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Sant Cugat del Vallès 

1 



Centralitats Estudiades 

Mirasol 
Nucli Urbà 

Avgda. Cerdanyola 

Torreblanca 

Volpelleres 

Coll Favà 
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Fases del treball 

Fase A 

Fase B 

Fase C 

DIAGNOSI DE SITUACIÓ ACTUAL: 
OBJECTIU:CONÈIXER AMB DETALL OFERTA I DEMANDA 
• 1.800 ENQUESTES A LA POBLACIÓ A PEU DE CARRER 
• 130 ENQUESTES A COMERÇOS 
• IVENTARI DE LOCALS I CONFECCIÓ DE MIX COMERCIAL   

ANÀLISI ENTORN, RISCOS I OPORTUNITATS, POSICIONAMENT 
OBJECTIU: ANÀLISI DAFO, DEFINICIÓ DE POSICIONAMENT 

DEFINICIÓ DE PLA D’ACCIÓ, FULL DE RUTA 
OBJECTIU: DEFINIR L'ESTRATÈGIA COMERCIAL PER ALS PROPERS 4 ANYS 
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Enquestes a la Població (1.800 
enquestes a peu de carrer) 
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Fases A. Diagnosi situació actual 
Hàbits de compra 
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Freqüència de 
compra i despesa 

2,49 compres per setmana amb una despesa de 38€ 
per compra  

Estada mitjana 
Compres de proximitat: Mirasol, Torreblanca  
Avgda. Cerdanyola i Coll Favà ( 30-45 minuts) 
Anar de compres: Centre Ciutat ( 60 minuts, o més) 

Motius de compra 

Proximitat comú a totes les centralitats 
Destaquen 
 
• Centre Ciutat: Qualitat  
• Torreblanca: Qualitat 
• Mirasol: Comoditat, aparcament i preu 



Fases A. Diagnosi situació actual 

Hàbits de compra per internet 
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50% 50% 

Internet 

No compra per internet Compra per internet

Els que 
compren, 
realitzen 
Online un 
14% de la 
seva 
despesa 
total. 
 
Un 7% del 
productes es 
compren per 
internet a la 
ciutat. 



Fases A. Diagnosi situació actual 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hàbits de compra en frescos i alimentació 
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52-55% 

33-35% 

10-15% 
Botigues 
d’alimentació 

Supermercats 
Hipermercats 

Mercats 



Fases A. Diagnosi situació actual 

Km0, Ecològic i origen de la roba 
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54% 

46% 

23% 

77% 

27% 

73% 

Bastant o molt

Poc o gens

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Origen de la roba Ecològic KM0



Fases A. Diagnosi situació actual 

Hàbits de compra en moda i complements 
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Fases A. Diagnosi situació actual 

 
 
 
 

 
 

Lleure, cinema i restauració 
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33% 

67% 

Es usuari habitual del cinema
No es usuari habitual del cinema

Un 75% dels 
usuaris habituals 
visiten el CC 
Sant Cugat, Un 
12% als cinemes 
de l’auditori. 
 
Un 35% de la 
població és 
usuari habitual 
de la restauració 
de Sant Cugat. 



Fases A. Diagnosi situació actual 

Productes de la Llar 
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60% 

8% 

8% 

8% 

16% 

Media Markt IKEA Mercantic Centre comercial Millar Altres



Fases A. Diagnosi situació actual 

Targes de fidelització 
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4,5 % dels 
enquestats, 
 
Al mateix nivell que 
la tarja de IKEA  



Fases A. Diagnosi situació actual 

Necessitats del consumidor de Sant Cugat 
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50% 
20% 

30% 

Horaris comercials 

Ja li semblen bé Obrir al migdia Obrir abans



Fases A. Diagnosi situació actual 

Necessitats del consumidor de Sant Cugat  
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19% 

30% 

14% 

20% 

Ja està bé Més varietat en 
general: 
• Moda Home, 

Talles Grans 
• Moda jove 

 



