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A l’àrea de comerç es detalla tota aquella informació
1. Desplegament metodològic

vinculada amb la realitat comercial de Salou que ajuda a
comprendre-la i a contextuar-la i es fa un retrat de la situació

El Pla estratègic de l’activitat comercial al municipi de Salou

actual.

s’ha elaborat a partir del procediment metodològic proposat
que contempla l’elaboració d’una diagnosi com a pas previ a
la proposta estratègica.

A partir del treball de camp realitzat s’han identificat les
diferents àrees comercials i de restauració existents al
municipi, tant de manera global com per zones de Salou. Així

L’apartat de diagnosi inclou una anàlisi de camp, la
participació activa dels agents de comerç i restauració de la
ciutat a través de la realització de reunions de treball i una
tasca de gabinet de benchmarking. Així, la diagnosi

com s’han recollit les dinàmiques de funcionament que les
identifiquen. També s’ha contemplat la tematització de l’oferta
comercial i s’ha constatat el pes que ocupa aquesta activitat
en el municipi.

s’estructura en tres eixos diversos: l’eix d’anàlisi de l’oferta
actual, l’eix d’aportacions dels agents i l’eix de benchmarking.

A més, s’ha caracteritzat l’actual paisatge urbà com a element
que pot influenciar en el desenvolupament i millora de

Eix d’anàlisi oferta actual

l’activitat comercial: espais públics, estètica d’edificis i
façanes, mobiliari urbà, senyalització....

Aquest eix es desglossa en tres àmbits temàtics diversos:
àrea de comerç, àrea de restauració i àrea de turisme.

D’altra banda, per tal d’avaluar, en certa manera, quina és la
gestió que es realitza del comerç s’han estudiat, també,
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algunes iniciatives de dinamització comercial que s’han dut a

A partir de les dades estadístiques de l’Observatori del Parc

terme i, alhora, identificar les possibles sinèrgies de treball

Científic i Tecnològic de Turisme i Oci s’ha pogut completar

que s’estableixen entre l’administració pública i els diferents

l’àmbit de la diagnosi sobre turisme. En aquest apartat s’ha

agents privats implicats al sector comercial.

caracteritzat el perfil del turista de Salou i el vincle que
estableix amb l’activitat comercial i amb la destinació en

Per últim, s’han recollit quines són les tendències que

general. També, s’ha pogut dibuixar quina és la mobilitat del

presenta el sector comercial català en general per tal

visitant de Salou pel propi municipi amb l’objectiu d’identificar

d’orientar i adequar les estratègies de futur que ha de seguir

les zones amb una major concentració de turistes.

el comerç de Salou.
L’anàlisi d’aquests tres àmbits temàtics, el quals són
En relació amb l’àmbit temàtic de restauració, en aquest s’ha

transversals i complementaris, han permès identificar els

treballat l’oferta de restaurants del municipi, novament per

aspectes claus del comerç de Salou que, a posteriori, han

zonificacions i especialització. I s’ha realitzat una aproximació

pogut ser contrastats amb les perspectives i visions dels

als esdeveniments gastronòmics que s’organitzen,

agents implicats en aquesta activitat.

actualment, a Salou. A més, s’ha complementat la informació
amb dades obtingudes del portal web de Tripadvisor i el

Eix aportacions d’empresaris, experts i prescriptors del

Tenedor, així com amb xifres del comportament de la

comerç, la restauració i el turisme

demanda turística de l’Observatori del Parc Científic i
Tecnològic de Turisme i Oci.

Simultàniament a l’eix d’anàlisi, s’han realitzat diferents
entrevistes, tant amb els responsables de l’àrea de comerç
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del consistori municipal com amb els diferents agents del

Novament, aquest eix s’ha tornat a estructurar en els tres

sector del comerç i la restauració.

àmbits temàtics definits a l’eix d’anàlisi: àrea de comerç, àrea
de restauració i àrea de turisme.

El calendari d’aquestes reunions ha estat el següent:
17 de febrer – Entrevista al president de l’associació de

Eix Benchmarking

comerciants i reunió de treball amb comerciants de la ciutat.
24 de febrer – Reunió de treball amb restauradors i

El darrer eix del bloc de la diagnosi està format per l’anàlisi de

empresaris d’oci.

benchmarking. En aquest apartat s’ha estudiat la realitat

9 de març – Reunió de treball amb paradistes del mercat.

comercial de diferents destinacions turístiques que

21 de març – Entrevista amb la presidenta de la nova

comparteixen semblances amb Salou per tal d’identificar

associació de la zona turística.

possibles elements inspiradors útils per orientar l’activitat
comercial del municipi.

Finalment no s’han realitzat entrevistes amb el sector hoteler i
d’apartaments, ja que s’ha obtingut informació sobre la
caracterització de la tipologia del visitant turístic de Salou amb

El segon bloc del document recull la proposta estratègica en

les dades disponibles a l’Observatori de Turisme i amb la

la qual es defineixen les orientacions que han de seguir les

informació del projecte elaborat per Ceres Diagnosi

accions que es concreten en aquesta darrera etapa del Pla

socioeconòmica i laboral de Salou.

estratègic de l’activitat comercial al municipi de Salou.
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2. Etapa de diagnosi

Més de la meitat es caracteritzen per ser comerços
minoristes, agències de viatge, oficines i establiments

2.1 Eix d’anàlisi

especialitzats en l’àmbit sanitari.

2.1.1. Àrea de comerç

Caracterització dels comerços de Salou per sector

Caracterització i localització dels establiments comercials

Oci
4,0%

Serveis
1,0%

Restauració
27,9%

El pes comercial a Salou és significatiu. Compta amb,
aproximadament, més de 1.500 establiments comercials.

comerç minorista
agència viatges
oci
oficines
sanitari
serveis
restauració
Total

Establiments
comercials
820
52
63
152
31
15
438
1.571

Comerç
67,2%

Destaquen el predomini dels comerços minoristes o al detall,
representant, aquests, la meitat dels establiments comercials
del municipi.
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Pel que fa a la distribució territorial dels establiments

Distribució territorial dels establiments comercials de
Salou
Miramar
Cap Salou
4,2%
3,9%

comercials, aquests es concentren a la zona de Carles
Buïgas i cala Capellans, a la zona del passeig Jaume I i a la
zona del casc Antic i Ajuntament.
COMERÇ
Zonificació Comerç
Miramar
C.Antic Ajuntament
Jaume I
C.Buïgas Capellans
Cap Salou
TOTAL

28

Agències
Sanitari Oci
de viatge
1
0
4

Serveis Restauració Oficines
0

27

6

297

7

20

4

10

103

72

221

18

6

7

3

100

47

253

21

5

45

2

181

21

21
820

5
52

0
31

3
63
1.571

0
15

27
438

6
152

C.Buïgas Capellans
33,6%

Jaume I
25,6%

En aquesta anàlisi s’ha distingit, també, cinc districtes o zones
diverses per on es distribueix l’oferta:
Districte 1: Zona Passeig Miramar

Aquesta informació s’ha contrastat amb un treball de camp

Districte 2: Zona Casc antic – Ajuntament

dut a terme durant els mesos de febrer i març per situar i

Districte 3: Zona Passeig Jaume I

localitzar els establiments comercials de Salou amb la finalitat

Districte 4: Zona Carles Buïgas – Capellans

d’obtenir una aproximació al més fidel possible a la realitat del

Districte 5: Zona Cap Salou

municipi.
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D’altra banda, per obtenir informació sobre la tematització

-

Morat: Salut i bellesa

dels establiments s’han caracteritzen els negocis comercials

-

Morat fosc: Souvenirs

de Salou a partir de la classificació realitzada per la pròpia

-

Taronja: llar i decoració

Associació de comerciants 365 dies:

-

Verd clar: alimentació

-

Verd fosc: Oci nocturn

-

Moda i complements

-

Restauració

-

Serveis professionals

En aquests mapes es pot constatar que la densitat de

-

Salut i bellesa

concentració d’establiments i locals comercials, tal i com

-

Llar i decoració

-

Alimentació

-

Oci nocturn

-

Souvenirs

-

Locals buits

-

Allotjament

s’observa gràficament a la següent cartografia, és molt més
densa a la zona de Carles Buïgas – Capellans i a la zona del
Casc Antic – Ajuntament, d’acord amb el volum de presència
de comerços. Tanmateix, en tots els casos s’observa que
l’activitat comercial es vertebra en un parell o dos d’artèries
principals.

La gamma de colors que representa cada classificació
d’establiments i locals al mapa és la següent:
-

Groc: moda i complements

-

Vermell/grana: establiments de restauració

-

Blau fosc: serveis professionals

-

Blau cel: allotjaments
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Mapa 1 Establiments i locals comercials a la zona de Carles Buïgas Capellans

9

Mapa 2 Establiments i locals comercials a la zona del Casc Antic i
Ajuntament
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Mapa 3 Establiments i locals comercials a la zona del passeig Jaume
I

La resta de cartografia referent a l’activitat comercial de
Salou, tant per zonificació com per tipologia d’establiments,
s’ha inclòs als annexes del present document.

Tanmateix, per visualitzar gràficament les zones amb més
densitat d’establiments i/o locals s’ha realitzat un mapa de
síntesi en el qual es detalla, per sectors d’una o dues illes
d’edificis, els punts amb major nombre d’establiments. Aquest
mapa s’adjunta a continuació.
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Al mapa de síntesi de la realitat comercial de Salou

Turisme de Salou i és un servei de valor afegit pels visitants

s’evidencia la dependència dels establiments a les zones

estrangers que compren al municipi.

turístiques, ja que al districte de Carles Buïgas – Capellans i
la zona de Jaume I és on es mostra una major continuïtat

Senyalització

comercial i un major equilibri entre els seus carrers.
La informació que obtenen els visitants del municipi en forma
En canvi, cal destacar que el districte amb una major densitat

de senyalització als carrers és clau per gestionar

d’establiments comercials, amb zones que contenen més de

correctament la mobilitat d’aquests.

31 negocis, és el Casc antic – Ajuntament, sent els carrers
Barcelona, Via Roma i Via Augusta els que lideren aquesta

En aquest sentit cal destacar que Salou és un municipi amb

posició. En contraposició, existeix una gran disfunció

un volum acceptable d’indicadors i en la majoria dels casos

comercial entre aquests i la resta de carrers del districte.

ben ubicats. Tot i això, sovint es troben punts de la ciutat amb
un volum massiu de cartells verticals on és complicat

Tot i això, indicar que aquests carrers disposen de locals més

diferenciar-los i llegir-los.

petits que a les zones turístiques i és aquesta la causa que
justifica el que ens mostra la cartografia.

Les principals vies d’accés a la ciutat mostren gairebé tota la
informació d’interès pel visitant. Els recursos o punts d’interès

Afegir que des del 2013 Salou disposa d’una oficina Tax Free

turístic més anunciats són el centre urbà, les platges i la vila

per tal de retornar l’IVA als visitants residents fora de la Unió

romana de Barenys.

Europea. Aquest es troba ubicat al Patronat Municipal de
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Analitzant la senyalització existent a la Plaça Europa, principal

que en la mesura que
e l’aproximació a aquest recurs és menor,

nus d’accés del municipi, trobem que el major nombre de

i per tant més propera, augmenta el volum de senyalització a

cartells informatius estan destinats a adreçar el visitant a

favor.

altres municipis com Reus, Tarragona i Cambrils.

Destaquen el cartell que informa exclusivament dels nous
supermercats ubicats al Vial de Cavet (direcció
irecció Cambrils)
Cambrils), així
com el cartell informatiu de diferents establiments hotelers del
municipi.

