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Q 
i.rinze milions i mig és el nombre 
de desplaçaments anuals dels ve
rudes que a la ciutat reparteixen 
a domicili les compres adquiri
des per internet Com que el co

merç electrònic està previst que continuï 
creixent a un ritme anúal del 10% o el 15%, 
imaginem-nos on ens podem situar en molt 
pocs anys. 

El gruix d'aquestes vendes èlectròniques 
pertanyen a operadors sense presència físi
ca a la ciutat, on no contribueixen fiscal
ment malgrat l'ús intensiu que realitzen de 
}'estructuraurbana Un úsintensinque és la 
base de lacompetitivitat delseu negoci per
quènonomés s'esta1viencostos fiscals, sinó 
els derivats de l'atenció fisica als compra
dors, sobretot en locals i personal,. 

Mentre es produeix una intensa lluita en
g-e els diferents usos que competeixen pel 
centre de les nostres ciutats, hi ha opera
dors que l'utilitzen completament gratis 
mentre generen unes externalitats negati
ves -congestió, contarninació- que són les 
grans plagues contra les quals l'administra- . 
ció municipal batalla cada dia amb carrils 
bici a dojo - tot i que només el18 per cent 
dels usuaris empren la bici per substituir 
desplaçaments que abans feien en vehlcles 
a motor-, més zones de vianants i super
illes, reforçamentdeltransportpúblic ... Pe
rò cap iniciativa destacable pel que fa al re
partiment i a la eàrregaidescàrrega 

A- hores d'ara, motoristes i repartidors 
sónels únics que poden estacionar gratuïta
ment al centre deBarcelona En el reparti
ment, l'única política adoptada és mirar 
d'optimitzar l'ús efectiu de les zones decàr
rega i descàrrega mitjançant estades màxi-

El gruix de la venda del 
comerç electrònic pertany 
a operadors sense presència 
física a la ciutat 

mes. En el cas del comerç electrònic, però, 
han començat a ·proliferar els vehicles de 
particulars que es treuen un sobresou fent 
de repartidoI"$ informals i aquests, atès que 
no poden accedir a les zones de càrrega i 
descàrréga, pels cinc o deu minuts q!le ne
cessiten, aparquen senzillament en doble 
fila o a sobre la vorera. 

Els desplaçaments generats pel comerç 
electrònic són especialmentrellevan:ts per 
la seva taxa de creixement i la competència 
desDeialque fan possible. Però només són la 
punta de l'iceberg. Tots els comerços i els 
establiments de restauració reben diverses 
visites diàries de proveïdors. L'encariment 
de l'espai comercial ha fet desaparèixer els 
espais de magatzem de)~ establiments i ha 
estat substituït pel sllbministrament imme
diat i d'elevada freqüència 
. Des de Barcelona Oberta, autors de l'es
tudi que ens ocupa. s'ha proposat establir 
una taxa al repartiment a domicili, a més de 
promoure punts de recollida que concen
trin les trameses en un determinat radi as
sequible a peu. És una proposta valenta ve
nint d'una organització empresarial i tenint 
encompteque una tercera part dels comer
çosñsits ja ven també per internet. Tot i les 
dificultats pràctigues iles presunubles reti
cències del sector de la distribució, caldria 
avançar per aquest carni, però implantant la 
taxa a totes les activitats de repartiment al 
centre de la ciutat l és que només fem un ús 
racional d'allò queTé un preu; en aquest cas 
el cobelatespai urbà 


