACETERITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LES TERRASSES EN ESPAI PÚBLIC  DE UPC 
(SETEMBRE 2016) de les quals no consten a l’expedient administratiu, i que per tant, es 
desconeix el contingut de les enquestes realitzades per l’UPC, perquè ni s’adjunten a 
l’Estudi degudament completades pels experts immobiliaris consultats, sense que puguin 
ser verificades o objecte de verificació, ressaltant que l’Estudi proposa una enquesta a la 
ubicació F( plaça Reial) el contingut de la qual es desconeix completament. 
 
Per altra banda, a la vista del contingut de la enquesta per la ubicació F, resulta molt més 
justificat, acreditat i acurat la renda de mercat del preu de lloguer dels locals de la Plaça 
Reial  efectuat pel dictamen de SAVILS-AGUIRRE NEWMAN que s’adjunta de data 29 de 
juliol de 2020 que s’estableix en 25 Euros/m2/mes que el resultat d’unes enquestes a uns 
operadors immobiliaris, que no tenen especificitat ni consideració a tots els 
condicionants que afecten en específic al preu del lloguer o renta de mercat en l’àmbit 
de la Plaça Reial. 
 
En definitiva, la conclusió que es treu es que l’àmbit de la zona de plaça reial no es troba 
en una zona prime o d’alt nivell, si considerem el valor acreditat per Savils Aguirre 
Newman (25 euros/m2/mes), per tant, no resulta justificada la inclusió de la plaça  reial 
en la zona prime o d’alt nivell segons l’estudi de caracterització i avaluació de les terrasses 
en espai públic de UPC (setembre 2016). 
 
Tal com ja hem acreditat amb l’informe de AGUIRRE NEWMAN a partir de l ’anàlisis de 
les diferents fonts d’informació dels valors immobiliaris aplicables a la zona de Plaça Reial 
que no es troba en zones PRIME o d’Alt Nivell, segons constata el dictamen de renta de 
mercat de 29 de juliol de 2020 de SAVIL AGUIRRE-NEWMAN i que s’ha justificat en 
l’anterior punt d’aquest informe; tampoc es pot concloure que la zona de Plaça Reial és 
trobi en un eix excepcional d’intensitat d’ús turístic de l’espai públic. 
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En primer terme, destaquem que la Plaça Reial no es troba en cap de les zones amb 
important afluència de vianants com ha copsat l’estudi de l’empresa Urbaning, 
concretament si comprovem el plànol 1.4 de simulació d’aforaments de vianants de 
Barcelona, la Plaça Reial no es troba en aforament de més de 2500 vianants. 
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Per altra banda, tal com reconeix l’Estudi que ens ocupa i es dedueix dels plànols abans 
indicats, la PLAÇA REIAL no es troba dins dels eixos excepcionals com són Passeig de 
Gràcia, Rambla de Catalunya i les Rambles que superen els 2.500 vianants a l’hora. 
 
És més, si anem a consultar el plànol 1.5 que apareix a la pàgina 10 de l’Estudi, (fig. 9- 
incidència del turisme sobre l’espai públic), es pot comprovar que la Plaça Reial no es un 
espai caracteritzat per la influència o a la incidència alta del turisme com són els entorns 
més propers com les Rambles.   
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Amb aquest plànol 1.5, també es dedueix i es comprova com l’espai que configura la 
Plaça Reial  no es troba en cap flux de mobilitat turística, doncs no hi ha una intensitat 
Alta (grafiades en color vermell, que es fàcilment apreciable respecte a les Rambles) més 
bé a la zona de la Plaça Reial, el comerç i les activitats de pública concurrència ho són 
amb una INTENSITAT BAIXA (grafiada en color groc), tampoc es situen propers a la zona 
de Plaça Reial cap punt d’interès turístic com TOP 10, PITs amb mes de 100.000 visitants. 
 
Per tant, no es certa la afirmació que es fa a l’Estudi que les ubicacions més excepcionals 
de concentració de bars i restaurants, és on sovint es produeixen majors concentracions 
vianants a l’ordre turístic o d’oci general, i acostumen a propiciar un efecte sobre el preus 
de lloguer dels locals, com he vist amb el dictamen de renta efectuat per SAVIL-NEW 
AGUIRRE NEWMAN això no suposa en cap cas  un preu de lloguer prime o de zona 
d’Alta, (25 Euros/m2/mes versus 138 Euros/m2/mes que considera l’Estudi com a Prime 
o Zona Alta), i per altra banda com es comprova amb el plànol 1.5 de incidència de 
turisme sobre l’espai públic, el fet que a la Plaça Reial hi hagi una major concentració de 
bars i restaurants no significa que tingui incidència alta en el turisme ni que es concentri 
un elevat nombre de  vianants d’ordre turístic com posa en evidència el plànol 1.5 
comentat. A més a més, la plaça reial no és una zona de pas, sinó una zona de destí en 
que únicament es concentra una sola activitat com la restauració. 
 
