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T’has parat mai a pensar com és de rica la nostra ciutat culturalment parlant i com és de 

significativa la varietat de negocis que en ella hi ha ? 

En els darrers anys molts d’aquest negocis han estat establerts per immigrants. 

L’estudi que us presentem a continuació és un anàlisi d’aquesta recent tipologia de comerç 

i de l’impacte que està tenint en la Barcelona actual. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Si ens endinsem al cor de la Barcelona del segle XXI, ens adonem dels canvis que aquesta ha patit en els 

darrers anys. El paisatge urbà s’ha vist modificat i ningú no és aliè a això. Tots hem vist com ha augmentat el 

nombre d’iniciatives empresarials dutes a terme pels immigrants. No obstant, la proliferació dels negocis ètnics 

a la nostra ciutat, al igual que a tota Espanya, encara és un fet molt recent donat que tradicionalment hem estat 

un país emissor d’immigrants. Tenim, per tant, curta experiència com a societat receptora. Aquest és el motiu 

pel qual no hi ha hagut una consolidació important d’un teixit empresarial per part dels immigrants. 

Tanmateix, les iniciatives d’aquest col·lectiu s’estenen ràpidament en totes les ciutats del nostre país i 

transformen productiva i fisonòmicament la nostra societat. 

El nostre treball tracta, doncs,  sobre els “comerços ètnics”, Si definim ambdues paraules per separat tots 

sabem què volen dir. “Comerç” és el conjunt d'activitats de compra, venda i de bescanvi de productes naturals 

o industrials amb l'objectiu de connectar la producció amb el consum o la inversió i “ètnic” és relatiu o 

pertanyent a l’agrupació natural d’individus amb unes característiques pròpies. El problema el trobem, doncs, 

en unir els dos mots, ja que la definició esdevé força més complexa. S’entén com a “comerç ètnic” aquell 

regentat per persones d’origen estranger extracomunitari amb independència de les característiques del 

producte que ofereixen, la distribució geogràfica de l’establiment i el tipus de consumidors al que van dirigits 

els seus béns o serveis. 

Des d’un principi, ens va atreure aquest tema. Són molts els motius que ens han portat a la seva elecció. 

Entre ells, destaca el seu caràcter actual. Cada cop el fenomen de la immigració va adquirint més rellevància i 

els seus projectes empresarials van cobrant protagonisme a la nostra societat. Són, en efecte, una realitat del 

nostre entorn que és necessari estudiar. A més, tot i la facilitat per a obtenir informació, hi ha pocs treballs que 

s’ocupin de la investigació de les iniciatives econòmiques desenvolupades per la població estrangera. 

L’accessibilitat a la informació pel fet de tractar-se d’un tema de caire local va ser un altre dels factors que vam 

tenir en compte a l’hora de decidir-nos.  

Per tot això, vam proposar-nos de fer un estudi microeconòmic sobre els negocis dels immigrants i quin 

impacte tenien aquests en els comerciants autòctons, els consumidors i la resta de comerciants ètnics. Volíem 

descobrir com s’organitzen i es financien, en quins aspectes es diferencien de la resta de comerços i quines 
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externalitats causen a la ciutat. Per altra banda, pretenem destriar aquells estereotips i tòpics sobre els 

immigrants difosos entre la població, com que reben favoritismes per part de l’Administració, que són 

desgravats d’impostos, que incompleixen horaris, etc. En darrer lloc, volem conèixer les estratègies de 

management, en cas que les tinguin, que els permeten de sobreviure en un mercat tant competitiu com l’actual 

i els motius pels quals han proliferat tant en l’última dècada. 

Pel que fa a la metodologia seguida, primerament hem fet una recopilació d’informació bibliogràfica i a la 

web. Així mateix, hem fet visites al Departament de Comerç de la Generalitat i a Centres d’Atenció al Ciutadà 

de diversos districtes. Vam dedicar un temps a seleccionar tota la informació obtinguda i a partir d’aquí vam 

procedir al seu anàlisi i a la confecció de la primera part del treball, que és més teòrica. Per a constatar tot allò 

explicat en aquesta primera part hem fet un complet treball de camp, que ha consistit, a grans trets, en la 

realització de tres tipus d’enquestes de les que hem extret les dades necessàries per a elaborar l’anàlisi 

econòmic. D’igual manera, vàrem fer una recerca dels negocis que incomplien la legalitat i una anàlisi 

comparativa de preus entre diferents tipus d’establiments.  

Fruit de tot aquest procés, unit a l’esforç de cadascun dels integrants del grup i a la il·lusió mantinguda al 

llarg d’aquests mesos, tot i el sorgiment de petits entrebancs, neix l’estudi que us oferim a continuació.  
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2. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÓRICA 

 

2.1 Context econòmic en el que sorgeixen els negocis ètnics: globalització i internacionalització de la 

economia. 

 Les trajectòries laborals dels treballadors immigrants a les societats occidentals s’han vist marcades 

per la transformació de les condicions econòmiques durant les darreres dècades (competència internacional, 

nova divisió del treball...). Aquests canvis els han conduït a posicions marginals dins l’economia i molts grups 

ètnics han reaccionat a aquesta situació mitjançant la creació dels seus propis negocis. 

 A continuació farem un repàs històric per saber quan, on i en quines circumstàncies sorgiren els 

primers negocis ètnics tal i com els coneixem avui en dia. En el cas d’Estats Units1, als anys setanta es produí 

el boom del sector serveis i el final de determinats sectors industrials on predominava la mà d’obra immigrant 

per l’arribada de productes estrangers i l’augment de la competitivitat internacional, creant-se així un context 

molt procliu a l’aparició de negocis ètnics i els anomenats “ethnics neighborhoods”. 

Recordem que amb posterioritat a la segona guerra mundial la producció industrial es començà a 

dirigir cap als països perifèrics i a les regions centrals provocà el tancament de fàbriques, creixement de 

l’atur... Així doncs, per un costat s’incrementaren els serveis altament qualificats i especialitzats com a resultat 

de la necessitat de centralitzar els aparells de gestió i serveis a les regions més desenvolupades. Per tant, 

augmentà la demanda de treballadors altament qualificats i aquest fet generà rendes elevades i pautes de 

consum cares. D’altra banda, es crearen nombrosos llocs de treball amb salaris baixos als quals molts 

immigrants es van veure abocats a acceptar. Es convertiren en els principals proveïdors de mà d’obra dels 

serveis mal remunerats que la població autòctona, amb millors expectatives i aspiracions, no acceptava. Es 

tracta d’activitats intensives en força de treball que no podien ser deslocalitzades. Són exemples els vigilants 

d’edificis, treballadors d’hosteleria, serveis i atencions personals, neteja, cangurs, tasques domèstiques... Molts 

d’aquests es duien a terme al sinus de l’economia submergida. Així és com es relaciona, en definitiva, la 

internacionalització de la producció amb els moviments migratoris laborals.  

Pel que fa a l’Europa occidental, podem dir que es produí un reclutament de força de treball 

immigrant després de la segona guerra mundial degut a l’escassetat de treballadors autòctons a la base de 

                                                 
1 Veure annex 1, es tracta d’un article que fa referència a la situació actual del mercat de treball americà.  
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l’estructura ocupacional. Aquests immigrants es caracteritzaren perquè treballaven als sectors industrials que 

posteriorment foren més afectats per l’estancament econòmic, la caiguda de demanda, la pèrdua de llocs de 

treball, la innovació tecnològica i la intensificació de la competència internacional. Totes aquestes 

transformacions expliquen que també a Europa s’hagi multiplicat el número de negocis ètnics. La terciarització 

de l’economia i l’arribada de la societat post-industrial desencadenà el creixement de l’atur pel tancament de 

fàbriques degut a les deslocalitzacions. Les empreses que han sobreviscut a la reestructuració han optat per 

reduir plantilles, invertir en tecnologia i contractar treballadors altament qualificats. El resultat pels immigrants 

és clar: exclusió, atur i reclusió al sector de serveis poc qualificats a causa de la manca de qualificació i 

habilitats comunicatives, polítiques restrictives i discriminatòries i pràctiques d’exclusió des de les empreses 

basades en l’ètnia. 

El següent gràfic és un supòsit simplificat del que va ocórrer tant a EE.UU com a Europa i mostra 

com ha hagut una polarització a l’estructura ocupacional dels països occidentals. Es tracta d’un mercat de 

treball dual ja que tenim d’una banda als treballadors qualificats i de l’altra els no qualificats. Les 

deslocalitzacions i les inversions en tecnologia i capital humà anteriorment esmentades produeixen un 

desplaçament de la corba de demanda en ambdós mercats de treball. Augmenta la demanda de treballadors 

qualificats provocant un augment dels seus sous mentre que en el mercat de treball no qualificat succeeix el 

contrari. Aquests es queden amb treballs precaris i escassos degut a l’excés d’oferta de treball i això els indueix 

a establir el seu propi negoci. 

 
Font: Elaboració pròpia 
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2.2 Evolució de la immigració a Espanya. 

 En el cas espanyol l’arribada d’immigrants com a fet social es produeix principalment a partir de la 

segona meitat dels anys 80, com a resultat de la reestructuració del mercat de treball i de l’aparició de sectors 

que generen llocs de treball no qualificat (agricultura, construcció, hosteleria, servei domèstic...). Aquestes 

activitats demanden immigrants per falta de treballadors espanyols disposats a treballar en elles, així que 

progressivament han estat ocupades per estrangers i molt sovint dins l’economia informal. Aquest procés de 

formació de “l’Espanya immigrant” es diferencia substancialment del reclutament massiu  de immigració a 

l’Europa occidental durant el boom econòmic de les dècades del 50 i 60 per treballar al sector industrial ja que 

a Espanya succeeix al període de ple creixement del sector serveis i de flexibilització del mercat de treball. 

Justament per això no constitueix un risc tan elevat com a la resta d’Europa o Estats Units l’atur dels 

immigrants. 

Es tracta d’una immigració nova respecte a la que hi havia anys anteriors (bàsicament comunitaris), 

nova pel seu origen, ètnia, cultura i religió. És determinada per factors d’expulsió als països d’origen i forma 

part del procés de globalització que determina la conformació als països de destí d’un mercat dual que també 

actua com a factor d’atracció. El fenomen de la immigració és molt recent al nostre país i això explica, com 

podem apreciar al gràfic de barres, que el volum d’immigrants sigui encara reduït en comparació a altres 

països, tot i que en el segon gràfic es manifesta una notable tendència a l’augment d’aquests, sobretot en els 

darrers anys. 
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 Referent als països emissors d’immigrants cap a Espanya podem dir que el nostre país rep immigració 

de gairebé totes les parts del món: Magreb, Amèrica Llatina, Europa central i Europa de l’est2, Àsia i, és clar, 

del “món ric”. No obstant, estem experimentant un canvi dels pesos relatius dels diferents països emissors de 

immigrants. Així, si als 80 el pes fonamental el tenien els comunitaris, als anys 90 l’han tingut els marroquins i 

avui en dia estem immersos en una nova fase de immigració llatinoamericana. Al següent quadre podem 

apreciar alguns d’aquests canvis de pes relatiu dins la nostra societat. Cal destacar el col·lectiu xinès, que ha 

anat escalant posicions en els darrers anys i en l’actualitat té un pes encara major del que apareix al gràfic del 

2002. Per altra banda, veiem com els immigrants procedents dels països comunitaris han anat perdent 

importància respecte als extracomunitaris. 

 
Font: Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografia actualizada  (col·lecció estudis socials Fundació La Caixa) 

 

  Pel que fa al sexe dels nouvinguts podem identificar algunes pautes de comportament segons 

la nacionalitat. El següent gràfic reflecteix de quin sexe són la majoria dels immigrants a Espanya per 

nacionalitats. Podem apreciar que la religió, la cultura i el paper de la dona als diferents països tenen una gran 

influencia en aquest aspecte. 

 
Font: Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografia actualizada  (col·lecció estudis socials Fundació La Caixa) 

                                                 
2 Veure annex 2, es tracta de la noticia d’obertura de fronteres, a Espanya, cap als treballadors dels nous països de l’est 
membres de la unió Europea.  
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En quant al perfil d’immigrant típic destaquen els joves, solters o no acompanyats per les seves 

parelles. El 60% dels immigrants no comunitaris estan entre els 20 i els 40 anys. Els majors de 65 anys tenen 

poc pes, no arriben al 1%. Tot i així cal dir que aquesta tendència està canviant i està augmentant el número de 

famílies i de menors. Al següent gràfic veiem els residents immigrants segons nacionalitat i grups d’edat. 

Podem comprovar que predominen els adults joves en edat de treballar a totes les nacionalitats. 

 
 Font: Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografia actualizada  (col·lecció estudis socials Fundació La Caixa) 

 
 En quant a l’estatus ocupacional dels immigrants podem afirmar que els que arriben de països del 

tercer món ocupen llocs de treball d’un estatus baix. Ens referim a llocs de treball precaris o marginals que no 

són acceptats per  la població autòctona. Això no és així amb els que provenen dels països desenvolupats, que 

ocupen llocs de treball altament qualificats i especialitzats amb un estatus alt. El següent gràfic reflecteix 

aquesta informació per zones geogràfiques d’origen. 

 
Font: La inmigración extanjera en España, los retos educativos. (col·lecció estudis socials Fundació La Caixa núm. 1   2000) 

Per concloure, cal esmentar que la xifra d’irregulars és un dels trets comuns al nostre país, prova 

d’això és que s’han produït diversos processos de regularització o documentació extraordinaris i no podem dir 

la xifra exacta d’immigrants residents al nostre país, encara que s’han fet estimacions gràcies a dades 

provinents de Sanitat, INEM i altres fonts que permeten comptabilitzar major número d’immigrants. Al 
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següent mapa podem apreciar el nombre d’estrangers amb targeta o autorització de residència en vigor segons 

província en termes absoluts. Destaquen les regions més dinàmiques de la nostra economia, com Madrid, 

Catalunya, el Llevant espanyol i les illes amb els majors nombres d’immigrants.  

