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ANTECEDENTS

L’empresa Sensotest ha realitzat un estudi per tal de millorar l‘espai comercial urbà, des d’un punt de vista
global d’imatge de ciutat, focalitzant el projecte en l'amabilització de l’Av. de s’Agaró com a eix principal de la
ciutat i com a porta de l’espai comercial.
L’estudi està format per diferents fases, independents, que conjuntament aporten la informació necessària per
tal de descriure la realitat actual i poder prendre les decisions oportunes per tal d’arribar a un model d’espai
comercial urbà d’èxit per a Platja d’Aro:
■

Investigació sobre l'amabilització de l’Av. de s’Agaró com a porta de l’espai comercial i millora de la
imatge comercial de la ciutat:


Investigació qualitativa mitjançant entrevistes a comerços.



Investigació quantitativa mitjançant enquestes als consumidors.

■

Benchmarking analitzant i comparant l’amabilització d’altres nuclis urbans:

■

Presentació de l’estudi i taules de treball.
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INVESTIGACIÓ SOBRE L´AMABILITZACIÓ DE L’AV. S’ AGARÓ I MILLORA DE LA IMATGE
COMERCIAL DE LA CIUTAT. INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A COMERCIANTS

COMERCIANTS
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INVESTIGACIÓ SOBRE L´AMABILITZACIÓ DE L’AV. S’ AGARÓ I MILLORA DE LA IMATGE
COMERCIAL DE LA CIUTAT. METODOLOGIA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A COMERCIANTS
Es tracta d´un estudi de satisfacció i expectatives sobre els comerciants amb l’objectiu de millorar la
imatge comercial de la ciutat i com amabilitzar l’eix principal de la ciutat:
■

Investigació qualitativa mitjançant entrevistes a comerços:
−
−
−

−
−

−
−

Aporta una visió en profunditat del comerciant.
Estudia factors motivacionals i socials, que expliquen les percepcions, actituds i conductes del comerciant.
Es realitza mitjançant entrevistes personals.
Principals funcions:
Conèixer i aprofundir els motius d’ acceptació i/o rebuig sobre diferents comportaments socials relacionats
amb l´amabilització de l´Av. De S´Agaró.
Conèixer i aprofundir sobre les opinions del model comercial de ciutat i noves propostes.
Mostreig:
n = 100 entrevistes. Treball de camp: Entre el 21-12-2021 i el 10-02-2022
Mostreig per zones en radi d´influència:
■ Galeries comercials
■ Avda. de S´agaró
■ Centre de la ciutat
■ Conjunt de Platja d´Aro
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RESULTATS INVESTIGACIÓ COMERCIANTS. PERFIL DEL COMERÇ
S´han realitzat enquestes a 100 comerços de la ciutat. Aquest és el seu perfil:
Font: Elaboració pròpia - gener 2022

Per zona: s´han entrevistat 40 establiments de l’Av.de
s’Agaró, 19 establiments de les Galeries comercials
(Neptuno, Sant Lluís i Albatros), 19 del centre i 22 dels
voltants de Platja d’Aro.

Segons el format del comerç: s´han entrevistat 41 petits
establiments, 27 comerços pertanyents a cadenes
comercials, 13 restaurants, 10 cafeteries/bars, 6
supermercats i 3 hotels.

Pel tipus de producte a la venda: 45 comerços d´equipament de la persona
(principalment botigues de roba i calçat), 14 dedicats a la alimentació, 9
per equipament de la llar, 6 quotidià no alimentari i 26 de restauració /
hostaleria.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ COMERCIANTS. PERFIL DEL COMERÇ

El 56% de les entrevistes als comerços s’ha fet a
dependents de l’establiment, el 17% eren
encarregats de vendes, el 16% propietaris i l’11%
llogaters propietaris del negoci.

El 20% dels entrevistats tenen entre 18 i 29 anys, el
34% entre 30 i 44 anys i el 46% entre 45 i 64 anys.

El 69% dels entrevistats als comerços són residents a
Platja d’Aro, mentre que el 31% restants resideixen a
l’entorn.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ COMERCIANTS. VIANALITZACIÓ

■

El 42% dels enquestats afirmen que no farien de vianants l’Avinguda de s’Agaró, mentre que el 27% sí que farien de
vianants l’avinguda. Un 31% dels comerciants afirmen clarament que farien una vianalització parcial, és a dir, per èpoques
temporals, hores o per a vehicles de servei o transport.

■

Si sumem el percentatge de favorables a la vianalització i favorables de forma parcial, podem quantificar que un 58% dels
comerciants afirmen que voldrien una pacificació de l’Avinguda de S’Agaró en forma de reducció del trànsit i vianalització de
l’Avinguda de s’Agaró.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ COMERCIANTS. VIANALITZACIÓ

■

El 64% dels que voldrien una vianalització parcial opten per a que es faci en els períodes de l’any de màxima
afluència: els cap de setmana durant tot l’ any i el tancament total durant els mesos d’estiu.

■

El 16% dels que voldrien una vianalització parcial, la volen durant tot l’ any, en funció de les hores de màxima
afluència diària.

■

El 20% restant opta per una vianalització durant tot l’any, però només deixant accés al transport públic i als vehicles
de servei.
10

RESULTATS INVESTIGACIÓ COMERCIANTS.
CONSIDERACIONS SOBRE LA VIANALITZACIÓ DE L´AV. S´AGARÓ

90%

90%

50%

50%
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RESULTATS INVESTIGACIÓ COMERCIANTS. VIANALITZACIÓ

El 52% dels comerciants entrevistats van al seu lloc de treball a peu, el 43% ho fa en vehicle propi i la gran
majoria d’aquests, aparquen al pàrquing privat del centre de la ciutat, on poden deixar el vehicle
gratuïtament pel fet de ser treballadors de la zona.
Només el 4% dels entrevistats van als seus llocs de treball en transport públic i l’1% hi va en bicicleta.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ COMERCIANTS.
CONSIDERACIONS SOBRE LES GALERIES COMERCIALS
PRINCIPALS COMENTARIS DELS COMERCIANTS DE LES GALERIES COMERCIALS:
S’ha de reforçar la il·luminació. En tenen però en molts casos les paguen els comerciants. Molt mal il·luminat.
Manca més mobiliari urbà, com bancs per seure.
Haurien d´estar més netes, poca neteja per part de l’ ajuntament. Abans actuava més en la neteja.