Per altra banda, s’insisteix que no existeix evidència que en el cas de la Plaça Reial els 
preus es situen per la banda més alta (zona Prime o d’Alt nivell), com són les ubicacions 
de locals a la Rambla Catalunya, el Passeig del Born, doncs, dels plànols exposats 
anteriorment, resulta clarament que la zona de la Plaça Reial en absolut es situen en la 
zona  dels preus de lloguer dels locals en la banda més alta de les rendes habituals de la 
zona, tal com ho corrobora també el dictamen de renta de mercat emès per SAVILS-NEW 
AGUIRRE-NEWMAN on s’indica que en cap cas el preu dels locals a la Plaça Reial son els 
de les rendes més altes. 
 
En aquest cas, la Plaça Reial demostra i acredita que no hi ha cap tendència d’apreuament 
com a zona prime dels locals de restauració, perquè com resulta dels plànols 1.4 i 1.5 de 
l’Estudi referenciat, no es desprèn com un eix excepcional per la seva alta incidència 
turística i tampoc per la seva influència de vianants, per tant, en cap moment s’ha 
acreditat que la plaça Reial pugui estar inclosa com un eix excepcional d’intensitat d’ús 
de l’espai públic, que segons el indica el propi Estudi esdevé “factor essencial i 
determinant de l’apreuament dels locals de restauració en els esmentats eixos”. A més, 
del propi examen dels documents de l’Estudi s’extreu la conclusió que LA PLAÇA REIAL 
NO ES UN EIX EXCEPCIONAL D’INTENSITAT DE L’ESPAI PUBLIC, atès que no hi ha una 
altra aglomeració o aforament de vianants com hem acreditat (plànol 1.4) ni té una alta 
incidència del turisme sobre l’espai públic( plànol 1.5), i el simple fet que a la Plaça Reial 
hi hagi una major concentració de bars i restaurants com es desprèn dels indicats plànols 
exposats, no té incidència en una alta intensitat pel turisme d’aquell espai.  
 
La pressió i alta concentració de vianants i alta intensitat de turisme es produeix a les 
Rambles (un dels eixos excepcionals) però NO a la Plaça Reial on es constata que el 
nombre de vianants a l’hora no es en cap cas de 2.500 vianants (plànol 1.4). La mateixa 
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conclusió es pot obtenir si examinem el plànol 1.5 d’incidència del turisme sobre l’espai 
públic, on es pot comprovar com la zona de la Plaça Reial no és d’intensitat alta de 
comerç i activitats de pública concurrència, ni es situa dins d’un flux de vianants (accés a 
Top 10 PITs). 
 
Per altra banda, ressaltem que d’acord amb l’Estudi (pàg. 10), s’assenyala que les 
activitats de bars i restaurants amb terrasses com és LA PLAÇA REIAL, té efectes sobre el 
preu de local i propicia valors diferenciats a les zones PRIME. Ara bé en la resta de zones 
no prime l’existència de les terrasses no comporta una modificació dels preus.  
 
D’acord amb aquest criteri els valors de lloguer dels immobles existents en la plaça reial 
ja incorporen el valor de les terrasses, el que comportaria que el valor de lloguer 
d’aquests local encara seria inferior si no existissin les terrasses associades a ls locals, atès 
que el valor de les terrasses únicament incrementa els valors dels lloguers en les zones 
prime,   per tant, la PLAÇA REIAL que es caracteritza per locals amb terrasses, no tenen 
valor de lloguer de zona d’alt nivell o PRIME. 
 
Una de les bases de l’estudi es fonamenta en que segons el mateix les posicions més 
excepcionals como aquelles zones més transitades i de major concentració de terrasses 
en el que considera que l’opció de terrassa pot fer fluctuar el lloguer del local fins a 30% 
o més, destacant que les modalitats de terrasses mes apreciades són les terrasses a plaça 
en carrer pacificat o Rambla en vorera ampla. 
 
La Plaça Reial evidentment és una plaça en carrer pacificat molt apreciat pels operadors 
immobiliaris, però té unes característiques especifiques consistents en que tots els 
establiments que s’ubiquen a la Plaça són bars-restaurants amb terrasses. Actualment i 
així també ha estat històricament els locals en aquesta ubicació (Plaça Reial) només tenen 
com a sortida comercial o de mercat la d’establiments dedicats al negoci de BAR-
RESTAURANTS, no d’altres SERVEIS ni tampoc usos de locals comercials, atès que a la 
Plaça Reial el negoci únic existent es el del BAR-RESTAURANT. 
 
