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BARCELONA OBERTA 

És la unió d’eixos comercials que comparteixen una visió del paper econòmic i social 

del comerç local i de proximitat i representen el ‘turisme de compres’ i el comerç del 

centre de Barcelona.  

El principal objectiu és administrar els beneficis del turisme a tots els districtes de la 

ciutat. 

QUI SOM 

 Entitat formada per totes aquelles associacions i eixos comercials de la ciutat 

de Barcelona que tenen una estructura organitzativa professionalitzada i 

orientada a la gestió i promoció del territori comercial que representen.   

MISSIÓ 

 Generar l’escenari comercial adient per aconseguir un equilibri entre les 

necessitats del comerç intern de proximitat i el comerç vinculat al turisme de 

compres de la ciutat.  

VISIÓ  

 Posicionar Barcelona com a ciutat de compres de referència mundial 

aconseguint un equilibri entre els eixos comercials turístics i els eixos de 

proximitat de les trames urbanes de tota la ciutat.  

 Implantar una gestió professionalitzada dels eixos comercials basada en les 

organitzacions BID’s que ja son operatives a diversos països europeus.  
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BARCELONA OBERTA REPRESENTA… 

Els 11 principals eixos comercials i turístics de Barcelona. 

6.758 comerços 

45.960 llocs de treball 

Els nostres eixos tenen un índex d’aprofitament del teixit comercial (IATC) del 90% 

Un estudi recent,  mostra com els eixos de Barcelona Oberta estan entre les zones 

amb millor salut comercial no només de Barcelona, sino també de les principals 

ciutats espanyoles i portugueses. 

Part del patrimoni històric comercial i cultural de Barcelona. 

160 Km de façana de continu comercial i turístic. 

 

EL MEMBRES DE BARCELONA OBERTA SON: 

• Associació comerciants del carrer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies 

• Federació d’associacions de Barnacentre 

• Associació Rambla Catalunya i Travessers 

• Associació Amics del Passeig de Gràcia 

• Associació Fundació El Molino FEM  

• Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i Plaça Catalunya 

• Associació comerciants i empresaris Gaixample 

• Associació de Comerciants Born Comerç  

• Agrupació de comerciants i industrials de Barceloneta – ACIB 

• Associació de Comerciants Via Laietana 

• Associació Comerciants Gaudí Comerç 

• Socis col·laboradors:  

• Gremi de Restauració de Barcelona 

• Gremi d’Hotels de Barcelona 

• Apartur 
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VALORS 
Consens 
Considerant la importància que té la presa de decisions d’aquest tipus, l’Entitat veu 
indispensable evitar postures radicals i aplicar el seny i el diàleg. 
 
Experiència  
Les entitats que prenen part d’aquesta unió d’eixos comercials turístics acumulen anys 
d’experiència en l’evolució del comerç a la ciutat i són grans coneixedores de les 
necessitats que requereixen els consumidors.  
 
Professionalització 
Considerem que el valor de la gestió ha d’estar en mans d’experts professionals 
independents amb alta qualificació i no permetre la gestió directa de cap membre dels 
òrgans de govern o Juntes.  
 
Sostenibilitat 
Basada en l’equilibri de relacions econòmiques i socials que permeti la correcta 
distribució de la riquesa i de la utilitat social i integradora del sector del comerç.   
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Unitat  
Buscant la cohesió entre les diferents organitzacions de comerç, capaços de crear 
debat intern que ens permeti tenir una veu forta i cohesionada davant les 
administracions i l’opinió publica.  
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OBJECTIUS GENERALS 

OBERTA AL MÓN 
Promocionar internacionalment la ciutat i posicionar Barcelona com a ciutat de 
compres de referència mundial aconseguint un equilibri entre els eixos comercials 
turístics i els eixos de proximitat de les trames urbanes de tota la ciutat. 

 
OBERTA A LES NECESSITATS DE LA GENT 
Adaptar els horaris comercials a la realitat de la Barcelona turística i de Barcelona 
de la gent. Flexibilitat d’horaris en aquelles zones d’atractiu turístic internacional. 
 
OBERTA ALS BARRIS I ALS VEÏNS 
Diversificar els eixos de polaritat turística per a que el shopping s’estengui per tota 
la ciutat preservant el comerç local que permeti atendre la demanda interna i fer 
sostenible els interessos del sector turístic amb els dels veïns. 

 
OBERTA A L’EMPRESA 
Explorar noves formes de gestió del territori comercial i turístic de la ciutat, projecte 
BID’s com a nova realitat de gestió dels eixos comercials. Garantir una 
professionalització en la gestió dels eixos i una autosuficiència econòmica . 
 

OBERTA A L’OCUPACIÓ 
Fomentar la creació d’ocupació. Treballar amb les organitzacions de formació i 
inserció per crear itineraris de formació i inserció. 
 
OBERTA A LA SOCIETAT 
Treballar la RSC i la RSE, implicar als nostres socis en la millora del seu territori, 

participar activament en les accions de dinamització, formació, inserció o disseny 

d’accions de RSC,  entre d’altres. 
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ÒRGANS DE GOVERN 

LA JUNTA DE BARCELONA OBERTA 

La Junta de Barcelona Oberta s’ha reunit en 7 ocasions i 1 en Assemblea General. S’han 

definit les actuacions del Pla d’Activitats 2016 i el pressupost 2016. S’ha aprovat la 

memòria 2015 i el tancament del 2015, així com altres documents i accions, i s’han 

debatut temes d’actualitat a la ciutat, posicionaments institucionals, etc. 

 

 

 
REUNIONS DE JUNTA BARCELONA OBERTA 
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QUÈ HEM FET EL 2016? 

La prioritat del 2016 ha estat impulsar accions per donar a conèixer l'organització, 

complir els objectius de sostenibilitat del projecte, donar suport a les organitzacions 

membre, tenir presència activa en els espais de debat i participar activament,en 

coordinació amb d'altres agents, en la millora de la ciutat. I sobretot, assolir els 

objectius generals previstos al Pla d'Activitats 2016. 

 

Les accions desenvolupades durant aquest període 2016 han estat molt enriquidores 

des del punt de vista de cercar la relació institucional necessària per buscar la 

cooperació i col·laboració de tots els agents del sector econòmic del comerç i turisme 

de la ciutat de Barcelona.  

Una conclusió derivada de les accions ésla importància de crear xarxa entre tots els 

agents econòmics de la ciutat relacionats amb el shopping i turisme per tal de 

compartir visions i crear sinergies. 
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ACCIONS MÉS RELLEVANTS 

ESMORZARS KREAB-BARCELONA OBERTA  

 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta acció ha estat crear i gestionar una plataforma de debat 

 i opinió que pugui servir com un altaveu més per a la difusió de les propostes de 

Barcelona Oberta i, en certa manera, per reforçar el nostre rol de lideratge en la gestió 

i model de ciutat. Aquesta iniciativa ha permès crear un entorn de networking al 

voltant de temes d'actualitat i interès mediàtic. 

Resultat:2 debats amb l’assistència de 30 persones rellevants de la ciutat  i experts en 

cada temàtica, amb un gran impacte als mitjans de comunicació.  

1er Debat: 4 de març: Els horaris comercials, flexibilitzar per guanyar. 

2on Debat: 30 de Juny: Dinamització de la ciutat a través de la mobilitat. 
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II SUMMIT. BARCELONA OBERTA 

 

El Summit de Barcelona Oberta té per objectiu ser una referència anual de trobada 

d'agents de comerç i turisme de la ciutat Barcelona. Una trobada participativa i oberta 

per col·laborar i compartir coneixements amb la resta dels agents econòmics de la 

ciutat (Sector retail i altres) que ens permeti continuar treballant plegats per la millora 

del teixit comercial de Barcelona.  

