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Context

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2016-2021, impulsat pel Districte de Ciutat Vella i 
Barcelona Activa, és el full de ruta per a la dinamització i transformació econòmica dels barris de Ciutat 
Vella en els propers anys. Entre les dinàmiques que el Pla vol contribuir a revertir hi ha el monocultiu 
econòmic al voltant del turisme, la restauració i l’oci nocturn, així com la gentrificació. A la vegada, el Pla 
busca promoure entre altres àmbits i sectors, el del comerç local de proximitat.

En aquest sentit, la mesura 1.2. del Pla emplaça a la “realització d’un estudi d’oferta i demanda 
per identificar potencials mancances en l’oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana 
sostenible”, projecte que s’ha realitzat entre 2016 i 2017 amb la metodologia que es resumeix a 
continuació i aconseguint les conclusions que també es resumeixen en aquest document. L’estudi 
complert es troba en aquest enllaç al web del Pla de Desenvolupament Econòmica de Ciutat Vella 2016-
2021.

Resum executiu



Metodologia

S’han realitzat dos tipus d’anàlisis: Anàlisis de mancances en l’oferta de bens i serveis i  anàlisi 
comparativa de preus de productes bàsics a Ciutat Vella.

1. Anàlisis sobre mancances en l’oferta de bens i serveis: S’ha fet servir les dades de l’inventari 
d’activitats comercials 2017 de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona per 
construir el rati d’Activitat Quotidià per 1.000 habitants(*), per a 16 activitats, i poder fer 
comparacions entre barris. S’ha fet a cada barri de la ciutat i, en el cas de Ciutat Vella, s’han 
dividit, a més, els barris en microbarris per tenir major nivell de detall.

S’han fixat 3 grans categories d’activitats, agrupant un total de 16 activitats:  

•	 Parament de la llar: Aparells domèstics, floristeries, material i equipament llar, mobles i 
articles fusta i metall, parament ferreteria.

•	 Quotidià alimentari: Resta alimentació, begudes, carn i porc, fruites i verdures, ous i aus, 
pa, pastisseria i làctics, peix i marisc, tabac i articles per a fumadors.

•	 Quotidià no alimentari: drogueria i perfumeria, farmàcies, herbolaris.   
    

2. Anàlisi comparativa de preus: S’ha realitzat una mostra de 2.680 preus de 5 productes (barra 
de pa, litre de llet, cafè amb llet, cervesa 33cl, 1 kg de pomes Golden) en venda tant a Districte 
de Ciutat Vella com a dos barris mirall que ens permeten fer una comparació ponderada 
de la carència de serveis a l’àrea. Els barris mirall escollits han estat El Camp de l’Arpa del 
Clot per presentar una estructura urbana i social similar a la del Districte de Ciutat Vella i La 
Marina de Port i La Marina del Prat Vermell per presentar una estructura social similar, però 
diferent trama urbana. El factor diferencial és en cada cas la diferent pressió d’activitat de no 
residents trama urbana. El factor diferencial és en cada cas la diferent pressió d’activitat de no 
residents.



Resultats

Resultats de l’anàlisi sobre mancances en l’oferta de béns i serveis:

•	 De manera general i prenent el Districte de Ciutat Vella en relació amb la resta de la ciutat, 
no podem dir que hi hagi manca d’oferta global de productes de consum quotidià, més bé 
al contrari. El rati d’Activitat Quotidià per 10.000 habitants que mostra l’inventari indica 
que hi ha dues vegades més establiments dedicats al quotidià alimentari a Ciutat Vella 
(106,7 establiments) que a la mitjana de la ciutat (50,2), 60% més establiments dedicats al 
parament de la llar (21) que a la mitjana de la ciutat (13,1), i 15 % més establiments dedicats 
al quotidià no alimentari (15,7) que a la mitjana de la ciutat (13,6). Anant al detall per activitats, 
trobem més establiments a Ciutat Vella que a la mitjana de la ciutat en 15 de les 16 activitats 
analitzades, amb diferències marcades. L’única activitat de les 16 analitzades que té una 
presència inferior a Ciutat Vella en relació amb la resta de la ciutat és “Mobles i articles de 
fusta i metall”: n’existeixen 1’4 establiments per cada 10.000 habitants en relació amb els 3,1 
establiments per cada 10.000 habitants que hi ha al conjunt de la ciutat. 

•	 Ciutat Vella és doncs el districte amb el rati d’activitat quotidià per 10.000 habitants 
més elevat de tota la ciutat en 9 de les 16 activitats analitzades. Per exemple, hi ha 16,6 
establiments de fruites i verdures per cada 10.000 habitants a Ciutat Vella, contra 9,6 al 
districte en segona posició, Gracia. Pel que fa a l’activitat de Pa, pastisseria i làctics, el rati a 
Ciutat vella (21,2) duplica el del districte en segona posició (Gràcia amb 10,5).

L’estudi no ha entrat a considerar les característiques dels productes (procedència, qualitat, 
etc.) ni dels establiments que els ofereixen.

•	 Tot i així existeix un desequilibri en la distribució de l’oferta de productes de consum quotidià 
segons els barris i microbarris de Ciutat Vella i hi ha manca de determinats béns i serveis 
de consum quotidià en comparació amb els de la resta de la ciutat. La Barceloneta i el Gòtic 
son els barris que presenten pitjors indicadors. A nivell microbarri, són Barceloneta Est, la 
Ribera i Raval Sud. I de tots ells, sense cap dubte la zona de Barceloneta Est és el microbarri 
que presenta una mancança més important a les activitats seleccionades: No presenta cap 
establiments en 8 de les 16 activitats analitzades  i mancances en les 8 altres. Per exemple, no 
hi ha cap establiment dedicat a la venda de peix i marisc i només 1 farmàcia. 

