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PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ    

Per  al  foment  del  comerç  de  proximitat  a  tots  els  barris  de  
Terrassa,  mitjançant  la  definició  de  les  “àrees prioritàries de 
foment del petit comerç”.  
XAVIER  MATILLA  AYALA,  portaveu  del  Grup  Municipal  de  Terrassa  en  Comú;;  d’acord  
amb   allò   que   estableixen   els   articles   57.4   i   73   del   Reglament  Orgànic  Municipal   de  
l’Ajuntament  de  Terrassa,  presenta   la  següent  proposta  de  resolució  al  Ple  d’aquesta  
Corporació:  

EXPOSICIÓ  DE  MOTIUS  
En els últims mesos s’han obert o s’ha anunciat l’obertura d’una sèrie de nous centres 
comercials, fet que suposa un episodi nou a la ciutat de Terrassa.  

El més greu de la situació és la percepció, si no la certesa, de que aquestes iniciatives es 
produeixen sense el control necessari, com a conseqüència d’un marc urbanístic 
anacrònic i que cal revisar. Tant és així, que diversos agents i grups polítics de la ciutat 
han manifestat la seva preocupació i la necessitat de planificar quin model de comerç 
ha de desenvolupar la ciutat. 

Des de Terrassa en Comú, no creiem que el problema siguin les mitjanes o grans 
superfícies comercials per sí mateixes. Si no l’absència de control i planificació que 
impedeix saber quin tipus d’impacte generen els diversos tipus de comerç  en 
determinats àmbits urbans. Per tant, és evident que per valorar qualitativament 
l’impacte, s’ha de conèixer en profunditat com és el territori en què s’implanten i 
òbviament ha d’existir en primer lloc una planificació que defineixi objectius, per saber 
si els impactes seran els desitjats o no. 

Per altre banda, la ciutat de Terrassa és una ciutat amb importants i creixents 
desigualtats entre barris, i amb clares fronteres internes. Les desigualtats tendeixen a 
mesurar-se a través de les capacitats econòmiques de les famílies. Però la desigualtat 
també té a veure a les característiques i activitats urbanes que existeixen en els diferents 
barris de la ciutat. Aquí intervenen múltiples factors, d’entre els quals té un paper molt 
rellevant el comerç. 

Tenim barris que estan perdent o ja han perdut tot el seu comerç, en els que existeix una 
gran quantitat de locals en planta baixa buits que accentuen un paisatge decadent, de 
pessimisme i inseguretat. En aquest sentit és absurd i perjudicial per tots aquest barris 
continuar acceptant l’obertura de més superfícies comercials a la ciutat. Els grans 
centres comercials o grans supermercats presenten greus contradiccions amb els 
objectius de mobilitat establerts a Pla de Mobilitat Urbana (2015-2020) que pretén 
prioritzar la mobilitat sostenible. És obvi que l’abús d’aquest tipus de comerç accentuarà 
encara més els problemes desertització comercial existent a molts dels barris de la 
ciutat. I per tant, incrementarà la seva dependència amb altres territoris i la necessitat de 
desplaçar-se grans distàncies per realitzar les compres quotidianes. Continuar donant 
llicències a grans superfícies comercials i grans supermercats és el camí potser significa 
resultats immediatament i aparentment positius com és la creació d’alguns nous llocs 
de treball (caldria veure en quines condicions). Però hauríem de ser responsables de 
vetllar i controlar quins seran els seus impactes negatius sobre la ciutat existent. Segur 
que en cap cas contribuirà a enfortir els barris i a reduir les desigualtats.  

En canvi, apostar amb convicció i amb polítiques concretes pel comerç de proximitat 
pot tenir un valor incalculable en aquests barris. Pot ajudar a incrementar el grau 
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d’autonomia dels barris, a evitar la necessitat d’haver d’anar a comprar lluny i fóra del 
barri. Pot contribuir decisivament a implementar nous hàbits de mobilitat més 
saludables i que repercuteixin en un entorn físic de més qualitat. Pot incrementar la 
vitalitat social i el múscul ciutadà si es concentra en determinats carrers i places. Pot 
millorar la seguretat i control ciutadà de l’espai públic si en lloc de locals amb persianes 
tancades hi ha portes i aparadors que cada dia s’obren al carrer. Pot ser un comerç 
vinculat a productes de proximitat. Pot significar múltiples oportunitats de treball per als 
veïns i veïnes que estan a l’atur.  