Objectiu: Els Objectius d’aquest II Summit han estat: 

 Detectar les oportunitats d’una ciutat com Barcelona. 
 Re definir el Model Barcelona i els reptes de futur a partir de la veu dels 

empresaris. 
 Fer propostes de Futur. 
 Alertar sobre el perill de la desacceleració econòmica. 
 Fer pedagogia de les bondats de l'activitat econòmica i de la labor social 

positiva dels empresaris en la generació de riquesa, sense la qual és impossible 
sustentar l'estat de benestar. 
 

Resultats qualitatius: Un alt grau de participació. Un programa atractiu i amb ponents 

representatius del sector econòmic turístic de la ciutat i una valoració dels assistents 

molt positiva al considerar el Summit de Barcelona Oberta com un espai 

imprescindible de debat del sector econòmic turístic de la ciutat. 

Resultats quantitatius: 

 Enviament Convocatòria per HTML a una base de dades de 760 contactes. 

 Total inscripcions rebudes: 150. 

 Total assistents reals: 130. 

 Clipping recollit: 23 impactes. 
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 Valoració dels impactes a mitjans escrits: 

o Audiència: 5.808.100 persones. 

o Valor: 114.280 €. 

Conclusions del II Summit: 

 Necessitat d'una gestió públic-privada per evitar la desacceleració econòmica. 

 El sector unit i un lideratge públic-privat és la gran oportunitat de Barcelona. 

 Necessitem un pla estratègic que defensi i promogui una oferta transversal, 

comerç, cultura, gastronomia, etc., i  que potenciï el turisme de luxe. 

 És necessària una planificació comercial- Bid’s. 

 És necessari preveure els grans canvis tecnològics. Barcelona Smart City 

 Hem de pensar a escala metropolitana. 

 Manquen espais de diàleg entre empresaris. 

 Canvis necessaris al sector del comerç: Cal alternança de lideratges i sobretot 

alternança generacional. 
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PLANS DE COMPETITIVITAT AMB COORDINACIÓ AMB LA CAMBRA DE 

COMERÇ DE BARCELONA(Programa d’Actuacions del Pla Integral a la 

Competitivitat del comerç minorista)  

Aquest programa està finançat per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri 

d'Economia i Competitivitat i el Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 

de la Unió Europea i coordinat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona. En el marc del programa integral hi ha tres programes, Barcelona Oberta ha 

estat en dos d’ells:  

 Programa Centres Comercials Urbans, dirigit a associacions de comerciants 

d'àmbit territorial per finançar projectes innovadors de dinamització comercial. 

 Tallers de Comerç, del qual s'han beneficiat totes les associacions de 

comerciants membres de Barcelona Oberta. 

Des de l'inici i en contacte i coordinació constant amb la Cambra de Comerç de 

Barcelona, la direcció de Barcelona Oberta ha informat a la Junta de tots els passos 

que s'anaven fent. També s'ha reunit en nombroses ocasions amb els gerents-

dinamitzadors dels diferents eixos o associacions i ha acompanyat, coordinat i ha 

donat suport a tots i cadascun dels projectes que s'han anat presentant. Aquest 

acompanyament, no només ha estat en reunions generals, sinó també individuals amb 

cada associació. 

Objectiu: L’objectiu es dur a terme un Pla de treball amb l’objectiu d’avançar en la 

difusió, comunicació i/o promoció de cadascuna de les associacions, en funció de la 

seva realitat actual i amb l’objectiu d’anar posicionant cada associació amb 

plantejaments més innovadors. 

Resultats: 

 Elaboració de l’Estudi “Diagnosi de l’ecosistema d’eixos comercials associats a 

Barcelona Oberta”. 

 9 Accions comercials-productes, útils i necessaris per a cada associació. 

 La Barceloneta: 
Realització d’un itinerari del comerç de la Barceloneta amb explicació de 
l’espai històric amb el comerç del Barri creant una ruta guiada pels clients i 
visitants.  



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 
 

 

 

14 
 
 

 

Concreció: anàlisis i recerca històrica, materials de difusió i anunci a la 
revista de la Barceloneta. 
Objectiu: aprofitar l’espai històric on s’ubica el comerç per tal de fomentar 
el sentiment de pertinença al barri i al seu comerç pels veïns, així com posar 
en valor la diferenciació de la Barceloneta a partir de les seves 
característiques històriques i de localització. 

 
 Barnacentre 

Realització d’una anàlisi de l’espai cercant elements d’interès diferencials 
juntament amb materials de difusió, virtuals i físics, així com accions de 
difusió. 
Concreció: anàlisi i recerca històrica, materials de difusió i accions de 
difusió. 
Objectiu: atraure al client barceloní cercant espais, anècdotes i històries que 
formen part de la història de Barcelona i són poc conegudes pels mateixos 
barcelonins, així com afegir valor a la diferenciació de Barcelona envers 
altres ciutats comercials del món. 

 
 El Born 

Realització material de difusió de l’oferta comercial del Born.  
Concreció: realització d’un material publicitari amb la localització de l’oferta 
comercial. 
Objectiu: comunicar l’oferta comercial del Born. 

 
L’organització dels Premis del Born  
Concreció: contractació d’un professional  
Objectiu: donar suport per la consolidació i professionalització dels premis 

 
 Gaudí 

Creació d’eines de difusió adaptats al turisme. 
Concreció: nova web i app. 
Objectiu: posicionar l'àrea com la zona modernista de compres i oci de 
Barcelona. Per això s'ha creat una nova marca Gaudí Shopping i es pretén 
crear un web, app i mapa dirigits al turisme i ciutadans. 
 

 Gaixample 
Realització de material de difusió de l’oferta comercial de Gaixample. 
Concreció: realització d’un material publicitari amb la localització de l’oferta 
comercial. 
Objectiu: comunicar l’oferta comercial de Gaixample. 
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 La Rambla 
Realització del material de difusió. 
Concreció: edició de material físic de difusió. 
Objectiu: donar a conèixer l’oferta comercial i cultural de La Rambla, 
sobretot entre el públic Barceloní. 

 
 Passeig de Gràcia  

Realització d’elements de promoció, dinamització i difusió basat en el 
disseny de rutes d’experiències. 
Concreció: anàlisi, materials de difusió. 
Objectiu: aprofitar l’espai històric on s’ubica el comerç per tal de fomentar 
el sentiment de pertinença al barri i al seu comerç pels veïns, així com posar 
en valor la diferenciació de la Barceloneta a partir de les seves 
característiques històriques i de localització. 
 
Millora de la pàgina web www.barcelonapasseigdegracia.com d’acord amb 
els valors actuals. 
 
Concreció: transformació pàgina web. 
Objectiu: donar valor afegit millorant l’experiència de l’usuari. 

 
 Pelai 

Realització material de difusió de l’oferta comercial de Pelai i rodalies. 
Concreció: realització d’un material publicitari amb la localització de l’oferta 
comercial. 
Objectiu: comunicar l’oferta comercial de Pelai i rodalies. 

 
 La Rambla Catalunya 

Realització de material de difusió de l’oferta comercial de la Rambla 
Catalunya. 
Concreció: realització d’un material publicitari amb la localització de l’oferta 
comercial. 
Objectiu: comunicar l’oferta comercial de la Rambla Catalunya. 