 
Font: Anuari estadístic d’immigració 2004 (Ministeri de treball i assumptes socials)  

 

2.3 Causes de l’emigració als països emissors d’immigrants 

Als dos darrers segles han sortit del continent europeu uns 80 milions de persones i en canvi només 

han arribat uns 20 milions d’estrangers3. La principal causa d’aquestes migracions sempre ha estat 

l’econòmica. El creixement de la pobresa relativa, juntament amb l’augment de la desigualtat econòmica entre 

diversos sectors de la població d’alguns països, la degradació del medi; l’atur; la fam; els conflictes bèl·lics, 

ètnics i religiosos i la difusió del nivell de vida d’occident pels medis de comunicació són altres factors que 

donen incentius als habitants de països menys afavorits a emigrar i intentar prosperar per aconseguir una vida 

millor a Europa. 

El següent gràfic, tot hi ésser un supòsit simplificat, ens pot ajudar a entendre les causes econòmiques 

de l’emigració i algunes conseqüències directes. Els treballadors del país receptor d’immigrants  tenen uns 

salaris superiors al del país emissor degut a una major productivitat marginal dels treballadors (w > w). Aquest 

fet atreu a la població del país emissor, que volen tenir uns ingressos majors, provocant una disminució de la 

força de treball en aquest país i un augment al país receptor  (L>L’  i  L<L’). Aquesta reestructuració de la ma 

                                                 
3  La immigración extranjera en España, 2000. Fundació La Cixa. 
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d’obra entre els dos països provoca que els sous s’equilibrin i equiparin a ambdós. En termes generals 

beneficiarà al conjunt ja que els factors de producció estaran repartits d’una manera més eficient. No obstant, 

perjudicarà als treballadors del país receptor i més concretament als del mercat de treball poc qualificat, que 

experimentarà un excés d’oferta de treball amb la conseqüent baixada de sous. Just al contrari del que passarà 

al país emissor. Els empresaris del país receptor sortiran beneficiats mentre que els del país emissor surten 

perjudicats ja que hauran de pagar sous superiors per l’escassa oferta de treball.  

 
 

Font: elaboració pròpia 
 

Dins de cada societat hi ha sectors més predisposats a emigrar, com són: els joves en busca 

d’aventures, els intel·lectuals de qualsevol edat que busquen prosperar i en resum, qualsevol persona que busca 

noves oportunitats. Però en general són aquells que tenen menys aversió al risc, aquells més emprenedors els 

que decideixen emigrar. Podríem dir que emigra el “millor de cada casa” i que els que creen problemes4 als 

països d’acollida solen ser delinqüents ja als seus països, que no tenen por al risc ni res a perdre, d’altres es 

desvien una vegada arribats induïts per màfies, diners fàcils, droga o qüestions de supervivència. Però en 

general aquests són una minoria. El que volem saber realment són les causes d’emigració més específiques de 

les diferents nacionalitats per tal d’entendre millor la seva composició en la nostra societat.  

L’emigració africana al nostre país es notòria. . Els immigrants de països subsaharians emigren 

principalment a causa de les guerres civils i interestatals causades per motius religiosos i econòmics, també per 

les sequeres, les catàstrofes naturals, epidèmies, fam , precarietat, l’absència de democràcia, els conflictes 

                                                 
4 Veure annex 3, és una notícia que tracta la polèmica que es creà al congrés dels diputats sobre el tema immigració vs 
delinqüència, en referència als múltiples robatoris a torres als darrers mesos.   
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locals i per la pròpia supervivència. Tots aquests factors han fet que a molts països es visqui en condicions 

infrahumanes i el diferencial respecte a occident sigui abismal. L’extensió dels medis de comunicació, com ja 

hem esmentat, que han envaït el món rural Africà amb la difusió d’imatges d’Europa “paradís terrenal”, les 

crisis econòmiques que afecten a totes les capes socials, la descomposició política de molts estats s’han 

convertit en poderosos factors d’emigració. Aquesta gent busca millors nivells de vida al nord del Sàhara i 

intenten creuar el Mediterrani per arribar a les costes Espanyoles5 i a la desitjada Europa. Però al conglomerat 

de immigrants procedents de països africans a Espanya destaquen les persones procedents del nord d’Àfrica, 

l’anomenat Magreb, aquests formen un dels col·lectius d’immigrants més importants del nostre país i també a 

Barcelona. Encara que és evident el creixement econòmic d’aquesta regió, la pressió demogràfica és molt gran. 

Les taxes de natalitat són altíssimes i provoquen molta pressió sobre la terra i el treball. Aquest és un dels 

principals factors que determinen l’emigració d’aquesta població. En definitiva, les diferencies econòmiques, 

polítiques, socials i culturals que hi ha amb Europa són les que constitueixen el veritable efecte trucada. 

Entre les causes de l’emigració sud-americana destaca la gran desigualtat social entre la població 

encara que s’intentin aplicar polítiques d’inclusió social, justícia i equitat per fer front a la pobresa i a la 

diferència de classes. A països com el Perú, Equador o Colòmbia, i recentment a Argentina, entre d’altres, la 

inestabilitat política, econòmica i social unit a la corrupció ha reduït dràsticament les perspectives de treball i 

mobilitat social de gran part dels seus ciutadans i per això molts d’ells s’han vist abocats a emigrar. D’altres ho 

han fet per motius polítics. Cal esmentar que els immigrants llatinoamericans no corresponen, en termes 

generals, a les capes socials més desfavorides dels països d’acollida. Diversos estudis posen de manifest que 

els que han emigrat són els que disposen, si més no, de recursos econòmics per a fer-ho. A més, venen amb 

més anys d’escolaritat i molts amb estudis superiors. Tot això és un tret que els diferencia respecte a altres 

col·lectius d’immigrants del nostre país 

Àsia també té un potencial migratori important. És un dels col·lectius d’immigrants més emprenedor, 

sacrificat i ambiciós de tots, això ho hem constatat al treball de camp. Una gran suma d’asiàtics, se’n van del 

seu país per trobar fortuna a Europa, Nord Amèrica, Austràlia, etc. ja que, en els seus països d’origen hi ha 

molt atur causat per l’excessiva pressió demogràfica, que ha fet que a països com la Xina s’exerceixin controls 

                                                 
5 Veure annex 4 i 5, es tracta de noticies sobre els immigrants subsaharians que arriben a les costes canàries i l’evolució de 
les “pateres” detectades a les costes espanyoles. 
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de natalitat. Les diàspores6 suposen un ajut substancial a l’hora de prendre la decisió.  En el nostre país el 

numero de xinesos (més de 35.000 habitants al 20017) va creixent any rere any.  S’ha de dir que la pràctica 

totalitat dels que arriben a Espanya i en general a Europa provenen de la regió xinesa de Qingtian-Wenzhou. 

Els col·lectius de Pakistan, Filipines, Índia o Bangladesh són altres de les potencies migratòries asiàtiques. 

Per concloure, presentem el següent gràfic que mostra la composició d’estrangers amb permís de 

residència en vigor al 2004 al nostre país segons la nacionalitat. Malgrat aquest gràfic no ens dona unes xifres 

exactes degut al nombre d’immigrants il·legals, podem obtenir una idea aproximada de la situació a Espanya. 

 
Font: Anuari estadístic d’immigració del 2004, realitzat pel ministeri de treball i assumptes socials 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6 Diàspora fa referència a un tipus de migració específic, una de les seves característiques és la no assimilació a la societat 
general d’acollida. És a dir, els membres de les comunitats diaspóriques s’esforcen per no perdre ni la seva llengua ni els 
seus vincles ètnics comunitaris i internacionals ja que d’això depèn el seu èxit econòmic i una part important de les seves 
activitats laborals. La diàspora xinesa crea xarxes d’ajuda interna en tots els aspectes però sobretot en l’àmbit financer, així 
s’organitzen per no haver de recórrer a entitats bancàries.  
7  Extret dels documents Cidob sobre les relacions Espanya - Àsia nº3: Comunidades Asiàticas en España. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DELS NEGOCIS ÉTNICS 
 

Malgrat estem tractant un tema on no es poden fer judicis absoluts degut a la naturalesa de l’objecte 

d’estudi, intentarem caracteritzar-los globalment: Els negocis ètnics són una alternativa atractiva i còmoda per 

als immigrants degut a que generalment no necessiten grans quantitats de capital inicial (encara que hi ha 

excepcions com cibercafès, locutoris i alguns restaurants), ni complicats programes formatius. Tot i que a 

l’inici alguns tenen escassa rendibilitat, sobreviuen gràcies a la gestió del factor treball (salaris baixos, 

flexibilitat horària, llargues jornades de treball), i a la reducció dels costos de producció (ús col·lectiu de canals 

de finançament, d’importació i distribució, com en el cas xinès; o recorrent a la fabricació en tallers clandestins 

com els de Santa  Coloma. 8). 

 

3.1 Ubicació 

Les zones on més comerços ètnics s’han obert coincideixen majoritàriament amb aquelles zones en 

què la població és en gran mesura immigrant. Això té una explicació lògica i de tipus social ja que molts 

d’aquests negocis sorgiren inicialment per a cobrir les necessitats específiques dels immigrants. El barri de 

Ciutat Vella és un clar exemple. També hi ha un alt grau de coincidència amb aquelles àrees més deprimides i 

marginades comercialment en èpoques anteriors i és que la crisi és el millor moment per a emprendre.
9 Els 

comerciants ètnics ocupen locals que ja no eren rentables pels autòctons , que són rebutjats per aquests últims a 

causa de les dures condicions laborals que pateixen o que queden buits després de jubilacions. Es tracten, 

doncs, d’activitats econòmiques tradicionals (bars, botigues, etc.), actualment en crisis, que donen oportunitats 

als nouvinguts tan aviat com es van generant vacants, ja sigui per jubilació, tancaments, etc. 

 

3.2 Classificació segons el tipus de producte o servei ofert 

Els negocis ètnics es poden classificar en quatre categories10, amb característiques ben diferenciades. 

Aquestes són: 

1- Negocis de productes dirigits únicament a immigrants com carnisseries i altres productes alimentaris 

o serveis específics (operacions quirúrgiques del col·lectiu xinès per europeïtzar els ulls, etc.). 

                                                 
8 Manel Ollé, professor de la Facultat d’Humanitats de la UPF. 
9 Lucianno Benetton 
10 Classificació pròpia. 
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2- Negocis de productes genèrics dirigits a tota la població com productes tèxtils, locutoris, fruiteries, 

basars, etc. Acostumen a oferir productes i serveis més barats que els equivalents autòctons, com veurem a la 

darrera part d’aquest estudi, per la qual cosa acaben resultant més atractius pels consumidors de la zona, 

sobretot per la gent amb menys recursos. 

3-  Negocis de productes exòtics, és a dir, aquells negocis que intenten treure partit dels seus productes i 

serveis amb un contingut clarament ètnic i vendre’ls al conjunt de la societat com una cosa exòtica i de la que 

en són especialistes (són exemples els kebabs turcs, les perruqueries afro, teteries magrebins, etc.). 

4- Negocis de productes segmentats. Aquests són la darrera part de cadenes d’importació on es vénen 

productes variats que provenen de països amb costos laborals reduïts i de tallers, moltes vegades il·legals, amb 

menors costos de producció, per la qual cosa poden oferir preus més competitius que les botigues autòctones. 

 

3.3. Fases de la creació d’un negoci ètnic 

L’evolució es pot analitzar a partir de dues dimensions: el grau d’especialització dels negocis (tipus de 

negoci) i el grau de concentració residencial de la clientela.  

A partir d’aquí, fem la distinció de 4 possibles fases: 

- Durant una primera etapa, pocs immigrants són els que disposen de capital i motivació suficient per a 

iniciar negocis propis. Això es dóna sobretot quan tenen un projecte migratori de retorn. Aquests, doncs, no 

dediquen esforços en obtenir contactes ni habilitats per a poder iniciar un negoci, ja que l’únic que els 

preocupa és reunir la màxima quantitat de diner. 

- Una segona fase és l’anomenada “nínxol ètnic”. A mesura que passa el temps, el volum 

d’immigrants augmenta. D’igual manera, es va desenvolupant una potencial clientela ètnica que fa que sigui 

viable i rentable l’aparició de negocis ètnics que els proporcionin els serveis i productes específics que 

desitgin. Els diners estalviats a l’etapa anterior com assalariats resulten clau. Paral·lelament sorgeixen altres no 

dirigits a la clientela de la mateixa ètnia però que estan estretament relacionats amb els processos de 

reemplaçament d’empresaris autòctons per jubilació  o situacions de fallida que hem comentat anteriorment. 

- Fins fa poc es pensava que el mercat ètnic només podia sostenir un nombre limitat de negocis, ja que 

la seva clientela (la població immigrant majoritàriament) tenia un  escàs poder adquisitiu. No obstant, 

actualment els comerços ètnics s’estan dirigint cada cop més cap a una clientela diversificada. És així, doncs, 



Els negocis ètnics: el nou petit comerç de la Barcelona cosmopolita? 

 
 

 20

com els negocis d’immigrants aconsegueixen expandir-se cap al mercat general, és a dir, cap a l’open market i 

entren a la tercera etapa. Molts aprofiten la seva especialitat originària del país per a aconseguir-ho. 

- A mesura que el negoci va abandonant la seva clientela ètnica inicial i es va centrant en la població 

general, perd, en molt casos, la seva identitat ètnica i adopta les pautes residencials de la societat on està 

instal·lat. Així, va adoptant “estils de vida” cada cop més semblants als del conjunt de la població, és a dir, a 

poc a poc s’incorporen a la mainstream (economia general) i és quan entren a l’etapa final. Tanmateix, a 

vegades, l’èxit de molt d’aquests negocis rau en evitar precisament adaptar-se al mercat general i mantenir els 

trets distintius i les característiques pròpies.  

L’obertura d’aquests comerços s’està produint en un context de crisis perllongada del petit comerç 

tradicional de base familiar. També cal dir que la temptació d’obrir un comerç es deu al baix preu dels locals 

en carrers desertitzats comercialment, a la mà d’obra familiar i a les mínimes reformes que ells mateixos fan 

amb materials de mala qualitat i barats. 