La zona de la Plaça Reial no es de pas o trànsit dels turistes com s’ha justificat 
anteriorment, sinó de destí, doncs, els turistes que accedeixen a la mateixa 
fonamentalment van per la amplia varietat de bars i restaurants existents a la Plaça Reial, 
doncs a la Plaça no hi han comerços al detall ni altres serveis que els de BAR-
RESTAURANT. 
 
En definitiva l’alta concentració de terrasses existents a la Plaça Reial no es complementa 
amb altres locals comercials (equipaments personals, joieria), es a dir, la concentració de 
terrasses a la Plaça Reial no es complementa amb una zona de major concentració de 
locals de distribució de productes d’equipament personal, regals, i no es troba 
estretament vinculada i complementaria a la de serveis, sinó clarament diferenciada i 
separada a la dels serveis. 
 
La concentració de les terrasses s’utilitza per l’Estudi per validar i contrastar diferents 
aproximacions sobre els eixos de major intensitat d’ús de l’espai públic, però com hem 
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vist en especial en el cas de la Plaça Reial, no s’acredita cap dels criteris de caracterització 
turística i comercial dels carrers, com és el fluxos de mobilitat (no existents a la Plaça 
Reial com hem justificat), o les necessitats de mobilitat turística i comercial (que tampoc 
es donen a la Plaça Reial). 
 
En definitiva, la concentració de les terrasses o el fet que les terrasses dels locals de la 
Plaça Reial siguin molt apreciades no generen un rendiment molt alt sinó es situen en 
llocs molt transitats, no essent el cas de la Plaça Reial, que com el propi Estudi aporta 
evidències NO ES TROBA EN EL FLUX DE TRÀNSIT DELS TURISTES, NI TAMPOC 
D’ALTS NIVELLS D’AFORAMENT DE TURISTES, sense que els establiments de la Plaça 
Reial siguin comercials que pugui complementar l’activitat de restauració, com es pot 
deduir del plànol 2.3.1 confeccionat amb les dades de l’INCASOL, on es pot aprecia la 
inexistència de locals comercials a la Plaça Reial. 
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En definitiva, no resulta acreditat ni justificat en cap moment la afirmació de l’Estudi que 
diu que resulta excepcional a la Plaça Reial on la presència de terrassa pot incrementar 
el preu del local en un 30% o mes, atès les explicacions i justificacions anteriorment 
exposades en aquest informe. 
 
 
ELS EXPERTS IMMOBILARIS CONSULTATS PER L’ESTUDI DE L’UPC. 
 
HABITACLIA: Es desconeixen les mostres que s’han tingut en compte perquè no 
s’adjunten a l’estudi per la seva verificació, però accedint a la web de habitaclia, apareixen 
locals que no son aptes per la restauració. Per altra banda, es fan molts traspassos 
encoberts i pot amagar-se el traspàs en venta de mercaderies, instal·lacions i venta de la 
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llicència, amb la qual cosa, dels preus de les ofertes d’habitaclia i els preus finals són molt 
diferents. El que esta clar que els locals en zona prime poquíssimes vegades es 
comercialitzen per HABITACLIA, per tant, no essent HABITACLIA un portal immobiliari 
que tingui zones prime, no pot servi de referencia de l’estudi per acreditar aquest fet. 
 
Es més si anem al plànol 2.2.1 (jerarquia d’apreuament comercial segons Forcadell,  la 
Plaça Reial esta en gris , que es troba a 4a línia no en zona prime. 
 
En el Plànol 2.2.2, no es troba suficientment explicat atès que diu que el preu prime va 
de 5,51 a 11,08 quan en un altre punt el situa entre 37 i 138,75 (pàg.3). 
 
En el plànol 2.3.1 (preus de lloguer comercials per TRAM AEB, zona de la Plaça Reial figura 
en la seva gran majoria com a preu mig(20-30) situant-se just a la mitjana, i per tant, no 
es troba en zona prime. 
 
Pàgina 4 – Renta de Lloguer local comercial Barcelona (1r semestre 2015) (€/m2/mes). 
 
Zona       Preu mig 
1 línia - Alt nivell (prime)    138,75 
1 línia Molt transitada     120 
1 línia Mixta      37 
2 línia       16,8 
3 línia        8,35 
4 línia       3,6 
 
ASCANA: Es un portal especialitzat en zones prime, si anem al seu informe de 2015, no 
apareix la plaça Reial en cap zona Prime( s’adjunta extracte informe 2015). 
 

 
 
INCASOL: Preu de parcel·la, no te sentit perquè no es el mateix un comerç que un 
habitatge. L’estudi esta centrat amb les terrasses no en els locals comercials. Les terrasses 
no formen part dels locals, sinó que s’atorga per l’Ajuntament la corresponent 
autorització per l’ocupació del domini públic, aquesta superfície no es considera mai com 
del local, doncs, es domini públic. 
 