 

 Reunions amb Junta i Gerents: 

http://www.barcelonapasseigdegracia.com/


  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 
 

 

 

16 
 
 

 

o 3 reunions de Junta(13 de juliol- 19 de setembre- 14 de novembre)on s’ha 

informat exhaustivament sobre els Plans de Competitivitat, accions, 

pressupost, associacions que participaven, etc. 

o 4 reunions generals amb els gerents i dinamitzadors (5 d’abril- 22 de Juny- 

12 de juliol- 15 de setembre). Les reunions generals amb els gerents 

dinamitzadors van ser molt útils per anar definint conjuntament les 

accions a presentar, perquè tinguessin un fil conductor comú, per 

coordinar amb cada gerent-dinamitzador reunions posteriors per 

acompanyar-los en el procés tant de definició com d'execució i 

operativa. 

o 7 reunions individuals amb gerents de les associacions: A més de les 

reunions generals amb tots els gerents- dinamitzadors, la direcció de 

Barcelona Oberta i l'equip tècnic de la Cambra de Comerç de Barcelona, 

ens hem reunit amb cadascun dels gerents-dinamitzadors de forma 

individual per ajudar-los tant en la definició de les accions, com en 

l'operativa. Aquestes reunions han estat molt productives i gràcies a 

elles, les Associacions han pogut presentar aquelles accions que 

s'adequaven tant a les seves necessitats com a les bases del programa. 

(25 de Juliol- 12 de setembre- 13 de setembre- 15 de setembre- 15 de 

setembre- 22 de setembre- 11 d'octubre) 
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 Accions de suport als Barcelona ShoppingDays Tardor: En coordinació amb 

Turisme de Barcelona hem presentat algunes accions dels Barcelona 

ShoppingDays Tardor.  
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SABA BAMSA-SHOPPING DAYS- BARCELONA OBERTA: ACCIONS DE 

PROMOCIÓ. 

Per aprofitar els Barcelona ShoppingDays, Barcelona Oberta i Saba Bamsa van decidir 

fer una acció promocional que va consistir en bescanviar tiquets de compra superiors a 

30€ per tiquets gratuïts d’aparcament. 

Objectiu:  Incentivar les compres dels festius oberts, oferint als visitants la possibilitat 
de tenir aparcament gratuït. 
 
L’acció: 
Els bescanvis es feien a la Truck i ales oficines de Turisme de Barcelona. Es van 
contractar dues persones. Les persones contractades portaven samarretes amb els 
logos de Saba i Barcelona Oberta. 
 

 
                                                                                                       Zona de bescanvis a la Truck 

Resultats: 
Comunicació de les accions de promoció:  
El Periódico: 
50.000 encartes (cartell dina4) en Barcelona(Eixample   i Ciutat Vella) i àrea 
metropolitana 

Dia 1 d’octubre: 25.000 encartes  
Dia 8 d’octubre: 25.000 encartes 

133.140 exemplars (pàgina sencera) el diumenge dia 2 d’octubre. 
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NdP: Nota de premsa enviada a tots els mitjans de comunicació.  
Xarxes socials: Twittter i Facebook de Barcelona Oberta i canals de comunicació de 
Turisme de Barcelona. 
Cartells als llocs de bescanvi: Truck i  Oficines de Turisme de Pl. Catalunya i Colón. 
 

 
Cartell als llocs de bescanviExpo a les Oficines de Turisme 

 

 
Resultat final de l’acció: 
Saba va entregar a Barcelona Oberta: 

2.000 vals de banda magnètica d’1 hora  
6.000 vals d’1 hora Via T QR 
 

Els dies 2 i 9 d’octubre es van bescanviar: 
237 vals de Via T QR 
388 vals de banda magnètica 
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ESTUDIS BARCELONA OBERTA 

DIAGNOSI DE L’ECOSISTEMA D’EIXOS COMERCIALS ASSOCIATS A 

BARCELONA OBERTA 

Des de Barcelona Oberta vam encarregar aquest estudi, en vista de la necessitat de 

conèixer en profunditat els diferents formats presents als nostres eixos, el volum, els 

llocs de treball, el total de locals actius i tancats, així com l’índex d’aprofitament del 

teixit comercial i l’índex d’atracció comercial i la comparativa amb anys anteriors. 

 
 

Objectiu:   

Els principals objectius de la proposta són: 

A. Coneixement del terreny.Adquirir un coneixement precís sobre el terreny, fer 
una recollida de dades mitjançant un treball de camp metòdic, exhaustiu, ràpid 
i precís.  

B. Diagnosi ecosistema.Fer una diagnosi acurada de l'ecosistema comercial de les 
àrees indicades, elaborant un seguit d'indicadors que permetin comparar i 
saber en quin punt es troba el comerç a cadascuna de les àrees, detectant 
punts forts que cal preservar i els punts febles que cal millorar. Més enllà de 
comparar les àrees entre sí, és important remarcar que les podrem comparar 
zones i eixos comercials d'altres ciutats: Madrid, Lisboa, Sevilla o València, 
entre d’altres.  
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C. Objectiu final. Tenir dades reals que ens permetin conèixer en profunditat els 
diferents formats presents als eixos de Barcelona Oberta. Aquesta informació 
permetrà avançar cap a un model de gestió del territori professionalitzada i en 
col·laboració amb l’Ajuntament (BID’s). 

 
Metodologia: 

Cens d’activitats econòmiques i locals buits 
La recollida de dades es va fer sobre el terreny per un equip especialitzat. El cens 
incloïa el recompte d'activitats econòmiques i locals buits o tancats en les àrees 
censades seguint la següent metodologia:  
 

 Estudi preliminar de l’àrea geogràfica a censar. 
 Programació dels itineraris i del suport digital per a la recollida de dades. 
 Realització dels itineraris i captura de la informació en suport digital. 
 Càrrega de la informació en el sistema. 

Realització dels itineraris i captura de la informació en suport digital. Els camps de 
dades que es van capturar són:  
 

 Nom de l’activitat 
 Adreça 
 Classificació de l’activitat 
 Alineació del local a façana  
 Referència cadastral de la parcel·la del local 
 Coordenades UTM (georeferenciació)  
 Data de captura.  

 
L’àrea estudiada és el territori dels eixos de Barcelona Oberta. 
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Resultats:  
Els sectors comercials amb més presència als eixos de Barcelona Oberta són: 
Hostaleria i Restauració, Serveis Comercials, Béns quotidians i altres. 

 

 
 
L’evolució dels sectors comercials als Eixos de Barcelona Oberta en relació al 2015 ha 
suposat un augment important de: Hostaleria, transports,serveis comercials i béns 
quotidians. 
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Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial.Tots els eixos de Barcelona Oberta tenen 
uns nivells d’ocupació (IATC) molt positius, per sobre del 90% de locals ocupats. 
 

 
 
Índex d’Atracció Comercial: El nivell d’atractivitat comercial dels eixos adherits a 
Barcelona Oberta és molt elevat, amb una mitjana superior al 30% de comerços 
dedicats a la compra comparada. 
 

 



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 
 

 

 

24 
 
 

 

Els eixos comercials de Barcelona Oberta tenen 6.758 establiments comercials  que 

ocupen 45.960 persones. 

 

 
 

 

 

Aquests resultats situen als eixos de Barcelona Oberta entre les zones comercials 

amb millor salut no només de Barcelona sinó també de les principals ciutats 

espanyoles. 
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IMPACTE SOCIOECONÒMIC DEL TURISME DE COMPRES A LA CIUTAT DE 

BARCELONA.  

 

 

Objectiu:  
Barcelona Oberta ha encarregat un estudi amb l’objectiu de posar en valor la 
importància socioeconòmica del comerç i del turisme de compres a la ciutat de 
Barcelona, posant èmfasi en els llocs de treball generats tant en el propi sector 
comercial com en els sectors afins. Amb aquest estudi volem: 
 

 Analitzar el posicionament competitiu de Barcelona vers altres ciutats  
 Analitzar la importància per a la ciutat de les actuals i potencials polaritats 

turístic-comercials  
 Identificar altres externalitats positives per a la ciutat derivades del turisme de 

compres  
 Quantificar l'impacte econòmic i la contribució total de llocs de treball del 

sector comercial, incloent els efectes indirectes i induïts  
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 Identificar també els principals sectors que es beneficien (generen llocs de 
treball) gràcies a l’activitat comercial, i quantificar-ne els llocs de treball 
generats  

 Quantificar el pes i la importància del turisme de compres en relació als llocs de 
treball generats en el sector comercial  

 (ANNEX) Quantificar les oportunitats derivades d'ampliar els horaris comercials 
en dies festius. 