És al Passeig Jaume I on trobem la senyalització direccional
d’interès local, sent més complerta en la mesura que ens
aproximem al centre urbà.

Entre els cartells visualitzats en aquest sentit en destaquen la
policia local, correus, l’estació de trens, l’Ajuntament i el

En canvi la resta de zones comercials del municipi no

Mercat Municipal.

disposen de senyalització que vetlli per l’interès comercial en
cap punt del municipi.

Si focalitzem la senyalització a favor de l’interès comercial, cal
destacar el Mercat municipal com l’element
lement més senyalitzat, ja

13
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Temporalitat

turística, on exceptuant Jaume I, la major part es troben
tancats en aquest període de baixa afluència de visitants.

Les destinacions turístiques de sol i platja, com Salou,
mostren una clara estacionalitat de l’activitat turística com a

Població ocupada

dependència a factors climàtics i a la temporada d’estiu.
Degut a aquesta situació, l’activitat econòmica municipal, com

El 91,1% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte

el teixit empresarial, es redueix fora d’aquest període de

de cotització dels residents de Salou al març de 2016

temps, tal i com s’ha constatat en el treball de camp dut a

corresponen al sector serveis, segons dades d’IDESCAT.

terme.

Durant el treball de camp que s’ha realitzat al primer trimestre
de l’any i donat que la Setmana Santa de 2016 ha coincidit al

Afiliacions al règim de la Seguretat Social per
sector. Març 2016
Agricultura
Indústria
0,1%
5,9%

mes de març l’escenari de l’oferta comercial ha estat variable

Construcció
2,8%

segons el treball de camp fos realitzat al mes de febrer o a
mitjans de març, que és, en aquest darrer mes, quan la major
part del comerços es trobaven ja en fase d’obertura.

En tot cas, s’observa una diferència significativa entre la
vocació del comerç del centre – casc antic, entorn al mercat,
en bona part obert en temporada baixa, i el de la zona

14

Serveis
91,1%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.
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En contraposició, és també el sector en el qual es registra una

Pel que fa a l’evolució de la mitjana anual d’atur registrat

mitjana anual d’aturats major, possiblement per la seva

específicament al sector de comerç al detall de Salou,

estacionalitat degut a l’orientació turística.

aquesta ha disminuït al 2015 respecte a l’any 2014, encara
que la xifra és superior a la registrada l’any 2013 i 2012

Mitjana anual d’atur registrada per

segons dades d’IDESCAT.

sectors, 2015
Salou

Tarragonès

Agricultura

30,8

472,5

Indústria

105,4

1.581,2

Construcció

140,1

2.598,7

1.413,2

12.885,4

46,9

1.238,3

1.736,4

18.776,2

Serveis
Sense ocupació
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.

Atur registrat al sector comerç
detall - Salou
Any
Mitjana anual
2015
222,5
2014
237,7
2013
221,6
2012
219,8
2011
224,6
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.

Afegir que el 98,1% de les empreses de comerç al detall de
Catalunya no tenen treballadors o en tenen menys de deu, tal

Segons l’informe del comerç català de l’any 2015 elaborat per

i com es recull a l’informe del comerç català de l’any 2015

la Confederació de Comerç de Catalunya, el 47% de les

elaborat per la Confederació de Comerç de Catalunya.

botigues catalanes no compten amb personal assalariat i

Aquestes, per tant, es poden considerar micropimes.

només en tenen entre un i dos el 34% del total.
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Tot i això, l’ocupació laboral en aquest tipus de comerços ha

En tots els casos els espais d’oferta comercial sent la plaça

augmentat a Catalunya un 0,9% respecte a l’any passat.

del carrilet, ubicada al costat del Mercat Municipal i al centre
del nucli urbà, la que menys establiments ofereix.

Urbanisme, espais per a vianants i mobiliari urbà
No s’aprecia una falta de zones d’ús exclusiu per a vianants, i
L’estructuració urbanística de Salou és dispersa, ja que

els estudis de mobilitat realitzats anteriorment al municipi de

s’observa una clara segregació del municipi en diferents

Salou no denoten un problemàtica en aquest sentit.

zones. Aquest factor en complica la mobilitat.
Pel contrari, un factor que es considera decisiu és la manca
D’altra banda, des d’una perspectiva de construcció i

d’atractius en els espais d’ús urbà i el mobiliari que vesteix

edificació, el municipi compta amb un gran volum d’edificis

aquests espais. Aquest factor, unit a la complexitat

amb porxos, carrerons i característiques físiques que

urbanística, dificulta la motivació comercial.

dificulten la continuïtat comercial.
Campanyes i informació comercial
Existeixen diferents espais exclusius per a vianants. Per
exemple, el carrer Saragossa, el carrer Bilbao, el carrer Colón

Des de la regidoria de comerç i promoció econòmica de

i la Plaça del Carrilet.

l’Ajuntament de Salou juntament amb l’associació de
comerciants del municipi es duen a terme diverses
campanyes per dinamitzar i millorar el comerç del municipi.

16
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Campanya

Organitzadors

Campanya

Organitzadors

La primavera el comerç Regidoria de comerç, mercat i consum/

Compra a Salou, Mou

Regidoria de comerç.

altera – 2016

mercat municipal/ Associació de

Salou – 2015

comerciants i empresaris de Salou.

Objectiu

Objectiu

Sensibilitzar als clients perquè comprin als comerços locals amb

Potenciar i dinamitzar el comerç del municipi amb bescanvi de

l’adquisició de bosses reutilitzables amb les que els obsequiaran a

tiquets per una planta per les compres fetes.

les botigues de Salou.

Campanya

Organitzadors

Salou també acull esdeveniments comercials. S’organitza una

No trenquis el cor del

Regidoria de promoció i dinamització

passarel·la de moda al passeig Jaume I per part de

comerç – 2016

econòmica, comerç, mercats i consum

l’Ajuntament de Salou durant un dissabte de juliol. També,

amb el suport de l’Associació de

durant les festes de Nadal, es celebra la Fira de Nadal amb

comerciants 365 dies.
Objectiu

una exhibició de paradetes repartides entre els carrers Ponent
i Pins, al nucli antic, la qual s’havia dut a terme, anteriorment,

Conscienciar i sensibilitzar sobre les repercussions de la
venda/compra ambulant il·legal des d’un àmbit pedagògic.

a la via Roma.

Per altra banda, l’Associació de comerciants 365 organitza
durant diferents períodes de l’any (abril, juliol, agost,
setembre...) una fira de fora estocs que s’ubica al passeig de
Jaume I.

17
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Destacar la iniciativa d’una campanya imaginativa impulsada

La informació que s’obtingué de la consulta va ser propicia, ja

per l’Associació de comerciants amb el suport de la Regidoria

que s’informà sobre les possibilitats de realitzar compres al

de comerç al 2012 durant les festivitats de Nada
Nadal. Amb el nom

casc antic i al passeig Jaume I, encara que el nivell

Compratour Salou s’incentivava als clients a realitzar un tour

d’informació fos limitat,, sense entrar en detall.

per les diverses botigues del municipi premiant les seves
compres.

D’altra banda, a arrel dels comentaris obtinguts per part dels
comerciants comentades a les reunions celebrades
destacaven com a un aspecte a considerar la informació que
es proporcionava als turistes i visitants respecte les opcions
comercials que disposaven, incentivant el desplaçaments
d’aquest a les ciutats de Tarragona i Reus.

Per tal de constatar aquesta informació, es realitzà una acció
de mistery shopping a l’oficina de turisme
sme el dia 1 d’abril de
2016 a l’oficina d’informació turística ubicada
bicada al Passeig
Jaume I.
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Situació actual de les compres a Catalunya

(11.857.228 €), Rússia (8.808.176 €), el Regne Unit
(7.738.428 €) i els Estats Units d’Amèrica (7.184.771 €)

A partir del Plan de Turismo de Compras 2015 elaborat i

mentre que els països amb una major despesa a la província

publicat per Turespaña es pot realitzar un retrat de la situació

de Tarragona van ser França, Rússia, Regne Unit, Bèlgica i

actual del turisme de compres a Espanya per tal de

Països Baixos.

contextualitzar la situació de Catalunya.
En aquest mateix estudi es va constatar que la moda i el
El 40% dels turistes d’oci i lleure que van viatjar a l’estranger

calçat són el sector en els quals la despesa és major per

l’any 2012 van incloure el fet de comprar com una de les

gairebé totes les nacionalitats, exceptuant els americans i

activitats dutes a terme durant el seu viatge.

britànics que prefereixen realitzar una major despesa en bars i
restaurants.

Les Comunitats Autònomes on es concentren el major volum
de despeses realitzades en compres amb diferents targetes

Pel que fa a la demanda interna, i segons l’informe del comerç

de crèdit estrangeres són, per volum, Catalunya, la Comunitat

català de l’any 2015 elaborat per la Confederació de Comerç

de Madrid i Andalusia. No obstant això, el pes de Catalunya

de Catalunya, el consum dels catalans s’ha reduït un 11,8%

es deu, principalment, a la ciutat de Barcelona i de la zona

menys que al 2006 i el dels espanyols, un 10,3%.

comercial de passeig de Gràcia. Segons dades de BBVA, a
partir de les transaccions realitzades amb targeta de crèdit

Aquesta disminució del consum pot ser derivada d’un

durant el mes d’agost i juliol de 2014, els països estrangers

augment dels preus superiors a la dels països de la Unió

amb un major consum a la ciutat de Barcelona van ser França

19
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Europea juntament amb la congelació salarial observada els
darrers anys.

Tanmateix, Catalunya va registrar, l’any 2014, un increment
de les vendes del comerç al detall amb variacions interanuals
positives durant tots els mesos de l’any, exceptuant a l’agost.
Pel contrari, les grans superfícies van registrar pèrdues
anuals acumulades d’un 2,7%. Aquest fet constata un canvi
d’hàbits de consum amb una millora del posicionament del
comerç de proximitat, ja que augmenten les compres més
petites i continuades en detreniment de les compres en grans
superfícies i quantitats.

20
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2.1.2. Àrea de restauració

Districtes

Establimentsrestauració

Zona Passeig Jaume I

51

Zona Casc antic - Ajuntament

25

Zona Carles Buïgas - Capellans

86

Zona Cap Salou

16

Zona Passeig Miramar

20

Zona Nord - oest

1

TOTAL

199

Anàlisi de l’oferta de restauració
L’anàlisi de l’oferta de restauració ha estat realitzada a partir
de dades obtingudes de la consulta de portals web
comparatius de referència gastronòmica: Tripadvisor i El
tenedor. Així com a partir de les dades publicades en la Guia
de Restauració del Patronat de Turisme de Salou.

Gairebé la meitat de l’oferta de restauració existent al municipi
de Salou es situa a la zona de Carles Buïgas – Capellans
amb una concentració del 43,2% dels establiments. Segueix a
aquesta zona la del Passeig de Jaume I amb el 25,6% dels
restaurants. Tal i com constaten la presència de restaurants,
ambdues zones es caracteritzen per concentrar una activitat
turística significativa.

Pel contrari, la zona nord-oest i la zona de Cap Salou són les
que compten amb menys establiments de restauració,
ambdues ubicades a la perifèria de la zona turística.

21
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DISTRIBUCIÓ DELS ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ per districtes
Zona
Zona Nord Passeig
oest
Miramar
0,5%
Zona Cap 10,1%
Salou
8,0%

Zona Carles
Buigas Capellans
43,2%

22

Mapa 4 Establiments de restauració zona Carles Buïgas - Capellans

Zona
Passeig
Jaume I
25,6%

Zona Casc
antic Ajuntament
12,6%
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Mapa 5 Establiments de restauració de la zona Passeig Jaume I

La tipologia de cuina amb menor presència a Salou són les
tapes, la cuina de mercat, els bufets, la d’autor i la cuina
marinera.