 

3.4  Mà d’obra 

Els negocis ètnics acostumen a ser intensius en força de treball. Un dels factors que propicia això és el fet 

que molts comerços estan formats per membres d’una mateixa família, això fa que els costos de mà d’obra 

siguin reduïts (no han de comptabilitzar els salaris dels treballadors). La retallada de costos laborals és, doncs, 

molt important (treballen moltes hores i a baix preu). 

D’altres, però, contracten treballadors immigrants en situació irregular pels quals l’economia informal 

constitueix la seva única alternativa. Encara que no siguin irregulars els hi paguen salaris molt baixos però 

reben a canvi una formació que els servirà per a establir el seu propi negoci en el futur. Com majors siguin els 

obstacles que posem als immigrants a l’hora d’integrar-se en l’economia formal i de regular la seva situació, 

més fàcil resulta per als empresaris accedir a mà d’obra barata (els immigrants indocumentats desenvolupen 

diferents rols en els negocis ètnics, ja que són més lleials i estan disposats a treballar més hores a canvi de 

salaris més baixos). Fins a cert punt, però, això també succeeix al petit comerç autòcton familiar, i no per això 

rep el qualificatiu d’ètnic.  

Els immigrants acostumen a situar-se en el nivell més baix de l’estructura ocupacional, en negocis no 

sempre rentables; amb escassos requisits tecnològics; amb poques barreres d’entrada en termes de capital, 
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qualificació, organització i propietat i nuls requisits educatius (es dediquen a la venda al major, sector de la 

confecció, hosteleria...), la qual cosa no vol dir que els immigrants que es decideixen a obrir un negoci tinguin 

un nivell educatiu baix. De fet molts empresaris immigrants que han instaurat la seva empresa en la nostra 

ciutat disposen d’un nivell educatiu mitjà o alt com hem pogut observar en les nostres entrevistes. 

 

3.5 Atenció al client 

En alguns sectors la tecnologia i la informàtica han substituït el personal de molts llocs de treball. No 

obstant, en el sector del comerç encara resulta fonamental la figura del botiguer. Per això, l’atenció al client 

segueix essent un element clau. 

Des d’una òptica general, la comunicació consisteix en el pas d’informació d’unes persones a unes 

altres. El problema és quan no es parla la mateixa llengua. Aleshores, tot i l’existència del que anomenem 

comunicació no verbal (gestos, manera de moure’s, etc.), la comunicació en el comerç desapareix. Això és, en 

gran mesura, el que succeeix en els negocis ètnics i sobretot, com hem pogut observar al treball de camp, en els 

d’origen xinès.  

Ara veurem com allò que es considera important en tot procés comunicatiu no es compleix en el cas dels 

negocis d’immigrants, sobretot allò referent a la figura de l’emissor. De fet, l’eficàcia de la comunicació depèn 

en gran mesura de les característiques de l’emissor, és a dir, el botiguer/a. Si fóssim individus exigents o, 

millor dit, intransigents, exigiríem les següents qualitats en un bon botiguer que fa la seva funció comercial: 

- qualitats cognoscitives 

- qualitats afectives 

L’establiment d’un procés de Feed-back11, essencial en l’acte comunicatiu, no existeix quan no ens 

entenem en un mateix idioma. Si es dóna el cas que tant client com botiguer parlen la mateixa llengua, la 

comunicació sí que és possible però aquesta està carregada, molt sovint, de negativismes12.  

 

 
 

                                                 
11 Procés pel qual cada missatge ha de ser consistent amb la pregunta formulada o la resposta rebuda per part del receptor.  
12 Un negativisme és tot allò que produeix en el client un efecte diferent o contrari a les intencions del venedor. Pot ser el 
fet de no parlar bé la llengua autòctona, una expressió (l’aspecte físic), un gest, una actitud (educació), una situació, una 
circumstància. 
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4. MARC LEGAL 
 

A l’hora de crear un negoci, hi ha un marc legal que pot ser un obstacle o un incentiu per decidir-se a 

portar a terme el projecte empresarial. No obstant, a la ciutat de Barcelona s’ha anat consolidant en els darrers 

anys la tradicional llegenda urbana que els immigrants gaudeixen de prioritats o certs tractes especials a l’hora 

d’establir un negoci. En realitat, és només això, una llegenda, ja que no hi ha diferències entre residents i 

immigrants. La llei és igual per a tothom. És cert, però, que la integració d’aquests és més difícil i es torna 

complicada quan entren en conflicte amb els petits comerciants de determinades zones. 

En aquesta part, doncs, ens encarreguem d’ubicar la situació legal de l’immigrant a través de les lleis 

d’estrangeria, conèixer la pressió que exerceixen els petits comerciants autòctons sobre aquests i, finalment, 

analitzar les infraccions més comunes dels negocis d’immigrants. 

 

4.1 Lleis d’estrangeria   

Els múltiples reglaments i normatives respecte a la immigració són, com podem imaginar, nombrosos. 

Bàsicament, la contractació individual d’un estranger no autoritzat per treballar requereix que el contractant 

sol·liciti una autorització administrativa prèvia per treballar13. La seva concessió depèn de la situació nacional 

de treball, és a dir, estar inclòs als catàlegs trimestrals provincials d’ocupacions de difícil cobertura o acreditar 

la dificultat de contractació del lloc de treball que pretén cobrir-se mitjançant certificat negatiu de la gestió de 

l’oferta per part del servei públic de treball. Només llavors es pot pretendre la contractació d’un treballador per 

aquesta via, Si s’aconsegueix aquesta autorització, el següent pas es la petició, en el termini d’un mes, d’un 

visat de treball i residència, que després de la modificació de la LO 14/03 (25 bis) habilita per exercir una 

activitat laboral o professional per compte propi i per residir. Un cop que entri legalment en territori nacional 

pot subscriure’s el corresponent contracte de treball. Tot això significa que el model de contractació ordinària 

individual és, en realitat, quantitativament marginal. D’aquesta manera, veiem com és de difícil obtenir un lloc 

de treball per la via legal. Aquest és, doncs, un dels motius que troben els immigrants per muntar el seu propi 

negoci i allunyar-se dels tràmits i dificultats que tot aquest procés comporta. 

Així mateix, el sistema contingent és un mecanisme que ha adoptat el govern espanyol per regular 

l’entrada legal de treballadors estrangers a Espanya. Consisteix en l’aprovació d’un nombre determinat de llocs 

                                                 
13  Art. 36.1 LO 4/2000 
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de treball, classificats per camps d’activitat i zona geogràfica, que poden ser coberts per treballadors estrangers 

seleccionats en el seu país d’origen.  L’origen de la política de contingents a Espanya es troba en l’Acord del 

Ple del Congrés del 9 d’abril de 1991. 

Fins la LO 4/00 només s’exigia l’aportació del visat un cop que es comptés amb un informe laboral 

favorable i era, per tant, un mecanisme de regularització per treballadors que estaven a Espanya que tornaven 

al seu país únicament per recollir el seu visat, amb el que queda clar que no servien en absolut per canalitzar i 

organitzar fluxos, sinó per fixar el nombre de persones que havien de ser regularitzades en aquell període en 

concret.. 

 La reforma de la LO 14/03 introdueix dos nous elements, la possibilitat d’establir visats per la recerca 

de treball, que fan possible la permanència en territori espanyol durant tres mesos i la inscripció als serveis 

públics de treball (INEM). Aquests fets, sobretot el primer, són dues de les causes per les quals resulta més 

fàcil introduir-se en territori espanyol. És a dir, qualsevol immigrant amb intenció de dirigir-se al nostre país 

per tal de buscar treball o, si més no, aconseguir un salari major que el del país d’origen, entra al nostre país 

amb un permís de treball. Un cop l’immigrant és dins territori espanyol amb aquest permís, durant els tres 

primers mesos busca residència on establir-se i l’oferta de treball que el converteixi en assalariat. En molts 

casos, però, els treballs no compleixen les expectatives d’ingressos desitjats i, o bé opten per fer un gran 

nombre d’hores extres, o bé decideixen muntar el seu propi negoci; és a dir, convertir-se en treballador 

autònom. 

Bàsicament, el treballador autònom és aquell que treballa per compte propi, és a dir, és qui ocupa de 

forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció a contracte de treball.  

Tràmits necessaris per a poder realitzar activitats lucratives per compte propi: 

- Donar-se d’alta en l’impost d’activitats econòmiques. 

- Inscriure’s en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.  

- Llicència d’obertura d’establiment. 

No obstant, a més d’aquests requisits, cal haver complert els tràmits mencionats anteriorment, és a dir, 

els permisos de residència i treball i no tenir antecedents penals al país d’origen, s’ha d’acreditar la suficiència 

en aspectes relatius a la inversió i la qualificació professional. Tindrà una duració inicial d’un any i podrà ser 
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renovat quan s’acrediti la continuïtat de l’activitat i el pagament de les obligacions tributaries i de seguretat 

social. 

 

4.2 La pressió dels comerciants autòctons sobre els negocis ètnics  

A més d’aquesta pressió legal d’entrada al nostre país, existeix també la pressió dels petits 

comerciants que no dubten en emparar-se a la mateixa tot exercint certa pressió legal i fiscal sobre els petits 

comerciants immigrants, essent molt estrictes davant qualsevol desviació per així poder eliminar la massiva 

competència que se’ls presenta dia rere dia.            

Els comerciants autòctons14, constitueixen una força de pressió important als districtes. No només per 

la seva importància fiscal i econòmica, sinó també per la seva implantació social (vertebrats en un dens teixit 

associatiu) i cultural (promovent tradicions populars).  A més, algunes de les principals associacions de 

comerciants són accionistes de Procivesa, empresa semipública encarregada de gestionar les reformes 

urbanístiques. La seva pressió i influència sobre la política municipal és important. El Consell de Seguretat i 

Prevenció de Ciutat Vella és un consell consultiu on participa l’administració municipal, els cossos de policia i 

entitats veïnals del districte, i en el qual s’informa i es discuteixen qüestions de seguretat ciutadana. Al Consell 

els partits denuncien i l’administració informa d’inspeccions i tancaments de locals marginals i generadors 

d’inseguretat. En aquestes sessions els comerciants autòctons pressionen al Districte per impedir que s’obrin 

comerços d’immigrants i es sancionen els ja existents que contemplen alguna irregularitat. Els responsables 

municipals admeten que no existeix discrecionalitat a l’hora de concedir llicències o sancionar establiments, ja 

que es tracta de procediments reglats, per tant, conclouen que estan obligats a concedir les llicències 

d’obertures si es compleix la normativa. En una sessió el regidor tanca la discussió emplaçant  a una solució a 

mig termini per erosionar l’activitat marginal que representen els comerços d’immigrants.  

Algunes associacions de veïns també exerceixen pressió en contra dels negocis ètnics. Ho fan 

plantejant queixes formals a l’ajuntament, i difonent pels medis de comunicació el seu malestar per diverses 

problemàtiques15.  

 
                                                 
14 Veure annex 7: Entrevista al Secretari General de la Fundació Comerç Barcelona. Ens aporta informació respecte als 
comerços d’immigrants a la ciutat. 
15 Veure annex 6, noticies de la polèmica suscitada per l’associació de veïns per un Eixample sostenible contra els 
comerços xinesos al barri de l’Eixample. Alguns col·lectius la qualifiquen de xenòfoba.  
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4.3 Les infraccions  

A la taula següent, podem observar les infraccions més comunes comeses pels immigrants en la seva 

activitat empresarial.  

Evolució de les infraccions comeses pels comerciants immigrants (2003-2005) 

 
Font: Comunicat de Premsa de la Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum. Gabinet de Comunicació, oficina 
de Premsa. 

 

Entre les infraccions més comeses destaquen: infraccions en seguretat i qualitat dels productes16 

(conservació, emmagatzematge, condicions d’higiene tant de locals com productes, etc.); infraccions en 

l’etiquetatge i envasament de productes (idioma de l’etiquetatge, indicacions obligatòries referents als 

ingredients, procedència, etc.); incompliment en la documentació (permisos i llicències municipals, etc.) 

informació (horaris, descomptes, etc.), i llibres comptables; i per últim, les infraccions relacionades amb la 

vulneració de drets lingüístics. Cal mencionar que totes aquestes infraccions coincideixen amb les queixes que 

més ens han manifestat els consumidors i botiguers al llarg del treball de camp.  

 

 

 

 

                                                 
16 Veure annex 8, es tracta de la noticia de la intercepció per part de la policia a Madrid d’aliments d’origen xinès en mal 
estat.  
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4.3.1 Els horaris 

És ben cert que a Barcelona, depenent de la superfície i de l’objecte de l’activitat comercial, els 

establiments queden sotmesos a un nombre d’hores i de dies d’obertura comercial determinats per llei17. 

Aquesta, bàsicament determina que els establiments comercials no poden obrir entre les 22.00h i les 7.00h els 

dies 24 i 31 de desembre i han d’avançar l’horari de tancament a les 20.00h; a més, poden romandre oberts un 

màxim de 12 hores (un total de 72 hores com a màxim els dies feiners) i un total de 8 dies festius i/o 

diumenges en tot l’any. A més, han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig18, 11 de setembre i 25 

de desembre. La majoria dels establiments que caracteritzen el comerç immigrant, pertanyen al grup denominat 

botigues de conveniència
19 , els quals gaudeixen d’algunes exclusions de l’horari general: poden obrir un 

mínim de 18 hores diàries però s’atenen a les mateixes pautes de tancament de l’establiment els 4 dies 

mencionats abans. 

De la mateixa manera que els comerciants han de complir els horaris, també els han d’anunciar; és a 

dir, els establiments comercials han d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al 

públic, fins i tot amb l’establiment tancat. Qualsevol acte contrari als horaris d’obertura o la no indicació dels 

horaris, comporta cometre una infracció tipificada com a lleu. En cas que el comerciant reincidís en qualsevol 

dels dos fets o fes publicitat d’obertura del seu establiment en un dia no permès, estaria cometent una infracció 

greu o molt greu; aquest últim, en cas que l’empresa infractora superi la quota del 20% en un sector determinat 

de l’activitat comercial. 

