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La realitat de tota trama urbana és canviant, tant des del punt de vista físic com des del punt de vista 

del seu teixit socio-econòmic. Dins el teixit socio-econòmic s’hi inclou el teixit comercial, el qual també 

evoluciona al llarg del temps. Aquest teixit és ordenat i regulat per diferents figures de planejament, 

que són les eines de que disposa l’administració pública per definir-ne la seva evolució. Si bé, 

aquesta evolució en molts casos no es regeix únicament pel planejament que la regula, sinó que 

segueix una tendència pròpia en base a les dinàmiques socio-econòmiques existents en cada 

moment. És a dir, que dins el teixit comercial es produeixen canvis, ja siguin per la transformació o 

per l’aparició de nous usos, que s’allunyen de la reglamentació establerta. 

El document pateix de l’hipòtesis inicial, que si bé és el planejament el que regula i ordena, i en 

principi estableix els objectius per a l’evolució del teixit comercial, en molts casos, és la dinàmica del 

propi teixit el que defineix, i fins i tot imposa, les futures figures de planejament que el regulen. 

Amb la intenció d’afirmar aquesta hipòtesis, el document pretén establir quina és la correlació que 

existeix entre l’evolució real del teixit comercial i les tendències marcades pel planejament. Per tal de 

poder establir aquesta correlació, el document es centra en un àmbit geogràfic concret, el barri del 

Born de la ciutat de Barcelona, i en un període de temps acotat, que va des de l’any d’aprovació de la 

primera figura de planejament que regula la implantació comercial fins l’any 2014. 

En aquest àmbit concret i durant el període indicat, el document segueix dos camins d’estudi. Per una 

banda, s’analitza la implantació real dels diferents usos comercials, en base a les llicències 

d’activitats atorgades per l’administració municipal. Mentre que de manera paral·lela s’estudien les 

determinacions normatives i els objectius dels diferents planejaments que abasten tant l’àmbit 

geogràfic com la temàtica comercial.  

Partint dels resultats obtinguts d’aquests dos anàlisi, i per tal de poder establir les correlacions 

existents entre ells, es dur a terme un estudi comparatiu que entre realitat i planejament. Amb 

aquesta comparativa s’evidencia de manera clara, tot i tractar-se d’un àmbit geogràfic molt concret, 

que les diferents figures de planejament van apareixent al llarg del temps per donar resposta a una 

realitat que ja existeix i que necessita ser regulada.  

Així doncs, el document acaba concloent que la hipòtesis inicial és certa, és a dir, que el planejament 

va a remolc de la realitat comercial que regula. 
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