L’especialització gastronòmica dels restaurants de Salou és
diversa: cuina ràpida, braseries, pizzeries, entre altres. Tot i
això, la majoria es caracteritza per oferir una cuina
mediterrània i internacional.
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Tipus cuina

Establiments
restauració

Distribució
percentual

Mediterrània
Tapes
Braseria
Internacional
Casolana
Autor
Ràpida
Pizzeria
Marinera
Mercat
Diversa
Bufet

63
4
10
50
9
6
12
16
7
2
5
1

31,6%
2,0%
5,0%
25,1%
4,5%
3,0%
6,0%
8,0%
3,5%
1,0%
2,5%
0,5%

Sense
informació

14

7,0

TOTAL

199

100 %
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Per tant, els establiments de restauració no ofereixen una
especialització gastronòmica determinada.

D’altra banda, si s’observa l’especialització gastronòmica dels
restaurants per zones, la situació difereix tant a la zona de
Carles Buïgas - Capellans com al passeig Jaume I, ja que en
aquestes zones el major pes rau en la cuina internacional,
seguida, en segona posició, per la cuina mediterrània.

Especialització gastronòmica dels restaurants Carles
Buïgas - Capellans
Sense Braseria
Ràpida informació 4,6%
Bufet
Casolana
6,9%
6,9%
1,1%
2,3%
Diversa
Pizzeria
1,1%
8,0%

Tipologia de
cuina
Autor
Braseria
Bufet
Casolana
Diversa
Internacional
Marinera
Mediterrània
Mercat
Pizzeria
Ràpida
Tapes
Sense informació

Carles
Buïgas

Passeig
Jaume I

Passeig
Miramar

Casc
Antic

Cap
Salou

0,0%

7,8%

0,0%

4,0%

6,7%

4,6%

3,9%

5,0%

8,0%

6,7%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,00%

2,3%

5,9%

5,0%

8,0%

0,00%

1,1%

2,0%

5,0%

4,0%

0,00%

35,6%

31,4%

15,0%

12,0%

66,7%

4,6%

2,0%

10,0%

0,0%

0,00%

28,7%

27,5%

15,0%

28,0%

13,3%

0,0%

2,0%

5,0%

0,0%

0,00%

8,0%

5,9%

10,0%

12,0%

6,7%

6,9%

5,9%

10,0%

4,0%

0,00%

0,0%

2,0%

5,0%

8,0%

0,00%

6,9%

3,9%

15,0%

12,0%

0,00%

Aquesta situació es reitera en la resta de zones de Salou,
exceptuant al casc antic – Ajuntament on el pes de la cuina
mediterrània és major.

Internacional
35,6%
Mediterrània
28,7%
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Marinera
4,6%
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Preu aproximat

Menys de 10 €

Establiments
restauració

Distribució
percentual

86

43%

Les valoracions dels principals establiments de restauració de
Salou més ben posicionats a TripAdvisor són, de mitjana, el
73,6% excel·lents. L’aspecte més ben valorat és el servei,
amb una puntuació mitjana d’un 4,7 sobre 5, per sobre del
menjar, la relació qualitat/preu i l’atmosfera mentre que la

11 – 20 €

70

35%

Més de 21 €

25

13%

Sense
informació

18

9%

TOTAL

199

qualitat/preu és l’ítem amb una menor puntuació (4,5).

Volum de comentaris publicats a tripadvisor segons
origen del client dels restaurants de Salou més ben
posicionats
Domèstic
15,4%

100%

La majoria dels restaurants compten amb una carta amb
preus econòmics, en els quals l’àpat no supera els 20 €. Així,

Internacional
84,6%

només el 13% compten amb preus de més de 21 € per àpat.
S’observa un major predomini de comentaris de caràcter
internacional respecte als dels clients d’origen domèstic, la
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qual cosa denota una clara orientació turística d’aquests els

Contrastant aquesta informació amb les valoracions que

quals, majoritàriament, estan especialitzats en cuina

realitzen els turistes que pernocten a Salou, segons dades de

internacional.

2014 de l’Observatori del Parc Científic i Tecnològic de
Turisme i Oci de Catalunya, l’atenció al client és, també,

Quant a la ubicació dels establiments amb un major

l’aspecte més ben valorat dels restaurants de Salou amb una

posicionament en el rang dels restaurants elaborat per

puntuació mitjana, en una escala entre 1 (deficient) i 5

Tripadvisor, aquests es situen, majoritàriament, a la zona de

(excel·lent), de 4,2. Pel contrari, el preu continua rebent la

Carles Buïgas – Capellans.

valoració més baixa.

Pel que fa als restaurants amb un millor posicionament al web

La satisfacció general dels turistes en relació amb la

el Tenedor, aquests estan qualificats amb una puntuació

restauració de Salou és, per terme mig, d’un 4,1.

mitjana de 8,6 sobre 10. I, novament, el servei, juntament amb
la cuina, són els aspectes més ben valorats.

Cal, però, afegir que aquesta informació obtinguda de
Tripadvisor i el Tenedor és permutable en un període curt de
temps. I que les conclusions fan referència al període en qual

Esdeveniments gastronòmics
El municipi de Salou organitza, amb caràcter anual, diferents
esdeveniments gastronòmics, on hi predominen les rutes
gastronòmiques.

es recolliren les dades.
Aquests es celebren els mesos previs i posteriors als mesos
centrals de l’estiu – juliol i agost. Quedant, també, els mesos

26

Pla Estratègic de l’activitat comercial al municipi de Salou 2016

d’inici i final d’any sense cap programació d’aquestes

Gener

Febrer

Març

característiques.

Abril
Sabor
Salou

La meitat dels esdeveniments gastronòmics disposen de

Juliol

(Fira

l’altra meitat es celebren en el context d’algun altre

Medieval)

esdeveniment – Sent Soví i rally de tapes.

Passeig Jaume I on s’ofereixen tot tipus de degustacions,
activitats i tallers durant un cap de setmana. L’objectiu
d’aquesta és donar a conèixer l’oferta gastronòmica local i
oferir als restauradors un aparador idoni on promocionar-se.

Setembre
Sent Soví

personalitat pròpia – Sabor Salou i GastroTour – mentre que

El mes d’abril es celebra la fira gastronòmica Sabor Salou al

Agost

Octubre

Maig

Juny

GastroTour
Novembre

Desembre

Rally de
Tapes

Al llarg de diversos dies del mes de maig i juny es programa
el GastroTour Salou, una ruta de tapes impulsada per la
regidoria de Promoció Econòmica i l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Salou amb la col·laboració de
l’Associació Hotelera de Salou – Cambrils – Vila-seca la
Pineda.

Aquest 2016, sent la seva sisena edició, es van exhibir uns 50
establiments diferents i es va coincidir amb la fira fora estocs.

Aquests mateixos van impulsar, també, en el marc de la fira
medieval de Jaume I que es celebra a principis de setembre,

L’any 2015 va comptar amb uns 30.000 visitants i es van
servir més de 25.000 degustacions.
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la ruta gastronòmica medieval Sent Soví. En aquesta,
diferents establiments de restauració ofereixen menús
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medievals durant el període de la fira que té per objectiu
dinamitzar el nucli antic del municipi.

Finalment al mes d’octubre i coincidint amb el pas del RallyRACC Catalunya Costa Daurada, Salou organitza la ruta un
rally de tapes a través, novament, de la regidoria de promoció
econòmica i comerç i l’associació de comerciants amb la
col·laboració de l’Associació Hotelera de Salou – Cambrils –
Vila-seca la Pineda .
Per últim, afegir que l’any 2014 es va organitzar una fira de vi
“El Priorat a Salou” al mes de maig promoguda pel Patronat
de Turisme de Salou, la regidoria de comerç de Salou i el
Consell Comarcal del Priorat amb l’objectiu de donar a
conèixer als visitants de Salou els vins de la D.O. Montsant i
de la D.O.Q. Priorat. No obstant això, no s’ha tornat a dur a
terme una altra edició d’aquest esdeveniment.
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2.1.3. Àrea de turisme

2015, van ser 1.300.658. Doncs, aquesta és la modalitat
d’allotjament predominant a Salou amb una oferta de 18.837

A partir de dades de demanda i ocupació turística del municipi
de Salou recollides per l’Observatori del Parc Científic i

places mentre que els càmpings n’ofereixen 4.376 i els
apartaments regulats associats, 6.401.

Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya s’ha caracteritzat el
comportament del turista que visita aquest municipi.

Mapa 6 Distribució dels establiments hotelers de Salou

Activitat turística

S’estima que van arribar a Salou, l’any 2015, 2.533.000
turistes, una xifra lleugerament similar a l’any passat
(2.597.000 arribades) però molt per sota dels que van arribar
l’any 2012 (3.054.000 arribades). D’aquests, 1.703.701
arribades es van allotjar en establiments regulats,
concretament en establiments hotelers, càmpings i
apartaments regulats associats mentre que la resta ho va fer
en segones residències, cases d’amics familiars o altres.

Els establiments hotelers són la tipologia d’allotjament que

El major volum d’establiments hotelers es concentren a la

concentren un major nombre d’arribades, concretament, l’any

zona de Carles Buïgas – Capellans.
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Quant a la distribució temporal de les arribades en

Quant a la companyia del viatge, gairebé la meitat de la

establiments d’allotjament regulats, aquestes són estacionals i

demanda ho fa amb familiars adults.

es concentren, majoritàriament i per ordre de freqüència, als
mesos d’estiu d’agost, juliol, juny, setembre i maig. Pel

El motiu principal per visitar Salou, i en el qual coincideixen la

contrari, els mesos amb una activitat més baixa són gener i

majoria de turistes, és perquè els hi agrada i tenen el costum

febrer.

de passar les vacances a la platja.

Comportament de la demanda turística

Tot i que el fet de comprar no s’estableix com a un element
motivador de la demanda turística que empeny a visitar Salou,

Més de la meitat dels turistes que arriben a Salou són

la vinculació dels turistes amb aquest sector és present entre

domèstics, residents a Catalunya i a la resta de l’estat

les activitats que desenvolupen una vegada es troben a la

Espanyol (61,4%), mentre que el restant són estrangers,

destinació.

principalment francesos, britànics, russos i irlandesos.
Un 22,4% de la demanda turística que va pernoctar a Salou
Els residents a Catalunya representen el 22,7% del total de la

l’any 2014 va coincidir en que van realitzar compres durant la

demanda mentre que d’entre els turistes de l’Estat espanyol,

seva estada al municipi. Aquesta activitat es situa com la

la major part són provinents de l’Aragó (9,9% del total de la

sisena més realitzada entre els turistes de Salou, els quals,

demanda), del País Basc (7,1%) i de Navarra (6,7%).

per volum, van a la platja, passegen, assisteixen a parcs
temàtics i aquàtics, es relaxen i descansen i visiten llocs
culturals i/o naturals.
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que no visiten cap altre municipi, el 34,3% del total de la
demanda, per exemple, visita Cambrils i el 30,5%, Tarragona.