Fases A. Diagnosi situació actual 
Grau de Satisfacció 
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Enquestes a comerços (130 enquestes, 

100 personals i 30 online) 
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Fases A. Diagnosi situació actual 
Enquestes a comerços 
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 Satisfacció amb el funcionament del negoci 
 6,26/10 

Perspectives de negoci 
 

7/10 

Evolució vendes acumulades setembre 15/ setembre /14 
 5,71% 

18,15%  % del  lloguer sobre les vendes totals 2014 
 



Fases A. Diagnosi situació actual 
Enquestes a comerços 
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% dels no associats que podrien estar interessats  
en associar-se  

 
14% 

 
%  dels no associats que coneix el cost 
d’associar-se 

 

53% 
 
% que coneix la tarja sant Cugat a la butxaca i % que 
hi participa 

 

53%-17% 

5/10 Interès en participar-hi 
 



Fases A. Diagnosi situació actual 
Enquestes a comerços 
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 % que disposa de sistemes de fidelització del client 53% 

% Que disposa de pàgina web 59% 

 
% que treballen amb les xarxes socials 

 
70% 

26% % que fan campanyes per e-mail 



Fases A. Diagnosi situació actual 
Enquestes a comerços, principals necessitats plantejades 
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58% 

83% 

55% 

Necessitat de noves locomotores

Millores en aparcament i mobilitat

Ampliació horari amb consens

0% 50% 100%



Mix comercial (Inventari i classificació 
de 1.500 locals comercials i de serveis-

126.000 m2 de superfície de venda) 
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Mix comercial 

Sectors d'activitat Locals % M2 %
Altres 465,00 30% 30.007,00 24%
Automoció i carburants 29,00 2% 3.100,00 2%
Comerç Mixt 32,00 2% 17.119,28 14%
Equipament de la persona 158,00 10% 7.696,00 6%
Equipament Llar 100,00 7% 11.160,00 9%
Lleure i Cultura 100,00 7% 13.348,00 11%
Quotidià alimentari 162,00 11% 8.081,56 6%
Quotidia no alimentari 22,00 1% 1.205,00 1%
Restauració 197,00 13% 12.285,27 10%
Tancat 271,00 18% 22.218,35 18%
Total 1.536,00 100% 126.220,46 100%
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Mix comercial 

Locals 

M2 
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Mix comercial ( equipament persona) 

Subsector d'activitat Locals % M2 %
Moda dona 58,00 39% 2.848,00 37%
Moda infantil 16,00 11% 930,00 12%
Sabateria 18,00 12% 858,00 11%
Joieria 20,00 13% 742,00 10%
Moda esportiva 8,00 5% 645,00 8%
Moda unisex 10,00 7% 600,00 8%
Complements 15,00 10% 530,00 7%
Moda home 4,00 3% 205,00 3%

Total 149,00 100% 7.696,00 100%
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Mix comercial ( equipament persona) 



Afluències de públic a les diferents 
Centralitats (estimació en base a 

mesuraments manuals) 
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Fases B. Entorn , riscos i oportunitats, posicionament 
Afluències a les diferents  Centralitats 
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COLL FAVÀ 
1.350.000  

VIANANTS/ANY 
AVINGUDA 

CERDANYOLA 
2.820.000 

VIANANTS/ANY 

MERCAT DE 
TORREBLANCA 

454.000 

VISITANTS/ANY 

CENTRE CIUTAT 
4.254.000 

VIANANTS/ANY 

MIRASOL 
CENTRE 

1.032.000 

VISITANTS/ANY 



Anàlisi DAFO,  
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Anàlisi DAFO 
Anàlisi  DAFO 
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Fortaleses  Debilitats  
Bones dades de renda, atur, taxa de 
creixement demogràfic  

Reducció renda disponible per determinades 
despeses per la mida de les famílies i el cost de 
l’habitatge 

Molt bon reconeixement de la marca Ciutat Baixa atracció de les ciutats del voltant (7%) 

Ben posicionat en productes i serveis 
quotidians de qualitat. Comerç “de tota la 
vida”  