 
Metodologia:  
 
Anàlisis: 

 

 Per a l’anàlisi, s’utilitzarà el model econòmic input-output (matrius de 
Leontief, etc.) com l'eina de suport bàsica per a l'anàlisi dels efectes indirectes i 
induïts de l'activitat associada al comerç.  
El model input-output es basa en les taules i matrius d'interrelació dels 
diferents sectors econòmics, el que permet amb molta fiabilitat determinar els 
efectes i la contribució que una activitat econòmica genera en la seva totalitat 
sobre el conjunt de la societat.  
 

 
 

o Efectes directes: són els derivats de la pròpia activitat en si mateixa, el 
seu VAB, llocs de treball directes, etc.  
 

o Efectes indirectes: són els beneficis (VAB) que genera el comerç en 
altres sectors pel fet de desenvolupar la seva activitat (per exemple el 
VAB de les compres que realitzen en empreses logístiques, 
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energètiques, de construcció, de mobiliari, asseguradores, etc.), així 
mateix, els efectes indirectes generen ocupació en aquests altres 
sectors (ocupació indirecta). 

 
o Efectes induïts: D'altra banda els sous i salaris dels llocs de treball 

associats al comerç (directes, indirectes, etc.) també contribueixen a 
activar l'economia, a través de la despesa de les persones. Descomptats 
alguns elements d'aquests salaris (taxa d'estalvi, etc.), la destinació de la 
despesa que realitzen aquestes persones (lloguer d'habitatge, cotxe, 
roba, menjar, etc.) produeix un efecte positiu en l'economia gràcies als 
llocs de treball generats pel comerç (efecte induït). 

 

Eixos de treball 
 

 Eixos de treball: Els eixos de treball 1, 2 i 3 estan enfocats sobretot a posar en 
valor altres elements positius i externalitats que beneficien a la ciutat de 
Barcelona gràcies al turisme de compres i al comerç. 

 
 

 
Els eixos de treball 4 i 5 estan enfocats sobretot a posar en valor de forma 
quantitativa la importància del comerç i del turisme de compres per a la ciutat de 
Barcelona (llocs de treball generats, etc.)  
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Resultats: Enquestes 

S’han fet un total de 1.250 enquestes a establiments de comerç i restauració de la 

ciutat de Barcelona, repartits entre diferents zones geogràfiques. 

El treball de camp per analitzar l’impacte e les vendes a turistes ha estat una 

combinació de diferents tècniques d’anàlisi. Aquesta feina ha permès determinar 

l’índex de facturació turística dels comerços i restaurants de Barcelona, i definir 4 

zones clarament diferenciades, que s’esposen en el següent apartat. 

 800 enquestes presencials a establiments de Barcelona. 

 400 enquestes telefòniques a establiments de Barcelona  

 50 enquestes via web a comerços de les zones de més afluència turística 

Per altra banda, s’han analitzat, compilat i revisat totes les estadístiques i informació 

vers l’afluència de turistes a Barcelona. Aquesta feina ha permès dimensionar el volum 

total de turistes que visiten la ciutat en qualsevol dels seus formats d’estada (hotels, 

HUTs, creuers, excursionistes, etc.). 

En paral·lel, s’han realitzat 17 entrevistes en profunditat amb els principals actors 

relacionats amb el comerç i el turisme (Barcelona Turisme, Shopping Line, Direcció de 
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comerç de l’Ajuntament de Barcelona, Associacions de comerciants, CCOO, UGT, 

operadors de creuers, etc.). 

La quantificació dels impactes indirectes i induïts s’ha realitzat a través de les taules 

input-output publicades per Idescat, en base a les dades obtingudes en el treball de 

camp que s’ha realitzat. 

Principals resultats: 

Demanda turística 

En base a la anàlisis i la combinació de totes les fonts disponibles (Barcelona Turisme, 

Ajuntament de Barcelona, Apartur, Pla estratègic de Turisme 2020, Port de Barcelona, 

etc.), s’ha pogut estimar que 33 milions de turistes vistent cada any Barcelona, amb o 

sense pernoctació.  

El següent quadre resum mostra el detall per tipus d’allotjament: 

Tipologies de turistes segons allotjament (2015) Nombre turistes 

Hotels  8.303.649    

Pensions i Hostals 474.798    

Apartaments Turístics (*) 209.591    

Habitatges d'Ús Turístic             2.180.000    

Apartaments il.legals             1.425.122    

Habitacions                  539.190    

Casa de familiars / amics             2.767.883    

Total turistes que pernocten           15.900.233    

Creueristes (en trànsit) 588.274 

Total Creueristes             588.274    

Excursionistes estrangers             3.030.118    

Excursionistes espanyols           13.642.129    

Total excursionistes (no pernocten a Barcelona) i no 
són creueristes 

          16.672.247    

TOTAL       33.160.754    

 

Els turistes gasten més de 4.600 milions d’euros en compres, restauració i menjar per 

cuinar a l’allotjament. 
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En base a l’anàlisi i la combinació de diferents fonts, estudis i dades, es pot estimar la 

demanda total que realitzen els turistes en compres  i restaurants a Barcelona. El 

següent quadre mostra una taula resum amb les principals dades segmentades per 

perfil de turista: 

Despesa global turistes a Barcelona 
Turistes que 
pernocten 

Creueristes (en 
trànsit) 

Excursionistes TOTAL 

Compres 1.216.367.854€ 22.916.893€ 474.122.582€ 1.940.462.663€ 

Restauració 2.270.553.328€ 36.309.883€ 335.614.861€ 2.415.422.740€ 

Menjarpercuinaral'allotjament 299.766.248€ -€ -€ 299.766.248€ 

Total compres i restauració 3.786.687.431€ 59.226.777€ 809.737.443€ 4.655.651.651€ 

Allotjament 2.745.970.306€ (*) -€ 2.745.970.306€ 

Resta de despeses 1.710.865.113€ 86.429.700€ 561.969.485€ 2.359.264.297€ 

TOTALS 8.243.522.849€ 145.656.477€ 1.371.706.928€ 9.760.886.254€ 

Zones d’intensitat turística a Barcelona 

El següent quadre mostra la definició de zones d’intensitat de compra turística que 

s’han obtingut com a resultat d’analitzar el volum de vendes dels comerços i 

restaurants en el turisme, en base a les 1.250 enquestes realitzades. 
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Principals indicadors representatius de cada zona 

El següent quadre mostra el comportament dels principals indicadors obtinguts 

comparant les zones de molt alta i alta intensitat de compres turístiques, vers les zones 

de mitja i baixa intensitat de compres turístiques. 