Evolució del % de turistes de Salou que realitzen
compres com a activitat

Pel que fa a la mobilitat dels visitants que transiten Salou,

28,3%
22,4%

21,3%

21,1%

aquesta es pot conèixer gràcies a una prova pilot realitzada
pel Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, en el marc del
projecte Tracking, on es va recollir informació sobre la

12,7%

mobilitat dels visitants del territori a partir d’eines de
geoposicionament (GPS).
2010

2011

2012

2013

2014

Tal i com es recull al següent mapa, el moviment dels visitants
turístics, segons intensitat d’ús, es concentra al passeig
Després de comprar, l’activitat més recurrent, entre el 15,4%
de turistes de 2014, és gaudir de la gastronomia.

marítim de Salou, especialment el passeig Jaume I, i als
carrers adjacents. Així com s’observa, també, una presència
significativa al carrer Barcelona i a l’avinguda Pere Molas, la

Tanmateix, no es coneix amb exactitud si aquestes compres
es realitzen al mateix municipi de Salou o en altres
destinacions que hagin pogut visitar durant la seva estada, ja
que, encara que el 38% dels turistes de 2015 hagin afirmat

31

qual condueix fins al parc temàtic de PortAventura.
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Mapa 7 Intensitat d’ús dels visitants a la zona de Salou segons
itineraris

Mapa 8 Intensitat d’ús dels visitants durant el matí (8 – 12 hores)

Si s’observa la mobilitat dels visitants segons tram horari i
intensitat d’ús, es constata una concentració de turistes a
primera línia de mar durant el matí, concretament al passeig
Jaume I.
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Mapa 9 Intensitat d’ús dels visitants durant el migdia (12 – 16 hores)

Mapa 10 Intensitat d’ús dels visitants durant la tarda (16 – 22 hores)

Al migdia, la major afluència de visitants es reparteix entre
Port Aventura, al llarg de tot el front marítim de Salou i al

I pel que fa a la tarda – vespre, la mobilitat dels visitants torna

centre de la població.

a ser el recorregut típic pel front marítim de Salou – Passeig
Jaume I.
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Mapa 11 Ocupació funcional de l’espai per temps segons hores

Novament, aquesta realitat es veu, lleugerament, modificada
segons el tram horari del dia. Pel matí, es concentra la major
afluència, per temps, al passeig Jaume I, al migdia a l’entorn
del nord de la Plaça Europa i a la tarda – vespre a
PortAventura i el seu entorn.

Cal tenir en compte que la mostra que es va recollir només
inclou a turistes allotjats en establiments hotelers de Salou,
Cambrils i Vila-seca – la Pineda entre el 16 d’agost i el 10
d’octubre de 2010. En total es van poder recollir fins a 306
casos diferents.

Tanmateix, si s’observa l’afluència de visitants a les diferents
zonificacions segons ocupació funcional per hores la situació
varia. L’espai ocupat per major temps s’ha concentrat a
PortAventura.
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Quadre – resum per zones
Passeig Jaume I

Casc – Antic Ajuntament

Àrea comercial
Elevada concentració dels establiments comercials de Salou que es vertebra en
un parell o dos d’artèries principals (25,6% de l’oferta total) i amb una major
continuïtat comercial al llarg del front marítim.
Acull diversos esdeveniments comercials: passarel·la de moda i fira fora estocs.
Acull l’oficina de Tax Free.
És la zona que disposa d’una senyalització direccional d’interès local, com el
mercat municipal.

Àrea comercial
És, juntament amb Carles Buïgas, la zona que acull un major nombre
d’establiments comercials (32,7%).
Acull un major nombre d’establiments comercials en comparació amb la
resta de zones. Però els establiments es caracteritzen per ser més petits.
Existeix una disfunció comercial destacada entre els principals carrers i la
resta.
Vocació local dels comerços, ja que es troben, en la major part, oberts tot
l’any.
Acull esdeveniments amb major orientació a la població resident (Fira de
Nadal).
Àrea de restauració
Hi predomina la cuina d’especialització mediterrània.
Acull la fira medieval de Jaume I que proposa, entre altres activitats, una
ruta gastronòmica.
Àrea de turisme
El centre del nucli registra una presència significativa de turistes, per
intensitat d’ús, al migdia.

Àrea de restauració
És la segona zona amb un major nombre d’establiments de restauració (25,6%
del total), on hi predomina l’especialització gastronòmica de cuina internacional.
S’organitza, en aquesta zona, la fira gastronòmica de Sabor Salou a l’abril.
Àrea de turisme
Zona amb major concentració de turistes, per intensitat d’ús, durant tot el dia i
major concentració de turistes, per temps, durant el matí.

Carles Buïgas – Capellans
Àrea comercial
És la zona amb una major oferta comercial (33,6% del total), la qual es vertebra
en un parell o dos d’artèries principals i amb certa continuïtat.
L’àrea comercial compta amb zones d’ús exclusiu per a vianants.
La major part dels negocis presenten una clara vocació turística, estan tancats
durant el període de baixa afluència de visitants.
Àrea de restauració
Concentra gairebé la meitat dels restaurants de Salou (43,2% del total).
La majoria de restaurants més ben posicionats a Tripadvisor es troben en
aquesta zona, en els quals es denota una clara orientació turística.
L’especialització gastronòmica predominant és la cuina internacional.
Àrea de turisme
Concentra la major part de l’oferta hotelera del municipi.
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Passeig Miramar
Àrea comercial
Baixa concentració d’establiments comercials. Aquests es situen al front
marítim.

Àrea de restauració

Àrea de turisme
Presència significativa de turistes, per intensitat d’ús, durant el migdia.
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2.2 Eix de participació
Amb la finalitat que l’elaboració del Pla Estratègic de l’activitat

2.2.1 Àrea de comerç
Reunió amb els comerciants de Salou

comercial al municipi de Salou fos participatiu i recollís els
neguits i percepcions dels agents vinculats amb el sector

Els assistents a la reunió celebrada el 17 de febrer de 2016

comercial, s’han dut a terme diverses reunions de treball.

van ser la Sra. Lluïsa Giménez (Dinamitzadora de l’associació
de comerciants), la Sra. Maribel Cejudo (Llenceria Tate i

A cada reunió de treball, on s’han recollit les impressions i les

membre de la junta de l’associació de comerciants), la Sra.

necessitats de futur del sector, s’han tractat les diverses

Ester Solé (Centre Òptic Salou i membre de la junta de

problemàtiques actuals i les potencialitats que presenta el

l’associació de comerciants), el Sr. Pere Sánchez (Vinoteca

sector per minimitzar-les.

Salou i membre de la junta de l’associació de comerciants), el
Sr. Carlos Pérez (Nature i membre de la junta de l’associació

Els agents que han participat a les diverses reunions s’han

de comerciants), el Sr. Joaquin Borrego (Sabateria Joima i

agrupat per àrea temàtica.

membre de la junta de l’associació de comerciants), la Sra.

-

Àrea de comerç minorista

Pilar Cárcace (La Caseta de la Maria i membre de la junta de

-

Àrea de restauració

l’associació de comerciants), la Sra. Maria Dolors Fenoll i la

-

Àrea de turisme

Sra. Maria Rosa Brunet (Joieria M.Rosa i membres de la junta
de l’associació de comerciants), la Sra. Montse Montané (Le
Sommelier i membre de la junta de l’associació de
comerciants), el Sr. Agustí Sendra (Estanc Salou i membre de
la junta de l’associació de comerciants), el Sr. Ferran Llauradó
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(Fernan’s), el Sr. Josep (Caché) i el Sr. Hugo Battini

-

(Flashback).

del sòl i per tant dels lloguers.
-

En aquesta reunió van destacar la voluntat de millora i
participació del col·lectiu de comerciants del municipi. D’altra

Alt cost de manteniment dels locals i l’augment del preu

Presa de decisions en la dinamització comercial poc
satisfactòria.

-

Deslocalització de fires i mercats amb impacte positiu

banda, van citar diferents aspectes que consideren que cal

que han deixat de ser elements dinamitzadors.

millorar i esmentaren propostes possibles.

Per exemple, la Fira del moll o el mercat al carrer.
La fira ubicada al moll feia la funció de nexe d’unió

•

entre el passeig marítim i el nucli urbà. Actualment s’ha

Àmbits de millora o a considerar

deixat de celebrar. I el mercat al carrer dels dilluns,

Referents al propi sector,
-

-

Contrarestar l’estacionalitat. Actualment el municipi té

s’ha traslladat al carrer Advocat Gallego (Cantonada

aproximadament el 70% dels establiments tancats

amb l’Ajuntament de Salou), el qual a provocat una

degut a l’augment de l’estacionalitat.

nova desconnexió entre els comerços tradicionals del

La fuita de clients als municipis veïns de la Costa

nucli urbà, els visitants i clients del mercat.

Daurada (Tarragona, Reus i Cambrils).
-

-

El mercat municipal no executa adequadament la

Falta de sentit de pertinença per part dels residents de

funció de locomotora econòmica ja que els horaris

Salou.

comercials no corresponen a les necessitats de

Reducció de la rotació comercial per reduir el nombre

consum.

de locals buits.
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-

L’aparcament soterrat ubicat al Mercat Municipal està

-

en desús i no manté cap relació amb els comerciants a

municipi, a causa de la baixa presència de vianants,

nivell professional.

especialment en temporada baixa. Com són el carrer
major, el passeig Miramar o el carrer Girona, per

Referent a aspectes urbanístics i estructurals,
-

Desestructuració de la ciutat i impersonalitat.

-

Façana poc atractiva dels establiments degut a la

exemple.
-

Proximitat amb municipis veïns amb una oferta

•

Propostes

comercial més potent (Tarragona, Reus i Cambrils).

-

Major continuïtat i seguiment en les relacions entre

-

l’administració i els comerciants.

Referents a la imatge i promoció de la destinació,
-

-

-

Augment dels establiments de “baixa qualitat de servei”
o dedicades al turisme de baix cost.
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Major cooperació entre els negocis i comerços de
diferents sectors.

-

Desvinculació de la imatge turística amb el comerç de
qualitat.

Control de la competència (Control d’horaris d’apertura,
façanes, etc).

Promoció del Patronat de turisme de Salou en
consonància amb els turoperadors i grans empreses.

-

-

Promoció del comerç inadequada per part dels
turoperadors.

-

Accions de la Cambra de comerç de Tarragona amb
poca incidència a Salou.

imatge dels carrers.
-

Sensació d’inseguretat en determinats punts del

Millora i augment de la promoció i informació al turista
per tal d’afavorir els negocis del nucli urbà.

-

Reduir l’estacionalitat.
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Entrevista amb els comerciants del Mercat Municipal de
Salou

•

Àmbits de millora o a considerar

Referents al mercat,
-

La presència de noves grans superfícies en el mateix

Els assistents a la reunió celebrada el 9 de març de 2016

municipi i amb millors condicions pels clients:

consideren que el Mercat Municipal ha estat el principal motor

localització, zona d’aparcament, horari...

econòmic del municipi els darrers 40 anys, trobant-se

-

Horaris reduïts i poc flexibles.

actualment en una situació d’alarma i amb dubtes sobre la

-

Manca de cooperació i associacionisme entre els

continuïtat i el futur del mateix.

Els aspectes favorables que destaquen d’aquest model

comerciants del mercat.
-

Dificultat d’accés i d’aparcament per vehicles.

-

Reducció de la senyalització per vehicles i vianants a

comercial són:

favor del Mercat municipal.

-

El servei personalitzat i de qualitat.

-

La facilitat de comunicació amb el client.

econòmics de la zona (Mercadona, propietari del

-

Els productes de qualitat i diversos.

pàrquing privat i comerciants).

-

La ubicació cèntrica amb facilitat d’accés per vianants.

-

La densitat de comerços, situat als casc antic, que
formen un focus d’atenció pel client.

-

-

-

Manca de coordinació entre els diferents agents

Poca atractivitat i personalitat de l’espai (Interior i
exterior de l’edifici del mercat).