Falta més intervenció de l’ajuntament, aportant criteris a seguir per a una certa homogeneïtat de les galeries.
Necessitat de solucionar l’accés per a les cadires de rodes.
Estudiar la possibilitat de renovar/canviar el paviment. Homogeneïtzar.
Cal atreure i conduir al vianant des de l’Avinguda de s´Agaró per a convidar-lo a que entri a les galeries i fer unes entrades
atractives.
Hi ha massa botigues tancades.
La pandèmia ha fet molt mal a les galeries. Abans de la pandèmia les vendes i l’ambient era millor.
S’ha de potenciar la introducció d´altres tipus de comerços, per exemple botigues de marca.
S’ha d’augmentar la quantitat de restaurants, tot i que s´ha d´estudiar el tema del soroll que provoca la restauració.
S´han d´organitzar més activitats per part de l’ajuntament a dintre les galeries, no calen tantes a l’avinguda S’Agaró perquè
el vianant /comprador ja hi va de manera espontània.
És necessari que l’ajuntament ajudi al proveïdor de la ciutat, al petit comerç.
Els comerciants, evidentment, han d’invertir més en el seu negoci.

Horari restringit i amb poca freqüència per treure la brossa (Galeries i Avinguda de s’Agaró).
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INVESTIGACIÓ SOBRE L’AMABILITZACIÓ DE L’AV. S’AGARÓ I MILLORA DE L’IMATGE COMERCIAL
DE LA CIUTAT. INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A CONSUMIDORS

CONSUMIDORS
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INVESTIGACIÓ SOBRE L’AMABILITZACIÓ DE L’AV. S’AGARÓ I MILLORA DE L’IMATGE COMERCIAL
DE LA CIUTAT. METODOLOGIA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A CONSUMIDORS
■

Investigació quantitativa mitjançant enquestes a consumidors:
−
Es tracta de quantificar estadísticament les opinions dels consumidors.
−
Bateria de preguntes sobre l’amabilització de l’Avinguda de s’Agaró i el model d´espai comercial i de ciutat per a Platja
d´Aro.

−
−

−
−
−
−

Metodologia:
Investigació Ad Hoc mitjançant enquesta personal.
Mostreig aleatori amb filtres per zones i perfil de resident.
Mostreig:
n = 250 enquestes. Error de mostreig: 6.20%. Marge de confiança: 95.44%.
Treball de camp: Entre el 21-12-2021 i el 31-01-2022, mitjançant enquesta presencial
Perfil: Residents, segona residència, turistes (amb pernoctació), entorn (sense pernoctació)
Mostreig per zones en radi d´influència:
▪ Avinguda de s’Agaró
▪ Centre de la ciutat
▪ Conjunt de Platja d´Aro
▪ Àrea d’influència de Platja d´Aro (entorn comarcal)

APRECIACIONS SOBRE ELS CÀLCULS DE MOSTREIG ESTUDI QUANTITATIU:
■
Hipòtesi de mostreig aleatori i univers gran (>100.000 individus)
■
El marge de confiança es del 95.44%. El que equival a dir que el risc estadístic assumit és del 4.56%=  2.
■
Els càlculs s’han realitzat sota la hipòtesi de màxima indeterminació o variança (p=q=50%). Pel que es presumeix que els
errors seran inferiors en tots els resultats amb proporció d’individus diferent al 50%.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. PERFIL DELS ENQUESTATS
S´han realitzat enquestes a 250 individus de la ciutat i entorn comarcal. El perfil és el següent:

El 16,8% dels enquestats són menors de 30 anys, el
24,4% tenen entre 30 i 44 anys, el 43,6% tenen
entre 45 i 64 anys i el 14,4% tenen més de 64 anys.

El 54% dels enquestats són dones i el 46% són
homes.

Font: Elaboració pròpia - gener 2022
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. PERFIL DELS ENQUESTATS

El 49,6% dels enquestats són empleats, el 15,6%
empresaris, el 15,2% autònoms, el 10% jubilats, el
4,8% estudiants i un altre 4,8% mestresses de casa.

Per zona: s´han enquestat un 36,8% de vianants a
l´avinguda S’Agaró, un 30,4% a poblacions de
l’entorn comarcal, un 20,8% al centre de la ciutat i un
12% a la resta de Platja d’Aro.

Un 38% dels enquestats són residents a la ciutat, un
32% viuen a l’ entorn comarcal, un 16% tenen
segona residència i un 14% són turistes.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ

T'AGRADARIA QUE L'AVINGUDA S'AGARÓ FOS DE VIANANTS?

SI; 45,2%

PARCIALMENT;
20,4%

NO; 34,4%

■

El 45,2% dels enquestats afirmen que voldrien zona de vianants l’Avinguda de s’Agaró, mentre que el 34,4% no
farien de vianants l’Avinguda. Un 20,4% dels enquestats afirmen clarament que farien una vianalització parcial, és
a dir, per èpoques temporals, hores, per a vehicles de servei o transport o progressiva.

■

Si sumem el percentatge de favorables a la vianalització i favorables de forma parcial, podem quantificar que un
65.4% dels enquestats afirmen que voldrien una pacificació de l’Avinguda S’Agaró en forma de reducció del trànsit i
vianalització de l’Avinguda.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ
TIPUS DE VIANALITZACIÓ PARCIAL

■

El 42% dels que voldrien una vianalització parcial opten per a que es faci en el moments de màxima afluència: els
cap de setmana i els mesos d’ estiu.

