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1. INTRODUCCIÓ 
 

A la ciutat de Barcelona s’executen obres de llarga durada de manera generalitzada, 

obres civils d’infraestructures d’iniciativa pública, que tenen per objecte la construcció 

d’edificis, reparació de carrers, obres de conservació i manteniment dels diferents 

elements urbanístics, execució de noves infraestructures, etc. 

 

Aquestes obres suposen un benefici per a la ciutat i per als ciutadans, però també pot 

suposar un perjudici per a l’activitat econòmica dels comerços, sobre tot quan es tracta 

d’obres de llarga durada, com poden ser la remodelació de mercats, les obres de la 

LAV o l’ampliació i construcció de noves línies de metro, entre altres. 

 

El comerç urbà és un sector especialment sensible a l’impacte negatiu d’aquestes 

obres, ja que es tracta d’un comerç que està “a peu de carrer”, podríem dir que en 

contacte quasi directe amb les obres, que poden impedir o dificultar el pas de vianants 

en les zones afectades, i per tant, l’accés als establiments, així com les maniobres de 

càrrega i descàrrega de mercaderies, i d’altres. 

 

Sovint aquestes obres comporten dilatats terminis d’execució (sigui per la compilació 

dels serveis, les incerteses dels treballs al subsòl o la necessitat de garantir la 

convivència amb l’entorn), que juntament amb la complicada situació econòmica actual 

i la delicada situació que està patint el comerç fa que s’hagin de prendre mesures per 

acotar l’impacte sobre elles de les obres i contribuir a la dinamització comercial de 

l’entorn. 

 

L’afectació dels comerços a conseqüència de les obres és una problemàtica que 

existeix des de fa molts anys, i objecte de preocupació compartida per tots els grups 

municipals. L’Ajuntament, a través aquesta mesura, vol intentar recollir totes les 

inquietuds que s’han anat manifestant al llarg d’aquests anys. En continuació al que 

s’ha estat fent fins ara, es reforçaran i ampliaran les ajudes als afectats i s’instaran els 

sectors que estiguin relacionats amb l’obra a adoptar les mesures escaients per pal·liar 

els efectes negatius que puguin esdevenir.  

 

El model comercial de Barcelona basat en la proximitat i la qualitat, amb una alta 

continuïtat comercial i amb els efectes de cohesió social, seguretat i qualitat de vida 

que això comporta, no es pot veure interromput o seccionat per obres civils que 

causaran, a la fi, un bé per a la comunitat.  

 

Aquest Ajuntament vol, per tant, adoptar un paper proactiu, actuant de la manera més 

anticipada possible en la previsió i seguiment de les actuacions a la via pública i 

donant cobertura de manera més homogènia en totes les obres de llarga durada que 

tinguin certa afectació sobre zones comercials del conjunt de la ciutat. 
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2. ANTECEDENTS 
 

Les mesures existents fins a l’actualitat es poden dividir en dos grups: les realitzades 

en col·laboració amb els comerciants i les de caire fiscal. 

 

Les actuacions que l’Ajuntament ha realitzat en col·laboració amb els comerciants en 

els darrers anys són les següents: 

 

- Campanya “Obert per obres” en la qual es recolzava els comerciants amb 

campanyes específiques en els àmbits afectats per les obres. Les accions 

consistien en efectuar una retolació específica als carrers més propers a les 

obres, l’edició de revistes als diferents eixos comercials i una comunicació 

personalitzada adreçada als comerciants per informar amb antel.lació de la 

previsió d’inici i el final de les obres i l’objectiu dels treballs. 

- Suport a les accions promocionals i llums de Nadal de l’Associació de 

comerciants de Rambla de Catalunya per afectació de les obres de 

l’intercanviador de les línies 3 i 5 de Metro de la Diagonal 

- Suport a les accions promocionals del Sant Antoni Comerç (SAC) a l’entorn del 

Mercat de Sant Antoni: publicitat a través dels mitjans de comunicació: premsa, 

ràdio i TV, festa dels Tres Tombs, altres actuacions de dinamització i 

il·luminació nadalenca. 