-

L’existència d’un client fidel i tradicional.

Concessió a la meitat d’ús (Resten 15 anys dels 35
concedits).

-

Augment de la població forana desarrelada del
municipi.
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-

Fuita de clients a favor d’altres municipis.

-

Tancament de comerços del mercat municipal.

-

Trasllat del mercadet ambulant al carrer .

-

Reducció de la temporada turística

-

Tipologia de turista (Anglès).

-

Reducció de la massa critica.

-

Participar en jornades gastronòmiques d’èxit com el
Gastrotour.

-

Unificar l’espai del Mercat municipal i el Mercadona
afavorint el flux interior de l’edifici.

-

Reubicar equipaments del Mercat que perjudiquen la
visió panoràmica del mercat i per tant dels negocis
(Exemple: Camara freda de l’antic negoci “La Sirena”

•

Propostes

-

Implantar horaris més flexibles adaptats a les noves

ubicat al centre del Mercat municipal).
-

crear major atracció al client.

tendències de consum.
-

Activitats d’animació esporàdiques que dinamitzin el

Facilitar l’aparcament als clients del mercat i dels
negocis dels carrers del casc antic mitjançant

Reubicar el mercat d’artesania a la zona per vianants

abonaments, gratuïtats, etc.

Reposicionar el mercat com una locomotora
econòmica.

-

-

comerç.

del mercat.
-

Facilitar la incorporació de nous negocis al Mercat per

Ocupar l’espai buit central del mercat (S’ubicava l’antic
comerç “La Sirena”) a favor d’un espai comú dels
comerciants per oferir productes elaborats.
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Entrevista al President de l’Associació de comerciants de

campanyes estan orientades a la dinamització i

Salou “Salou 365 dies”.

conscienciació del consum al nucli urbà, motiu pel qual
s’executen en el període de temps entre setembre i març.

El 17 de febrer de 2016 es dugué a terme l’entrevista personal
amb el President de l’associació de comerciants de Salou, el

•

Sr. Juli Vilaplana Montero.

- L’estacionalitat creixent els darrers anys provoca

Àmbits de millora

l’existència d’un municipi de dues velocitats: El nucli
L’associació de comerciants de Salou constituïda el 2009 i

urbà i la zona turística que diferencia dues zones, la

amb una mitjana de 200 comerços inscrits va mostrar la seva

façana marítima i els carrers Carles Buigas i l’Avinguda

preocupació latent per la dinàmica comercial que pateix,

Andorra.

històricament, Salou.

Tanmateix, es posa en valor el creixement de sinèrgies i
associacionisme per part dels comerciants els darrers anys
com també la implicació d’aquests per la dinamització del
comerç en virtut del municipi.

Es considera que la creació de les imatges corporatives
“Shopping Salou” i “Mou Salou” (substituïda per l’anterior) han
estat clau per dur a terme aquest treball cooperatiu. Les
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Tant a l’estiu com a l’hivern es pateix en excés per
dinamitzar i crear fluxos de mobilitat que uneixin les
dues zones.

A l’hivern, durant la temporada baixa, es considera
quasi impossible mantenir els establiments oberts
degut a l’escassa afluència de clients entre setmana,
fins i tot el cap de setmana.
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-

La manca de sentit de pertinença és una problemàtica

Entrevista a la Presidenta de l’Associació de comerciants

afegida, ja que es tracta d’un municipi jove amb un fort

de la zona turística de Salou.

creixement de la població resident els darrers vint anys.
Aquest fet comporta que els residents no identifiquin el

També es realitza una entrevistat personal amb la presidenta

municipi com espai per compra la qual cosa comporta

de l’associació de comerciants de la zona turística de Salou,

una fuita de clients en benefici dels municipis veïns

la Sra. Elaine McParland, el 23 de març de 2016.

(Tarragona, Reus i Cambrils).
-

Els comerços més tradicionals, com per exemple el

L’associació de nova creació aquest any 2016 ha establert la

Mercat municipal, mostren rigidesa operativa i sovint no

finalitat funcional de dinamitzar la zona turística, afavorint la

adeqüen els horaris a les tendències de consum

dignificació de l’espai juntament amb la col·laboració de

actuals.

l’administració municipal i la dinamització de les empreses de
comerç i restauració ubicades a la zona.

•

Propostes

-

Crear el centre neuràlgic del municipi per augmentar la
mobilitat pels carrers del nucli urbà.

-

Potenciar l’activitat econòmica tot l’any.

-

Establir nous establiments locomotora.

-

Major actuació de l’Ajuntament en clau de flexibilitat per
realitzar campanyes de dinamització.

-

Implementar nous hàbits comercials.
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2.2.2 Àrea de restauració

•

Àmbits de millora

-

Estacionalitat que comporta un major nombre de

Reunió amb els restauradors de Salou

tancaments d’establiments fora de temporada.
-

Els assistents a la reunió celebrada el 24 de febrer de 2016
van ser la Sr. Fèlix Ruíz (Lunattic), la Sra. Esther (La Morera),
el Sr. Josep (Dos G), el Sr. Carles (Tarambana taverna i

com la qualitat del servei i producte ofert.
-

Imatge mediàtica negativa.

-

Segregació urbanística de la ciutat. Distinció entre la

Bandarra Taverna), el Sr. Arzak (La Pasión), el Sr. Xavier
Cherta ( Representant de l’associació de Xiringuitos), el Sr.
Quim (La Arena Restaurant), la Sra. Olga (Mesón Pa i Oli), El

façana marítima i el nucli urbà (Poble).
-

Falta apostar per la gastronomia i el comerç.

-

Manca de suport per part de l’Ajuntament en clau de

Sr. Guillermo (La Taverna) i el Sr. Hugo Battini (Flashback).

dinamització.
-

Els restauradors del municipi consideren que es disposa
d’una oferta de restauració de qualitat, ja que s’ha observat,
darrerament, un augment dels restaurants amb un servei i un
producte de major qualitat.

Disfunció entre la la imatge real i la projectada, així

Falta esperit cooperatiu i associatiu dels
comerços/restaurants.

-

Manca un objectiu comú.

-

Manca una imatge global corporativa del municipi.

-

Manca d’una relació continuada entre els òrgans
municipals i els empresaris.

Aquesta oferta, a més, presenta la capacitat d’atraure a un

-

volum de clients potencials d’habitants i turistes del conjunt de
la Costa Daurada.
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Falta d’un centre neuràlgic on es trobin comerços,
restaurants i aquesta funcioni com zona de passeig.

-

Manca cultura gastronòmica.
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-

Manca promoció. No hi ha coneixement per part dels

-

econòmic.

ciutadans locals i veïns de les jornades
-

gastronòmiques i/o comercials que s’hi realitzen.

-

Apostar per la qualitat de producte i servei.

Pèrdua de quota de mercat respecte altres municipis

-

Establir uns mínims de qualitat de producte i/o servei

(Cambrils, Tarragona i Reus).

referent a futures promocions i/o jornades comercials i

Increment de l’oferta d’oci, comerç i restauració dels

gastronòmiques.

municipis veïns (Cambrils, Tarragona i Reus)
-

Increment de la dificultat d’accés (Entrada i sortida) del
municipi. Funció dissuasòria.

-

El concepte de resort de PortAventura i els serveis que
ofereix aquest perjudiquen el flux entre el parc i el
municipi.

-

Apostar per la gastronomia com a element tractor

L’oferta del tot inclòs dels hotels i els turoperadors
influeix en l’actitud consumista dels turistes.

-

Manca de cooperació i associacionisme comercial.

•

Propostes

-

Incentivar la cooperació i l’associacionisme.

-

Crear una imatge corporativa.

-

Promoure el municipi i els establiments locals.

-

Reduir la fuga de clients a altres municipis.
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-

Establir un objectiu comú i unes orientacions per dur-lo
a terme.
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2.2.3 Àrea de turisme
Finalment no s’ha dut a terme cap entrevista ni reunió de
treball amb algun agent del sector turístic. Tanmateix, a

Situació a la que s’afegeix que un gran nombre d’empresaris
no són residents del municipi.

continuació es recullen les conclusions de dos projectes
precedents vinculats amb el sector comercial i turístic en el
qual s’apuntaven actuacions a desenvolupar en aquesta línia.

També, els agents econòmics de Salou del moment
consideraven desfavorable la gestió de la FUPS. Així com una
manca de visió estratègica de la política municipal vinculada

Per una banda, la diagnosi socioeconòmica i laboral de Salou,
elaborada per CERES el maig de 2008 per tal de conèixer la
situació general del municipi a nivell social i dels diferents

al turisme. Es considera que els agents i el municipi treballen
de manera i amb visió individual, als quals els hi falta sentit
cooperatiu.

sectors econòmics, recull una anàlisi del turisme a Salou i una
anàlisi de la realitat econòmica i social del municipi, així com
de l’ocupació i del mercat de treball.

Enfront aquesta situació es van enumerar un seguit de
propostes d’actuació:
-

diversificació,

En aquest estudi es constatà que el sector econòmic principal

del turisme de masses.
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reducció

es proporciona).

creixent de residents que no depenen econòmicament del

residents no estiguin disposats a suportar els efectes negatius

complementarietat,

de

l’estacionalitat, control del producte i la imatge que

del municipi és el turisme, tot i que s’observa una proporció

turisme. Aquesta situació es tradueix com que aquests

Esforç unitari (Projecte comú, millora de la qualitat,

-

Desenvolupament d’activitats complementàries.

-

Desestacionalització.

-

Sinèrgies amb el territori.
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-

Desenvolupament

d’un

clúster

real

(major

-

passeig, compres i descans.

coordinació institucional o dels agents).
-

Adaptació del sector per un turisme de qualitat.

-

Propostes d’actuació presentades pels agents:
mesures en matèria de treball i formació, propostes

-

Potenciar els equipaments existents i estudiar-ne de
nous.

-

Creació d’una àrea infantil per generar un punt
d’atracció cap a zones a activar.

per la millora del sector turístic, entre altres.

D’altra banda, un estudi elaborat, també, l’any 2008 per

Qualificar les noves àrees vianants, distingint:

3- Millora estètica de la zona del casc antic

reactivar el comerç de la zona del Casc Antic fixava els

-

Unificar nous elements de mobiliari urbà.

objectius a assolir.

-

Estudi de l’arbrat existent.

-

Unificar estètica de les terrasses (bars i

1- Atracció del vianant
-

Afavorir la circulació cap al casc antic.

-

Promocionar i senyalitzar l’actuació.

restaurants).
-

antic.
-

2- Afavorir i diferenciar la circulació dels vianants i les

Plantejament d’ordenança per als tendals del casc

Actuació entrades dels aparcaments dels edificis
“Marítim playa” i “Miramar nàutic”.

zones de descans al casc antic.
-

Continuïtat als passejos per vianants paral·lels al
mar (Passeig Jaume I).
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4- Millorar l’aparcament per vehicles
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2.3 Eix de benchmarking
L’aprenentatge a arrel de la comparativa amb altres

2.3.2 Anàlisi de les destinacions
Agde (França)

destinacions turístiques
rístiques amb característiques i situacions
geogràfiques similars a les de Salou s’escau com una font
d’informació útil per la millora i l’actualització de les pràctiques
passades, presents i futures.

Agde, ciutat de 21.000 habitants, situada a la “Côte d’azur”
(Mar Mediterrani) a 15 quilòmetre
metres de Besiers (ciutat més
pròxima) i a 60 quilòmetres
metres del referent francès en aquesta
regió, Montpellier.