L’import de la sanció ve graduat tenint en compte:  

- la superfície de venda de l’establiment  

- la pertinença a una gran empresa o grup empresarial  

- el volum de vendes  

- la quantia del benefici il·lícit obtingut com a conseqüència de l’actuació infractora 

- el grau d’intencionalitat de la infracció 

- el termini de temps durant el qual s’hagi estat cometent la infracció i la reincidència.  

                                                 
17 Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials. 
18 Veure treball de camp, anàlisi sobre els comerços oberts el dia 1 de maig del 2006. 
19 Botigues de conveniència: establiments comercials amb superfície neta de venda no superior als 500m2  i que 
distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre els articles següents: llibres, diaris i revistes; productes d’alimentació; 
discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han d’estar oberts al públic un mínim de 18 hores 
diàries. Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 157, Plà d’Usos de Ciutat Vella. 
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Si l’empresa o grup d’empreses a què pertany l’establiment supera el vint per cent de la quota de mercat 

en el conjunt de Catalunya, s’ha d’aplicar la sanció corresponent en el grau màxim. Així, els imports són: 

• Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 60.000 euros. 

• Les infraccions greus, amb una multa d’entre 60.001 euros i 300.500 euros. 

• Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 300.204 euros i 600.000 euros. 

Posteriorment, en la part dedicada a l’anàlisi empíric dels comerços immigrants a Barcelona, es tracta 

la violació o no d’aquesta llei. No obstant, una infracció molt comuna però a la pràctica poc castigada, és la no 

indicació de l’horari que segueixen. 

 

4.3.2. Els preus 

 De la mateixa manera que tots els comerciants estan obligats a indicar l’horari d’obertura, també ho 

estan a exhibir el preu de les mercaderies que es troben exposades al públic, només en el cas d’un preu molt 

elevat en relació als preus dels altres productes venuts estaran exempts, ja que es considera que pot ser causa 

objectiva d’inseguretat per a l’establiment de què es tracti. 

 La informació d’aquest consisteix en indicar la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb 

impostos inclosos i despeses de tramesa, si n’hi ha , referit a la unitat del producte a la venda i també el preu 

per unitat de mesura. En qualsevol cas, s’ha d’indicar amb claredat i de forma diferenciada l’import de tota 

classe de descomptes, així com el dels increments en el preu derivats dels règims de finançament i els costos 

addicionals per raó de serveis, accessoris o d’altres conceptes similars. 

  
4.3.3. L’idioma 

La Llei de Política Lingüística, la qual va entrar en vigor fa tres anys, estableix, bàsicament, que tant 

l’etiquetatge com totes les informacions que els comerciants estan obligats a exhibir i facilitar (horaris 

comercials, reduccions de preus, ofertes especials, informacions dels productes, factures, etc.) han de constar 

tant en català com en espanyol.  

           
 
           La següent targeta és un exemple 
           d’incompliment d’aquesta llei: 
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Des de l’entrada en vigor d’aquesta llei (any 2003), l’Agència Catalana del Consum ha imposat 

169.550 € en sancions per vulneració de drets lingüístics, xifra que suposa el 3.95% del total de 4,2 milions 

d’euros en sancions imposades per incompliments de la normativa de consum. Les inspeccions s’han fet 

sempre a partir de les denúncies presentades pels consumidors, o bé, quan s’han instat des de l’Agència, s’han 

realitzat en el marc de campanyes inspectores de consum que també tenen en compte altres aspectes com la 

publicitat enganyosa, l’etiquetatge o el control de productes insegurs.  

Només el 4,3% dels establiments inspeccionats per incompliments lingüístics són finalment 

sancionats i és que, la immensa majoria dels establiments, el 95.6%, s’ajusta a la normativa abans d’iniciar-se 

l’expedient sancionador o durant la tramitació d’aquest. 

Evolució de les denúncies de política lingüística a les capitals catalanes (2003-2006) 

Font: Comunicat de Premsa de la Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum. Gabinet de Comunicació, oficina 
de Premsa  

 

 Tant els expedients sancionadors resolts com l’import de les multes per vulneració de drets lingüístics 

han experimentat un creixement en els tres anys d’aplicació de la llei de política lingüística. Aquest augment, 

però, s’ha de valorar en relació a una intensificació de tota l’activitat sancionadora de l’Agència Catalana del 

Consum (ACC) i tenint en compte que no només s’inclouen als comerços ètnics sinó a tots els comerços en 

general. 

 En la totalitat de les denúncies presentades per motiu d’infraccions de drets lingüístics en matèria de 

consum, l’ACC procedeix –prèviament a l’inici de les inspeccions- a enviar cartes d’emplaçament als 

establiments denunciats, atorgant-los un termini de dos mesos per procedir a l’adequació a la normativa.  
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4.3.4. Inspeccions: cas pràctic20
 

Una zona de gran afluència de comerços d’immigrants és la compresa entre els carrers de Trafalgar, 

Gran Via de les Corts Catalanes, Pau Claris i Passeig de Sant Joan. 

Segons el darrer cens d’activitat de la zona hi ha 560 locals comercials (bars, botigues, magatzems...). 

Durant l’any 2005 es van realitzar 104 inspeccions a la zona per part dels serveis tècnics del Districte de 

l’Eixample. D’aquestes es va procedir a 27 tancaments per diferents motius: 

- manca de llicència 

- manca de control inicial 

- activitat no adequada 

Les últimes dades proporcionades des de l’1 de gener de 2006 fins el 7 d’abril de 2006 són les següents, hi 

ha hagut un total de 150 inspeccions21.  Pel que fa a la “campanya de control magatzems”, que és sovint la més 

problemàtica, tenim els següents resultats: 

Resultats de la campanya magatzems

10%

44%22%

24%
tancaments cautelars

cessaments

condicionaments

arxiu

 
Font: Dept. d’Atenció al Ciutadà del Districte de l’Eixample 

 

Des de febrer d’aquest mateix any fins a abril hi ha hagut un total d’exactament 102 inspeccions, degut a 

les pressions que l’ajuntament ha rebut per part d’associacions com l’Associació de veïns per un Eixample 

sostenible22: 

- 8 + 2 (que encara resten pendents) han estat tancaments provisionals, és a dir, s’ha tancat locals en 

què s’ha observat una especial perillositat per manca d’elements de protecció contra incendis i/o 

excessiva càrrega de foc) 

- 46 cessaments, normalment per no disposar de la llicència necessària. 

                                                 
20 Informació proporcionada pel Departament d’Atenció al Ciutadà del Districte de l’Eixample. 
21 Veure annex 9. És una noticia sobre les inspeccions i tancaments que va dur a terme l’ajuntament de Barcelona a la zona 
de Trafalgar. 
22 Veure noticies de l’annex numero 6, relacionades amb les denuncies d’aquesta associació. 
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- 22 per condicionaments, és a dir, deficiències subsanables: manca de requeriments higiènics, etc.  

 

 

Així doncs, per tal de concloure el nostre anàlisi del marc legal podem afirmar que aquest és el mateix 

per a tots. No hi ha avantatges segons la nacionalitat del comerciant i les irregularitats que es presenten 

diàriament són conseqüència de la difícil integració d’aquests comerços situats en barris tradicionalment 

comerciants amb uns rols específics amb bases fermes que xoquen amb cultures que no en disposaven i que, bé 

per la pressió dels autòctons o per la tradició dels nouvinguts, els quals volen obrir-se pas tot repetint els 

models de petits comerços del seu país d’origen, estan fent moure tant el marc legal com l’urbanístic, deixant 

cada dia més clar, que compleixen tot allò que els permet ésser reconeguts com a “legals” en un marc que, cada 

dia, troba més llacunes per omplir. 
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5. FINANÇAMENT 
 

Durant les primeres etapes els empresaris recorren als seus propis estalvis, o bé a crèdits gratuïts o 

amb reduïdes taxes d’interès procedents de familiars i amics, els quals s’estableixen a través de mecanismes de 

confiança i constitueixen  les principals fonts de capital financer. Obtenir finançament a través de mecanismes 

informals és beneficiós durant les primeres etapes, encara que pot acabar limitant el creixement de l’empresa a 

mitjà i llarg termini. Per això, a mesura que el negoci es va expandint és cada vegada més probable que s’operi 

a través d’institucions formals de finançament.  

Desgraciadament, l’empresari sovint ha de plantar cara a dificultats per a poder demostrar a les 

institucions financeres el potencial econòmic i la solvència del seu negoci. De fet, independentment de quin 

sigui l’origen ètnic de l’empresari, moltes petites empreses presenten aquest tipus de problemàtica en el 

moment d’obtenir finançament procedent dels mercats de capitals formals, simplement per la dificultat de 

quantificar els riscos del seu negoci. Les entitats bancàries consideren que els riscs són massa elevats i per això 

exigeixen als negocis d’immigrants que presentin de manera regular la comptabilitat , les quotes a la Seguretat 

Social, el pagament d’impostos, etc. La problemàtica, doncs, ve donada pel fet que no tots els negocis ètnics 

estan disposats a assumir els costos que suposa l’accés al finançament formal. En resum, la percepció que els 

bancs i altres institucions financeres estan menys familiaritzades amb el modus operandi d’aquests negocis o 

discriminen les minories ètniques, redueix notablement la contribució que els mercats de capital formal fan en 

aquests sectors. Per aquest motiu, els immigrants es veuen amb la necessitat de cercar altres mètodes de 

finançament alternatius. Una des les opcions que tenen per a obtenir recursos és la generació de les “cadenes 

emprenedores” amb abundants transaccions dins del mateix col·lectiu ètnic i sistemes de crèdit paral·lels al 

bancari. Es crea, doncs, una important interdependència econòmica en el nucli d’aquestes comunitats.  

 En aquest apartat volem oferir un petit anàlisi de les dificultats, si es que existeixen, dels immigrants a 

l’hora de sol·licitar algun servei bancari; començant pels serveis que sol·liciten i analitzant breument 

l’imminent adaptació de les entitats financeres per fer front a aquesta nova tipologia de clients, caracteritzats 

per necessitats específiques i diferents de les de la resta. 
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5.1 Quins productes financers sol·liciten?  

A. Comptes corrents i llibretes d’estalvi 

D’acord amb un dels escassos estudis de camp existents sobre la banca i la immigració, realitzat pel 

Gabinet d’Estudis Socials de Barcelona, un dels productes que més sol·licita la població estrangera a les 

entitats financeres és la llibreta d’estalvis. Aquest gabinet, va realitzar un estudi sobre una mostra 

d’immigrants, als quals se’ls va fer una sèrie de preguntes sobre aspectes relacionats amb els productes 

financers que sol·liciten per tal de saber quin percentatge d’aquests ho obtenen finalment. Com pot observar-se 

a la següent taula, un 78.6% de les persones immigrants entrevistades ha sol·licitat i obtingut una llibreta 

d’estalvis. Els que han preferit obrir un compte corrent representen el 46.4% del total. Tenint en compte que la 

suma dels dos supera el 100%, això vol dir que una part significativa del col·lectiu ha sol·licitat i obtingut 

ambdós serveis. 

Productes financers sol·licitats i obtinguts 
 Sol·licitat Obtingut 

Obertura de compte corrent 46,4% 100% 
Obertura d’una llibreta d’estalvis 78,6% 100% 

Font: Gabinet d’Estudis Socials de Barcelona 
 

El fet que el 100% dels que han sol·licitat esmentats productes o serveis els hagin obtingut  sembla 

provar que les entitats financeres no posen especials traves a aquest tipus d’operacions. Pel que fa a les 

exigències requerides als sol·licitants, la majoria dels immigrants declaren que se’ls ha demanat un document 

d’identificació. En general, el passaport i/o permís de residència són els únics documents demandats per la 

majoria de les entitats. No obstant, una part significativa de les persones entrevistades per aquest estudi (30%), 

també se’ls ha demanat que mostressin la seva nòmina, cosa que rarament es fa si el sol·licitant té la 

nacionalitat espanyola i únicament demana obrir un compte corrent. 

B. Crèdits, targetes de dèbit i de crèdit. 

 Les targetes de crèdit i de dèbit constitueix un dels productes que més sol·liciten els immigrants. En 

l’estudi del Gabinet d’Estudis Socials, la proporció de persones que han sol·licitat una targeta de dèbit supera 

el 80%, mentre que els que han demanat una targeta de crèdit casi representen el 70%. Molt menor és el 

percentatge de persones immigrants que han sol·licitat un crèdit (personal o d’habitatge). En aquest cas, la 

proporció de sol·licitants és del 35,7%, tal com mostra la taula següent: 
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Productes financers sol·licitats i obtinguts 
 Sol·licitats Obtinguts 

Préstec personal 35,7% 40% 

Targeta de dèbit 81,5% 51,9% 

Targeta de crèdit 69,2% 23.1% 

Font: Gabinet d’Estudis Socials de Barcelona 
  

El tipus de documents exigits als immigrants que han sol·licitat un crèdit són la presentació del permís 

de residència, la nòmina i la declaració de la renta. Així mateix, a una part significativa d’aquests (37,5%), 

se’ls ha demanat també l’aval d’una persona autòctona client de l’entitat. En quant als demandants de targetes 

de dèbit o de crèdit, encara que en un principi no se’ls ha exigit la presentació de cap tipus de documentació 

específica, només han facilitat productes mencionats als immigrants amb saldos bancaris considerats suficients 

i que portin temps com a clients i/o tinguin la seva nòmina domiciliada a l’entitat. 

C. Altres serveis 

 Ordenar una transferència bancària i canviar moneda estrangera són alguns dels serveis que 

acostumen a utilitzar els immigrants amb menor intensitat tot i que molts d’ells fan arribar una part 

significativa dels seus ingressos a les famílies residents en els seus països d’origen. Aquesta escassa utilització 

dels serveis, s’observa en la taula següent: 

Productes financers sol·licitats i obtinguts 
 Sol·licitats Obtinguts 

Ordenar una transferència bancària 17,9% 100% 

Canviar moneda 14,3% 100% 

Font: Gabinet d’Estudis Socials de Barcelona 
 

 Així doncs, es corrobora la presència cada vegada més nombrosa d’entitats alternatives a la banca. Pel 

que fa a la documentació que se’ls exigeix per realitzar aquest tipus de tràmits, a la majoria dels immigrants 

se’ls ha demanat el permís de residència i en alguns casos també el document d’identificació, generalment el 

passaport. 
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5.2 La posició de Bancs i Caixes 

  Al marge de l’incipient augment de demanda de productes més sofisticats per part dels immigrants, 

intensitat i velocitat de la qual dependrà en gran mesura de la seva adaptació i integració social més o menys 

ràpida, la veritat és que en aquests moments la quantitat total enviada cada any pels immigrants als seus països 

d’origen ascendeix a més de 706 milions d’euros, repartits en 1.9 milions d’operacions. D’aquestes, més de 

615 milions les gestionen les empreses de remeses, amb més de 1,68 milions d’euros en remeses, mentre que 

els bancs i caixes només mouen 91 milions d’euros anuals en 220.000 girs. Què estan fent els bancs i caixes 

per captar nous clients entre la població immigrada? 