■

El 32% voldrien una vianalització continuada però deixant un carril per a Transport públic i vehicles de serveis.

■

El 16% voldrien una vianalització en funció de les hores de màxima afluència.

■

El 10% restant voldrien una vianalització progressiva, és a dir, per fases temporals, fins arribar a una vianalització
total.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ.
SEGONS PERFIL DE RESIDENT

T´AGRADARIA QUE L´AVINGUDA S' AGARÓ FOS DE VIANANTS?
PERFIL DE RESIDENT

SI

%

PARCIALMENT

%

NO

%

TOTAL

%

ENTORN

33

41,3%

12

15,0%

35

43,8%

80,0

32,0%

RESIDENT

39

41,1%

22

23,2%

34

35,8%

95,0

38,0%

SEGONA RESIDÈNCIA

16

40,0%

13

32,5%

11

27,5%

40,0

16,0%

TURISTA

25

71,4%

4

11,4%

6

17,1%

35,0

14,0%

113

45,2%

51

20,4%

86

34,4%

250

100,0%

TOTAL

■

La població de l’entorn comarcal és la que està més a favor de No fer de vianants l´Avinguda de s’Agaró, un 44%
dels enquestats de fora de la ciutat afirmen que no farien de vianants l’avinguda.

■

El turista, en canvi, és el que està més a favor de fer de vianants l´Avinguda de S´Agaró, un 71% dels turistes
enquestats voldrien una vianalització de l’avinguda.

■

És entre el resident i el que té una segona residència a la ciutat, on es troba el major nombre de respostes de fer
una vianalització parcial.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ.
SEGONS EDAT

T´AGRADARIA QUE L´AVINGUDA S' AGARÓ FOS DE VIANANTS?
ZONA
FINS 29 ANYS
30-44 ANYS
45-64 ANYS
MÉS DE 64 ANYS
TOTAL

SI

%

PARCIALMENT

%

NO

%

TOTAL

%

13
26
49
25

31,0%
42,6%
45,0%
65,8%

14
9
20
8

33,3%
14,8%
18,3%
21,1%

15
26
40
5

35,7%
42,6%
36,7%
13,2%

42,0
61,0
109,0
38,0

16,8%
24,4%
43,6%
15,2%

113

45,2%

51

20,4%

86

34,4%

250

100,0%

■

La població de 30 a 44 anys és la que està més a favor de No fer de vianants l’Avinguda de s’Agaró, un 43% dels
enquestats de 30 a 44 anys afirmen que no farien de vianants l’avinguda.

■

La població de més edat, en canvi, és la que està més a favor de fer de vianants l´Avinguda de S´Agaró, un 66%
de la població de més de 64 anys voldrien una vianalització de l’ avinguda.

■

És entre la població més jove, fins 29 anys, on es troba el major nombre de respostes de fer una vianalització
parcial.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ.
SEGONS OCUPACIÓ I GÈNERE

T´AGRADARIA QUE L´AVINGUDA S' AGARÓ FOS DE VIANANTS?
OCUPACIÓ

SI

%

PARCIALMENT

%

NO

%

TOTAL

%

AUTÒNOM

14

36,8%

12

31,6%

12

31,6%

38,0

15,2%

EMPLEAT

57

46,0%

18

14,5%

49

39,5%

124,0

49,6%

EMPRESARI

14

35,9%

9

23,1%

16

41,0%

39,0

15,6%

ESTUDIANT

5

41,7%

2

16,7%

5

41,7%

12,0

4,8%

MESTRESSA DE CASA

8

66,7%

4

33,3%

0

0,0%

12,0

4,8%

RETIRAT-JUBILAT

15

60,0%

6

24,0%

4

16,0%

25,0

10,0%

113

45,2%

51

20,4%

86

34,4%

250

85,2%

TOTAL

T´AGRADARIA QUE L´AVINGUDA S' AGARÓ FOS DE VIANANTS?
GÈNERE

SI

%

PARCIALMENT

%

NO

%

TOTAL

%

DONA
HOME

66
47

48,9%
47,0%

23
28

17,0%
24,3%

46
40

34,1%
34,8%

135,0
115,0

54,0%
46,0%

TOTAL

113

45,2%

51

20,4%

86

34,4%

250

100,0%

■

Les mestresses de casa i els jubilats són els que estan més a favor de fer de vianants l’avinguda S’Agaró,
pràcticament 2 terços dels enquestats amb aquest perfil afirmen que farien de vianants l’avinguda.

■

Els empresaris i estudiants son la població que està més a favor de No fer de vianants l’avinguda de s’Agaró, amb
un 41% d´enquestats que prefereixen no fer una vianalització de l’avinguda.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ.
MOTIUS FER DE VIANANTS L´AVINGUDA DE S’AGARÓ

Imatge: www.lavanguardia.com

Imatge: www.platjadaro.com
Imatge: www.lasexta.com

Més espai per passejar.

Més tranquil·litat per a
comprar.

Imatge: www.lavanguardia.com

Reducció de la
perillositat dels vehicles.

Reducció de la
contaminació.

Imatge: www.platjadaro.com

És la tendència de futur
de totes les ciutats.
23

RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ.
MOTIUS NO FER DE VIANANTS L´AVINGUDA DE S’AGARÓ

Tenir l’opció de “poder
passar amb el cotxe i
veure les botigues”.
.

Si fas de vianants, treus places
d’aparcament.

Tenir l’opció de poder
aparcar a davant com
s´ha fet “tota la vida”.

Les voreres són prou
amples per no a haver-les
d´ampliar més, hi ha prou
espai.
“La gent ve
expressament a Platja
d’Aro desde fora, ve
amb el cotxe”.

És una diferenciació i
una característica de
sempre de l´Avinguda
S’Agaró.