- Suport a les actuacions de comerciants del c/ Padilla-Mallorca: jornada de 

comerç al carrer i il·luminació nadalenca. 

- Suport a l’Associació de comerciants Sagrera Activa en l’elaboració d’un tríptic 

guia del comerç i la seva bustiada en l’àrea d’influència. 

- Suport als comerciants de la zona Bruc/Provença, a través de l’Associació Cor 

Eixample, il·luminació nadalenca. 

- Entorn del Mercat de Sants, suport en la il·luminació nadalenca 

 

Les mesures de caire fiscal: 

 

- Reducció de la quota de l’IAE: 

 

L’Ordenança fiscal 1.4 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques estableix 

una bonificació consistent en una reducció en la quota d’aquest impost als subjectes 

passius titulars de locals afectats per obres a la via pública, on s’exerceixin activitats 

classificades a la divisió 6a de la secció primera de les Tarifes de l’Impost. Aquesta 

reducció, fixada en relació amb la durada de les obres, es reconeixerà segons uns 

percentatges: 

- obres amb durada de 3 a 6 mesos: 20% 

- obres amb durada de 6 a 9 mesos: 30% 

- obres amb durada de 9 a 12 mesos: 40% 
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Els subjectes beneficiats són els titulars de locals on s’exerceixin activitats 

econòmiques que tributin per quota municipal que resultin afectats per obres en la via 

pública de durada superior a tres mesos. 

Així mateix, l’apartat 7.4 de l’esmentada ordenança estableix que, quan a causa de les 

obres els locals estiguin tancats, i es compleixin la resta de requisits, la quota 

corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que el local estigui tancat. 

 

 

- Taxa de mercats:  

 

L’Ordenança 3.6, en el seu epígraf II punt 2, estableix l’exempció de la taxa d’utilització 

de l’espai (cànon) per als titulars de parades als mercats mentre estiguin en un mercat 

provisional i durin les obres de remodelació. 

Aquesta exempció es pot calcular actualment en uns 800.000 €. 

 

 

Per altra banda, cal mencionar els ajuts de la Generalitat de Catalunya en aquest 

supòsit. Enguany, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya concedeix  

ajuts per atenuar l’impacte de les obres civils de llarga durada en el marc de la 

concessió d’incentius del Consorci en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la 

moda per a l’any 2.012. Aquests ajuts van destinats a les micro, petites i mitjanes 

empreses que compleixin una sèrie de requisits i consisteixen en una quantia màxima 

per establiment de 1.500 euros; ajuts que s’atorguen d’acord amb uns criteris de 

valoració com són la durada i el grau d’afectació de les obres. 

3. CONCEPTES 
 

Obra: s’entén per obra, l’obra civil executada a la via pública tant per l’Ajuntament de 

Barcelona com per qualsevol altra Administració de tal forma que l’actuació ha d’estar 

vinculada al desenvolupament d’infraestructures per la població i redundi en benefici 

de la ciutat. 

 

Llarga durada: es considera obra de llarga durada aquella d’una duració mínima d’un 

any.  

 

Les mesures contingudes en aquest document seran d’aplicació durant la mateixa 

obra i s’estendran fins a un termini de sis mesos a partir de la finalització de l’obra. 

L’objectiu d’ampliar aquest termini un cop les obres estiguin finalitzades és dinamitzar 

l’entorn comercial afectat i recuperar la vitalitat comercial prèvia a les obres. 

 

Comerç afectat: es considera comerç afectat tot aquell establiment comercial o de 

serveis, situats en planta baixa o que tinguin accés directe al carrer. Aquests 

establiments han d’estar dins l’entorn directament afectat per les obres. 
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Entorn afectat: L’entorn afectat és tot aquell perímetre al voltant de l’obra en el qual 

existeixi teixit comercial i es pugui constatar una relació causa-efecte entre l’execució 

de l’obra i la disminució del flux de vianants, i per tant, disminució de les vendes dels 

comerços, entre altres factors. 