 

5.2.1 El negoci de les remeses 

 Tot i que les entitats com el Banc Popular, Santander Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya o La 

Caixa23 han fet campanyes per tractar d’assolir major quota de mercat en l’enviament de diners als països 

d’origen, encara queda molt per fer. 

 El marketing de les agències de transferències és molt més visual i directe. El fet que es trobin junt a 

locutoris i ofereixin serveis addicionals a l’enviament de diners, com la comunicació directa amb la família 

receptora, són alguns dels factors pels que molts immigrants els prefereixen a la banca tradicional. A això 

s’uneix una major confiança en aquestes companyies, que els proporcionen major rapidesa i seguretat en les 

remeses, fet que els hi atorga un clar avantatge competitiu davant de  les entitats financeres. 

 A Espanya existeixen 51 empreses autoritzades per enviar remeses, entre les que destaquen alguns 

gegants del sector com Western Union Universal Envíos, RD Money Transfer o Money Gram a les que els 

bancs i caixes semblen haver-se proposat captar una part de la seva quota de mercat. 

 

5.2.2 Productes complementaris 

 Malgrat tot, la diferència actual de quota no sembla preocupar en excés a les entitats financeres 

espanyoles, ja que a mesura que els immigrants van integrant-se sol·liciten serveis i productes financers 

complementaris que només els bancs i les caixes poden oferir. Algunes entitats ja han començat a reaccionar. 

 

                                                 
23  Veure annex 10. És tracta d’un anunci publicitari de La Caixa per tal de captar clients al negoci de les remeses. 
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El Banco Popular, en campanya 

A principis de l’estiu el Banco Popular, que porta molts anys treballant amb el col·lectiu 

d’immigrants, va presentar la seva nova campanya de remeses amb la que pretenia captar, en 6 mesos, 10.000 

nous clients. Sota l’eslògan “la seva família, molt més a prop de vostè”, el banc ofereix, en cas de defunció, 

una assegurança de repatriació de tots els clients que realitzin un mínim de cinc transferències amb el seu 

servei Trabex. 

SSCH: oficines i targetes especials 

El Santander ha optat per una política similar, tot i que inicialment no pretén integrar als immigrants 

en la seva xarxa d’oficines. El 2001, el banc va posar en marxa International Express, una oficina exclusiva per 

ciutadans extracomunitaris. A més, compta amb la targeta Maestro International Express, un servei exclusiu 

per aquests clients, que facilita la transferència de diners a les seves famílies. 

BBVA i La Caixa, més ràpid. 

Mentre que l’estratègia seguida pel Banc Popular busca integrar als immigrants com un col·lectiu més 

de l’entitat i el Santander desenvolupa un treball més lent també amb vistes a convertir, tot i que a llarg 

termini, als immigrant en clients habituals, l’objectiu del BBVA o de la Caixa es centra en conquerir una 

important quota en el mercat de les transferències, amb menor esforç financer i al marge del seu negoci 

tradicional. 

Així doncs, l’impacte de les noves necessitats creades pels immigrants comprèn des de les reformes 

legals fins les financeres. No obstant, aquest no és el principal impacte, ja que els que més  ho han 

experimentat són els petits comerciants, com veurem tot seguit al següent apartat. 
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6. TREBALL DE CAMP 

Per tal de donar un salt qualitatiu en l’elaboració del treball, obtenir una visió més directa i propera de 

la realitat que estem estudiant i contrastar la teoria amb la pràctica hem decidit entrar en contacte amb l’objecte 

de la nostra investigació: els negocis ètnics, mitjançant tres estudis de camp24. Aquests han consistit en: 

- Obtenir informació de primera mà fent una sèrie d’enquestes25.  

- Fer una recerca de comerços ètnics oberts el dia 1 de Maig, Dia del Treballador, que incomplissin la 

llei d’horaris comercials. 

- Anàlisi comparatiu dels preus dels supermercats ètnics amb els botiguers autòctons i les grans 

superfícies. 

 

6.1 Enquestes  

Des d’un inici volíem tenir en compte tot el treball fet prèviament en el disseny de les enquestes, ja 

que aquestes són la prova empírica de tot allò explicat; reforcen les nostres afirmacions i els hi dóna 

credibilitat.. Aquestes van ser realitzades a una mostra significativa de 50 comerços ètnics, 100 consumidors i 

50 negocis autòctons dels districtes de Ciutat Vella i Eixample per tal d’obtenir una base de dades. En principi 

no vam delimitar la mostra a aquests dos districtes, sinó que vam visitar altres barris com el de Sants, les Corts 

i Gràcia, però vàrem veure que la concentració de negocis ètnics que hi havia en els districtes escollits era 

excepcional, així que vam decidir centrar la mostra en aquestes dues zones per tal de fer un treball més acurat i 

ser més eficients. 

Per a assolir els nostres objectius i obtenir unes dades fiables vàrem tenir molta cura en l’elecció de la 

mostra. Volíem informació sobre la població de Ciutat Vella i l´Eixample, tant pel que fa als consumidors com 

pel que fa als comerciants autòctons i ètnics. Per  això, vam triar una mostra, que va ser la part representativa 

d’aquesta població que realment vam examinar per a obtenir informació. Vam evitar mètodes de mostreig que 

representaven biaixos o errors sistemàtics, ja que afavorien a algunes parts de la població enfront d’unes altres 

i, per tant, donaven motiu a la predicció d’uns resultats determinats. Així doncs, no ens vam basar ni en una 

mostra de voluntaris, en què les persones es trien a si mateixes en resposta a una crida general ni en una mostra 

                                                 
24 Els gràfics d’aquests tres estudis són d’elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades, tret que s’indiqui el 
contrari. 
25 Veure annex 11, on podreu trobar una còpia dels tres tipus d’enquestes realitzades. 
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Classificació dels negocis segons la procedència de l'empresari a 
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de conveniència, en què és l’enquestador, és a dir, nosaltres, qui triem. L’única manera, per tant, que teníem 

d’obtenir dades fidels a la realitat era basar-nos en una mostra aleatòria simple, que consisteix en “N” 

individus d’una població escollits de manera que qualsevol conjunt d’individus de la població tinguin la 

possibilitat de convertir-se en la mostra realment seleccionada. 

 

6.1.1. Negocis ètnics 

Entre els cinquanta negocis ètnics entrevistats ens hem trobat que la majoria havia estat amb el seu 

negoci obert a Barcelona entre un i sis anys, malgrat haver arribat aquí amb anterioritat. Això ens confirma que 

els negocis ètnics són un fenomen recent a la ciutat i que els immigrants treballen com assalariats durant uns 

anys abans d’obrir-los. La mostra significativa que hem obtingut d’aquests dos districtes es classifica segons la 

seva procedència, tal i com podem veure al següent gràfic: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cal tenir en compte que vàrem realitzar les entrevistes aleatòriament, entrant a negocis que ens 

semblaven ser propietat d’immigrants, per tant, el número d’entrevistes per nacionalitat26 es correspon amb els 

més abundants al carrer. Podem afirmar que predominen els empresaris asiàtics, seguit dels magrebins i 

finalment els sud-americans. Entre els entrevistats hi ha negocis de tot tipus, els més destacats són: 

supermercats de queviures, locutoris/Internet, basars, souvenirs, tendes de roba, sabateries, fruiteries, 

perruqueries, bars de kebabs, restaurants, pastisseries i carnisseries. 

                                                 
26  Veure annex 12. Allà podreu trobar dues taules amb el rànking de nacionalitats estrangeres  als barris de Ciutat Vella i 
Eixample. 
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Els següents quadres mostren un estudi acurat sobre els negocis ètnics al districte de Ciutat Vella 

realitzat per la Fundació CIDOB27 al 2001, on classifiquen el total d’aquests negocis segons la seva activitat 

comercial, i segons la nacionalitat dels empresaris. Veiem com les dades respecte a l’origen es corresponen 

amb l’evidència empírica que hem esmentat. Comprovem, doncs, que el resultat del nostre estudi no s’allunya 

gaire de la realitat. 

            

 

Hem de remarcar el nivell d’estudis dels propietaris que ens van atendre, molts ens van manifestar que 

tenien estudis superiors o secundaris. No obstant, en moltes ocasions l’entrevistat  no era el propietari del 

negoci sinó empleat o familiar i dins aquest grup destaquen els que no tenien estudis o els tenien primaris. 

Hem d’esmentar també que la gran majoria dels treballadors i propietaris amb els que tinguérem contacte en 

les entrevistes eren homes.  

Un 80% dels enquestats manifestava tenir família a Barcelona. Aquest fet ens indica que  la major part 

dels immigrants no tenen intenció de tornar als seus països d’origen. A més, un 68% afirmava tenir familiars 

treballant al negoci, això vol dir mà d’obra gratuïta. És un percentatge inferior al del que ens esperàvem però 

és precís indicar que dins del 32% restant estan inclosos tots aquells que tenen amics íntims o persones de 

molta confiança de la seva mateixa nacionalitat, als que la majoria anomenava cosins, treballant amb ells o 

com a socis. El salari era, en alguns casos, relatiu (no tenien una paga mensual fixada). Malgrat la dificultat 

d’extreure informació degut a l’escepticisme i por dels comerciants vers les nostres preguntes hem pogut 

                                                 
27  “Les activitats comercials dels estrangers  al districte de Ciutat Vella” 2002,  realitzat per la Fundació CIDOB. 
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descobrir que el sou d’un treballador d’un negoci ètnic no vinculat familiarment a l’empresari rondava entre els 

600 i 800€ mensuals, superior al salari mínim interprofessional.  

Familiars implicats al negoci

68%

32%

Si

No

 

 

Un 78% tenia el seu negoci instal·lat a un local de lloguer front al 22% que el tenia de propietat. Això 

és degut a que no tenen el capital suficient per comprar-lo. Pel que fa a la procedència dels productes que 

venen o que empren als negocis veiem com les importacions són significatives, sobretot a restaurants, basars, 

sector tèxtil... A les botigues de queviures predominen els productes nacionals encara que també tenen molts 

d’importació. Les fruiteries tenen productes nacionals o de conreu propi . En general, molts comerços 

alimentaris realitzen les seves compres a grans superficies com el Makro. I d’altres, tenen els seus propis 

canals de proveïment. 

  

Tipus de pertinença dels 
locals

78%

22%
Llogat

De propietat

    

Procedència dels productes que venen 
al public o utilitzen als negocis

32%
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Impo rtació
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Les raons que van portar als entrevistats a muntar un negoci  són la necessitat d’obtenir majors 

ingressos, i per tant ascendir a l’escala social i l’aprofitament d’avantatges comparatius a l’hora d’obrir un 

negoci, que no tindrien en altres sortides laborals. Els que disposen de més d’un negoci no centren la seva 

activitat en un mateix sector, així doncs, un exemple és el d’un pakistaní que era propietari d’un 

locutori/Internet, d’un bar turc, i d’una tenda souvenir. 

Quan parlàvem del finançament, en la majoria dels casos evadien el tema. Malgrat això un 32% ens 

va confessar haver demanat en alguna ocasió un crèdit al banc i no haver tingut cap problema. La majoria dels 
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casos es tractava de crèdits petits per comprar algun vehicle, viatjar al seu país, fer alguna petita reforma, etc. 

Suposem que molts més han estat els que han demanat crèdits però no ens ho han volgut dir pel fet no haver-ho 

aconseguit, entre altres raons.  

Ha demanat alguna vegada un 
crèdit?

32%

68%

Si

No

 

 

En l’àmbit econòmic més de la meitat dels enquestats manifesta no afectar-li la competència  d’altres 

negocis ètnics. En la nostra opinió la realitat no és així, i menys a nuclis com Ciutat Vella, on hi ha zones amb 

molta concentració de negocis ètnics.   En quant al tipus de consumidors que freqüenten aquests negocis 

afirmen que tant immigrants com barcelonins consumeixen per igual, segons el tipus de negoci inclús més 

barcelonins que no pas immigrants. Són una excepció aquells comerços especialment dirigits a immigrants. 

Al llarg de tot el procés del treball de camp hem descobert que diverses ètnies se centren més en un 

tipus de negoci que altres. Ja sigui per la naturalesa de la seva ètnia, o perquè disposen d’avantatges absoluts o 

comparatius respecte altres immigrants, la realitat ens mostra que un xinès, per exemple, té més predisposició a 

muntar un restaurant, una sabateria o un basar que no pas un magrebí. Els immigrants magrebins no es 

caracteritzen per tenir un esperit emprenedor. Acostumen a tenir petits supermercats, carnisseries, teteries o 

locutoris telefònics/internet on acostumen a atendre majoritàriament als membres de la seva ètnia.  

Els nombre de negocis dirigits pels empresaris sud-americans estan en ple creixement. Aquests han 

trobat un forat en el mercat de productes i serveis exòtics o típicament llatins (escoles de ball, hostaleria...), 

encara que també estableixen molts locutoris i cibercafés.  

  El col·lectiu més nombrós i actiu és el d’empresaris asiàtics. La majoria dels negocis ètnics estaven 

dirigits per asiàtics. Els tipus de negoci que acostumen a muntar són múltiples i diversos. Els xinesos van 

començar a obrir restaurants xinesos, però a mesura que es va saturar el mercat van començar a diversificar les 

seves activitats, obrint tendes al major i al menor de roba, calçat, supermercats de menjar exclusivament xinés, 

basars o tendes de regals especialitzades en productes barats importats de Xina, vinculats a les seves 
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companyies d’importació i exportació, tot aprofitant els avantatges comparatius (ma d’obra abundant i barata). 