Mala experiència i record dels dos
estius anteriors: molts vehicles ja no
es quedaven a la ciutat, passaven de
llarg.

Si es fa de vianants, la gent ja no
passejarà per les altres zones de la
ciutat, es quedarà a la zona de
vianants exclussivament
Bona via de comunicació
entre S´Agaró i Sant Antoni
de Calonge.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. VIANALITZACIÓ.
MITJANS DE TRANSPORT

El 60,8% dels enquestats afirmen que arriben a l’ eix
comercial en vehicle propi, el 35,2% a peu i només
el 4% en transport públic.
Quan es pregunta com voldrien venir: el 54,4%
afirma que voldria seguir utilitzant el vehicle propi, un
38% afirma que voldria venir a peu i el 7,6%
comenta que li agradaria venir en transport públic.
Podem observar com no hi ha excessiu canvi en la
modalitat ideal de desplaçament per part de la
població.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. APARCAMENTS

PRINCIPALS AFIRMACIONS (% SOBRE ENQUESTATS):
Imatge: www.elparking.com

“Els preus del parking són abusius”.
(75%)

Imatge: www.platjadaro.com

“Els parkings estan molt lluny del
Passeig marítim, per la gent gran és
un problema”. (40%)

Imatge: www.parkimeter.com

“El parking de pagament s´ha
quedat antiquat, és necessària una
modernització del servei”. (50%)

Imatge: www.google.es/maps

“Es troben a faltar places de parking
a la zona de la sortida de l’Avinguda
Cavall Bernat”. (20%)

Imatge: www.news.rpa.cat

“Hi ha prous parkings a la ciutat,
entre els públics i el privat”. (40%)

Imatge: www.revistabaixemporda.cat

“No és possible aparcar a la zona de
darrera del Passeig marítim, ni veïns
ni visitants”. (5%)
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. ESPAIS VERDS. EQUIPAMENTS

PRINCIPALS AFIRMACIONS (% SOBRE ENQUESTATS):
Imatge: www.totnens.cat

Imatge: www.ciutadà.platjadatro.com

“Platja d´Aro està bé en quan a
espais verds”. (50%)

Imatge: www.ca.costabrava.org

“Hi ha problemes amb el paviment,
és molt heterogeni, sobretot per les
arrels dels arbres”. (40%)

Imatge: www.trianglegironi.cat

“El pavelló està poc aprofitat,
aspecte exterior poc atractiu”. (10%)

“Estaria bé potenciar més els camins
del voltant de la ciutat”. (10%)

Imatge: www.platjadaro.com

“El Parc dels Estanys és
molt solitari, fa por passejar-hi a
segons quina hora”. (5%)
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. GALERIES COMERCIALS.
CONEIXEMENT GALERIES COMERCIALS

El 73,2% dels enquestats afirma que coneix les galeries comercials i que hi ha anat a comprar alguna vegada, el 22,8%
les coneix superficialment però no hi ha anat a comprar mai, mentre que el 4% restant no les coneix.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. GALERIES COMERCIALS

PRINCIPALS IDEES MAJORITÀRIES:

“No són atractives, estan
desfassades, fa falta un rentat
de cara”.
“Moltes botigues estan
tancades”.
“Falta més i millor il.luminació”
“S´hauria de potenciar més la
restauració a les galeries”.
“S´ha de fer un reclam per a fer
entrar a la gent a la zona de les
galeries desde l’Avinguda
S’Agaró”.
“La majoria de productes no són
per a gent jove”.
“És necessari posar-hi bancs
per seure”
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. RESTAURACIÓ

PRINCIPALS AFIRMACIONS (% SOBRE ENQUESTATS):

“Els preus són molt
cars per la qualitat que
ofereixen”. (80%)

“Volem més terrasses o
Xiringuitos i
aprofitament del Sol al
Passeig Marítim”. (40%)

“S´ha de potenciar la
cuina local, la cuina
mediterrànea”. (40%)

“Està prou bé, hi ha
molta varietat”. (50%)
versus “Cal una
restauració de més
qualitat”. (50%)

“Falta potenciar la
restauració al Passeig
Marítim”. (50%)

“Hi ha massa
restaurants de menjar
ràpid”. (40%)

“Hi ha massa
restaurants tipus
“pakistaní” concentrats
a l’Avinguda Cavall
Bernat”. (40%)

“Calen més cafeteries
de qualitat”. (30%)

“Estaria bé que vingués
algún restaurant de xef
conegut o de prestigi”.
(10%)
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. OCI NOCTURN

PRINCIPALS AFIRMACIONS (% SOBRE ENQUESTATS):
Imatge: www.diaridegirona.cat

Imatge: www.lavanguardia.com

Imatge: www.newsrpa.cat

“És necessari potenciar un oci nocturn
dirigit a les edats mitjanes: per a un
públic madur que busca qualitat” (90%
del tram d´edat “Boomer”).

“L´oci nocturn és una característica i un
fet diferenciador de Platja d´Aro, s´ha de
mantenir”. (75%)

Imatge: www.diaridegirona.cat

“Hem de potenciar els locals de copes
tranquils i sense grans aglomeracions”.
(50%)

“Hem d’evitar el turisme de borratxera”.
(70%).