2.3.1 Identificació de poblacions a analitzar
Amb vocació turística, Agde comercialitza el seu “producte”
Les destinacions analitzades en aquest document han estat

turístic com un exemple en turisme de litoral, fent referència
referè

escollides a partir de diversos criteris com la dimensió

principalment als indrets situats a “Cap d’Agde”,
d’Agde” el barri

territorial, la situació geogràfica i/o localització, la densitat

marítim. Diferencia, principalment,
principalment dues zones de la ciutat, la

demogràfica, l’orientació al sector turístic,, entre d’altres.

històrica “Cité d’Agde” (ciutat vella),
vella) on la promoció està
orientada a l’arquitectura històrica,
històrica i el “Cap d’Agde” molt més

Les destinacions analitzades són Agde i Cannes de França;

orientat a l’oci i all consum turístic.

Rapallo i Riccione d’Itàlia; Sitges i Roses de Catalunya; i Calp,
la Vila Joiosa i Benalmàdena de la resta d’Espanya
Espanya

Emfatitzant en aquest punt, el
portal de promoció turística
proporciona la següent imatge
que mostra el mapa de la ciutat
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destacant fins a 4 punts d’interès comercial, ubicant la

del teixit empresarial del municipi. Tot i això la web de

localització dels mercats al carrer o carrers de tradició

l’ajuntament d’Agde: http://www.ville-agde.fr fa un petit esment

comercial.

referent a la qualitat del servei.

La web http://www.en.capdagde.com encarregada de la

Destaca que no hi ha constància de que s’hagi desenvolupat

promoció turística i d’oci no fa cap referència textual als

un pla estratègic o un pla d’acció comercial proper en dates.

termes “oci” i/o “comerç” però en canvi si s’identifica una clara

Tot i això l’administració municipal garanteix la regulació i la

vocació al servei i a l’atenció al client.

protecció de la imatge comercial de la ciutat, així com la
publicitat local del municipi (Servei de planificació municipal i

En aquest sentit trobem diferents conceptes diferenciats com

reglamentació de la publicitat local).

a màxims exponents i representants de la ciutat que fan
referència a comerços i/o serveis relacionats amb els
següents conceptes: “la vigne et le vin”, “dégustation”, “Les
marchés”, “art de crétion”, “les métiers de la mer”, “à manger” i
“Vie nocturne” . La web proporciona informació útil per ubicarlos i que l’usuari pugui establir contacte amb aquest a través
d’un directori.

D’altra banda no hi ha cap referència encaminada a la
informació, promoció/comercialització de la vocació comercial
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Canes (França)
Ciutat referent de 70.000 habitants, situada a la “Côte d’azur”
(Mar Mediterrani) a 30 quilòmetres de Niça (ciutat més
pròxima) i a 55 quilòmetres del Principat de Mònaco.

L’espai web de turisme i oci de la ciutat és: www.cannesdestination.fr. S’hi pot diferenciar diferents tipologies
d’activitats, entre aquestes està “Cannes shopping &
marchés”. Tot i no ser un espai visible a la plana principal de
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la web, aquesta, i totes les altres activitats, mostren una

Promociona i obre a tots els públics l’acte “Le Cannes

imatge acurada com també una informació descriptiva

Shopping Festival”, i totes les activitats relacionades amb

completa que avoca al turista i/o usuari al consum d’aquestes

aquest.

activitats.
Posen èmfasi,, també, als mercats municipals, als
a productes
En aquest punt, sota la descripció genèrica del comerç i la

autòctons, naturals i de qualitat que s’hi poden trobar, com

vocació comercial del municipi hi trobem dos subsectors per

també
bé els mercats d’art i artesania que es poden visitar pel

escollir: “marchés” i “shopping a cannes” on podem trobar
trobar-hi

municipi.

informació important, com horaris i calendaris d’
d’obertura.
La web proporciona la següent imatge que mostra el mapa de
Donen valor a l’activitat comercial; mencionen la qualitat dels

la ciutat destacant fins a 4 punts d’interès comercial.

seus serveis, la diferenciació de productes en comparació els
altres municipis considerant-se una de les mill
millors opcions
mundials pel comerç i comparant-se
se amb gran ciutats urbanes
amb tradició i valor comercial com Londres, Paris, Milà, Nova
York o Dubai, tal i com es recull, textualment, al seu web
web.
A nivell legislatiu, el municipal de Canes està immers en el
Valora i promociona els productes d’origen francès
francès, així com

procés
s de desenvolupament d’un pla estratègic comercial per

les empreses franceses per excel·lència.

implementar las bases per la promoció i comercialització de la
ciutat internacionalment. A més a més realitza accions
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aïllades temporalment, d’àmbit local, per dinamitzar el petit

informació explícita que faci referència als conceptes com

comerç.

“shopping”, “oci”o “comerç”, motiu pel qual es fa complex
establir el pes de l’activitat econòmica al municipi.

Canes mostra una gran unitat dels comerços en forma
d’associació i realitza les accions des de la perspectiva

Tot i això, cal destacar que el concepte italià s’apropa més a

d’imatge corporativa, coordinada amb l’ajuntament.

un mode cooperatiu de treball per regions, focalitzant l’interès
del visitant en el pol d’atracció més important i gestionant els

L’activitat comercial és una motivació i un atractiu turístic i així

fluxos turístics naturals deguts a la proximitat.

el comercialitzen.
És complicat trobar precedents d’actuacions pròpies del
Rapallo (Itàlia)
Rapallo, ciutat de 30.000 habitants, situada al mar Mediterrani
a la regió de Liguria a 30 quilòmetres de Gènova (ciutat més
pròxima), és un municipi turístic madur i consolidat dins de la

municipi sense relació amb municipis veïns, com, per
exemple, San Remo.

Riccione (Itàlia)
Ciutat italiana ubicada al mar adriàtic amb més de 35.000

regió.

habitants es troba a menys de 10 quilòmetres de la ciutat de
La web www.comune.rapallo.ge.it és el portal web de

Rimini.

l’ajuntament, així com el canal de promoció turística del
municipi. En aquest es recull informació útil pel visitant com

La web de gestió i promoció turística del municipi

restaurants, allotjament, punts d’interès, etc. No es troba

www.visitriccione.com mostra una imatge aparentment simple
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però molt ben estructurada. En aquesta es promociona

Promociona les zones tradicionalment comercials i turístiques

activament el turisme i les activitats de la ciutat.

com el centre de la ciutat (Front marítim del municipi). Tot i
això, la promoció comercial del municipi és anecdòticament

Aquesta diferencia un apartat exclusiu per l’estada del turista

inexistent, ja que s’utilitza la marca Rimini com a reclam i no

“In vacanza a Riccione” on es poden seleccionar diferents

la pròpia ciutat de Riccione.

opcions. En aquest apartat es recullen les activitats d’oci a
realitzar en nou blocs diferents: “Ristorante”, “Aziende”,

No es percep una gran activitat en les associacions de

“Shopping”, “Discoteque”, “Sport”, “Bar/gelaterie”, “Terme”,

comerciants i empresaris del municipi.

“parchi divertimento”, “splagge”.
En definitiva, es pot constatar, igual que a Rapallo, que el
Dins de l’apartat de “shopping” hi trobem una clara referència

concepte italià s’apropa més al treball cooperatiu per regions,

a l’oferta i gestió comercial de la qual disposen i es mostra

focalitzant l’interès del visitant en el pol d’atracció més

una selecció de comerços que promocionen com “consolidats”

important i gestionant els fluxos turístics naturals deguts a la

en format de directori o agenda.

proximitat.

Es consideren una icona de la moda amb més de 50 anys
d’experiència que s’han caracteritzat per la seva manera de
fer i crear un ambient perfecte pel consum i l’estil de vida.

Cambrils (Catalunya)
Ciutat amb aproximadament 33.000 habitants, situada a la
Costa Daurada a 20 quilòmetres de la capital de província
Tarragona i veïna del municipi analitzat. Aquest és un
municipi turístic consolidat.
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turisme d’oci comercial i no tan sols litoral. Finalment, però, no
Amb una presència a Internet amb web www.cambrils.cat, la

es varen desenvolupar accions al respecte.

qual és la web encarregada de la promoció turístic i d’oci del
municipi. Aquesta mostra una estructura senzilla mantenint

Tot i això, Cambrils, actualment, du a terme una política de

les seccions de més interès per el turista a la plana principal.

promoció per iniciativa de l’associació de comerciants per tal

Amb un sol clic es pot accedir a l’espai de “shopping” la qual

de desestacionalitzar els comerços realitzant accions com

cosa es mostra com a un element principal però no mostra

l’apertura dels establiments tots els diumenges de l’any,

visualment vocació cap a aquesta activitat, ja que tan sols es

jornades comercials de nit, fires al carrer, entre d’altres.

limita a informar lleugerament sobre els horaris del mercat i la
disponibilitat del “Tax free” i el trenet turístic.

No fa referència a cap espai comercial en aquest àmbit en
comparació al mateix espai dedicat a la restauració on si es
posa èmfasi en el nomenament de capital gastronòmica de la
regió així com a la tradició, la qualitat i la vocació al servei.

L’any 2010 es va dissenyar el pla estratègic de comerç de la
Costa Daurada per tal de consolidar el comerç dels municipis
integrants i fer que aquesta fos una opció de futur com a

Sitges (Catalunya)
Sitges és un municipi turístic de la Costa del Garraf amb
28.000 habitants i a 30 quilòmetres de la ciutat de Barcelona,
el qual es troba en una situació de canvi.

La inestabilitat política, degut a un canvi d’orientació en la
governança, ha conduït a la dissolució de l’Agència de
promoció turística i comerç que actualment gestionava i
promocionava l’activitat turística del municipi des de l’any
2007 coincidint amb la seva creació. Actualment la nova
administració proposa que la presa de decisions en aquest
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àmbit es prenguin des de l’òrgan municipal amb la participació

No mostra personalitat ni cap característica definitòria de

activa de les associacions d’empreses del municipi.

l’estil, concepte o “manera de fer” de l’oci o l’activitat d’oci del
municipi. En canvi, al web actual es troben descripcions sobre

L’espai web de turisme i oci és www.visitsitges.com, on es

el comerç de la ciutat, la seva essència i la tipologia d’aquest.

troba un espai propi (Oci – comerç) posicionat en primer lloc.

Així, la promoció del comerç de Sitges, en aquest cas, és més

Diferencia quatre categories: oci per o amb nens, sortir per

precisa respecte a l’anterior.

Sitges (bars, restaurants, oci nocturn, cinema i teatre), Sitges
“gayfriendly” i, per últim, dormir a Sitges (hostaleria). Es limita

També, el municipi compta amb jornades i/o dates especials

a classificar els comerços per tipologia d’activitat i/o client

on el comerç local hi participa activament.

potencial en cas dels nens, ja que s’estructura en format
d’agenda o directori pels visitants.

Pel que fa a noves eines de governança o planificació, resten
pendent de redactar i establir noves propostes i directrius.

L’antiga web de l’Agència de promoció turística i comerç
encara es troba en funcionament: www.sitgestur.cat.
Visualment més atractiva i acurada que la nova plana web
proposa més informació però amb la mateixa finalitat. Aquesta
recull la descripció de les activitats d’oci que es poden
realitzar a Sitges.

Roses (Catalunya)
Roses, municipi amb 20.000 habitants i referent turístic de la
Costa brava, està situat a 70 quilòmetres de la capital de
província, Girona.