Si volem una Terrassa cohesionada, amb barris diferents però equilibrats, amb diversitat 
d’activitats urbanes, i amb capacitat per generar teixit social i oportunitats econòmiques, 
cal arremangar-se i treballar en favor del comerç de proximitat. I no només del que ja 
existeix, que també, si no del que no existeix i que d’existir podria contribuir a millorar 
tots els barris de la ciutat i a mig termini construir una Terrassa millor per a tothom.  

En la proposta de pressupostos 2016 aprovada, va ser incorporat a proposta de TeC el  
“Pla de carrers principals als barris de Terrassa” per promoure i catalitzar processos 
de desenvolupament dels barris que permetin una nova vertebració de la ciutat. Amb 
criteris de transversalitat i intensitat, i elaborats a través de processos de treball 
col·laboratiu. Aquest pla ha de permetre identificar mesures transversals i simultànies: 
activació comercial, millora mobilitat i transport públic, empoderament veïnal i 
reforçament de la convivència, millora de la neteja i el paisatge urbà. Creiem que la 
present proposta pot esdevenir en una primera acció d’aquest Pla. 

 

ACORDS  

PRIMER. Redactar un estudi, en el termini d’un mes, que identifiqui, mapifiqui i 
quantifqui tots aquells sòls que amb la normativa urbanística vigent puguin ser 
susceptibles d’allotjar una superfície comercial superior a 800 m2 de superfície. 

SEGON. Valorar, a la finalització de l’estudi anterior, quins han de ser els instruments 
urbanístics necessaris a aplicar en els sòls identificats en el punt anterior, per tal de 
reajustar la dimensió i la ubicació dels usos comercials en les seves diverses categories, 
en favor del foment dels comerços de proximitat a tots els barris de la ciutat. 

TERCER. Redactar en el termini de dos mesos un estudi que  identifiqui, quantifiqui i 
mapifiqui tots aquells locals en planta baixa que amb la normativa urbanística vigent 
puguin ser susceptibles d’allotjar petits comerços (inferiors a 800 m2) i/o activitats 
econòmiques. L’estudi identificarà també els que estan actius dels que no. L’objectiu 
serà identificar quins són els barris, àrees urbanes i/o carrers amb menys comerç de 
proximitat i alhora on existeixen més locals en plantes baixes disponibles. 

QUART.  D’acord amb l’objectiu de l’estudi anterior delimitar quines són les “àrees 
prioritàries de foment del petit comerç”, en les que cal fomentar de manera prioritària 
el comerç de proximitat i determinar quines són les “activitats comercials 
prioritàries” que cal incentivar, d’acord a les necessitats de cada àrea delimitada. 

CINQUÈ.  Constituir en el termini de tres mesos un equip de tècnics amb l’objectiu 
d’iniciar les següents accions: 

- Constituir una “borsa de locals accessibles” en les àrees prioritàries, 
mitjançant la interlocució amb els propietaris i el consens de les condicions 
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econòmiques i temporalitat, entre d’altres, que permetin facilitar les 
condicions d’accessibilitat. 

- Assessorar i acompanyar a les iniciatives comercials interessades en el 
projecte. 

- Gestionar una línia d’ajudes econòmiques per a les iniciatives comercials 
que vulguin establir-se en alguna de les àrees prioritàries i estiguin 
vinculades a les activitats comercials prioritàries. 

SISÈ. Comunicar a totes les entitats veïnals, Taula de comerç i associacions del municipi 
que puguin estar interessades el present acord. 

 

  
  
  
Xavier  Matilla  Ayala    
Portaveu  del  GM  TeC    
  
  
Terrassa  22  de  febrer  de  2016  