Indicador Zona MOLT ALTA i ALTA Zona MITJA i BAIXA 

Cens d’establiments en cada zona 11.600 establiments en base al cens 
municipal 

19.400 establiments en base al cens 
municipal 

% facturació procedent del turisme Al voltant del 40% de les vendes, amb 
una forquilla entre zones de màxima 
intensitat al voltant del 65% i zones 

amb promig del 30% 

Al voltant del 9% de les vendes, amb 
una forquilla de zones que estan al 

voltant del 20% i altres per sota <2% 

Densitat de vendes (€/m2/any) Un +55% per sobre la mitjana de la 
ciutat, amb una forquilla de zones de 
molta alta densitat +120% i per sobre 

de la mitjana, de la ciutat, i altres 
zones amb promig de +40% 

Un -33% respecte la mitjana de la 
ciutat, amb una forquilla de zones 

amb un -30%, i altres més dèbils fins 
amb un -40% 

Treballadors / 100 m2 Un +30% respecte la  mitjana de la 
ciutat 

Un -10% respecte la mitjana de la 
ciutat 

% establiments que tancarien segur si no hi 
ha turisme 

Un 10% dels comerços manifesta que 
hauria de tancar segur si no hi hagués 

turisme 

Menys del 1% dels comerços hauria 
de tancar. 

 

Les principals conclusions que es poden treure són les següents: 

 Una tercera part del comerç de la ciutat té un alt volum de vendes que 

depenen del segment turístic.  

 Les zones de MOLT ALTA i ALTA d’intensitat turística presenten un 40% de 

vendes provinents de turistes, enfront del 9% a les zones de MITJA i BAIXA 

intensitat. Les zones de màxima intensitat de compres turístiques arriben fins al 

65% (Passeig de Gràcia, Portal de l’Àngel, etc.), i les de menor intensitat per 

sota el 2% (Nou Barris, Sant Andreu, etc.). 

 El comerç present en zones d’intensitat turística alta i/o molt alta té una major 

densitat de vendes (+55%), i per tant és més resilient i competitiu que la 

mitjana de la ciutat. 
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 El comerç present en zones d’intensitat turística alta i/o molt alta té una major 

densitat de treballadors (+30%), i per tant genera major ocupació per 

superfície de venda. 

 1.200 comerços del centre de Barcelona haurien de tancar segur si no hi hagués 

vendes turístiques. 

 

El turisme esdevé, d’aquesta forma, un dels principals motors de sostenibilitat en el 

comerç de la ciutat, i un dels principals elements que contribueixen a la resiliència del 

comerç. Les compres turístiques constitueixen una peça important per a garantir la 

sostenibilitat del sector vers amenaces externes: 

 Compensar la caiguda de les compres dels residents per efectes de la crisi 

 Les compres turístiques sempre són físiques (desacoblament respecte el canal 

online) 

Impacte de les compres dels turistes en el comerç 

La facturació del comerç procedent de turistes es situà entre els 2.000 – 2.200 

Milions d’euros, el que representa entre un 17% i un 19% de la facturació del comerç 

de Barcelona (la facturació del comerç de Barcelona és de 11.604 Milions d’euros al 

2014, segons l’informe d’estructura del sector de l’Ajuntament de Barcelona). 

Això vol dir que el turisme genera directament el 29% de la ocupació en el sector 

comercial, amb 26.294 llocs de treball en el sector comercial sobre els 90.316 

existents. 

Els efectes totals (directes, indirectes i induïts) de les compres dels turistes 

representen 3.900 milions d’euros generats dins l’economia, amb +49.000 llocs de 

treball generats. 

D’altra banda, també és important destacar que  el comerç especialitzat en el segment 

turístic presenta una major professionalització i estabilitat laboral de la seva 

plantilla: 

 Major formació dels treballadors 

 Més estabilitat: Menor rotació de plantilles 

 Menys temporalitat (contractació de llarga durada / indefinits) 
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 Més oportunitats de desenvolupar una carrera professional dins el sector 

comercia 

Altres externalitats positives per a Barcelona relacionades amb el turisme de 

compres 

Es detallen un conjunt d’externalitats associades al turisme de compres que beneficien 

tant al posicionament de la ciutat de Barcelona com a la seva economia productiva: 

 +5.000 M€ de despesa en altres sectors: 

 

Despesa global 
turistes a Barcelona 

Turistes que 
pernocten 

Creueristes Excursionistes TOTAL 

Allotjament 2.745.970.306 €  
 

                                      2.745.970.306 €  

Resta de despeses 1.710.865.113 €  86.429.700 €  561.969.485 €  2.359.264.297 €  

TOTALS 4.456.835.419 € 86.429.700 € 561.969.485 € 5.105.234.603 € 

 Aprovisionaments dels operadors del port i l’aeroport. 

o El 60% dels vaixells que atraquen a Barcelona s’aprovisionen aquí 

(segons dades del 2012 del Port de Barcelona). 

o Navilieres: 121,2 milions € (Port de Barcelona com a port base suposa 

que s’hi desenvolupen operacions d’inici i final d’itineraris). 

 Connectivitat HUB – AÈRI. Tendència de l’aeroport en convertir-se en un HUB, 

per exemple: 

o Low cost de llarg radi (IAG en connexió amb Vueling). 

o Aposta de Norwegian (+400 llocs de treball nous) 

 Connectivitat marítima 

o Port líder a Europa en creuers i base en el Mediterrani. 

o 7 terminals internacionals de passatgers. 

o Presència d’empreses especialitzades del sector. 

o Lideratge en seguretat i logística específica pel tràfic de creuers. 

o Importants inversions d’operadors privats en terminals especialitzades 
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 Posicionament turisme MICE. L’activitat de Fira genera un impacte econòmic 

a la ciutat de 2.500 milions d’euros anuals Més de 2,5 milions de visitants i 

30.000 empreses expositors 

o Captar a Barcelona grans esdeveniments firals internacionals (Mobile 

World Congres, ...) 

o Equipaments firals equiparables als principals recintes firals 

internacionals (Hannover Mesegelände, Frankfurt, fiera milano, Cologne 

Exhibition Center, Paris Nord Villepinte, McCormic Place Chicaco, etc.) 

 Competitivitat logística. Millora de les capacitats export – import. Segons 

fonts de l’aeroport de Barcelona, per cada augment del 10% de la 

connectivitat d’un aeroport el PIB puja un 0,5% 

o El transport de mercaderies va créixer un 14,5% durant la primera 

meitat del 2016. 

o El 55% de la càrrega aèria va tenir origen o destí internacional (fora de 

la UE). 

o Les dues noves rutes de Turkish Airlines i Emirates amplien la capacitat 

de càrrega de l’aeroport. 

Oportunitats de desenvolupar territoris a partir del turisme de compres 

S’han identificat i analitzat 5 territoris de la ciutat amb un alt potencial per a 

desenvolupar noves centralitats turistico-comercials, que permetin esponjar el turisme 

del centre i millorar la competitivitat del comerç existent utilitzant el turisme de 

compres com a una palanca de dinamització. Aquests territoris són: 
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SUPORT A LES ASSOCIACIONS MEMBRES 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta acció és compartir eines i  coneixements per a la millora 

de la gestió de les entitats a partir de trobades amb els equips directius i traspàs 

d’informacions a la vegada que donar suport als actes organitzats pels membres. 

 

Resultat: 16 Reunions i accions de suport a les associacions de comerciants membres 
de Barcelona Oberta. 
 
Accions: 

1. Traspàs d’informacions importants per a les Associacions membres 

Durant tot l’any, la direcció ha traspassat als gerents i equips tècnics de les 

diferents Associacions, informacions importants pels seus associats i per les 

pròpies associacions. 

2. Trobades Obertes per a compartir 

Durant tot l’any s’han realitzat diferents reunions de treball amb els equips 

directius per tal d’analitzar plegats la realitat comercial de la ciutat, compartir 

bones pràctiques i experiències exitoses. 

Aquestes trobades han servit per apropar més als equips tècnics i trobar 

plegats solucions comunitàries a problemes individuals d’entitat. Ha estat molt 

enriquidor i hem aconseguit molt bona sintonia treballant plegats. 
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3. Accions de suport als actes de les Associacions membres 

Durant tot l’any, s’ha donat suport als projectes i hem assistit als actes de les 

Associacions membres. 