El Posicionament de l’espai d’oci a la web amb el domini
www.visit.roses.cat és senzill però pràctic. Sense espai propi
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sota la denominació “oci” es recullen un ventall d’activitats

de desenvolupar i dinamitzar el turisme i l’activitat econòmica

relacionades amb l’oci dins l’espai “Descobreix” on s’hi pot

a la regió.

trobar informació sobre gastronomia, “shopping” i vida
nocturna entre d’altres activitats relaciones amb el turisme

D’altra banda el municipi, també va desenvolupar el seu propi

com senderisme, activitats aquàtiques, llocs interessants,

Pla estratègic general l’any 2011. La finalitat d’aquest projecte

platges, etc.

era realitzar una diagnosi i dissenyar accions concretes per
aplicar a curt, mitjà i llarg termini sobre el model comercial del

A la secció de “shopping” es promocionen 4 zones o activitats

municipi (Model Comercial, Oferta Comercial i

comercials: el mercat municipal, el port de pescadors, el

Complementària, Urbanisme Comercial i Gestió i Dinamització

mercat dels diumenges i el centre urbà, com també hi ha una

Comercial).

petita descripció genèrica sobre l’activitat d’oci.
Calp (Comunitat Valenciana)
Cal destacar que s’anomenen productes autòctons i es
posicionen com a una opció de compra preferent, però, tot i
això, no mostra la tradició o vocació comercial del municipi.
No es defineix el concepte ni l’estil de comerç que s’hi pot
trobar.

En l’àmbit de planificació, les comarques gironines varen
realitzar un pla estratègic comú per tots els municipis per tal
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El municipi de Calp, situat al nord de la Costa Blanca i amb
més de 22.000 habitants, és una destinació madura i
consolidada que està situada a 20 quilòmetres de Benidorm,
referent turístic de la regió.

El posicionament de la destinació a Internet es realitza a
través del web www.calpe.es e caràcter municipal, ja que
comparteix el web turístic amb el consistori municipal. Tot i
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això, es troba un espai propi pel sector “serveis” on es pot

motor a nivell, la plantació d’arbres i plantes autòctones, el

visualitzar, realitzant un segon filtre, informació sobre

mobiliari urbà i el disseny dels carrers amb una ambientació

compres. En aquesta secció s’enllaça a una guia comercial

àrab (tradició de la zona del municipi).

amb una URL de la Comunitat Valenciana
http://calp.comercioscomunitatvalenciana.com/ la qual mostra
un mapa de Calp amb la situació del comerç i serveis del
municipi. L’estructura i format és de directori.

No hi ha cap descripció sobre el comerç, tradició comercial o
cap denominador comú dels serveis que ofereix el municipi.

Les accions de planificació, històricament, han anat
relacionades amb les realitzades per la Cambra de Comerç
de la regió i del legislatiu comunitari.

Aquest municipi va desenvolupar el Pla d’Acció Comercial.
Aquest projecte impulsa la millora, personalització i disseny
de zones i carrers del centre històric. Així com la modificació
dels carrer orientat a l’ús exclusiu per vianants i l’eliminació de
barreres arquitectòniques com les escales, voreres i vies a
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Vila joiosa (Comunitat Valenciana)
Vila joiosa és un municipi turístic consolidat i madur amb
aproximadament 34.000 habitants, a 13 quilòmetres de la
ciutat de Benidorm i a 35 quilòmetres d’Alacant.

L’espai web de promoció de turisme i oci del municipi és
www.villajoyosa.com, que correspon a la web de l’ajuntament,
ja que no disposa d’una web especifica.

En aquesta, es pot navegar per diferents pantalles segons
l’interès de l’usuari, on es pot trobar un espai dedicat a l’oci.
Tot i això, la informació és escassa, ja que no hi apareix cap
descripció sobre el comerç, la tradició comercial o cap
denominador comú dels serveis que ofereix el municipi i es
limita a classificar els comerços existents dins de cada
categoria.
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L’espai web dedicat a la gestió i promoció turística del
Vila joiosa és un municipi turístic on tradicionalment la presa

municipi és www.disfrutabenalmadena.com, on es troba una

de decisions i les actuacions realitzades com el pla d’acció

secció dedicada a l’oci i diversió per classificar, a tall de

comercial del municipi (2003) segueixen la tendència dels

directori, els comerços relacionats amb els conceptes : locals

“PAC” realitzats als municipis de la Comunitat Valenciana

nocturns, parcs d’oci, compres i salut.

durant les darreres dues dècades.
D’altra banda, es denota una diferenciació del municipi en
Tot i això, al “PAC-Villajoyosa”, en l’anàlisi DAFO, es posen

diferents zones comercials i amb horaris diversos. Així com es

en estudi les característiques d’aquest, tant a nivell personal

dóna valor a productes específics com cinturons, mocadors,

com comú amb l’entorn i els municipis veïns, per tal de

camisetes i collars, que es poden trobar en aquestes zones.

diferenciar el producte ofert i per tal d’obtenir un públic propi i
diferenciat de la resta de municipis però mantenint

En canvi, en cap moment es promocionen productes

l’aprofitament de turistes a causa de la proximitat amb

autòctons o fan referència a un model de comerç típicament

Benidorm.

localitzat al municipi, a la Costa del Sol o fins i tot Andalusia.

Benalmadena (Andalusia)
Ciutat mediterrània amb més de 67.000 habitants ubicada a la
Costa del Sol, a 20 quilòmetres de Màlaga. Aquesta
destinació és una referència turística i d’oci a la regió.

56

En l’àmbit legislatiu o de governança, existeix el pla estratègic
de comerç Plan de dinamización y mejora de la competitividad
de las pymes del sector Servicios realitzat entre els anys 2014
i 2015 amb l’objectiu d’actualitzar i formar el teixit empresarial
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PIME del municipi per tal d’adaptar els serveis oferts al turista
a les noves tendències d’oci.
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2.3.3 Bones pràctiques
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FITXA
Identificació
Codi

001

Nom:

Simplificació administrativa i costos

Municipi
Data

Sitges
Febrer 2013

Àmbit:
Font:

Governança, regional
Cambra de comerç de Barcelona

Descripció

La Cambra de comerç de Barcelona insta a la Generalitat de
Catalunya a impulsar i coordinar un nou procés per reduir i
simplificar els tràmits administratius així com els costos
derivats d’aquests.
L’objectiu és la unificació de criteris i de procediments en
matèria d’activitat econòmica.
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

002

Nom:

Finançament de projectes PIME

Municipi
Data

Sitges
Agost 2013

Àmbit:
Font:

Governança, regional
Cambra de comerç de Barcelona

Descripció
La Cambra de Barcelona implantà el Programa d’actuacions
del Plan Integral de Apoyo a la competitividad del comercio
minorista que la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri
d’Economia i Competitivitat encarregà al Consell Superior de
Càmeres. El projecte suposà una inversió de 290.591,57
euros que s’administraran a través d’aquesta institució.
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

003

Nom:

Programa diagnòstic del punt de venda

Municipi
Data

Sitges
Maig 2015

Àmbit:
Font:

Governança, Regional (Cambres de comerç)
Cambra de comerç de Barcelona

Descripció

Impacte generat

Adreçat a les empreses minoristes independentment del
volum de negoci i/o tipologia, la Cambra ofereix un diagnòstic
comercial 100% finançat amb l’objectiu d’identificar les
fortaleses i les febles així com les amenaces i les oportunitats
del negoci. Realitza el seguiment de la implantació de les
millores

Les empreses que han estat beneficiades per aquesta ajuda
són 48, segons la publicació de la Cambra de comerç de
Barcelona a 02 de gener del 2016.
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FITXA
Identificació
Codi

004

Nom:

Tallers de comerç

Municipi
Data

Sitges
Maig 2015

Àmbit:
Font:

Governança, Regional (Cambres de comerç)
Cambra de comerç de Barcelona

Descripció

Realització i divulgació de metodologies i eines aplicades al
sector i la difusió de bones practiques per tal de sensibilitzar
les PIMES sobre la importància que té la innovació.
Millorar la capacitació dels empresaris, directius i empleats
del comerç minorista per augmentar la competitivitat.
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Impacte generat

Aquesta actuació bé donada a causa de la forta demanda dels
empresaris.
S’han realitzat 39 tallers en tota la demarcació de la Cambra a
data de publicació de 02 de gener del 2016.
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FITXA
Identificació
Codi

005

Nom:

Programa INNOCOMERCIO

Municipi
Data

Sitges
Maig 2015

Àmbit:
Font:

Governança, Regional (Cambres de comerç)
Cambra de Comerç de Barcelona

Descripció

Implementació d’estratègies d’innovació per PIMES.
(Subvenció del 80% sobre un pressupost màxim de 6.000€).
Tracten la possibilitat de realitzar o modificar estratègies
comercials, model de negoci, concepte comercial i/o posada
en marxa de canals de comercialització.
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Impacte generat

Les empreses que han estat beneficiades per aquesta ajuda
són 15, segons la publicació de la Cambra de comerç de
Barcelona a 02 de gener del 2016.
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FITXA
Identificació
Codi

006

Nom:

Finançament de projectes PYME

Municipi
Data

Sitges
Juliol 2015

Àmbit:
Font:

Governança, municipal
Cambra de comerç de Barcelona

Descripció

Impacte generat

No hi ha referencies sobre l’impacte que ha generat aquesta
L’ajuntament de Sitges proposa en consonància amb els
representants del comerç de Sitges la creació i consolidació decisió.
de sinergies comercials urbanes que responguin a les
necessitats actuals dels consumidors per tal de convertir els
equipaments comercials urbans en el motor de la revitalització
comercial i urbanística. Projecte “Centre comercial Cel Obert”
en el que hi participen els comerços urbans del municipi.
(Gestió conjunta, criteris i objectius comuns, interlocutor únic).
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FITXA
Identificació
Codi

007

Nom:

Servei de consolidació d’empreses

Municipi
Data

Roses
2015 - actualitat

Àmbit:
Font:

Governança, regional (Cambra de comerç de Girona
Cambra de comerç de Girona

Descripció
Servei dirigit a empreses amb antiguitat menor als 4 anys.
Inclou una sessió formativa en matèria de gestió empresarial,
tres sessions de treball distribuïdes en diferents àmbits
(Gestió empresarial, finançament, internacionalització,
orientació digital i innovació estratègica), servei de mentoratge
(ex-empresaris experimentats) i gestió d’Erasmus per a Joves
emprenedors.

66

Impacte generat
No fa referencia a l’impacte generat ni quantes empreses i/o
empresaris han estat beneficiats d’aquesta proposta.
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FITXA
Identificació
Codi

008

Nom:

Fòrum d’Oportunitats

Municipi
Data

Roses
Març 2016

Àmbit:
Font:

Governança, Municipal
Ajuntament de Roses

Descripció
Fórmula de col·laboració entre emprenedors del municipi per
tal de tirar endavant els projectes. La finalitat es trobar
fórmules alternatives de col·laboració i/o recol·lecció
d’experiències.
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Impacte generat
Futur.
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FITXA
Identificació
Codi

009

Nom:

Associacionisme comercial/Integració de gestió

Municipi
Data

Calp
2011

Àmbit:
Font:

Governança, Municipal
Ajuntament de Calp

Descripció

Impacte generat

Dins del pla d’acció comercial de Calp hi trobem la voluntat de La situació de l’associació de comerciants de Calp al 2011
fomentar l’associacionisme entre els comerciants del municipi, amb la inscripció d’un 11,6% de comerciants es mostra
degut al baix percentatge actual 11,6% (2011).
alarmant comparada amb el 33% estatal.
La finalitat es fomentar l’unionisme en gestió entre els petits
comerços per tal de afavorir la competència amb altres
formats més grans.
Aquestes dades estan extretes del Pla d’acció comercial de
Calp.

