
Per a la realització d'aquest informe s'ha  seguit la mateixa metodologia que en les edicions

anteriors, i així s'han utilitzat les dades provinents del expedients de l'Impost d'Activitats

Econòmiques  (IAE) amb adreça fiscal o tributària a la ciutat de Barcelona, que tributen per quota

municipal provincial o nacional.

L'IAE és l'impost que va substituir l'any 1992 les llicències fiscals d'activitats comercials i

industrials, i d'activitats professionals i d'artistes, així com els impostos municipals de radicació,

publicitat i despeses sumptuàries. Aquest impost té una sèrie de mancances quan es vol traduir la

informació continguda als seus arxius. Les principals limitacions amb que ens trobem és que no

permet saber el nombre real de locals físics destinats a l'activitat econòmica, i el que recull és el

nombre de llicències. Això es degut a diverses causes com per exemple que si a un mateix local

es realitzen vàries activitats, cadascuna d'elles genera una llicència i per tant poden haver-hi

diverses llicències per a un mateix local; si el local té diferents accessos, cadascun d'ells origina

una llicència i si una activitat es realitza per més d'un subjecte passiu, originarà tantes llicències

com subjectes passius hagin. Per tant, quan es realitza una explotació estadística dels arxius de

l´IAE sempre parlem de nombre de llicències i no de nombre d'establiments o locals.

Tant en el referit a comerç majorista i minorista com als serveis, hem seguit la pauta de l'ex-

plotació realitzada per a l'any 1998, 1999 i 2000, i per tant  no hem inclòs aquelles llicències

d'IAE que no es realitzen a cap local i per als que no és procedent tenir adreça. En aquests expe-

dients, al no constar l'adreça no els podem adscriure geogràficament a cap districte de la ciutat. 

Aquesta decisió de no incloure en la quantificació del volum del comerç aquestes llicències, va

tenir el seu origen en la voluntat de realitzar un aproximació el més acurada possible a la realitat

comercial de la ciutat i per tant aconseguir acotar el màxim el número d'establiments comercials

existents a  Barcelona. Per això els expedients de l'IAE per als que no és procedent tenir adreça,

no s'han inclòs.

Per al comerç majorista suposen 1.204 expedients, que ens dona com a total de Barcelona un

volum de 13.935 llicències. En el comerç minorista, l'any 2001 han hagut 3.477 expedients

sense adreça, que fan que el volum total de llicències de comerç minorista siguin 40.653.

Quant al sector Serveis el nombre d'expedients de l'any 2001 dels quals no es procedent tenir

adreça són 9.825, per la qual cosa el total de llicències d'IAE d'aquest sector és de 75.183.
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