Imatge: www.platjadaro.com

“Hem de potenciar els locals alternatius:
tipus sales de concert, karaokes, bars
musicals….”. (10%)
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. IMATGE COMERCIAL/TURÍSTICA

PRINCIPALS AFIRMACIONS (% SOBRE ENQUESTATS):

“Platja d´Aro es
caracteritza per tenir uns
horaris amplis i cada dia de
la setmana, sempre està
obert”. (90%)

“Fa falta més comunicació
per part de l’ajuntament,
es fan actes i activitats,
però no es comuniquen
prou”. (40%)

“Compro a les grans
cadenes comercials”.
(80%)

“Platja d´Aro ha perdut les
botigues exclusives i de
molta qualitat que hi havia
fa anys”. (50%)

“S´ha de potenciar el petit
comerç local”. (30%)

“El posicionament de ciutat
familiar s´ha de concretar
en més activitats i serveis
dirigits a la gent gran i als
infants”. (25%)
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. IMATGE COMERCIAL/TURÍSTICA.
POSICIONAMENT TIPUS DE PRODUCTES EN FUNCIÓ QUALITAT/PREU COM A IMATGE
COMERCIAL

Davant la pregunta sobre el Posicionament general en quan a Relació Qualitat/Preu de la imatge comercial de la ciutat: El
44,4% dels enquestats afirma que opta per un productes de Bona relació qualitat/preu, un 38% opta per un posicionament
de productes de qualitat (independentment del preu), un 10,4% per productes de bon preu i finalment un 7,2% dels
enquestats opta per un posicionament general de productes de luxe / exclusius.
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. IMATGE COMERCIAL/TURÍSTICA.
COM POTENCIAR EL TURISME

IDEES PRINCIPALS:

“Organitzar festivals de
música amb varietat de grups
i una durada de varies
setmanes, com fan altres
ciutats de l’ entorn, com Sant
Feliu de Guixols, Calella de
Palafrugell, …”.

“Estudiar la possibilitat de
contractar algun tipus
d´”Influencers”.

”Efecte crida al consumidor
potencial de la capital: Venen
els diumenges a comprar
perquè Girona està tancat els
dies festius”.

“Evitar fugues als centres
comercials de ciutats més
grans com l’ Espai Gironés”.

“Un establiment Zara aniria
bé a la ciutat”.

“Potenciar els camins de
ronda que surten de la ciutat”
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RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. IMATGE COMERCIAL/TURÍSTICA. UN SLOGAN
PER PLATJA D’ARO

UN SLOGAN PER LA
CIUTAT.
IDEES
PRINCIPALS

“El perfum de
l’Empordà”

“Recuperem
Platja D’aro”

“Disfruta I compra
mediterràneament”

“Turisme familiar
a la costa”

“Platja d’Aro, la
joia de l’Empordà”

“Retroba’t amb el
plaer de Platja d’Aro”

“El racó de la
Costa Brava”
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Imatge: www.docplayer.es

RESULTATS INVESTIGACIÓ CONSUMIDORS. ALTRES CONSIDERACIONS

Davant la pregunta dicotòmica sobre la Importància
de reduir el soroll quan un carrer es fa de vianants:
El 53,2% dels enquestats donen una resposta
afirmativa, mentre que el 46,8% afirma que no és
important per a ells.

En quan a la sensació de seguretat als carrers de
Platja d’Aro: Un 70% dels enquestats opina que se
sent segur, un 23,6% dels enquestats afirma que
percep seguretat als carrers, però que és millorable,
mentre que un 6,4% afirma que no té la sensació de
sentir-se segur.
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DADES DE MOBILITAT VIANANTS



Ens els darrers 3 anys: Les Galeries comercials pateixen un retrocés continu en quan a nombre de
visitants respecte les altres zones de la ciutat: Av. S’Agaró, Carrer Dr. Fleming i Passeig Marítim.



El nombre de visitants a les Galeries comercials, és molt baix i no arriba al 5%, s´ha vist reduït quasi a la
meitat en els darrers 3 anys, amb una mitjana mensual al voltant de 50.000 persones durant els mesos
d’estiu.



L’Avinguda S’Agaró es manté al voltant del 60% en nombre de visitants de la ciutat, amb una mitjana
mensual al voltant de 1.400.000 visitants durant els mesos d’estiu.



El Passeig Marítim es manté al voltant del 15% en nombre de visitants de la ciutat, però amb un petit
descens en els darrers 3 anys, amb una mitjana mensual aproximada de 350.000 visitants durant els
mesos d’estiu.



El Carrer Dr. Fleming també es manté al voltant del 15% en nombre de visitants de la ciutat, amb una
mitjana mensual aproximada de 350.000 visitants durant els mesos d’estiu.

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: DADES SOBRE CIUTATS MITJANES DE CATALUNYA


La rotació d'establiments als centres urbans l'any 2020 va ser del 7% (per canviar de sector 6%, per obrir
31%, per tancar 63%). La pandèmia va provocar que es donés un augment en els casos de tancaments de
local.



L'any 2019, encara no afectat per la pandèmia, la ràtio de compra en els centres urbans era de 0.72, és a
dir, el 72% dels vianants que transiten en el centre urbà fa una compra.



L'any 2020: el 81% dels locals als centres urbans estan oberts, a causa de la pandèmia es trenca
una tendència a l'alça que ens portava a un 84% de locals oberts l'any 2019.



Quant a l'evolució comercial per grans sectors d'activitats: en els centres urbans hi ha una tendència a
la disminució dels locals de comerç, es passa del 56% l'any 2018 al 53% l'any 2020, mentre que els
serveis augmenten del 25% l'any 2018 al 28% l'any 2020. La restauració es manté amb un 16% i els
equipaments en un 3%, l’any 2020.



L'any 2020, segons la classificació de qualitat de l’espai públic: el 24% dels centres urbans correspon a
carrer amb trànsit rodat, vorera estreta, sense arbrat ni mobiliari urbà, el 55% correspon a carrer trànsit
rodat, vorera ampla i arbrat i mobiliari urbà i el 21% correspon a zones de vianants amb arbrat i mobiliari
urbà. L'evolució respecte a l'any 2017 és de clara disminució del carrer amb trànsit rodat i vorera
estreta vs l'augment per a les zones de vianants (que només representaven el 14% dels metres de carrer).



La intensitat mitjana diària de vianants també augmenta als carrers vianalitzats: del 35% el 2019 al 38%
el 2020.