 

Actualment s’han identificat amb la col·laboració dels Districtes 19 punts afectats per 

obres a la ciutat i que tenen impacte sobre el comerç. S’adjunten com a annex.  

4. OBJECTE DE LA MESURA 
 

L’objecte de les mesures que es proposen a continuació és minimitzar els efectes de 

les obres sobre les zones comercials del seu entorn i contribuir a la dinamització 

comercial d’aquestes zones afectades. 

 

Per garantir aquest objectiu es proposa articular mecanismes de coordinació i treball 

compartit amb tots els sectors implicats de l’Ajuntament i altres Administracions, així 

com l’adopció de mesures informatives, pal·liatives i dinamitzadores, i de caire fiscal. 

 

Els agents implicats en aquesta mesura són: 

 

Institut Municipals de Mercats, que alhora és operador, és a dir, executa l’obra, i per 

altra banda és també afectat com a conseqüència de la pròpia obra i d’obres 

d’infraestructures alienes als mateixos mercats.  

Hàbitat Urbà. La previsió de les obres és fonamental per a obtenir el màxim 

d’informació possible per planificar les possibles afectacions. 

Districtes. Col·laboració dels tècnics referents de comerç de cada Districte. 

Institut Municipal d’Hisenda, en estudiar possibles reduccions, exempcions en els 

tributs, preus públics i taxes municipals. 

Altres Administracions. Quan les obres executades corresponguin a altres 

administracions s’adoptaran els mecanismes de coordinació adequats per tal de 

minimitzar els efectes que es puguin produir. 

5. DESTINATARIS 
 

Els sol·licitants i beneficiaris d’aquests ajuts seran les Associacions de Comerciants i 

Eixos comercials de les zones en les quals hi hagi obres de llarga durada.  

 

Quan ens trobem davant de comerços afectats per les obres i que no estiguin 

associats es promouran totes les mesures a fi i efecte que aquests comerços 

s’associïn per així beneficiar-se dels ajuts. Cal destacar que una de les línies de les 

subvencions de comerç de l’Ajuntament és incentivar el nombre d’associats. En tot cas 

els comerços i establiments a títol individual podrien optar als ajuts d’altres 

Administracions que eventualment es convoquin, així com a la reducció de la quota de 
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l’IAE, si escau. En últim terme, es podran adoptar mesures individualitzades envers 

aquests comerços no associats. 

6. MESURES 

a. Mesures de coordinació a l’Ajuntament i amb d’altres 

administracions 
 

 

 Participació de la Direcció de Comerç i Consum en el Comité d’Obres i Mobilitat 

(COM) i altres comissions que es puguin constituir de seguiment de les obres, 

per tal d’estar informats en relació el projecte d’obra, inici i terminis d’execució 

de les obres, evolució, informació de futurs projectes... D’aquesta manera es 

podran planificar els ajuts de forma proactiva. 

 

 Es proposarà la destinació d’un percentatge del cost de licitació de l’obra, si és 

de contractació municipal, a la dinamització comercial de la zona afectada, en 

col·laboració amb el comerç de l’entorn. 

 

 Col·laboració dels tècnics referents de comerç de cada Districte que comprèn 

la visita d’aquest tècnic a la zona on es realitzen les obres, visita que haurà 

d’anar coordinada amb els caps dels altres Departaments implicats. La finalitat 

és la de disposar de la informació necessària per valorar la situació del comerç 

en la zona i proposar mesures que redueixin l’impacte de les obres en el 

comerç. 

 

 Instarem a la mateixa administració a destinar un  percentatge del cost de 

licitació de l’obra a la dinamització comercial de la zona afectada, en 

col·laboració amb amb el comerç de l’entorn. 

b. Mesures informatives 
 

Els comerciants han d’estar informats sobre tots aquells aspectes de l’obra que els hi 

puguin afectar com els terminis d’execució, carrers afectats, incidències, etc. La 

informació l’han de tenir abans d’iniciar-se l’obra i mentre duri aquesta. 

