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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER LA LICITACIÓ DE
SERVEIS PER A LA RECOLLIDA I EXPLOTACIÓ DE DADES OBERTES
DELS LOCALS DE PANTA BAIXA BUITS DINS L’ESTRATÈGIA AMUNT
PERSIANES
OBJECTE
Assistència tècnica per a la recollida i explotació de dades obertes existents en portals web o plataformes que
continguin informació d’interès sobre locals buits a la ciutat.
ANTECEDENTS
En els darrers anys el nombre de locals de planta baixa buits ha crescut i la situació econòmica generada per la
pandèmia ha agreujat encara més aquest fenomen. Aquest context posa de manifest la necessitat d’intervenir per
part de l’Ajuntament amb una estratègia que abordi directament els seus efectes, que afecten a tota la ciutat, amb
intensitats diferents, provocant un triple impacte: desertificació econòmica en determinades zones, caiguda de les
opcions de consum de proximitat i disminució de la percepció de seguretat a l’espai públic.
L’Ajuntament ha impulsat amb anterioritat diferents accions en aquest àmbit: estudis, accions d’identificació i
classificació de locals, mecanismes de dinamització o instruments de governança, que han estat impulsats per
diferents operadors municipals, normalment a escala territorial reduïda i sense disposar d’un marc estratègic
municipal per abordar aquest fenomen.
És en aquest context es fa necessari dotar la ciutat d’una estratègia municipal de dinamització de locals en planta
baixa (LPB), no només per tal de revertir el creixement dels espais buits a la ciutat sinó també per activar una nova
palanca en la promoció econòmica de la ciutat.
Aquesta estratègia es diu Amunt Persianes, Estratègia d’impuls de l’activitat econòmica en locals en planta baixa
de Barcelona, i comprèn quatre objectius fonamentals:
− Fomentar una ocupació sostenible dels LPB com a actiu estratègic per a la ciutat: es tracta de
dinamitzar locals que avui estan buits amb una activitat que —sigui estable o rotatòria— garanteixi la màxima
continuïtat possible de l’ocupació dels locals.
− Maximitzar les funcions econòmiques que tenen els LPB: els/les destinataris/àries dels locals buits que es
mobilitzin en el marc d’aquesta estratègia, siguin persones, empreses o entitats, hauran de desenvolupar
projectes que tinguin funcions econòmiques, socioeconòmiques o socioeconòmiques i urbanístiques. La
dimensió econòmica sempre estarà present en aquestes iniciatives.
− Diversificar els usos i vetllar per l’equilibri d’activitats en LPB als districtes: les iniciatives econòmiques
que es promouran per localitzar els LPB buits hauran de contribuir a preservar o generar un equilibri d’usos
adequat a cada districte de la ciutat. Les activitats proposades hauran de ser compatibles i respectuoses amb
altres dimensions no econòmiques de la vida als veïnats, i hauran de contribuir al desenvolupament
socioeconòmic de l’entorn on s’ubiquen.
− Desenvolupar un eix de gestió pública centrat en LPB, integrat, permanent i eficaç, que incorpori
mecanismes de col·laboració entre agents públics, privats i socials. La present estratègia té per objecte contribuir
a la creació d’una nova política pública municipal que ofereixi major protagonisme als LPB, en tant que actiu
crític per a la ciutat i per a la reactivació econòmica.
L’Estratègia es desplega en 5 mesures estratègiques que es descriuen en aquesta mesura de govern
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La primera d’aquestes mesures fa referència a la creació d’un Observatori de LPB que té per objecte produir
dades i coneixement al voltant dels LPB a la ciutat de Barcelona per tal de millorar la qualitat i l’impacte de la
política municipal d’LPB, a més de ser una font d’informació rellevant i útil per a iniciatives econòmiques que vulguin
establir-se a algun local de la ciutat. L’Observatori de l’activitat econòmica en LPB, mitjançant eines ja disponibles
i d’altres de nova creació, posarà el focus en els establiments en planta baixa per tal de:
• Oferir dades útils: l’observatori produirà informació rellevant per a iniciatives econòmiques. Per exemple, dades
territorialitzades de consum als diferents districtes a partir d’informació d’operacions amb targeta de dèbit/crèdit,
enquestes d’hàbits de compra o de situació del sector comercial i de la restauració.