Els equipaments culturals s’incrementen en els carrers de vianants: del 34% (any 2019) al 42% (any 2020),
disminuint la seva presència en els carrers amb trànsit rodat. Els carrers vianalitzats també són el tipus de
carrer on augmenta el percentatge de locals oberts: del 28%(any 2019) al 30%(any 2020).

Font: Observatori de la Fundació Comerç Ciutadà, conjunt de Ciutats Mitjanes Catalanes: Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Terrassa i Vic
Any 2020
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: TENDÈNCIES GLOBALS



Els comerços ubicats en carrers de vianants facturen al voltant d'un 30% més que aquells altres situats
en carrers limítrofs, on els vianants se senten molt menys còmodes perquè les voreres són molt més
estretes i el trànsit guanya protagonisme, segons un estudi de la consultora immobiliària Laborde & Marcet
realitzat l'Abril de 2021. Segons aquest informe, la conversió en zona de vianants d'algunes de les
principals artèries comercials de les grans ciutats afavoreix el consum a peu de carrer, cosa que
alhora revalora el preu dels locals fins a un 20%.



Un anàlisi fet per l'OCDE l'any 2016 a Alemanya va assenyalar un augment de vendes al 20% dels
comerços a Colònia, del 25% a Copenhaguen, del 40% a Munic, del 20% a Viena i d'un 70% dels negocis
a Hamburg.



Les dades demostren que les mesures de sostenibilitat i la conversió en zona de vianants dels centres
urbans serveix com a efecte crida per als consumidors, cosa que deriva en l'enriquiment de la zona i
l'augment de la seva rendibilitat. Són algunes de les conclusions que es van desprendre de l'estudi
elaborat per l'entitat financera BNP Paribas l´any 2016, que va situar la Gran Via madrilenya -en què es
van eixamplar les voreres i es va incrementar l'ús de vianants- com el vuitè carrer més transitat d'Europa i
la quarta d'Espanya el 2016.



L’any 2019, un altre estudi elaborat per l'empresa de solucions per al comerç TC Group va definir aquest
carrer com el més transitat d'Espanya i el va posicionar al tercer lloc del rànquing europeu (16.741
vianants al dia). Encara que la conversió en zona de vianants d'aquest carrer no va ser completa -només
es van eixamplar les voreres perquè augmentés l'espai transitable per a vianants-, va augmentar
considerablement el nombre de transeünts i, per tant, el de clients potencials.
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ.
CIUTATS D’ÈXIT

TERRASSA – PONTEVEDRA – MÀLAGA - ANDORRA
■

Inici de la pacificació fa més de 20 anys, punta de motorització als carrers.

■

Voluntat de pacificar el centre de la ciutat iniciant-lo en una via important.

■

Els inicis de la vianalització es produeixen amb grans reticències dels comerciants.

■

Procés participatiu amb els agents socials, veïns, comerços,...

■

Les primeres fases de vianalització es fan en forma parcial a l’eix principal.

■

Èxit de les primeres fases en comprovar que augmenta el nombre de vianants i es redueix la
contaminació.

■

A nivell de comerç: increment de les grans cadenes comercials a les zones de vianants.

■

En conseqüència augmenta el preu dels locals comercials de les primeres zones vianalitzades.

■

Posteriors fases: es vianalitza de forma total l’eix principal i es comença a fer vianalització dels
carrers adjacents al centre.

■

Els nous hàbits de consum i oci demanden un increment de la restauració.

■

El comerç electrònic augmenta i el comerç tradicional pateix un lleu descens.

■

Convivència entre comerç, restauració i passeig mitjançant la vianalització progressiva.

■

Els comerços en carrer de vianants augmenten un 30% les seves vendes.
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ ÈXIT. TERRASSA

ANTECEDENTS:
A partir de l´any 2000, Terrassa, en un marc de
motorització creixent, l´Ajuntament obre un debat
sobre l'estat de la mobilitat, anomenat: Pacte per a la
Mobilitat, en què participen totes les entitats
interessades elaborant un document que recull les
idees que posteriorment, el Pla Director de Mobilitat
(PMD) hauria de desenvolupar.

PLA D’ ACTUACIÓ:
- Pla de Mobilitat Urbana (2003-2013): Poder accedir a tots els
barris sense entrar a l´interior. Zona 30.
- Pla de Mobilitat (2016-2021): Reducció progressiva de l'ús del
vehicle motoritzat privat.
- Vianalització inicial de la Rambla d’Ègara i centre històric al
voltant de l´ajuntament, posterior ampliació del centre.
- 46.934 places d’ aparcament, 4.372 places de rotació.
- Actuacions a la Rambla d’Êgara:
Només es permet la circulació de: autobusos, vehicles de càrrega i
descàrrega (en una franja horària determinada), bicicletes, taxis,
vehicles de servei (ambulàncies, recollida de residus,…) i vehicles
autoritzats (residents que han d'accedir als seus garatges
mitjançant un distintiu que així ho corrobora)..

OBJECTIUS ACONSEGUITS:

SIMILITUD AMB PLATJA D’ ARO:

- Quota vehicle privat es redueix en un 15%.
- Transport públic augmenta un 2%.
- S´aconsegueix quota de 50% a peu.
- Es redueix en un 12% l’ ús del vehicle.
- Xarxa de bicis: Augment en un 8,5 vegades el 2013
respecte el 2003.
- Autobús urbà augmenta en un 18% entre el 2013 respecte
el 2003.
- Disminució de botigues tancades.
- Augment de l’activitat comercial a les botigues de tot el
centre.