Destaquem algunes: 

 

El Projecte RECORDAR i 4ª Edició dels Premis Born Comerç. 
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Sopar Amics de Passeig de Gràcia, ShoppingNight i suport davant els actes vandàlics 

amb conseqüència del desallotjament del Banc de Gràcia 

 

 

Sopar Anual de Barnacentre 
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Amics de La Rambla-Tast a la Rambla i Ramblistes d’Honor 

 

Fira de Tardor a Gaudí Comerç i Presentació Projecte dereforma de la Via Laietana 

 

Reunions amb la FEM  
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Altres accions compartides:  

Les més importants: 
 

1. Programa  Erasmus 

Participem en el programa Erasmus Plus 2014-2020, Programme for 

EducationTrainingde la mà de EIS Consulting. 

El projecte consisteix a tenir estudiants (anglesos, francesos i italians) de 

comerç en pràctiques no remunerades a jornada completa. El programa ha 

estat compartit per totes les Associacions membres per a que els diferents 

comerços adherits puguin optar a disposar d’estudiants. 

 

2. Conveni amb Factor Energia 

Factorenergiai Barcelona Oberta, han signat un acord per fer arribar als 

principals eixos comercials de Barcelona Oberta, els serveis que Factorenergia 

ofereix, a fi d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i aplicar diverses 

mesures per gaudir d’un estalvi energètic i de forma sostenible.Les condicions 

per a les Associacions i els comerços associats són molt bones. S’ha fet difusió 

entre tots els membres.  

 

3. Conveni amb Saba Aparcaments. S.A 

Barcelona Oberta i Saba van signar un conveni en el que entre d’altres accions 

escontempla la possibilitat d’establir una línia de promocions específiques per a 

cada zona comercial de Barcelona Oberta. La companyia DoubleTime, 

comercialitzadora de Saba, es va reunir amb algunes de les Associacions 

membres per establir tarifes especials.  
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SUPORT A ALTRES PROJECTES DE CIUTAT 
Els més destacats han estat: 
 
PLATAFORMA AFECTATS PER EL TOP MANTA 
La Plataforma d’Afectats per el Top Manta es crea el 15 de Juny del 2016 
Està formada per:  
Associació de Veïns de la Barceloneta, Club Natació Atlètic Barceloneta, Cambra de Comerç de Barcelona 

Born Comerç, Centre Comercial Maremàgnum, L’Aquàrium de Barcelona, Museu Historia de Catalunya 
Confederació de Comerç de Catalunya, Comissió Festa Major de la Barceloneta, ANGED, P.C 
Mediterrània, CEDAC, Barcelona Oberta, PIMEC Comerç, Fundació Barcelona Comerç, Comertia 
Gremi de restauració de Barcelona, Amics de la Rambla, ACIB, ABC, Consell de Gremis, CEDAC, Gremi 
TEXT, Barnacentre, Associació Gastronòmica Palau de Mar, Geganters de la Barceloneta 
Confederació Catalana de Associacions de Marxants, Carros 2000, Col·legi Oficial de Joiers. d'Orfebres, 
de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, ANDEMA, Gremi Hotels de Barcelona, Quiosc Aquari, 
Artesans de Palau de Mar, Sabors Catalans, Entitat cultural Geganters de la Barceloneta. 
 

Objectiu: Lluitar plegats contra aquest fenomen a tota la ciutat i especialment a la 

Barceloneta. En aquell moment hi havia més de 1000 manters al Passeig  Joan de Borbó. 

Accions: 

 Comissió Afectats pel top manta:Creació de la Comissió Afectats pel Top Manta que 

representaria a la Plataforma a les reunions institucionals i premsa. 

 Equip tècnic:Configuració de grup de treball tècnic amb els gerents de les 

organitzacions que treballarien els documents necessaris per a la roda de premsa i les 

reunions posteriors. 
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 Roda de premsa i lectura del manifest:El dia 29 de Juny es va convocar a mitjans la 

lectura d’un manifest signat per totes les organitzacions de comerç dela ciutat, 

organitzacions veïnals, culturals, etc. L’assistència de mitjans i la repercussió va ser 

molt bona. 
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 12 Reunions: A partir de la Roda de Premsa es van fer reunions amb l’objectiu de 

traslladar la nostra preocupació i pressionar per tal que es prenguessin les mesures 

necessàries: 

• 29 de Juny:Reunió de la Comissió amb el tinent d’alcalde Sr. Gerardo Pisarello. 
• 5 i 7 de Juliol: Reunió amb representants sindicals de la GU. 

• 7 de Juliol: Reunió amb Direcció de Comerç i Comunicació de l’Ajuntament per 

definir campanya i materials de comunicació. 

• 8 de juliol: Reunió amb el regidor del PSC, Sr. Jaume Collboni 

• 11 de juliol: Reunió amb Sr. Joaquim Forn i Sra. Mercè Homs de CiU 

• 13 de juliol: Reunió Comisso de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

• 21 de Juliol: Reunió amb representants de les Marques (Andema) 

• 21 de Juliol: Reunió amb la regidora Sra. Montserrat  Ballarín i el Comissionat 

de Seguretat, Sr. Recasens 

• 31 d’agost: Reunió amb Sr. Alberto Villagrasa del PP 

• 19 d’octubre: Reunió amb Síndic de Greuges 

• 3 de novembre: Reunió amb Sr. Alfred Bosch i Sra. Trini Capdevila de ERC 
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A part d’aquestes reunions, hem fet moltes més accions, entre d’altres: 

 Hem donat suport a diferents comunicats de protesta de la GU i Mossos que 

reclamaven més mitjans per lluitar contra els il·legals. 

 Hem repartit entre tots els nostres associats flyers i cartells tant de Ajuntament 

com de la Generalitat, per a sensibilitzar als compradors del perill econòmic 

que suposa per a la ciutat aquest tipus de venda il·legal. 

 Hem redactat un document de greuges comparatius que hem lliurat a les 

reunions institucionals. 

 Hem participat en diverses tertúlies dels mitjans de comunicació, ràdios 

televisions, entrevistes a la premsa escrita, i hem enviat notes de premsa amb 

la nostra posició al respecte. 
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GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA 

 
Objectiu: Donar suport i acompanyament a totes les accions del Gremi de Restauració 
de Barcelona, tant en les seves accions promocionals com en la lluita per les terrasses. 
 
Accions 

 Presentació del Meet&Eat 

 Terrasses del Born 

 Terrasses Boqueria i Plaça Reial 

 Presentació del Llibre de Terrasses d’Europa 

 Presentació de la Comissió d’Experts 

 Etc.. 
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MAP4ALL. APP D’ACCESSIBILITAT ALS COMERÇOS PER A LES PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUIDA 
 
Mapp4All, una aplicació gratuïta de recerca i localització de punts d’interès accessibles 
classificats per categoria i grau d’accessibilitat. És un projecte internacional vinculat al 
Mobile WorldCapital i a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Mapp4All promou l’accessibilitat i tolerància de tothom a través d’una aplicació que 
permet als usuaris valorar i incorporar els llocs que visiten, assenyalant en un mapa 
interactiu aquells que comportin facilitats per a col·lectius amb algun tipus de dificultat 
motora, visual o auditiva, gent gran, pares amb nadons, etc. 
 
Objectiu:Barcelona Oberta vadonar suport a aquesta iniciativa, facilitant els contactes 
de les Associacions per tal de fer arribar als comerciants la importància de la 
accessibilitat i també fent un seguiment del projecte. 
 