Els pakistanesos, indis, etc. s’han especialitzat en supermercats, basars i bars. 

 Més de la meitat afirma tenir bones expectatives de futur, la resta expressa tenir males expectatives. 

Cap ens ha manifestat tenir unes perspectives molt bones, en canvi, dos ens revelaren que són molt negatives. 

 

5.1.2. Negocis autòctons 

Les enquestes a aquest sector ens han permès obtenir una visió de l’impacte que ha suposat la 

proliferació dels negocis ètnics als comerços de la ciutat de Barcelona. Pel que ens han dit, un 42% dels 

comerços han vist reduït els seus ingressos i  un 56% no veu amb bons ulls l’aparició i massificació d’aquests 

negocis, ja que creuen que perjudiquen a la seva zona comercial. Aquestes dades es poden veure reflexades als 

gràfics següents: 

S'han vist modificats els seus beneficis 
per l'augment de  negocis ètnics en les 

proximitats de l seu?

42%
58%

Si

No

Els negocis ètnics perjudiquen la 
imatge de la seva zona comercial?

56%
44% Si

No

 
 

I conseqüentment a aquestes queixes, un 22% ha denunciat alguna vegada un d’aquests comerços per 

incomplir alguna norma i suposar, per tant, una competència deslleial. Però malgrat les queixes, només un 20% 

aproximadament s’ha vist obligat a modificar aspectes del seu negoci com poden ser el preu, la qualitat o 

diversitat de productes. També els hi vam fer una sèrie d’afirmacions a les quals ells ens donaven la seva 

posició. Tot i haver tot tipus de respostes, podem afirmar que majoritàriament estan en contra, encara que 

aquesta opinió es veu influenciada per les conseqüències negatives que ha portat l’aparició d’aquests 

establiments en les seves pròpies botigues. En els gràfics següents es pot observar la seva valoració:  
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   Com bé s’acostuma a dir “el respecte és mantenir el dubte i no expressar-lo”. Aquesta és l’actitud de 

la majoria de comerciants barcelonins que no es veuen del tot perjudicats pels negocis ètnics. La major part de 

botiguers pensen que els immigrants no compleixen amb totes les normatives, tal i com hem vist als gràfics 

anteriors, però no els denuncien sistemàticament, només una quarta part opta per aquesta via legal i perquè 

veuen com els seus negocis es veuen perjudicats directament. Es tracta d’establiments amb productes idèntics 

als dels negocis ètnics com, souvenirs, fruiteries, botigues de queviures, etc. La resta mai els ha denunciat 

perquè creuen que no són competència directa per ells ja que la qualitat dels productes i l’atenció al client no 

tenen punt de comparació.  

Un botiguer ens deia “que visqui tothom, els immigrants també tenen dret a guanyar-se la vida. A mi 

els que em fan nosa són els d’aquí ”. Això ho explicava respecte a les grans superfícies i centres comercials. 

Com ell diu, “els supermercats grans han matat els petits comerços de barri, el que passa és que encara no 

ens han enterrat”. Botiguers indignats com ell, sí que han presentat alguna queixa a l´Ajuntament però 

“l´Ajuntament és sord i no té cura”, ens comenta referint-se al poc cas que fan les autoritats sobre aquest tema. 

1-  Fan competència deslleial 
2-  No paguen impostos 
3-  No compleixen horaris 
4-  Són il·legals 
5-  No compleixen les ordenances  

municipals (deixalles, higiene,        
etc.) 
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5.1.3. Consumidors 

Amb les enquestes als consumidors hem obtingut una gran varietat de respostes tant pel que fa la 

freqüència del consum, com les raons que han impulsat als compradors a consumir en aquests establiments. 

Aquests gràfics donen una visió clara dels nostres resultats: 

Intensitat amb la que  acudeix a comprar a 
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Veient l’últim gràfic podem afirmar que la majoria de consumidors que decideixen comprar en un 

negoci ètnic ho fan pels seus horaris (la seva flexibilitat horària és un factor clau per molts consumidors, ja que 

estan oberts quan altres ja han tancat), per la seva proximitat i pel preu. No ho fan, en canvi, per la qualitat, ja 

que només el 4% dels enquestats afirma acudir per aquest motiu. Pensem que aquesta minoria es refereix a 

aquells serveis en els quals el comerciant és especialista perquè és originari del seu país o cultura. Són 

exemples diversos menjars o serveis de perruqueria, massatges, etc. El més consumit d’aquests negocis són 

productes d’alimentació (principalment fruites i verdures i envasats: bosses de patates, llaunes, etc. ) i begudes, 

en la seva majoria alcohòliques, tal com ens comentava un jove de 23 anys: “els dissabtes a les dues de la 

matinada és obligatòria la visita al “badulake” per a poder fer el botellón”. Els productes càrnics i el peix 

gairebé mai són comprats en aquest tipus d’establiments, mentre que les fruites i verdures sí.  

La valoració de la seva proliferació també ha sigut molt diversa entre els enquestats. Tot i no ser del 

tot positiva, tampoc ha estat tant negativa com la dels negocis autòctons. En els gràfics que es mostren a 

continuació es pot observar la diferència d’opinions entre els consumidors: 
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La majoria dels que pensen  que és negatiu l’augment d’aquest tipus de negocis ho fan perquè creuen 

que no compleixen amb les normatives d’higiene i neteja dictades per l’ajuntament, a més no estan d’acord 

amb que visquin molts immigrants a un mateix pis i que no s’adaptin a la cultura autòctona. Però en moltes 

ocasions hem detectat comentaris i actituds xenòfobes entre els més negatius, fins i tot alguns d’ells s’han 

confessat una mica racistes. A la majoria dels entrevistats li és indiferent aquest fet mentre que un 35% ho 

valora com a positiu. Cap dels enquestats s’ha referit a aquest fenomen com a molt positiu. Una de les 

observacions més rellevants és el fet d’adonar-se que les respostes varien molt en funció de l’edat. Així, la gent 

jove és més conformista amb la proliferació dels negocis d’immigrants, tot el contrari de la gent d’edat 

avançada. Entre els adults de mitjana edat ens hem trobat respostes de tot tipus.  

Finalment, varem realitzar un anàlisi per determinar si hi havia una relació entre el nivell de renda i la 

seva despesa en aquests negocis. 

Despesa mensual a comerços ètnics
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1- Els negocis ètnics eliminen llocs de 

treball a la població autòctona 
2- Els comerços ètnics degraden el 

meu carrer/barri/ciutat 
3- La majoria dels negocis ètnics 

incompleix les normatives (estètica, 
etiquetatge, llengua, higiene, 
cíviques...) 

4- Suposen competència deslleial per 
als comerciants autòctons 

5- Posen en perill molts sector de la 
nostra economia (calçat, tèxtil...) 
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Despesa a comerços ètnics segons el nivell de renda
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En aquest gràfic la variable explicativa és el nivell d’ingressos de les persones enquestades. Esperem 

que doni una explicació de la despesa que aquestes fan en els negocis ètnics, que és la variable resposta. 

Intuïtivament, podríem pensar que un increment de renda comporta un major consum i, per tant, una major 

despesa; però de seguida un s’adona que succeeix a la inversa, en considerar-se els productes dels comerços 

ètnics com a béns inferiors per gran part de la població. Així, els resultats van ser com esperàvem: les persones 

amb una renda entre 500 i 1000 €/mensuals són les que més gasten en aquest tipus de negocis, és a dir, hi 

destinen una major proporció del seu salari. El primer punt del gràfic es tracta d’una observació atípica, ja que 

es distingeix de l’aspecte general del gràfic. Això té una explicació, entre el grup d’entrevistats amb una renda 

inferior a 500€ es trobaven nens i joves que no treballaven. El gràfic té una tendència negativa. Aquesta 

associació ve donada perquè valors superiors al promig d’una de les variables acompanyen a valors inferiors al 

promig de l’altre, és a dir, a major renda, menor despesa en comerços ètnics i viceversa. Així, a trets generals 

les variables tenen una relació lineal i bastant forta, tret de l’observació atípica comentada que es distancia de 

la recta imaginària que els uneix. 

Per a la realització d’aquest gràfic ens hem trobat amb algunes dificultats. Tement que alguns no 

voldrien donar a saber la seva renda exacta, vam confeccionar les respostes en forma d’intervals. Tot i així, 

algunes persones es van negar a respondre’ns. Aleshores, vam estimar el seu nivell d’ingressos mitjançant la 

pregunta que vam fer referent al nivell d’estudis. Així, per a estudis inferiors vàrem suposar que cobraven entre 

500 i 1000 €/mensuals; els que tenien de secundaris, entre 1000 i 1500 €/mensuals i els d’estudis superiors,  

entre 1500 i 2000. Per altra banda, un cop agrupats els individus segons el seu interval d’ingressos 

corresponent, vam calcular la mitjana de les despeses que aquests fan en els negocis ètnics. Per aquest motiu 

1- (0-500€] 
2- (500-1.000€] 
3- (1.000-1.500€] 
4- (1.500-2.000€] 
5- (2.000-2.500€] 
6- (2.500-3.000€] 
7- + de 3000€ 
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tenim un punt per a cada interval i no 100 punts, que seria el que ens hauria sortit si haguéssim considerat els 

valors de cada individu per separat referents a (X= renda, Y= despesa).  Sabem, doncs, que el gràfic no s’ajusta 

a la realitat completament però ha la manera més pràctica de veure la correlació entre ambdues variables.    

6.2 Experiència-estudi dia 1 de Maig, festa nacional del treballador 

 Efectivament, un dels nostres inicis en el treball de camp, va ser conèixer la realitat d’aquests 

comerços i, havent-nos informat sobre el marc legal i coneixent les infraccions més usuals, trobarem 

interessant comprovar si realment en qualsevol de les dates observades com a dies de prohibit obrir els 

comerços d’immigrants restaven oberts. La investigació fou motivada pel que molts veïns i botiguers dels 

barris barcelonins estudiats en el nostre treball, realitzaven queixes constantment de què els comerços 

d’immigrants obrien fins a altes hores de la matinada o bé en dies que havien de guardar festa. 

La taula següent mostra les principals dades i observacions recollides el dia 1 de Maig, que 

seguidament comentarem: 

Referència de comerços d’immigrants oberts el dia 1 de Maig al barri Eixample de Barcelona 
Carrer Tipus de Comerç Procedencia/cultura Obert? 

Arc de Triomf Llibres, CD’s, etc. Xinesa Si 
Trafalgar Supermercat Xinesa No 
Girona Supermercat Xinesa Sí 
Casp Ciber Xinesa Si 
València Basar Xinesa Sí 
Independència Sabateria Xinesa Sí 
Cartagena Locutori Pakistanesa Sí 
Lepanto Fruiteria Llatinoamericana Sí 

Font: elaboració pròpia 

  

Com podem observar, a tots els carrers seleccionats prèviament varem trobar qualque negoci ètnic 

obert. Al carrer Trafalgar, més conegut com el chinatow de Barcelona no hi varem trobar cap establiment xinès 

obert. Això es degut a que en aquella zona es dediquen majorment al sector tèxtil i en un dia de festa rarament 

obtindran beneficis perquè la gent no surt a comprar. Així doncs, amb aquesta experiència hem pogut 

comprovar que, en efecte, molts incompleixen el calendari laboral establert, i per tant, la legalitat. Molts 

s’excusaven dient que esperaven rebre mercaderies de camions, i que en quant arribessin tancarien. D’altres 

només optaren per obrir fins al migdia. 
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 Una botiguera barcelonina del carrer Provença ens va atendre durant el nostre estudi. El seu negoci 

restava obert el dia d’investigació i com, que els comerços d’immigrants asseguraven no entendre l’espanyol ni 

el català, ens vam dirigir a aquest negoci per tal que ens expliqués el motiu d’obertura essent festa nacional. 

L’empresària assegurava que hi havia una ordenança que contemplava que les superfícies menors a 100m2 

podien obrir quan desitgessin (aquella superfície tenia 33m2).  

En realitat, bars, restaurants i bodegues poden obrir tots els dies de l’any però no els comerços de 

conveniència, objecte del nostre estudi. Aquest negoci estava donat d’alta a la Seguretat Social com a negoci 

d’alimentació i bodega; fet que permetia jugar a dues bandes a l’empresària. 

 La mateixa botiguera ens comentava que molts comerços propers, quan eren denunciats per obrir en 

franges horàries no contemplades legalment, el temps que transcorre fins que la inspecció es porta a terme 

acostuma a ser de dos mesos. Durant aquest temps, molts comerciants intenten obtenir les llicències 

necessàries i així, un cop es realitza la inspecció, l’administració no troba cap irregularitat. Fet que perjudica 

als botiguers del mateix barri, que senten que fins que no s’ha recorregut a la via legal, han estat fent beneficis 

i guanyant clients en perjudici dels botiguers barcelonins. 

 

6.3 Comparativa de productes homogenis entre comerços 

 Un altre dels aspectes que volíem investigar era la diferència de preus; és a dir, durant la nostra 

experiència entrevistant a botiguers i consumidors, molts ens comentaven que la relació qualitat-preu no es 

corresponia. En definitiva, que comprar en un petit comerç ètnic resultava més car que comprar en una gran 

superfície o en petits comerços tradicionals del barri. 