- Av. de S’Agaró i Rambla d’Ègara com a grans vies
de comunicació i comercials.
- Increment de l’activitat comercial a tot el centre, no
només a la Rambla d’Ègara.
- Increment de la restauració degut als hàbits de
consum i d’ oci de la població.
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ ÈXIT. TERRASSA

Font: www.visitaterrassa.cat
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ ÈXIT. TERRASSA

ÀREES DE VIANANTS INICIALS

ÀREES DE VIANANTS ACTUAL

NOVES ÀREES DE VIANANTS
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Font: Ajuntament de Terrassa - Mobilitat

MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ ÈXIT. TERRASSA

RAMBLA D’ÈGARA

Font: Ajuntament de Terrassa - Mobilitat
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ÈXIT. TERRASSA

EXEMPLE DE SENYALITZACIÓ

Font: Ajuntament de Terrassa - Mobilitat
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ ÈXIT. TERRASSA
OFERTA D’ APARCAMENTS A LA CIUTAT

Font: Ajuntament de Terrassa – https://www.terrassa.cat/aparcament
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ ÈXIT. PONTEVEDRA

ANTECEDENTS:

PLA D’ ACTUACIÓ:

Fa vint anys, la ciutat gallega de Pontevedra va
prohibir tot el trànsit rodat al centre de la ciutat, a
excepció dels vehicles essencials, i encara avui
segueix recollint els fruits d'aquesta decisió amb una
ciutat més tranquil·la i un aire més net.
Al principi no tothom estava a favor de la prohibició de
cotxes, i el pla va haver de fer front a l'oposició de
motoristes i comerciants, que asseguraven que
aquesta decisió suposaria la fi dels seus establiments.

- Zona lliure de cotxes es va ampliar des de la ciutat antiga
fins a l'eixample
- Es va aplicar la pacificació del trànsit a les àrees
circumdants amb un límit de velocitat de 30 km/h.
- Es van ubicar aparcaments a la perifèria, dels quals es
van oferir més de 1.500 places gratis.
- En àrees de vianants la ciutat ha imposat un límit de 10
km/h a tots els vehicles, incloent bicicletes i les sempre
presents motos elèctriques.
- L'Ajuntament denega permisos per construir centres
comercials als afores de la ciutat, ja que generalment
aquests suposen la mort definitiva dels petits comerços.

OBJECTIUS ACONSEGUITS:

PUNTS A CONSIDERAR A PLATJA D’ ARO:

- 0 morts per violència vial.
- Espai públic: 73% per persones, 27% per vehicles.
- Vehicles que entren al centre: Del 83% al 9%.
- Les petites botigues de Pontevedra han aguantat millor la
crisi que a la majoria de ciutats espanyoles.
- 53% menys de vehicles a tota la ciutat.
- Reducció del 83% al 9% de vehicles que entren al centre.
- 91% de persones caminant a comprar.
- Augment de l’activitat comercial.
.

- Millorar l’espai públic, donant prioritat a les persones.
- Els carrers es transformen.
- A la ciutat no es corre.
- Cada carrer és un món.
- Aparcaments per accedir al centre en 5-15 minuts.
- Bona comunicació. Continguts pedagògics als
mitjans.
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. PONTEVEDRA

Font: Concello de Pontevedra
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. PONTEVEDRA

Rúa Rosalía de Castro

Font: Concello de Pontevedra
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. PONTEVEDRA

Font: Concello de Pontevedra
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ÈXIT. MÀLAGA

ANTECEDENTS:
El Carrer Larios de Màlaga, és un dels carrers més
comercials a nivell estatal, 350 metres.
Inicialment de vianants, a partir del la dècada dels 70, amb
l’augment del vehicles, els vianants ocupen menys superfície.
L’ any 2002, l’ajuntament decideix fer una reurbanització per
tal de recuperar els valors inicials amb lluminositat i
rejoveniment.
Es buscava una millora mediambiental, el foment del turisme i
el comerç, generar una nova imatge del centre històric,
foment de la sociabilitat als espais públics, recuperant l´espai
per als ciutadans.

OBJECTIUS ACONSEGUITS:
- Renovació del paviment i el mobiliari urbà de tot el centre
històric.
- Reforç dels plans de rehabilitació d’edificis històrics
recuperant més de 500 immobles.
- Es converteix en un dels carrers comercials més
importants de la ciutat i es produeix un augment dels
lloguers comercials, sent ocupat en un 60% per grans
cadenes.
- El comerç tradicional es trasllada als carrers adjacents
també remodelats, revitalitzant el comerç i la restauració
al centre històric.

PLA D’ ACTUACIÓ:
- Fase intermitja en la que es van vianalitzar carrers secundaris de
l’entorn del carrer Larios per posar a prova la viabilitat política del
projecte.
- Procés participatiu amb associacions de comerciants i veïns per
consensuar les mesures a prendre.
- Primera actuació: Carrer semi peatonal amb conservació de la
vorera i calçada diferenciada per tal de poder estacionar.
Resultat: Disminució dràstica del nombre de vehicles, increment del
7% del nombre de viatgers en bus, identificació dels vianants amb el
carrer.
- Segona actuació: Vianalització total degut a l’èxit de la primera fase
sense consulta prèvia.
- Actualment: Posterior procés de vianalització del centre i projecte de
per tal de poder arribar al mar.

SIMILITUD AMB PLATJA D’ ARO:
- Av. de s’Agaró i Carrer Larios com a gran via
comercial.
- Ciutats turístiques i de costa.
- Augment de l’activitat comercial a tot el centre, no
només a l’eix principal

51

MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. MÀLAGA

Font: Ayuntamiento de Málaga
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. MÀLAGA
PROJECTE SUPERILLES

Font: www.diariosur.es
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. MÀLAGA

CARRER LARIOS

Font: www.cadenaser.com
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. CIUTATS D’ÈXIT. ANDORRA

ANTECEDENTS:
Andorra, país comercial i turístic, està en ple
procés de pacificació dels carrers del centre.
El comerç ha perdut pistonada.
L´objectiu és reactivar el comerç junt amb el
boom de la restauració que viu la zona.
S´aposta plenament per la convivència entre
restauració i comerç.