 

 Sol·licitud d’informació complementària de l’obra al contractista. La 

informació proporcionada pel contractista hauria de servir per fer una valoració 

prèvia de l’obra i informar als comerciants. 

 

 Comissió seguiment obres. Es preveu la creació d’una comissió de 

col.laboració Ajuntament – Associacions de comerciants afectats en la qual per 

part de l’Ajuntament hi hauria representació del Districte/s afectats, tècnics de 

barri/comerç i Direcció de Comerç i Consum. En aquesta comissió es 

comunicaria a l’Associació afectada tota la informació de l’obra de que 
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disposés l’Ajuntament (dades d’inici, finalització, possibles incidències de 

l’obra...) així com es prendria nota de les problemàtiques i suggeriments dels 

comerciants i s’adoptarien les accions de coordinació necessàries. 

 

c. Mesures pal·liatives i dinamitzadores 
 

L’Ajuntament continuarà donant suport als comerços afectats per les obres 

incrementant les accions de promoció i dinamització de les zones comercials 

afectades. Les millores en l’espai públic en la major part dels casos reverteixen 

positivament en l’entorn i, per tant, en els comerços. Per aquesta raó és necessari que 

els ajuts estiguin destinats a la promoció comercial durant les obres i just després 

d’aquestes. 

 

L’aplicació de les mesures relacionades a continuació anirà en funció d’un pla de 

dinamització específic que s’efectuarà cas per cas amb les associacions afectades.  

 

 Mesures de promoció i dinamització del comerç, a realitzar en col·laboració 

amb el sector del comerç: 

- Activitats lúdico-culturals. 

- Foment de l’associacionisme. 

- Edició de fulletons informatius, tríptics, revistes promocionals de les 

zones afectades. 

- Panells informatius 

- Disseny de torretes informatives per comunicar la presència de negocis 

afectats per les obres. 

- Informació orientativa de les obres a les tanques. 

- Disseny de campanyes comercials 

- Explicació detallada dels protocols d’actuació en cas d’avaries. 

- Cerca de zones alternatives a l’espai públic per obrir els establiments 

afectats al barri. 

 

 Mesures per a millorar l’accessibilitat en els carrers en obres, a realitzar en 

col·laboració amb el sector del comerç: 

- Estudi previ de la reubicació de les parades d’autobús que a causa de 

les obres s’hagin de canviar de lloc. L’objectiu es trobar la ubicació per 

tal de facilitar l’accés als vianants a les activitats econòmiques de les 

zones afectades per les obres. 

- Visualització adequada de les entrades de garatges i altres serveis 

afectats per les obres. 

- Senyalització prèvia a la zona afectada dels nous itineraris per accedir 

als serveis i establiments comercials de la zona en obres. 

- Establir passos adequats pels clients dels establiments afectats per les 

obres 
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d. Mesures de caire fiscal: 
 

Quant a les mesures de caire fiscal, l’Ajuntament ha considerat fins ara que la manera 

més equànim de compensar els perjudicis provocats per les obres de llarga durada és 

a través de les ordenances fiscals. L’ordenança fiscal 1.4, reguladora de l’Impost sobre 

Activitats Econòmiques, reflecteix diferents supòsits. Aquestes deduccions depenen de 

múltiples variables, entre les que es troben la durada de les obres, la proximitat a les 

mateixes, el grau d’afectació, etc. Amb l’aprovació anual de les ordenances fiscals, 

s’aproven les deduccions que s’aplicaran per aquests supòsits. No són deduccions 

automàtiques, per la qual cosa, els contribuents que es consideren afectats han de 

sol·licitar les susdites deduccions. 

 

Pel que fa als mercats municipals l’Ordenança Fiscal  3.6, en el seu epígraf II punt 2 

estableix l’exempció de la taxa d’utilització de l’espai (cànon) per als titulars de 

parades als mercats mentre estiguin en un mercat provisional i durin les obres de 

remodelació. 

 

Aquesta mesura no contempla l’estudi de la bonificació de l’Impost de Béns Immobles, 

perquè la Llei d’Hisendes Locals no ho preveu. Tanmateix, el beneficiari seria, en 

aquest cas, el propietari del local que no és majoritàriament el comerciant o prestador 

de serveis. 