Fuga de compra en moda i complements (70%-
40%). Manca d’oferta de grans superfícies i 
més varietat. Mida limitada dels locals 

Acceptable grau de satisfacció del comerciant 
(6,2/10) 

Millora del perfil associatiu 

Bona oferta de serveis de la llar, decoració, 
especialitzada, disseny  

Millora del us de les noves tecnologies  

Bona oferta de restauració Mobilitat i aparcament 

Atractiu de l’entorn urbanístic Percepció d’alts preus 



Anàlisi DAFO 
Anàlisi  DAFO 
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Oportunitats  Amenaces 
Captació de Població no resident estimada en 
30.000 persones 

Increment atracció centre urbà de Barcelona 

Turisme del dia (Monestir 30.000 visites/any)  i 
pernoctacions (32.000/any) 2,5 dies de mitjana 

Obertures o ampliacions de centres comercials 
a l’àrea d’influència 

Millora dades macro (PIB, consum) 
Potencial creixement demogràfic 
Lleu creixement sector moda 

Incerteses en el grau de recuperació de 
l’economia. 

Noves tendències en KM0, ecològic i de 
qualitat 

Augment sostingut de la venda per internet ( 
pot ser una oportunitat) 

Millora del mix (Volpelleres, Mercat Vell, Mira-
sol, Nou edifici de Promusa Rius i Taulet)  

Millora del interès associatiu (Pot ser una 
oportunitat) 

Potenciació sinèrgies Comerç/Restauració 

Millores urbanístiques 



Propostes de posicionament 
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Centralitat Sector clau Proposta de posicionament i mix comercial a plantejar 

Mirasol Quotidià i serveis de 
proximitat 
Servies especialitzats 

Dotar a l’àrea de influència immediata de l’oferta necessària de 
proximitat  
Cura de la persona, salut, cultura (especialment planta alta) 

Volpelleres Quotidià i serveis de 
proximitat 

Dotar a l’àrea de influència immediata de l’oferta necessària de 
proximitat (productes i serveis de proximitat i gran local de destí) 

Torreblanca Quotidià alimentari, 
serveis de proximitat, 
lleure, cultura i 
restauració 

La millor qualitat en alimentació. La millor oferta de restauració 
vinculada al lleure cultural, captació d’una àrea més gran pel 
posicionament de qualitat. Millora aparcament i percepció del preu 

Coll Favà Quotidià i serveis de 
proximitat 

Millorar l’oferta de quotidià en format de petit comerç. 
Inicialment és descarta ampliar l’eix comercial de moda per aquesta 
centralitat 

Avinguda de 
Cerdanyola 

Quotidià i serveis de 
proximitat 

La millor oferta enfocada al  comerç del  barri 
Inicialment és descarta ampliar l’eix comercial de moda per aquesta 
centralitat. 

Centre Ciutat Tots els sectors, 
considerant el sector 
d’equipament de la 
persona com a 
principal locomotora 

Millorar l’oferta de moda en el segment mig pensant amb la possibilitat 
d’incorporar grans marques amb superfícies més grans a la vegada que 
s’amplia la zona comercial per anar dotant de més comerç al Centre 
Ciutat. 
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Full de Ruta, propostes d’actuació  



Principals eixos estratègics  
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Potenciació marca Ciutat/compra 

 
Campanyes 

 
Potenciació frescos, Mercats i botigues 
 
 
Millora  recursos  

  
Seguiment sectorial i per zones 

 

Campanyes, 
promocions 

Sinèrgies, implantació BID’s, 
noves tecnologies, Living Lab 

Observatori del comerç 

 
Millora associacionisme 

 
Promoció 

 
Reduir fuga de compra 

 
Mix comercial, urbanisme  

 
Captació població estacional 

 

Sinergies turisme, comerç, 
restauració 



Creació de l'Observatori del comerç 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE L’OBSERVATORI DE COMERÇ 
Objectius Eina/ suport Indicadors 

Conèixer l’evolució del 
comerç 

Enquesta trimestral a comerços 
Indicador de 1 a 10 de les 
perspectives del comerç per 
sectors subsectors, zones i carrers. 