•	 D’altra banda, els microbarris de Raval Nord i Sant Pere Santa Caterina tenen més oferta de 
béns i serveis de vida quotidiana que la mitjana de la ciutat, degut a la presència dels mercats 
de la Boqueria i Santa Caterina.  

Si ens fixem en establiments o activitats concretes:

•	 A Barceloneta hi ha molts menys establiments dedicats al parament de la llar que a la 
mitjana de la ciutat: N’hi ha 4’7 per cada 10.000 persones, mentre la mitjana de ciutat és 
13´1. De fet no n’hi ha cap establiment dedicats a la venda d’aparells domèstics. 

•	 Al barri Gòtic hi ha molts menys establiments dedicats a l’alimentació fresca: 
especialment de fruita i verdures (2,6 per cada 10.000 persones, mentre que la mitjana 
de ciutat és de 7´1) i peix i marisc (0,7 establiments per cada 10.000 persones, mentre 
que la mitjana de ciutat és de 3,6). No hi ha cap establiment dedicat a ous i aus, mentre a 
la ciutat n’hi ha 3,6 per a cada 10.000 habitants.

•	 No hi cap establiment dedicat a la venda de peix i marisc a la Barceloneta Est, el Gòtic 
Sud, i a la Ribera i només 0,4 per cada 10.000 persones al Raval Sud mentre que la 
mitjana de ciutat és 3,6.



•	 No hi ha cap ferreteria al Gòtic Nord, a la Barceloneta Est ni a la Ribera.

•	 Al Raval Sud hi ha un 20% menys establiments de quotidià alimentari (42) que a la 
mitjana de la ciutat (50,2), 32% menys establiments dedicats al parament de la llar (9,9) 
que a la mitjana de la ciutat (13,1) i 4,4 vegades menys establiments de quotidià no 
alimentari (7,3) que a la mitjana de la ciutat (13,6).

•	 Al barri del Raval, hi ha mancança d’establiments en les activitats de “mobles i articles 
de fusta i metall” (0,8 per cada 10.000 persones mentre que la mitjana de ciutat és de 
3,1).

Resultat de l’anàlisi de la comparativa de preus:

•	 Els productes de primera necessitat, com són el pa (0,70 € de mitjana) i la llet (0,99 € de 
mitjana), mantenen preus relativament similars i constants en tots els microbarris de Ciutat 
Vella però sensiblement més car que als barris mirall: un litre de llet és de mitjana 15% més car 
a Ciutat Vella (0,99€) que a Camp de l’Arpa (0,86€) i 9% més car que a la Marina (0,91€). El pa és 
13% més car a Ciutat Vella (0,70€) que a la Marina (0,62€) i 6% més car que al Camp de l’Arpa 
del Clot (0,66€).

•	 I un quilo de pomes Golden costa de mitjana 2,24€ a la Barceloneta Oest, 51% més car que a la 
Marina (1,48€) i 23% més car que Camp de l’Arpa del Clot (1,82€).

•	 Pel que fa els productes que s’ofereixen a bars i terrasses, com són el cafè amb llet o la 
cervesa, els preus varien d’una forma significativa a tots els microbarris, destacant sobretot 
els preus alts al Gòtic Sud (3,06 € de mitjana per a una cervesa, amb una desviació de 0,89 € 
sobre la mitjana de Ciutat Vella i de 1,77€ sobre la mitjana al barri de la Marina).

•	 Cal destacar diferències entre microbarris: Barceloneta Est i Raval Sud son els que tenen 
els preus més baixos a Ciutat Vella. Per contra, Gòtic Sud i la Ribera presenten l’oferta de 
productes de consum quotidià amb els valors més alts del districte.

•	 Un cafè amb llet costa de mitjana 32% més car a Ciutat Vella (1,72€) que a la Marina (1,27€).

•	 Si ho mirem per barris i microbarris, un cafè amb llet costa de mitjana 2,10€ al Gòtic Sud i 2,05€ 
a la Ribera, contra 1,30€ en El Camp de l’Arpa i 1,27€ en la Marina. Hi ha per tant una diferència 
de fins a un 65% entre zones de Ciutat Vella i els barris mirall en el preu del cafè amb llet.

•	 Una cervesa de 33cl costa de mitjana 68% més car a Ciutat Vella (2,17€) que a la Marina (1,29€) 
i 57% més car que al Camp de l’Arpa del Clot (1,38€).

•	 Si ho mirem per barris i microbarris, una cervesa de 33cl costa de mitjana 3,06€ al Gòtic Sud 
contra 1,29€ a la Marina, dada que representa un cost 2,4 vegades superior.  

•	 Als micro barris amb presència de mercat, els preus del pa, la llet i la cervesa són més baixos 
que els microbarris on predomina el comerç al detall, a excepció de la fruita, amb un valor mitjà 
superior als que tenen mercats.

(*) Malgrat l’estudi s’ha fet en relació a grups de 1.000 habitants, aquest resum executiu presenta els resultats en relació a grups 
de 10.000 habitants, per tant de facilitar xifres més manegables.