OBJECTIUS ACONSEGUITS:
- Descens dels paràmetres ambientals.
- Increment del nombre de vianants, constatació
que el vianant que passeja compra i consumeix.
- Reactivació de l’economia d’Andorra la Vella
transformant-la en una ciutat més amable,
sostenible i per a les persones, i desenvolupant
projectes atractius per al turisme.
- Increment de les ocupacions hoteleres.
- Increment de vendes de les grans superfícies.
- Descens de locals tancats i gran rotació.

PLA ACTUACIÓ:
- Dècada 2010:Transformació Avinguda Meritxell (Andorra la Vella i
Avinguda Carlemany (Escaldes Engordany).
- Inicialment vianalització parcial per acabar en una vianalització total
després de comprovar l`èxit inicial.
- Connexió a peu entre la Margineda i Andorra la Vella
- Recentment: Vianalització de diversos carrers dels voltants de les
avingudes com carrers Sant Esteve, Callaueta i Sant Esteve del Barri
Prada Ramón d´Andorra la Vella.
- Augment de les places de pàrquing.
- Projecte de 900 places de pàrquing privades a Andorra la Vella.
- Bus comunal a preu simbòlic de 0.10 €.
- Comunicació de les accions de vianalització i del comerç privat mitjançant
Opis.
- Incorporació d´arbres i bancs (amb Wifi i USB) un cop en equilibri amb la
distribució de les terrasses dels establiments de restauració.
Homogeneïtzació de les terrasses.

SIMILITUD AMB PLATJA D’ ARO:

- Ciutat comercial i turística.
- Referent de l’oci des de fa desenes d’anys.
- Es veuen afectades per les noves tendències de consum.
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. ANDORRA

Font: www.geografia.laguia2000.com
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MODEL COMERCIAL I PACIFICACIÓ. ANDORRA

Font: https://principado-de-andorra.com/el-mejor-shopping/

Font: https://www.andorra21ports.com/es/get-to-knowandorra/finalitzacio-dels-treballs-de-lobertura-de-lespai-de-viana/

Font: https://www.ara.ad
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ACCIONS A PRENDRE.
PROPOSTA DE PACIFICACIÓ. MOTIUS

Curt termini: Vianalització
parcial de l’Avinguda S’Agaró
a l’Eix comercial

65.4% dels
consumidors
opten per una
vianalització total
o parcial

58% dels
comerços opten
per una
vianalització total
o parcial

Mig termini: Vianalització total
de l’Avinguda S’Agaró i
progressiva vianalització de
l’entorn

Al voltant del 40%
de la població
opta per NO fer
de vianants
l’Avinguda
S’Agaró
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ACCIONS A PRENDRE.
COM PACIFICAR L’AVINGUDA S’AGARÓ

COM?

QUÈ?
Vianalització parcial de
l’Avinguda S’Agaró: Entre
Carrer Juli Garreta i Avinguda
Castell d’Aro

- Calçada a nivell de vorera.
- Ampliació de vorera.
- Circulació de vehicles de
dues direccions
- Mesos d’estiu tancat al
trànsit.
- Cap de setmana tancat al
trànsit.
- Trànsit permès a vehicles
de servei i transport públic
- Promoció pàrquing gratuït
per a clients de comerços

INTERROGANTS
- Zona blava (voltant)

- Horari restringit a la
circulació
Creació de pàrquing auxiliar a
l’entrada de la ciutat als
voltants de l’Avinguda Cavall
Bernat.

- Mobiliari urbà
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ACCIONS A PRENDRE.
PROPOSTA COMERCIAL

365 dies l’any

El comerç tradicional
pateix un lleu i
continu descens
degut al comerç
electrònic

Modernització de l’aspecte de les
galeries comercials

Impuls del petit comerç d’àmbit local
Foment de la restauració a l’espai de
les galeries comercials

OBJECTIU:
Plena convivència
Restauració i Comerç

La restauració està
en alça degut als
hàbits de consum i
oci de la població

Foment de la restauració a l’Av.
Cavall Bernat, per tal d’aconseguir un
km d’or
Manteniment d’un oci nocturn de
qualitat
Promoció i homogeneïtzació de les
terrasses de restauració

Les ciutats s’han de
pacificar reduint el
nombre de vehicles
per a millorar la
qualitat de l’aire i
donar més espai a
les persones

Pacificació de l’Avinguda S’Agaró
amb una vianalització parcial i
progressia vianalització de l’entorn
Increment quantitatiu i qualitatiu de
les places de pàrquing
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PLÀNOL DE PLATJA D’ARO

Font: www.platjadaro.com
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PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI EN TAULES DE TREBALL

Es presentarà l´estudi i es realitzaran taules de treball amb els implicats en el teixit comercial de la
ciutat: Veïns, comerciants, associacions, propietaris de locals, ….
CARACTERÍSTIQUES DE LA REUNIÓ DE GRUP
La teoria de la dinàmica de grups estudia:
■
■
■
■

Les forces psicològiques i socials que exerceixen una influència sobre els individus en interactuar amb
altres individus.
Els models de conducta socialment acordats o establerts que faciliten o inhibeixen comportaments.
Consisteix a reunir un grup de persones prèviament seleccionades, per discutir un tema, on al final de la
sessió els participants emplenaran un qüestionari.
Promou l'intercanvi d'idees i opinions, reprodueix el “discurs social” sobre percepcions, preferències,
hàbits de consum, pautes de conducta...

Rol del moderador:
■
■
■
■

Definir els objectius de la reunió al començament.
Crear un clima cordial i participatiu perquè cada membre tingui l'oportunitat d'expressar la seva opinió.
Reparteix el lideratge, atorga la paraula, regula la seqüència del diàleg, evita que es creïn “bans” o
antagonismes que dificultin la comunicació.
Orienta el grup perquè no s'aparti dels objectius.
62