 Per investigar aquest fet, vam triar una mostra aleatòria de 5 comerços ètnics, 5 botiguers autòctons de 

l’Eixample i 2 grans superfícies (ja que aquest últim tipus de superfícies acostumen a presentar uns preus força 

homogenis). Com podem observar a la següent taula, les grans superfícies ofereixen preus més baixos, mentre 

que els petits comerços no poden oferir preus tant competitius. Aquest fet ve donat, bàsicament, perquè les 

grans superfícies mouen una quantitat de mercaderies molt superior a la dels petits comerços, per la qual cosa 

poden explotar millor les seves economies d’escala, distribuint els seus costos fixos (local, impostos, costos 

laborals, etc.) entre les diferents mercaderies i oferint un preu molt competitiu. 
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Posteriorment als preus de les grans superfícies, ens trobem amb els preus dels productes que 

ofereixen els negocis ètnics. Aquests disposen d’uns costos laborals inferiors als comerços autòctons degut a 

que empren mà d’obra barata (amics no regularitzats o familiars), fet que els suposa uns costos generals 

inferiors als de la competència, éssent possible uns preus més reduïts. El més usual, és trobar un propietari que 

consta com a únic treballador, el qual contribueix a la Seguretat Social, IRPF, etc. emprant, però, més mà 

d’obra en realitat. Per tant, els botiguers autòctons representen l’últim esglaó pel que fa a la competitivitat de 

preus, fet que els resta clients i és el motiu principal de queixa d’aquest col·lectiu, ja que no poden retallar els 

costos de la mateixa manera que ho fan els immigrants perquè no es tracten, majoritàriament, de negocis 

familiars. 

Comparativa de preus entre els diferents comerços (en €) 
Productes Carrefour Caprabo Comerços ètnics  

(mitja de preus) 

Botiguers barcelonins 

(mitja de preus) 

Tomàquet solís, 
brik 400gr 

0.45 0.45 0.60 0,70 

Coca-cola 2l. 1.35 1.21 1.30 1,65 
Llet sencera 
Pascual 1l. 

0.78 0.77 0.85 1,00 

Aigua Natural 
Fontvella 1.5l. 

0.49 0.45 0.50 0,80 

Arròs SOS 1kg. 1.11 1.13 1.30 1,40 
                Font: Elaboració Pròpia 
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7. CONCLUSIONS 

 

Ens trobem dins una nova Barcelona, la Barcelona del segle XXI, la ciutat cosmopolita i mediterrània 

que ha patit grans canvis al seu paisatge urbà i comercial i en aquest treball ho hem fet palès. Des que vam 

començar la recerca fins al dia d’avui, la nostra visió sobre els comerços ètnics no solament ha canviat, sinó 

que s’ha enriquit significativament.  

En primer lloc, trobem la causa de la proliferació d’aquests negocis en l’arribada massiva i creixent 

d’immigrants al nostre país durant els últims anys degut, principalment, als grans contrastos d’oportunitats que 

hi ha entre els països d’origen i el nostre país. A part dels motius econòmics de l’emigració, molts decideixen 

moure’s a Barcelona pels nexes familiars que tenen. Les intencions d’ascendir en l’escala social del país 

receptor i la il·lusió per prosperar és un altre tret característic que condueix a aquesta proliferació la qual és, 

juntament amb el fenomen de la immigració, un fet molt recent a Espanya.  

Al nostre país, a diferència d’Estats Units i de gran part dels països de l’Europa occidental,  la proliferació 

d’aquests negocis ha sorgit amb la terciarització de l’encomia i, per tant, no plantegen la mateixa problemàtica. 

Els nombrosos tòpics i estereotips divulgats entre la societat respecte a que els immigrants gaudeixen de 

certes prioritats i avantatges per part de l’Administració són falsos. La llei és igual per a tots i no discrimina ni 

afavoreix per qüestió d’ètnia. No obstant, sí és cert que l’Administració té una especial sensibilitat cap al 

col·lectiu dels immigrants per tal d’integrar-los dins la societat tot aplicant polítiques socials.  

En quant a l’incompliment o no que aquests fan de la llei, no podem generalitzar que el col·lectiu 

immigrant les incompleixi sistemàticament. Si bé és cert, que molts fan ús de la picardia per intentar reduir el 

cost dels tributs: són molts els que donen d’alta el seu negoci com a fruiteria i en realitat venen tota classe de 

productes, els que fan canvis de titularitat de les botigues per aconseguir exempcions fiscals, o els que no 

asseguren els empleats, etc. També és cert, però, que molts compleixen la legalitat íntegrament i que tots 

aquests tòpics i estereotips són difosos, en molts casos, per col·lectius contraris als ètnics per qüestions 

relacionades amb la competència. 

Les múltiples queixes dels ciutadans que qüestionen el civisme dels negocis ètnics estan realment 

fonamentades (deixalles mal ubicades, camions descarregant a les voreres, insuficiència en la higiene i 
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manteniment, ruptura del cànon estètic de les zones comercials, etc.) i trobem que es produeixen per les 

diferències culturals. Als seus països d’origen duen a terme negocis en aquestes o pitjors condicions i existeix 

un important buit legal en tots els aspectes esmentats, per tant, estan acostumats a aquest rol i per això ho duen 

a terme aquí, és la seva manera de treballar. Cal doncs, assessorar i fomentar plans d’integració dirigits als 

comerciants ètnics de Ciutat Vella i l’Eixample, que han estat el nostre objecte d’estudi, i s’haurien de 

comprometre per tal d’implicar-se més en el compliment de les normes i l’orde establert a la nostra societat.  

Darrere d’associacions com “Veïns per un Eixample sostenible”, que ha polemitzat molt als darrers mesos 

amb el col·lectiu xinés de la ciutat, hem trobat algunes intencions de desgast polític cap a l’equip de govern de 

l’ajuntament a part de les obvies queixes fonamentades cap a aquest col·lectiu. És un exemple de que moltes 

vegades els motius polítics són els que veritablement fan desembocar la polèmica cap al negocis ètnics. 

Pel que fa a l’organització i l’evolució dels negocis ètnics, ens hem adonat que la majoria, a l’inici, 

dirigeixen els seus productes cap als membres de la seva comunitat però a poc a poc es van obrint al mercat 

general. Així, tot i que a algú li pugui sobtar, són precisament les seves estratègies comercials o, en molts 

casos, la seva manca d’estratègia el que els permet mantenir-se en peu i anar guanyant, a poc a poc, quotes de 

mercat cada cop majors. No obstant, no tots poden obrir-se al mercat general ja que existeixen nombrosos 

negocis que han optat per dirigir-se únicament al col·lectiu immigrant. Per altra banda, l’augment de la 

competitivitat entre ells la pal·lien autoexplotant-se (treballant moltes hores) i diversificant allò que venen. En 

efecte, podem concloure que els negocis ètnics es diferencien dels autòctons en aspectes tan essencials com les 

estratègies de supervivència al mercat, emprant ma d’obra familiar entre d’altes. 

Una de les majors dificultats rau en el seu finançament. Molts estalvien durant anys treballant com a 

assalariats, d’altres aprofiten les cadenes emprenedores per la creació del seu negoci ja que el finançament 

formal és quantitativament marginal per al col·lectiu immigrant. A més, es troben amb importants dificultats 

per obtenir determinats productes bancaris, com per exemple targetes de crèdit. D’altra banda, les entitats 

bancàries han alleugerit les traves tot facilitant micro-crèdits. Per exemple, s’estan adaptant i oferint nous 

projectes o productes a empresaris estrangers com, “Barcelona Activa” o “Fundació Un sol món de Caixa 

Catalunya”. Aquestes, a més, s’afanyen per captar el nou negoci de les remeses que envien els immigrants als 

seus països d’origen. 
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Durant el treball hem observat les dues cares d’una mateixa moneda. Per una banda, la proliferació 

d’aquests negocis té efectes negatius sobre els comerços autòctons, ja que suposa una competència important 

per aquells que ofereixen un producte similar (fruiteries, petits supermercats, souvenirs, etc.). Com hem pogut 

comprovar, ofereixen preus més competitius i en horaris més amplis. No obstant, els consumidors resulten 

afavorits d’aquesta proliferació perquè l’augment de la competència suposa una davallada dels preus. De la 

mateixa manera, ens hem adonat que les persones amb rendes més baixes són les que realment surten 

afavorides ja que es conformen amb la qualitat dels productes i serveis d’aquests negocis i són les que més 

despesa  en fan. 

Per altra banda, l’auge d’aquests negocis suposa l’aparició d’un nou mercat, d’una nova demanda que 

propicia l’aparició de nous productes i serveis, que diversifiquen i dinamitzen l’economia de la nostra ciutat, 

destinats exclusivament a ells. 

Un altre aspecte positiu és l’ajuda que els comerços d’immigrants suposen a la resolució de la crisis 

que fa uns anys patia el petit comerç de barri degut a la proliferació de les grans superfícies. Així, els 

immigrants lloguen els locals que els barcelonins no volen i fan reviure barris com el del Raval  i d’altres 

zones de Ciutat Vella aportant-li un aire exòtic i alternatiu que resulta molt atractiu per turistes i barcelonins, 

evitant que es creïn nuclis degradats i abandonats.  

  Un sector format tant per comerciants com per consumidors no accepta aquest nou tipus de comerç, 

no ja per qüestions econòmiques, sinó lamentablement, per motius racistes i xenòfobs. Els comerciants 

autòctons, en alguns casos, fan front a aquesta competència a través del rebuig i el racisme 

  Valorem de forma positiva l’augment dels negocis ètnics ja que signifiquen la creació d’una nova 

classe mitjana entre els immigrants que donarà pas a les futures generacions a tenir una educació secundaria i 

universitària. Si aconseguim, doncs, que els fills d’aquests immigrants accedeixin a estudis superiors i 

mantinguin un bon coneixement de les seves llengües d’origen, estarem creant un preuat capital humà 

susceptible de ser contractat per les multinacionals del nostre país. 

 En definitiva, estem convençuts que la proliferació dels negocis ètnics és un primer estadi que 

possibilita la integració dels immigrants en la nostra ciutat.  Trobem, doncs, que les perspectives de futur per 
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aquests negocis són bones, malgrat que el seu augment desmesurat pugui comportar la saturació d’aquest 

mercat.  
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10. ANNEXOS 

ANNEX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: El País, edició The New York Times, Dijous, 20 Abril 2006. 
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ANNEX 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: diari ADN, divendres 10 de març del 2006, pàg. 11 
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ANNEX 3 

 

 

             
Font: Diari El Pais, Dijous 25 Maig 2006 
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ANNEX 4 

 

 
Font: Diari El Pais, Maig 2006 
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ANNEX 5 

 
 

Font: Diari ADN, Dilluns 13 de març del 2006 
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ANNEX 6 

 

Vecinos del Eixample de Barcelona se quejan de la inseguridad e indisciplina 

provocada por algunos comerciantes chinos 

BARCELONA, 27 Abril (EUROPA PRESS) 

     Los vecinos y comerciantes de la Dreta de l'Eixample de Barcelona reclamarán al Distrito que actúe ante la 
indisciplina viaria y los problemas de inseguridad que han provocado en las últimas semanas algunos de los 
múltiples comercios de origen chino de la zona.  
     Según los vecinos, los comercios al por mayor de productos textiles de origen chino provocan algunos 
inconvenientes como camiones aparcados encima de la acera u ocupando zonas azules para carga y descarga 
pasándose del límite horario. Además, algunos vecinos también se han quejado de peleas nocturnas y atracos 
en comercios chinos por parte de inmigrantes de la misma nacionalidad. 
     En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample, 
Víctor Apolinarios, explicó que en el próximo Pleno del Consejo del Distrito pedirán que se tomen medidas 
contra estos incidentes. 
     Además, Apolinarios explicó que por lo menos tres comerciantes de origen chino se han dirigido a la 
asociación para pedir orientación y ayuda para establecer negocios en la zona y denunciar presiones por parte 
de personas de su misma nacionalidad.  
    Por su parte, la presidenta de la asociación de comerciantes Nou Centre Nou, Josefina Bobadilla, explicó 
también a Europa Press que cada vez hay menos comerciantes catalanes y que los chinos que se establecen no 
se adhieren a la asociación. 
     Según ella, la cuestión de la inseguridad no es la que más preocupa a los vecinos, ya que, de momento, la 
violencia sólo se da entre inmigrantes de origen chino. Lo que más molesta a los vecinos es que los camiones 
de carga y descarga suban encima de las aceras, rompiendo los bordillos, y se pasen del límite horario en las 
zonas azules. 
     Bobadilla denunció que algunos comerciantes tienen estudiadas las rondas de los vigilantes de las zonas 
azules y pagan "lo mínimo" para no ser multados. Esta problemática se incrementa los viernes, cuando la zona 
se convierte en "un show", ya que vienen camionetas desde todas partes, incluso Francia, para cargar género 
para vender en los mercadillos del fin de semana. 
     Por su parte, fuentes de la Guardia Urbana aseguraron a Europa Press que no hay una problemática 
"especial" en la zona y que se multa a todos los vehículos que se detecta que incumplen la normativa. Las 
mismas fuentes, sin embargo, sí admitieron que a menudo las camionetas son muy largas y aparcan en los 
chaflanes con el morro encima de la acera para no sobresalir demasiado. 
     Igualmente, fuentes de Barcelona Serveis Municipals, que se encarga de la vigilancia de las zonas verdes y 
azules, explicaron a Europa Press que no tienen constancia oficial de quejas de los vecinos y otros 
comerciantes de la zona por este motivo. Sin embargo, sí admitieron que puede haber "cierta picaresca" al 
controlar las rondas de los vigilantes, algo que la empresa pública no puede evitar.  
     A pesar de todo ello, la presidenta de la entidad reconoció que los comerciantes chinos pagan el alquiler de 
sus locales, "son muy trabajadores" y "no necesitan a nadie, se lo hacen todo y no contratan a nadie que no sea 
chino". 
     La presidenta de Nou Centre Nou se mostró escéptica respecto a la actuación del Ayuntamiento o la 
Guardia Urbana y lamentó que los comerciantes de origen chino no se integren ni adhieran a la asociación. 
"Esto es Chinatown", lamentó, y añadió que "a veces me siento extranjera en mi propia calle". 
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SOS Racismo ve xenofovia en las protestas de vecinos del Eixample contra comercios chinos. 
 

Portabella rechaza la demanda de la oposición de que se limite la apertura de locales 

BLANCA CIA / JESÚS GARCÍA  -  Barcelona  
EL PAÍS - 07-04-2006  

Las protestas y movilizaciones anunciadas por la Asociación por un Eixample Sostenible contra los comercios 
chinos en ese barrio de Barcelona no tienen ninguna justificación: son xenófobas. Con esa rotundidad se expresaba ayer la 
organización SOS Racismo a propósito de las protestas y alertaba de que actitudes de ese tipo pueden poner en peligro la 
convivencia. Responsables del distrito optaron por intentar calmar los ánimos de todas las partes, pero dejando claro que no 
limitarán la actividad comercial de los ciudadanos chinos si sus establecimientos se ajustan a la normativa y tienen todos 
los permisos, según dijo el segundo teniente de alcalde, Jordi Portabella. 