Conèixer l’afluència de 
públic a les diferents 
centralitats. 

Mesurament de pas de vianants) 
Indicador comparatiu per períodes 
i zones 

Actualització Mix 
comercial 

Inventari continu de locals, amb 
periodicitat semestral.  

Índex de rotació de locals per 
zones i per sectors. 

Actualització hàbits del 
client 

Enquesta a ciutadans 
freqüència, despesa mitjana, fuga 
de compra, hàbits per sectors, 
etc.).  

Compartir el 
coneixement 

Informe mensual amb l’evolució 
dels diferents indicadors. 

_____________ 



Campanya “Compra a casa” 
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Campanya i 
missatge 

“Compra a casa” identificant el fet de la compra a Sant Cugat com un valor 
en la integració en la ciutat.  

Objectiu 
estratègic 

Evitar part de la fuga de compra, conscienciació 

Objectius Aconseguir una millor quota de mercat en tots els sectors, especialment 
aquells on es detecten fugues de compra.   

Públic objectiu Tota la Ciutat 
Durada Uns 3 mesos, preferiblement a primavera 
Mecànica i 
suports 

Premsa local, tant en noticies com en publicitat, OPIS, Xarxes socials, 
autobusos  

Indicadors Mesuraments de vendes i afluències a través de l’observatori del comerç  



Augment d’associats, integració 
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Objectiu estratègic Augmentar el nombre d’associats i integrar les associacions  
Objectius Augmentar d’un 20% a un 30% en nombre d’associats 
Públic objectiu Tots els comerços, especialment aquells que han mostrat interès en 

les enquestes (14%) 
Durada Uns 2 mesos, millor en èpoques vall on el comerciant té més temps 

disponible 
Mecànica i suports Visites personals, creació de catàleg de serveis, campanya on-line  
Indicadors Increment % i en valor absolut del nombre d’associats 



Campanya Compra saludable 
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Campanya i 
missatge 

“Compra saludable” “cuida’t i cuida’ls” “El millor per a la família”  

Objectiu estratègic Augmentar la venda d’alimentació de qualitat  
Objectius Potenciar la venda dels mercats i d’alimentació de proximitat   
Públic objectiu Tota la Ciutat 
Durada Uns 3 mesos,  
Mecànica i suports Premsa local, tant en noticies com en publicitat, OPIS, Xarxes socials, 

autobusos  
Indicadors Mesuraments de vendes i afluències a través de l’observatori del comerç 

del sector d’alimentació 



Estudi d’Hàbits de població no resident 
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Objectius Conèixer els hàbits de consum, especialment de restauració entre setmana, de la 
població estacional no resident que treballa en el terme municipal, especialment 
a Can Sant Joan. Una vegada conegut el perfil del públic caldrà orientar la 
campanya de captació 

Metodologia Contactes amb els responsables de Recursos Humans de les principals empreses 
per tal de quantificar el nombre de treballadors i canalitzar una enquesta online 
per definir el mercat potencial real. L’enquesta seria breu i pretendria conèixer els 
hàbits de consum al migdia, els temps disponible, els mitjans de transport per 
acudir a la feina, etc. 



Campanya atracció població estacional 
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Campanya i 
missatge 

“Sant Cugat al migdia” “Desconnectat una estona” “gaudeix del migdia”  

Objectiu 
estratègic 

Captació població estacional treballadora no resident 

Objectius  Augmentar les vendes del sector restauració al migdia, aprofitant la visita per a altres tipus de 
compres i potenciant l’obertura al migdia de més establiments 

Públic objectiu Treballadors de l’àrea d’influència  no residents  
Mecànica i 
suports 

Promocions directes a empreses, vinculant la tarja Sant Cugat a la butxaca o creant-ne una de 
nova.  Promocions d’aparcament al migdia, possibilitat de reserves online,    

