
 
 
 
 
 

MOCIÓ PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA D’USOS COMERCIALS DE PREMIÀ DE MAR EN DEFENSA DEL 
COMERÇ DE PROXIMITAT.  

 
 
Premià de Mar ha estat històricament un pol d’atracció comercial de referència al baix maresme, amb 
una oferta de comerç amplia i de qualitat que abastia als nostres veïns i veïnes i sovint als de les 
poblacions del voltant. L’estructura del nostre comerç local s’ha caracteritzat per un comerç de tipus 
independent i d’especialitat, amb una diversitat equilibrada de productes i serveis. 
 
En els darrers anys, les pròpies dinàmiques del comerç, evidenciades per la proliferació dels grans 
centres comercials i la intensificació del comerç online, així com l’efecte "ciutat dormitori” donada la 
proximitat amb la ciutat de Barcelona, ha provocat una minoració tant en el nombre de comerços 
d’especialitat com en la varietat de l’oferta de productes i serveis.  
 
Recentment, la crisi econòmica derivada de la pandèmia no ha fet més que accentuar les dificultats que, 
en general, pateixen els comerços de proximitat al nostre país, provocant el tancament de botigues i 
petites empreses arreu del territori.  
 
A la nostra vila, tot plegat ha derivat en una despoblació manifesta de comerços, especialment en les 
àrees allunyades del centre, així com en la proliferació de comerços poc especialitzats, amb un format 
de conveniència i una oferta de productes bàsics que, si bé compleixen una funció d’abastiment primari, 
no aporten el valor afegit ni la capacitat d’atracció comercial que necessitem recuperar i impulsar per 
al nostre teixit comercial.  
 
En aquest sentit,  
 
Atès que el comerç de proximitat és un dels vectors més importants per mantenir els barris dinàmics i 
socialment vius. 
 
Atès que cal promoure un model comercial més integrador que l’actual, que ofereixi millors serveis als 
nostres ciutadans i ciutadanes i sigui més atractiu per als visitants, que afavoreixi la cohesió social i 
dinamitzi l’activitat econòmica mitjançant una major diversificació. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Iniciar des de l'oficina tècnica municipal els treballs de confecció del Pla d'Usos Comercials de 
Premià de Mar tenint en compte l’oferta existent, diversificant l’oferta de productes i serveis i limitant 
la concentració de determinats tipus de comerços.  
 
SEGON.-  Avaluar, en el seu cas, la suspensió de llicències d’acord amb el procediment que correspongui 
per tal que en els propers anys no s’instal·lin comerços que suposin una saturació de productes o serveis 
en el nostre municipi, quan es considerin contraris a l’objectiu de cohesió social i dinamització de 
l’activitat econòmica, en les zones o eixos comercials que es determini, i sempre i quan s’entenguin per 
concorregudes les circumstàncies recollides en les normes i lleis actuals d’aplicació.  
 



TERCER.-  Avaluar una possible proposta de modificació del pla d’usos actual del port considerant 
l’ampliació de les activitats actuals, i en concret la inclusió d’aquelles activitats relacionades amb l’oci,  
amb l’objectiu no només d’ajudar al desenvolupament de l’activitat comercial del port i de la ciutat, si 
no també de donar sortida a la necessitat social d’esbarjo del nostre jovent.  
 
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords i fer participar en la redacció d’aquest Pla d’Usos Comercials a 
la taula de comerç de Premià de Mar  i les Associacions de Comerciants existents al municipi. 
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