
(r 64 LA VANGUARDlA ECONOMIA DIJOUS, 1 JUNY 2017 

TRIBUNA 

Enric Llarch 
Economista 

El futur del BID 

En l'equador dels actuals mandats municipals, 
la realitat de lagestió diària deIes nostres ciu
tats supera sovint els benintencionats desitjos 
de resoldre amb promptitud i fermesa els 

complexos problemes urbans. Un dels paràmetres que 
de manera erròruas'han tendita bandejar: aquests dar
Ters temps és el de la coHaboració publicoprivada. Les 
ciutats es caracteritzen per hostatjar un gran nombre 
d'activitats -bàsicament serveis- que són intrínseques 
al fet urbà, com ara el comerç ilaresta de serveis perso
nals, bona part dels serveis alesempreses o l'hostaleria, 
la restauració i les activitats <:Ulturals í tur1stiques. 

L altreelementconsubstancialalfet urbàés l'babltat
ge i l'adequat equilibri entre les activitats productives 
que es desenvolupen a la ciutat i l'activitat residencial 
r.equereix noves fórmules de concertaciói degestióyer 
abordafIeptes que fins fa poc eren inexistents. La so
breocupació de l'espai públici els costos extraordinaris 
de manteniment que genera, la convivencia entr~ les 
n~essitatsde descanso de-proveïmentdiari de1sveïnsj 
les activitats de lleure o directament adreçades als no 
residents, l'augment de furts o d'activitats irregulars as
sociades a les aglomeracions, l'equilibri entre vianants, 
transport privat i transport públic Són ruguns dels con
flictes diaris que afronta la ciutat. Conflictes que sovint 
aborda l'administració municipal sense prou recursos 
econòmics i sense prou coneixement de causa, fet que 
comporta solucionsineficien ts i poe consensuades. 

Al món anglosaxó l'administraCÍ(> sempre S'ha adre
çatmés a estimular l'acord entre particulars i limita la 

La gestió dels centres 
urbans guanyaria amb la 
fórmula publicoprivada 

intervenció pú
blica als aspec
tes que els indi
vidus, sols O as
sociats, no 
poden resoldre. 
No és casualitat, 
doncs, que la 

fórmula de més èrit en la gestió publicoprivada de l'es
pai urbà -êls anomenats business improvement centers 
(:B.r:b)- nasquési es desenvolupés en primer lloc aAmè
rica del Nord fa 50 anys. D'allà van Venll' a Europa, on 
s'han ~stès amb notable èxit en països com Gran Breta
.nya;Alemanya fFrança 

Recordemquees tractadecomerçosid'altresnegocis 
urbans que, en una determinadaàrea. acordenconstitu
U-se en una associació dedicada a millorar el manteni
ment, el funcionament i els serveis ciutadans. L'element 
innovador és que en cas que s'aprovi la constitució del 
BID, sempre a través d un· referèndum, els re ultats 
obliguen a tothom tantsi hi ha votatafavor com enco¡;l
tra, per la qual cosa tòt:homhi coHabora, sovint a través 
d'un recàrrec en un impost municipal que recapta di
rectament l'ajuntament i cedeix al BID. Per tant, les.-ac-
1Uacioris del BID sempre s'han. de fer de comú atord 
amb 1 ajuntament i, C3qa cinc anys, es torna a vo.tar si es 
volo no que el.BID continuï. Ara que som en temps de 
participació ciutadana i de referèndums, els BID hauri
en de constituir'també a Catal unya una aposta de futur 
de coHaboració publicoprivada per millorar la gestió 
dels nostres centres urbans. 