• Caracteritzar els LPB de la ciutat: s’actualitzarà el cens d’activitats econòmiques en planta baixa de 2019, amb
especial atenció a aquelles zones que presenten major densitat comercial a tots els districtes. A més, es crearà
un quadre de seguiment específic de locals buits que permetrà monitorar la seva distribució territorial a la ciutat
(per districtes i per barris), així com els preus de lloguer i de compra.
• Dissenyar noves eines de gestió de la informació: es crearà un nou identificador de locals que permetrà reunir
totes les dades —actualment disperses en diferents àrees i formats— que obren en poder de l’Ajuntament.
Les dades elaborades en aquest encàrrec complementaran i s’integraran a les dades de l’Observatori de LPB.
FINALITAT DEL CONTRACTE
L’encàrrec consisteix en dissenyar un instrument per a la recollida de dades i el seu posteriorment tractament per
a la elaboració d’informes que s’aniran actualitzant de forma trimestral. Les dades a recollir hauran d’incloure, com
a mínim, la distribució territorial de locals buits (per districte i per barri), el preu mitjà dels lloguers/m2 i el preu de
venda/m2 (per districte i barri) i la seva font comprendrà no menys que els tres portals immobiliaris amb més locals
registrats en planta baixa en venda o lloguer.
OBJECTE DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquest encàrrec és realitzar una recollida i explotació de dades obertes dels locals buits de la ciutat de
Barcelona, de forma periòdica, al llarg de la durada de l’Estratègia Amunt Persianes, del 2021 al 2023.
Les prestacions a realitzar per l’empresa o empreses adjudicatària/s objecte d’aquest contracte de serveis són les
següents:
1. Creació de la infraestructura per a la recollida i explotació de dades obertes sobre la situació dels
LPB.
1.1 Instrument. Caldrà dissenyar l’instrument de recollida de dades obertes i les fonts d’on es trauran les
dades que, com a mínim, comprendran els tres portals immobiliaris amb més locals registrats en
planta baixa en venda o lloguer.
1.2 Dades. Les dades a recollir hauran d’incloure, almenys:
1.2.1 la distribució territorial de locals buits per districte i per barri, àrea metropolitana i
Catalunya.
1.2.2 el preu mitjà dels lloguers/m2 per districte, barri, àrea metropolitana i Catalunya.
1.2.3 el preu mitjà de venda/m2 per districte i barri, àrea metropolitana i Catalunya.
2. Elaboració d’un model de presentació de la informació sobre la situació dels LPB.
2.1 Generació de coneixement. Les dades es presentaran en format numèric i gràfic, mapejant la
informació sobre els barris i districtes de Barcelona, especificant dades rellevants i comparatives
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entre territoris. La informació permetrà veure la evolució i comparar dades de locals buits entre barris,
districtes, ciutat, àrea metropolitana i Catalunya.
2.2 Maneig de la informació. Caldrà definir com es presentaran aquestes dades tenint en compte la
facilitat d’accés i consulta així com l’agilitat per treballar-les posteriorment per l’equip tècnic de
Barcelona Activa.
3. Seguiment i registre de dades sobre la situació dels LBP al llarg del desenvolupament de la
Estratègia Amunt Persianes.
3.1 Seguiment de les dades. De forma trimestral es lliurarà la informació mínima especificada així com
la seva descripció i evolució. Tant les dades recollides com el treball sobre aquestes, podran anarse redefinint al llarg de la Estratègia Amunt Persianes, d’acord a les necessitats del projecte i
mantenint sempre l’objecte de locals buits en planta baixa.
3.2 Registre de dades. Tota la informació elaborada quedarà recollida de forma virtual i interactiva en
una plataforma web que seguirà activa al llarg del desenvolupament de l’estratègia Amunt Persianes.
LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ
Barcelona.
INICI DE LA PRESTACIÓ I TERMINI D’EXECUCIÓ
Un cop adjudicat i fins 2023.
METODOLOGIA:
Totes les dades quedaran recollides de forma detallada per a la seva consulta i ús.
De forma mensual es recollirà la informació i s’enviarà un resum a l’equip tècnic de Barcelona Activa.
De forma trimestral es realitzaran trobades amb l’equip tècnic de Barcelona Activa on es presentaran les dades i
el seu seguiment, així com un anàlisis de la informació i conclusions.
Tant les dades recollides com el treball sobre aquestes, podran anar-se redefinint al llarg de la Estratègia Amunt
Persianes, d’acord a les necessitats del projecte i mantenint sempre l’objecte de locals buits en planta baixa.
Els drets de propietat intel·lectual dels materials resultants d’aquest programa seran propietat de Barcelona Activa.
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