"El problema real existente es un problema comercial, de competitividad de un mercado libre, y por tanto esconder 
esto detrás de argumentos de convivencia, de defensa del comercio tradicional y de pérdida de identidad del barrio es una 
actitud racista que pone en peligro la convivencia", sostiene el comunicado de la organización. Basan esa opinión en que 
nunca se han producido manifestaciones de vecinos con esos argumentos por el boom inmobiliario o por la proliferación de 
franquicias internacionales de bares y comercios. "Ninguna asociación comercial utiliza esos argumentos para denunciar el 
precio abusivo de los locales del centro de la ciudad", añade, tras lo cual destaca que eso sólo se hace cuando se trata de 
comerciantes extranjeros extracomunitarios. 

SOS Racismo defiende la actitud del Ayuntamiento de Barcelona de no poner otros límites a la actividad comercial 
de los ciudadanos chinos y de defender la igualdad de derechos en favor de la cohesión social. 

Desde el distrito se intenta apaciguar el clima, aunque se ve con preocupación la actitud de algunos grupos políticos 
en torno al problema. "Lo que no se debe hacer es calentar una asamblea", explicó un responsable del Eixample a propósito 
de las intervenciones de un consejero de CiU en la reunión que convocó esa plataforma el pasado martes, movimiento del 
que las asociaciones de vecinos del entorno se están desvinculando. 

Fuentes del distrito argumentan, por ejemplo, que el porcentaje de problemas o irregularidades en los locales 
regentados por chinos es del 16%, cuando la media del resto es del 21%. 

El segundo teniente de alcalde y presidente del distrito del Eixample, el republicano Jordi Portabella, rechazó ayer 
la posibilidad de poner en marcha un plan de usos para evitar la proliferación de comercios chinos en el barrio tal como 
pide Convergència i Unió. Portabella argumentó que los planes de usos sirven para regular el tipo de establecimientos que 
se instalan en una zona, pero que esta regulación no puede hacerse "en función del territorio del que proceden los 
propietarios de los comercios". 

"¿Es que los chinos sólo tienen tiendas de todo a cien?", se preguntó el edil. Y advirtio de que la comunidad china 
afincada en los entornos de la calle de Trafalgar, en el lado derecho del Eixample (conocida popularmente como 
Chinatown), regenta negocios de todo tipo: restaurantes, zapaterías, centros de masajes y tiendas de ropa. 

Descartado el plan de usos, Portabella apostó por otro método para evitar las suspicacias de los vecinos: hacer 
inspecciones para comprobar que estos locales "cumplen la normativa". En este sentido, desvinculó la polémica de la 
próxima retirada de unos 60 rótulos en establecimientos de la calle Trafalgar, que incumplen la normativa en esta materia. 
"No tiene nada que ver con su procedencia", añadió. 

Convergència i Unió replicó ayer que, si el plan de usos comercial ha sido "útil y efectivo" en la Rambla, también 
puede serlo en los entornos de la calle Trafalgar. Joaquim Forn, concejal convergente adscrito al Eixample, consideró 
"vergonzoso" que, después de meses de protestas, el Ayuntamiento "todavía no se haya reunido" con los vecinos del barrio. 
El otro partido de la oposición en el consistorio, el PP, instó "al Ayuntamiento, al Estado y a la Generalitat" a poner fin a 
los comercios chinos que se encuentren en situación irregular. 
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ANNEX 7 

 

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS, SECRETARI GENERAL DE LA FUNDACIÓ “BARCELONA 

COMERÇ” 

 

 

“NO HEM DE CRIMINALITZAR EL FORANI” 

En José Luis es dedica a l’ assessorament jurídic i fiscal i, a més a més, és el secretari general de la fundació.  

Com va néixer la Fundació Barcelona Comerç? 

     La Fundació Barcelona Comerç neix des de la perspectiva territorial, ja que el comerç exerceix una activitat 

en un territori determinat. A Barcelona, el conjunt d’associacions i federacions que formen part del que 

s’anomenen eixos comercials, un bon dia, s’aglutinen en una fundació. Per tant, la Fundació uneix els 17 eixos 

comercials de la capital de Barcelona. És una entitat jurídica de naturalesa privada sense ànim de lucre.  

L’ Associació és un ens per a defensar col·lectivament el comerç i promoure’l a la ciutat de Barcelona. 

 

Perquè els comerços decideixen unir-se a la Fundació? 

     S’associen per a crear sinèrgies i així poder dur a terme accions promocionals cap al consumidor, volen que 

aquest sigui fidel.  

La Fundació és de caire territorial (no sectorial) per combatre problemàtiques com il·luminació, seguretat 

ciutadana, neteja, l’arranjament de la via pública... Promoure la compra conjunta de mitjans publicitaris... 

S’associen en un moment determinat a causa de la proliferació de les grans àrees comercials perifèriques com 

Glòries, la Illa, Barnasud, centre comercial de Motigalà...(aquestes àrees tenen un perfil molt arrelat a França i 

ara han desertitzat alguns centres comercials del centre de Barcelona). Aquest es el principal camp d’actuació 

de la Fundació. Per això, vam determinar que el “negocis de barri” havien d´oferir un bon servei, atenció 

personalitzada, preus competitius... 

 

Restringeix l’entrada d’immigrants la Fundació? 
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     No, al contrari. Ara els immigrants també s’ estan incorporant a les associacions. Dues o tres persones de la 

Junta Directiva de l´Associació del Raval són estrangers: un hindú, un pakistanés i un marroquí.  Així, si els 

immigrants pertanyen a una associació tenen les mateixes obligacions i això els permet gaudir dels mateixos 

drets que els altres associats. Les entitats associatives generalment són voluntaristes i és, doncs, la voluntat del 

comerciant el fet de pertànyer o no. 

 

 Quins eixos d’ actuació té? 

     Els eixos d’actuació són tots els esmentats anteriorment. Així, les associacions fan de pont entre 

l’Administració i l’administrat. Si no treballessin plegats no podrien fer front al cost que té un espot publicitari 

(ara les televisions locals apropen els comerços al consumidor). Comprem espots, per exemple, de 20 segons a 

7,5 € en cadenes com 25tv o 40 € a BTV. Això està proper a la capacitat econòmica que pot tenir un 

establiment mitjà. La seva imatge millora i guanya notorietat. Així, per exemple, es creà l’ eslògan del carrer 

de Sants, que diu “el carrer comercial més llarg de tot Europa”.  Es preten aglutinar el comerç de barri en 

relació als altres operadors perifèrics 

 

Estan els comerciants autòctons preocupats per la proliferació dels negocis ètnics? 

     Realment, la nostra preocupació ve donada no tant pels comerços d’immigrants sinó per les àrees 

comercials de les que abans parlàvem. Els negocis d’immigrants s’estan adaptant i integrant millor en els 

nostres barris, gràcies a una regulació cada cop més estricta. Per tant, estem creant un bon “matrimoni” entre el 

comerç autòcton i forani, que en la seva major part es dedica a l’alimentació o basars, i que han proliferat en 

zones d’economia dèbil o marginades.  

 

Però s´haurà vist perjudicat el comerç autòctom, no? 

     Cal puntualitzar. Tota competència, quan està reglada, és bona. El que cal és el compliment de la normativa 

vigent. Amb les regles de joc clares per a tothom, tots podem guanyar.  No hem de criminalitzar el forani. 

Sempre hi ha gent que incompleix, però això succeeix en ambdós bàndols, si és que podem parlar de bàndols. 

Hi ha gent que opera bé i gent que ho fa malament.  

     Sempre ha existit el comerç de conveniència (opencor) i ara a aquest tipus s’han afegit els negocis ètnics, 

que s’estenen bastant aviat. Tenen, no obstant, un perfil més descurat. No hi ha hagut, doncs, la sensació de 

descarnar al comerç tradicional . 

Abans de la llei d´horaris era una anarquia (venien alcohol a qualsevol hora i sense vigilar d’edat) però encara 

avui hi arriben queixes perquè no compleixen els horaris estrictament. 

 

Quina és l´actitud dels consumidors? 

     A l’inici el comprador sempre ha tingut una actitud de rebuig enfront del que no és propi. Això a anat 

cambiant. Però això és qüestió de cultura. Encara que tingui els seus detractors, el comerç crea qualitat de vida 

i benestar, ja sigui regentat per un català o per un inmigrant. 
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A quin públic/consumidors van dirigits aquests negocis? 

     A l’inici, els immigrants organitzen el comerç en funció de la població autòctona que hi ha d’aquell país 

determinat, per exemple, tenir una  fleca amb pa bolivià compleix un servei social des de la perspectiva de 

desarrelament que una persona pot tenir en abandonar el seu país; per això el col·lectiu que va a comprar a 

aquest establiment és el propi d´aquell país. Això mateix ho hem viscut a Espanya. El fet que a Barcelona es 

vengui, per exemple, sobrassada de Mallorca no perjudica les vendes de botifarra catalana.  
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ANNEX 8 
 

 

 
Font: Diari El Pais 
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ANNEX 9 
 

 
Font: Diari “La Razón” Dissabte 4 Març 2006 
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ANNEX 10 
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ANNEX 11  
 

ENQUESTA ALS COMERÇOS ÉTNICS 

 

Barri: 

Carrer: 

Tipus de negoci: 

Procedència: 

Any arribada a Espanya: 

En quin barri resideix? 

Te família aquí? 

És vostè el propietari o empleat : 

Any establiment del 1er negoci: 

Nivell d’estudis: 

Salari dels empleats: 

Familiars implicats al negoci: 

Motius perquè va crear el negoci: 

En quin idioma està el rètol del negoci: 

Es tracta d’un local alquilat o de propietat: 

Inversió inicial al negoci: 

Ingressos bruts al mes: 

D’on provenen els productes que ven majoritàriament? :     Importació    Nacionals 

Ha demanat alguna vegada un crèdit al banc en Espanya? Li han concedit? 

Quines són les principals traves o problemes que ha trobat al nostre país per establir el seu negoci? 

Li ha afectat la competència d’altres negocis ètnics a la zona? 

Com decideix els preus dels seus productes? Per norma els posa mes barats que altres comerços 

autòctons? 

En alguna ocasió ha estat denunciat per algun veí? causes 

Quina classe de consumidors compren al seu negoci?  Espanyols   Inmigrants    

Quines perspectives de futur veu per al seu negoci? (Perspectives de beneficis bones/dolentes) 
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ENQUESTA ALS BOTIGUERS BARCELONINS 

 

Barri: 

Carrer: 

Tipus de negoci: 

1. És vostè el propietari o empleat? 

2. Si és el propietari, quants anys fa que té aquest comerç/negoci o bé, quant de temps fa que es 

dedica al comerç? 

3. Comerços ètnics: 

A favor En contra 

4. Si està en contra, per què? 

 - Competència deslleial 

- No compleixen els horaris 

- No compleixen les ordenances municipals (deixalles, permisos, etc.) 

- Manca de llicències 

- Altres (quins) 

5. L’augment del número de comerços ètnics en les proximitats del seu establiment, li ha afectat a 

l’hora de... 

- Establir preus: si  no 

- Oferir varietat de productes:  si no 

- Modificar qualitat dels seus productes: si no   (pujar/baixar) 

6. S’han vist modificats els seus beneficis? Si (pujar/baixar) No 

7. Creu que perjudica la imatge de la seva zona comercial? 

8. Creu que els consumidors han canviat el seus hàbits en base a la proliferació d’aquests negocis? 

9. Ha denunciat o ha trobat motius per a denunciar alguna vegada a algun d’aquests comerços? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Els negocis ètnics: el nou petit comerç de la Barcelona cosmopolita? 

 
 

 70

ENQUESTA ALS CONSUMIDORS 

 

 Sexe:  H M 

1. Quina és la seva edat?  

2. Quina és la seva nacionalitat? 

3. Quin és el seu nivell d’estudis?  

Primaris Secundaris Superiors 

4. Quin és el seu nivell de renda? 

0-500€    500-1000€    1000-1500€    1500-2000€    2000-2500€    2500-3000€    +3000€ 

5. En quin tipus de comerç ètnic acostuma a comprar? 

6. Amb quina intensitat freqüenta els negocis ètnics? 

A diari       Caps de setmana        Setmanalment     Mensualment    Mai  

7. Per quin motiu acudeix a aquest tipus d’establiments? 

Preu           Qualitat                 Proximitat                  Horaris                                     Hi vaig quan els 

altres tanquen     Altres 

8. Quin tipus de productes o serveis consumeix? 

Alimentació   (fruiteria    Carnisseria    Productes envasats     Altres)              Objectes per a la llar       

Serveis de perruqueria 

Sabateria i tèxtil 

Complements                   

Internet / trucades         

Restaurants         

Altres 

9. Quina és la despesa mensual aproximada que realitza en aquests tipus de comerços? 

0€      menys de 10€      10-30€      30-50€      50-75€     75-100€     més de 100€  

10. Com valora la proliferació d’aquests negocis al seu barri? 

Molt positiu      Positiu   Indiferent Negatiu Molt negatiu 

11. Està d’acord amb les afirmacions següents? 

1- Els negocis ètnics eliminen llocs de treball a la població autòctona 

2- Els comerços ètnics degraden el meu carrer/barri/ciutat 

3- La majoria dels negocis ètnics incompleix les normatives (estètica, etiquetatge, llengua, higiene, 

cíviques...) 

4- Suposen competència deslleial per als comerciants autòctons 

5- Posen en perill molts sector de la nostra economia (calçat, tèxtil...) 
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ANNEX 12 
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ANNEX 13  

 

ALTRES NOTÍCIES RELACIONADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Font: Diari El Pais, Dimarts 16 de Maig 2006 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: El Pais, edició The New York Times, Dijous, 20 Abril 2006. 
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Font: Butlletí Informació per l’acció, actua! 
Núm 13, Març 2005 

 

 