 

 
 
  

https://www.mapp4all.com/
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INFORME IBERIA 2016. EIXOS ECONOMIC OBSERVATORY 
 
L’Informe EIXOS Iberia 2016inclou un atles complet del comerç de les ciutats de més 
de 500 mil habitants. 
L’informe elaborat per Eixos Econòmic Observatory, es va presentar a la sala Mirador 
del CCCB gràcies al suport de Barcelona Oberta. El president de Barcelona Oberta va 
participar a la Taula Rodona. 
 

 
 

 

 
Moments de la presentació de l’Informe Iberia 2016 
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SUPORT A ACCIONS I CAMPANYES DE LES ADMINISTRACIONS 
 
PACTE HORARIS COMERCIALS 
Barcelona oberta va signar el Pacte pels Horaris Comercials tot i que no s’adequaven a 
les nostres peticions. 
 
Accions:Es van fer vàries reunions amb tots els agents comercials, sindicals i veïnals de 
la ciutat. Barcelona Oberta, també es va reunir amb els regidors dels grups municipals 
per traslladar la proposta de màxims (de maig a novembre) i de mínims (de maig a juny 
i de setembre a novembre). Aquestes propostes no van tenir el suport ni dels agents  
econòmics ni dels regidors de l’Ajuntament. 
 
Les raons per les quals Barcelona Oberta va signar el Pacte:  

 Vam ser l’única organització comercial que defensava l’obertura en diumenges, 
i tot i haver pactat amb altres agents, en les reunions prèvies cap organització 
ens va donar suport. 

 Finalment, en una reunió privada amb el regidor de comerç, el Sr. Agustí 
Colom, vam pactar aquests 5 diumenges (3 al maig i 2 a l’octubre) a canvi de 
compromisos com:  

o Promoció a través de BSL dels diumenges oberts, ampliació dels dies 
d’obertura en els anys 2018-2019, creació d’un observatori que analitzi 
l’impacte econòmic i socioeconòmic d’obrir aquests diumenges, etc. 

 El regidor, el Sr. Colom, va acceptar totes les peticions i el document que es va 
llegir el dia del Pacte va ser el que havia presentat Barcelona Oberta. 
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CAMPANYA TOP MANTA 
Després de la constitució de la Plataforma del Top Manta, l’Ajuntament de Barcelona 
va pactar amb nosaltres la campanya de comunicació adreçada als compradors i als 
manters. 
 
Barcelona Oberta ha tingut un paper destacat i molt important en aquesta qüestió, ja 
que va ser el portaveu i contacte amb l’Ajuntament, tant en el disseny com en la 
difusió. 
 
Accions: 

 Definició del missatge de la campanya 
 Llistat d’Associacions i organitzacions que s’adhereixen a la campanya 
 Organització del lliurament del material i difusió   

 
 
CAMPANYADE NADAL 2016 DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Barcelona Oberta ha participat activament en tots els actes i accions de la Campanya 
de Nadal de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
L’Autèntic Paper de Nadal 
Aquest any l’Ajuntament va impulsar ‘l’Autèntic Paper del Nadal’, una prova pilot a deu 
punts de la ciutat, on la ciutadania podia embolicar els seus regals d’una manera 
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sostenible i ecològica. Aquesta iniciativa, va ser possible amb la col·laboració de la 
Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta. 

 
 

Encesa de llums al Paral·lel 
Tant la data d’inici com l’horari de l’enllumenat nadalenc d’aquest any s’ha pactat amb 
la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta. 
 
L’acte d’encesa va comptar amb la presència de l’Alcaldessa de Barcelona, l’Excma. 
Sra. Ada Colau; el Sr. Salvador Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç; el 
Sr. Gabriel Jené, president de Barcelona Oberta; el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura 
i Innovació, Sr. Jaume Collboni, i representants dels diferents grups municipals. 
 

 
 
 
PREMIS COMERÇ DE BARCELONA 
Barcelona Oberta ha format part del jurat dels Premis Comerç Barcelona. 
Es van lliurar 10 premis a iniciatives emmarcades en les diferents categories. 
 
Accions: 

 Revisió de totes les candidatures 
 Preselecció del candidats a cada modalitat 
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 Visita als comerços preseleccionats 
 Reunió del jurat  

 

 
 

 
Jurat del Premis Comerç de Barcelona 
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ESMORZARS APP 
La Generalitat, a través de la Direcció General de Comerç i amb el suport de Barcelona 
Oberta i la Fundació Barcelona Comerç, va presentar el primer Catàleg d'Apps de 
Comerç per donar a conèixer les últimes tecnologies mòbils per al sector comercial i de 
serveis que aprofiten les facilitats de l'entorn digital per potenciar la competitivitat. 
 

 
 

 
PREMIS I RECONEIXEMENTS 
En el marc de la 22a edició del sopar de la Nit de l’Empresari, aquest any sota el lema 
“reEvolució |Transformem Idees”, Barcelona Oberta ha rebut el Premi a la Millor Acció 
Empresarial del 2016. 
 

 

 
 
 

http://www.nitdelempresari.com/
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ASSISTÈNCIA A ESPAIS DE DEBAT DE LA CIUTAT 
Barcelona Oberta està present a 10 Consells i/o grups de treball de la ciutat: 
Accions: 

 24 reunions al llarg del 2016 en les que s’han definit el Pla Estratègic de 
Turisme, el Pla de Mobilitat, el PEUAT, el PAM, etc. 

 4 reunions de definició del projecte Bid’s. 
 2 reunions per tractar l’estratègia d’Ocupació de l’Espai Públic 
 1 reunió per definir les futures línies estratègiques de Comerç 

 
Espais de debat on participa Barcelona Oberta: 

 
 Consell de Ciutat 
 Consell de Turisme i Ciutat 
 Consell de Comerç i Ciutat 
 Grup de treball de Espai Públic. 
 Grup Tècnic Projecte BID’s 
 Grup Polític del projecte BID’s 
 Pla de Mobilitat 
 Pla Estratègic de Turisme 
 Pla d’Actuació Municipal 
 Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) 

 

 
Consell de Turisme i Ciutat 
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Consell de Comerç i Ciutat 

 

 
Grup tècnic projecte Bid’s                                                Plenari Consell Turisme I Ciutat 

 

 
Pla d’Actuació Municipal       Consell de Ciutat 
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REUNIONS 

Al llarg del 2016 la Junta de Barcelona Oberta ha mantingut moltes reunions amb les 
administracions, grups polítics, organitzacions econòmiques de la ciutat i agents 
importants del sector. 
 
Destaquem algunes: 
 
Reunió amb l’Alcaldessa, l’Excma. Sra. Ada Colau, el regidor de comerç Sr. Agustí 
Colom, la regidora de Ciutat Vella Sra. Gala Pin 
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Reunió amb el Conseller d'Empresa i Coneixement Sr. Jordi Baiget i la Directora 

General de Comerç i del Consorci de Moda i Artesania,  Sra. Muntsa Vilalta Cambra 

 

Reunió amb el segon tinent d’alcalde Sr. Jaume Collboni 
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Reunió amb el director del Pla estratègic de Turisme, Sr. Albert Arias 

 

Visita  a Barcelona Oberta  de la Delegació de l’Ajuntament  de Gulborgsund, 

Dinamarca 
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ASSISTÈNCIA A JORNADES O ACTES DE CIUTAT 

 
Duran l’any 2016, l’equip tècnic i la Junta de Barcelona Oberta han assistit a diverses 
jornades i actes d’organitzacions de Barcelona, entre les que destaquem: 
 
Jornada de Comertia: Retail i Economia Circular 

 

 
I Trobada de ciutats sobre la Governança del Turisme Urbà: Lloguer Vacacional, 
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de crear un fòrum de debat 
de les ciutats per coordinar estratègies i buscar noves fórmules de col·laboració, més 
enllà de les xarxes i grups de treball actuals, que se centren bàsicament en millorar 
l’encaix de l’activitat turística a l’entorn urbà. 
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Jornada Business WithSocial Value: una iniciativa solidària que busca generar possibilitats reals 

de contractació competitiva de negoci amb valor social. 