Indicadors Mesuraments de vendes i afluències a través de  
l’observatori del comerç del sector de restauració, 
 mesuraments d’augment de pas al migdia 



Promocions comerç/restauració 
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Campanya/es i 
missatge/es 

“Compra a Sant Cugat i gaudeix dels seus restaurants” 

Objectiu estratègic Fidelitzar millor, captar nous clients,  
Objectius Augmentar les vendes del comerç i la restauració 
Públic objectiu Tota la Ciutat i no residents 
Durada Dos o tres promocions a l’any d’un més de durada 
Mecànica i suports Als propis locals (restaurants i comerços), premsa local, Web, xarxes 

socials. descomptes a restaurants per certs volums . O en el cas de un 
jornada de tapes, sortejar diferents regals de diferents comerços. Sant 
Cugat a la Butxaca pot ser un bon vehicle 

Indicadors Mesuraments de vendes i afluències a través de l’observatori de la  
restauració i del comerç 



Actuacions proposades 
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Assessorament a 
emprenedors i empresaris 

 

 Necessitats detectades a les 
diferents àrees 

 Assessorament sobre les millors 
ubicacions 

 Assessorament sobre el perfil i els 
hàbits del públic de Sant Cugat 

 Assessorament sobre el grau de 
competència per zones i saturació 
de les diferents activitats 

 Assessorament sobre el grau 
d’evolució dels diferents sectors  

 Mitjançant resultats del PEC i de 
l’observatori del comerç 



Actuacions proposades 
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Models de gestió avançats 

BID 
 

 Cooperació públic/privada per 
dinamitzar zones concretes 

 Gestió privada 
 Millora dels recursos 
 Implicació de les grans superfícies  
 Manca de marc regulador  



Actuacions proposades 
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LIVING LAB del comerç urbà 

 

 Laboratori del comerç 
 Tests de noves aplicacions a 

comerços 
 Gratuït 
 Permet posicionar Sant Cugat com 

a Ciutat innovadora 
 L’entorn es adequat ( escoles de 

negoci, comerç, emprenedors) 



Apropament digital al comerç urbà 
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 Aplicació ANDROID amb GEO localització 
 

Monitoreig d’hàbits de consum, Smart steps 

Transaccions des del mòbil 
 

 
Comptatge de persones als principals carrers i 
locals  

 



Apropament digital al comerç urbà 
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 Gestió centralitzada d’aparcaments 
 

Formació especialitzada en noves tecnologies  

Targeta client per a mercats  
 

E-comerç centralitzat per a mercats  
 



Aprofitament del patrimoni per a la dinamització 
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 Possibles usos comercials 
 “Pop up stores” de 

productes o 
dissenyadors singulars 

 Mostres de vins 

 Sinèrgies, comerç, 
restauració, turisme 



Sinèrgies amb agents rellevants de l’economia local 
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Objectius 
estratègics i de mix 

comercial 

Compartir, 
Consensuar 

Ajuntament 

Propietaris de 
locals 

Agències 
immobiliàries 

Comerços i 
associacions 

Observatori del 
comerç 



Orientació al servei 
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 Zones WIFI 
 

Ludoteques 

Àrees de descans 
 

Servei de Personal Shopper 
 



Altres actuacions 
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Potenciar activitats destinades al públic infantil 

 

Potenciar campanyes orientades al factor preu 

Activitats orientades al món de la mascota 
 

Potenciar el servei de Mystery Shopper 
 



Propostes d’actuació en l’àmbit 
urbanístic i de mobilitat  
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Criteris d’actuació en l’àmbit urbanístic  
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Principals criteris 
d’actuació en 

l’àmbit urbanístic, 

 Millora de l’accessibilitat 
 
 Millora de la senyalística 
 
 Reducció de la mobilitat viaria 
 
 L’art urbà com a vincle per a motivar 

possibles clients en àrees comercials 
 
 Protecció del medi ambient i promoció del 

patrimoni 
 
 Augment de la superfície comercial 

 
 Creació de nous circuits de vianants  
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Aparcaments 



Propostes a valorar  
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