 

 Adoptem el compromís d’estudiar, per les ordenances fiscals de 2013, la 

implantació de bonificacions en alguns dels tributs i taxes municipals per al 

comerç de la Ciutat afectat per obres de llarga durada. 

 

 Quant a guals i terrasses, mantindrem la política d’aprofitament efectiu, és a 

dir, si les obres impedeixen la instal·lació de terrasses o l’accés als guals, se 

n’ha de descomptar la part corresponent al temps no gaudit. Caldrà estudiar 

també la manera de recollir el supòsit que hi pugui haver aprofitament, però les 

condicions generades per les obres afectin greument la seva viabilitat 

econòmica. 

7. RECURSOS 
 

S’estableix una distinció entre recursos directes i indirectes. Quant als recursos 

directes, existeix una partida pressupostària de la Direcció de Comerç destinada a fer 

front a aquestes mesures. Per aquest any 2012 s’ha incrementat el pressupost fins 

arribar als 190.000 euros. Pels propers exercicis es preveu que es mantingui en funció 

de les obres i recursos disponibles. 

 

Aquest pressupost es distribuirà anualment en funció de les obres en curs i d’acord 

amb el pla de dinamització que s’estableixi amb les associacions afectades. 
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Com a recursos indirectes s’estableixen les bonificacions, reduccions de taxes i preus 

públics municipals, ajuts d’altres administracions i compensacions efectuades pels 

promotors de l’obra. 

8. ANNEX. 
 

En coordinació amb els Districtes s’han identificat 19 punts afectats per les obres a la 

ciutat. A continuació es llisten les zones amb el mapa corresponent: 

 

1. Entorns del Mercat de Sants 

2. Plaça de Navas 

3. Estació de Metro Virrei Amat 

4. Estació de Metro Sanllehy (L9) 

5. Estació de Metro Maragall (L9) 

6. Plaça i Parking la Gardunya 

7. Entorns del Mercat del Ninot 

8. Entorns del Mercat de Sant Antoni 

9. Pous de ventilació túnel de la LAV: Mallorca/Nàpols 

10. Pous de ventilació túnel de la LAV: Urgell/Provença 

11. Estació de Rodalies de Pg. De Gràcia. 

12. Pl. Gal·la Placídia, obres de FCG. 

13. Estació de Metro Lesseps (L9) 

14. Plaça Joaquim Folguera 

15. Estació de Metro Mandri/Bonanova (L9) 

16. Estació de Metro Via Augusta/Pau Alcover (L9) 

17. Intercanviador de la Sagrera 

18. Plaça de la Mainada 

19. Entorns del Mercat del Guinardó 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Pàgina 11 
 

  

 

 

 

1. Entorns del Mercat de Sants 
 

 
 

2. Plaça de Navas 
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3. Estació de Metro Virrei Amat 

 

 
 

4. Estació de Metro Sanllehy (L9) 
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5. Estació de Metro Maragall (L9) 
 

 
 

6. Plaça i Parking la Gardunya 
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7. Entorns del Mercat del Ninot 
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8. Entorns del Mercat de Sant Antoni 
 

 
9. Pous de ventilació túnel de la LAV: Mallorca/Nàpols 
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10. Pous de ventilació túnel de la LAV: Urgell/Provença 
 

 
 

11. Estació de Rodalies de Pg. De Gràcia. 
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12. Pl. Gal·la Placídia, obres de FCG. 
 

 
 

13. Estació de Metro Lesseps (L9) 
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14. Plaça Joaquim Folguera 
 

 
15. Estació de Metro Mandri/Bonanova (L9) 
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16. Estació de Metro Via Augusta/Pau Alcover (L9) 
 

 
17. Intercanviador de la Sagrera 

 



  

 Pàgina 20 
 

  

 
 

18. Plaça de la Mainada 
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19.  Entorns del Mercat del Guinardó 
 

  

 

 