 

 
 

14ª Jornada de Comerç. L’horitzó del comerç. Reptes actuals i futurs. Organitzada per 

CECOT 

 

 

 

Entrega de Premis de la Fundació Barcelona Comerç. 
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I altres:  

 SeniorEconomySummit. 

 Presentació Estudi “Impacte Econòmic dels Creuers” 

 Assemblea Barcelona UrbanCluster 

 Presa de Possessió dela Síndica de Greuges 

 Jurat en els  Premis Souvenirs 

 Conferencia Presentació Pla de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 

“Trencant Murs” 

 Fòrum ACAVE 

 Jornada TaxFree. Cambra de Comerç 

 Jornades Comerç Electronic. Per on començo? 

 Jornades Canals de Comunicació, Xarxes Socials, E-Commerce 

 Jornades Fòrum Fem Cat. L’Atur juvenil què podem fer? 

 Jornada Projecte DIVA 

 Presentació Llibre Blanc de Creu Coberta 

 Entrega de la Clau de Barcelona a John Hoffman director del MWC 

 Esmorzars Fòrum Catalunya: Iceta, Baiget, Jaume Collboni, etc 

 Dinars Cambra: Alfred Bosch, Ada Colau, Artur Mas, Alberto Fernández Díaz. 

 Premis Hermes del comerç de A.C Creu Coberta 

 Jornada sobre la Mobilitat a Barcelona. RACC 
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PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

Objectiu General:Ser un referent a la ciutat. 

Objectius específics del Pla de Comunicació: 
 Donar a conèixer  BO als seus públics  i  posicionar-la com a portaveu dels 

temes  que conjuguin comerç i turisme a la ciutat de Barcelona. 

 Introduir a l'opinió pública el punt de vista del “comerç obert que pensa en el 

futur”. 

 Captar nous associats. 

Identificació de públics objectiu 
 Associats de Barcelona Oberta 

 Socis potencials  

 Periodistes  

 Empreses vinculades als sectors turisme i comerç 

 Influencers / Líders d'Opinió 

 Altres. 

 
Accions estratègiques del Pla de Comunicació 

 Estratègia en la difusió de l'opinió / resposta sobre temes d'actualitat. 

 Creació i actualització de l’argumentari per a MMCC. 

 Identificació d’influencers o líders d'opinió.  

 Detecció d’oportunitats a MMCC (entrevistes, declaracions, intervencions,...). 

 Gestió de l'aparició d'articles de BO a MMCC. 

 
Operativa de l’equip de comunicació 

 Redacció i enviament de notes de premsa i columnes d’opinió. 

 Elaboració de clipping mensual i valoració d’impactes 

 Actualització dossier de premsa 

 Gestió de peticions i interlocució amb mitjans. 

 Coordinació de la difusió on i off line. 

Tal com s’havia previst, per aconseguir els objectius de comunicació i segons el Pla de 
Comunicació de BO 2016 s'han desenvolupat les accions de comunicació i 
difusiósegüents: 
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 Millora del web corporatiu de Barcelona Oberta amb l'objectiu de donar a 

conèixer BO, les seves Associacions membres i la seva activitat. 

 Activitat a les xarxes socials amb l'objectiu de generar notorietat i ser una 

referència en l'opinió pública. Barcelona Oberta ha estat activa a Facebook i 

Twitter. 

 Generació de notícies, notes depremsa, articles d’opinió, etc., amb l’objectiu de 

ser un referent sobre comerç i turisme a la ciutat. 

 Gestió de la comunicació del II SUMMIT DE BARCELONA OBERTA: material 

gràfic, retolació, publicity a mitjans general, publicity a mitjans locals. 

 
Resultats 

RESULTATS DE LA PRESÈNCIA DE BARCELONA OBERTA ALS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ: 

Total: 623 aparicions- impactes a la premsa escrita (resultats sumant tots els impactes, 

que inclouen les diferents edicions dels diaris) 

Audiència acumulada: 318.829.485 lectors (inclouen les diferents edicions dels diaris) 

Valoració econòmica: 5.161.548 € 

RESULTATS DE LA PRESÈNCIA A TELEVISIONS I RÀDIOS: 

Total: 26 aparicions a televisions i ràdios (BTV, TV3, TVE, Tele5. VilaWeb, Es Radio, 

Directe.cat, Cadena SER, RAC1, Cat Ràdio) 
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TWITTER: Actualment ens segueixen 2355 usuaris. 

Un total de 2362 tuits.38 tuits setmanals 
Facebook:  662 seguidors 

WWW.BARCELONAOBERTA.CAT 

 

 

 

 

http://www.barcelonaoberta.cat/
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CLIPPING (Una mostra) 
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PLA DE CAPTACIÓ DE RECURSOS 

 
Descripció: L’objectiu d’aquesta acció éscercar nous membres i nous patrocinadors 

o partners per garantir la sostenibilitat de l’organització Barcelona Oberta. 

ACCIONS: 

 Disseny del Pla de Patrocini 2016 de Barcelona Oberta 
 Presentació als membres i execució del Pla de Patrocini. 
 Reunions amb possibles Patrocinadors, socis o partners: 

• CLIA, E&Y 

• GAC 3000 

• Cushman&Wakefield 

• Prohut 

• Associació de Comerciants de la Plaça Reial 

• Saba, S.A 

• Apartur 

• Factor Energia 

• Associació de Comerciants Via Laietana 

 

Resultats de les accions:Barcelona Oberta té garantit l’estructura tècnica a partir 

de les accions de patrocini iniciades el 2015. Amb aquestes accions del Pla de 

Patrocini del 2016, volem augmentar la representativitat en el sector i fer possible 

accions sense dependre de les administracions. 

 Conveni amb Apartur 
 Nous Socis: Associació de Comerciants Gaudi Shopping i Associació de 

Comercials Via Laietana 
 Conveni amb Saba 
 Conveni amb Factor Energia 
 Conveni amb la Generalitat 
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Reunió amb CLIA     Signatura conveni amb APARTUR 
 

 

Signatura Conveni amb la Generalitat de Catalunya.    Reunio E&Y 
 

 

Reunió amb GAC 3000    Conveni amb SABA 
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DIVERSIFICACIÓ DEL TURISME  

Objectiu: l’Objectiu és la diversificació dels eixos de polaritat turística per a que els 

beneficis del turisme i del shopping de compres s’estenguin per tota la ciutat. 

Accions:S'han dut a terme diverses reunions de treball i contactes amb responsables 

del programa Barcelona Shopping City i Associacions de Comerciants per tal de 

desenvolupar plans de dinamització comercial turística a altres eixos comercials de la 

ciutat. 

Resultat: 

 13 reunions amb Barcelona Shopping City i Associacions de Comerciants del 

Born, Fort Pienc, Gaudi, Creu Coberta, Institut Municipal de Mercats, Encants, 

Gaixample, Paral·lel, Cor Eixample, Nou Eixample. 

 Accions de comunicació al web i a ls xarxes socials de les activitats dels Eixos 

per tal d’incentivar la visita a les diferents zones de la ciutat amb capacitat 

d’atracció turística. 
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TOT EL PROGRAMA D’ACTIVITATS  DEL 2016 HA ESTAT POSSIBLE 

GRÀCIES AL SUPORT DELS 

MEMBRES DE BARCELONA OBERTA: 
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ELS  PATROCINADORS DE BARCELONA OBERTA: 

 

       ELS PARTNERS DE BARCELONA OBERTA 
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AMB EL SUPORT DE: 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