68
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FITXA
Identificació
Codi

010

Nom:

Creació i promoció imatge corporativa pròpia

Municipi
Data

Calp
2011

Àmbit:
Font:

Governança, municipal
Ajuntament de Calp

Descripció
El PAC de Calp contempla la elaboració, gestió i promoció
d’una imatge corporativa pròpia pel municipi. Així doncs, Calp
vol afavorir la seva imatge en front els municipis veïns en un
entorn tan competitiu.
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

011

Nom:

Atracció de establiments “locomotora”

Municipi
Data

Calp
2011

Àmbit:
Font:

Governança, municipal
Ajuntament de Calp

Descripció
El PAC de Calp manifesta la necessitat d’incloure nous
comerços d’un major valor mediàtic i econòmic per tal
d’equilibrar l’oferta comercial actual. En qualsevol cas, es
tracta d’incloure els nous comerços a la zona comercial i en la
mateixa forma que els actuals.
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Impacte generat
Impuls econòmic i dinamització a les zones afectades (Carrers
establerts en el PAC de Calp).
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FITXA
Identificació
Codi

012

Nom:

Dinamització comercial

Municipi
Data

Calp
2011

Àmbit:
Font:

Governança, municipal
Ajuntament de Calp

Descripció

Impacte generat

El PAC de Calp proposa la creació d’una fira comercial i
Hosteleria anual, amb una durada de 3 a 5 dies i que
contempli tan el comerç com la gastronomia. Estableix que
l’objectiu d’aquesta ha de ser un referent en l’àrea comercial
que s’implanti.

S’han realitzat diverses edicions d’aquesta fira, amb un
increment de participants professionals com de clients. La fira
finalment es realitza en quatre dies consecutius, la primera
setmana de juny. Inclou animació al carrer tots els dies per
tots els públics.
L’impacte és positiu ja que aquesta congrega a més de
15.000 visitants, fomenta el consum al municipi, promociona la
gastronomia local i augmenta la participació professional
externa any rere any. Exemple: “Lesbian Mediterranean
Getaway” (Font: Conseller de turisme, Jan Van Parijs en la
presentació de la fira 2015).
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FITXA
Identificació
Codi

013

Nom:

Projecte: PAC Calp

Municipi
Data

Calp
2011

Àmbit:
Font:

Governança, municipal
Ajuntament de Calp

Descripció
El PAC de Calp té com a finalitat la dinamització i millora de
l’activitat comercial del municipi.
La reforma proposada insta a la millora, personalització i
disseny de zones y carrers del centre històric.
Modificació dels carrer enfocat a l’ús per a vianants i
l’eliminació de barreres arquitectòniques com: Escales, acera i
via a motor a nivell, plantació d’arbres i plantes autòctones,
mobiliari urbà, disseny dels carrers per tal de que proporcionin
un ambient àrab (tradició de la zona del municipi)
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Impacte generat
L’estudi d’avaluació de les actuacions del projecte PAC Calp
2011,realitzat per l’ajuntament de Calp associat amb una
empresa privada que a dut a terme aquest, conclouen que el
PAC ha estat positiu pel municipi en àmbit general. Tot i això
els afectats (Veïns, treballadors i empresaris de les zones
afectades) afirmen que durant les tasques de reforma han vist
reduït el volum comercial respecte anys anteriors.
En canvi, els mateixos afectats consideren que en el futur
aquest projecte beneficiarà la imatge de la ciutat,
especialment la de la zona tractada, no tant en canvi de forma
directa el volum de negoci.
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FITXA
Identificació
Codi

014

Nom:

Pla d’acció comercial de Vila Joiosa

Municipi
Data

Vila joiosa
2003 - 04

Àmbit:
Font:

Governança, municipal
Ajuntament de Vila joiosa

Descripció
El PAC de Vila Joiosa té com a finalitat la dinamització i
millora de l’activitat comercial del municipi.
Estableix diferents punts d’intervenció com:
Pla de promoció i dinamització (Concursos i fires, gratuïtats,
Serveis a domicili, Carnet fidelització,
Creació d’una imatge corporativa
Creació oficina de gerència (Regidoria)
Captació d’empreses “locomotores”
Llar d’infants i parcs infantils d’esbarjo
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

015

Nom:

Senyalització comercial

Municipi
Data

Vila joiosa
2003 - 04

Àmbit:
Font:

Governança, municipal
Ajuntament de Vila joiosa

Descripció
El PAC de Calp afegeix com una acció independent la
necessitat de realitzar una nova senyalització comercial,
establint i proporcionant al visitant i/o client diferents portes
d’entrada simbòlica a la zona comercial (Limitar la zona
comercial). A més a més s’inclouen dins de la nova
senyalització punts d’interès com els aparcaments, el mercat i
altres locomotores comercials.
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

015

Nom:

Fira moda de primavera

Municipi
Data

Vila joiosa
Anual

Àmbit:
Font:

Privat (local)
Ajuntament de Vila joiosa

Descripció
Organització d’una fira outlet (moda) el mes de març a la
plaça de la barbera (centre ciutat) per tal de dinamitzar el
comerç del centre de la ciutat la temporada de primavera.
La fira té una durada de 2 dies (Cap de setmana)
Organització d’un concurs pels clients dels establiments amb
valor de 150€ per noves compres als mateixos (Xec regal)
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

016

Nom:

Viernes del terror

Municipi
Data

Benalmàdena
30 Octubre 2015

Àmbit:
Font:

Governança, municipal i privat
ACEB (Asociación comerciantes y empresarios
Benalmadena)
Impacte generat

Descripció
Creació d’una jornada especial dedicada a la nit de halloween
(30 d’octubre) on es realitzen descomptes del 20 al 30% per
part de 60 establiments.
Característiques destacades:
- Ornamentació dels comerços participants amb
motivació de la diada de Halloween.
- Concurs per la millor decoració per part d’un jurat amb
la participació dels clients mitjançant la plataforma
“Facebook”.
- Serveis: Animació
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1a Edició
19.000 visites a l’àlbum de fotografies de la jornada en les
primeres 11 hores de participació.
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FITXA
Identificació
Codi

017

Nom:

Western outlet market

Municipi
Data

Benalmàdena
Setembre 2015

Àmbit:
Font:

Governança, municipal i privat
ACEB (Asociación comerciantes y empresarios
Benalmadena)
Impacte generat

Descripció
El Western Outlet és un mercat al carrer amb una durada de 3
dies per la temporada de tardor (Setembre en cap de
setmana).
Serveis:
- Animació (Can-can, persecucions de vaquers,
actuacions, titelles, tallers, etc)
- Restauració (Tapes) ambientades
- Pas de models (idees d’estil pels clients)
- 2x1 per clients del mercat per anar-hi amb el “bus
turístic”.
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1a edició
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FITXA
Identificació
Codi

018

Nom:

Primavera en Benalmàdena

Municipi
Data

Benalmàdena
Maig 2015

Àmbit:
Font:

Governança, municipal i privat
ACEB (Asociación comerciantes y empresarios
Benalmadena)
Impacte generat

Descripció
Mercat al carrer amb una durada de 3 dies per la temporada
de primavera (Maig en cap de setmana).
Serveis:
- Horari especial divendres de 17:00 – 24:00, dissabte i
diumenge de 11:00 – 24:00 hores.
- Animació i ornamentació al carrer
- Restauració (Tapes) ambientades
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2a edició
Consideren aquest esdeveniment com un gran èxit en la
seva primera edició ja que està dirigit a potenciar carrers
cèntrics del poble.
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FITXA
Identificació
Codi

019

Nom:

Municipi
Data

Cambrils
Anual

Àmbit:
Font:

Descripció
Organització de diferents mercats/fires amb la finalitat de
motivar el consum referent als comerços especialitzats.
La fira multisectorial és un exemple de promoció d’àmbits
econòmics tradicionals on en aquest esdeveniment poden
consolidar o promocionar el seu model de negoci i/o
productes.
D’altra banda trobem les jornades gastronòmiques, on
Cambrils n’és un referent. Organitzen diferents jornades
segons el producte promocionat al llarg de l’any.
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Fires i jornades gastronòmiques
Governança, municipal
Ajuntament de Cambrils
Impacte generat
Aquest model de promoció està consolidat al municipi ja que
la resposta del visitant com dels habitants del municipi i
rodalies és excel·lent.
Any rere any augmenten la participació tan dels professionals
com dels visitants i l’impacte econòmic que genera és positiu
pels comerciants.
Coincidint el passeig marítim, la zona comercial i
gastronòmica aquest tipus d’organització afavoreix tots els
sectors.
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FITXA
Identificació
Codi

020

Nom:

Municipi
Data

Cambrils
2014

Àmbit:
Font:

Descripció

Els comerços de Cambrils (Zona comercial / passeig marítim)
romanen oberts fins a mitjanit oferint promocions, descomptes
especial i obsequis, acompanyats d’activitats com actuacions
musicals en directe, tallers infantil, exhibicions de cotxes, etc.
Aquesta campanya de promoció es du a terme entre les 18:00
i les 00:00 del dia escollit.
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Fires i jornades gastronòmiques
Governança, municipal
Ajuntament de Cambrils
Impacte generat

Tot i que l’origen d’aquesta activitat no sigui del municipi, s’ha
dut a terme en dos ocasions 2014 i 2015, sent un èxit de
participació i de compres ja que en aquest últim ha estat major
que en el primer format.

Pla Estratègic de l’activitat comercial al municipi de Salou 2016

FITXA
Identificació
Codi

021

Nom:

Municipi
Data

Cannes
Anual

Àmbit:
Font:

Cannes shopping festival
Governança, municipal, privat
Ajuntament de Cannes

Descripció

Impacte generat

Creació del “Cannes Shopping Festival”, una fira de 4 dies del
culte a la moda. Explotació de la imatge corporativa “Moda
Francesa”, “luxe”, etc.

Gran repercussió internacional.
Augment de la demanda hotelera en temporada baixa (Març),
augment del consum.

Uneix els concepte “passarel·la” i comerç.
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FITXA
Identificació
Codi

022

Nom:

La bocassienne (La carte de Fidelité)

Municipi
Data

Cannes
2016

Àmbit:
Font:

Governança, municipal, privat
Association des comerçants de Cannes la Bocca

Descripció
Targeta de fidelització de l’associació de botiguers de la zona
“Cannes la bocca”, on els clients obtenen punts per les seves
compres.
La finalitat és incentivar les vendes en aquesta zona de
Cannes.
La targeta contempla l’ús d’aquesta en els comerços inscrits a
l’associació.
Servei: promocions privades exclusives, informació anticipada
, descomptes.
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Impacte generat

Futur
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FITXA
Identificació
Codi

023

Nom:

La Chasse aux trésors

Municipi
Data

Agde
2015

Àmbit:
Font:

Governança, municipal,
Association de commerçants du Grau d’Agde

Descripció

Organització d’un concurs de preguntes sobre informació de
la ciutat on s’hi reparteixen fins a vint premis
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

024

Nom:

Marchés

Municipi
Data

Agde
Anual

Àmbit:
Font:

Governança, municipal,
Association de commerçants du Grau d’Agde

Descripció

-

Les nits del dilluns de juliol i agost el passeig marítim
ofereixen un mercat de tèxtils i complements a l’aire
lliure.

Durant tot l’any el municipi promociona productes tradicionals
en els mercats al carrer que organitzen en diferents punts de
la ciutat.
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

025

Nom:

“Sbarazzo Rapallo”

Municipi
Data

Rapallo
Anual

Àmbit:
Font:

Governança, municipal, privat
Rapallo d’amare (Ass. Commerçants)

Descripció
Fira amb el concepte “Fora estocs” o “es va desfer de” que es
realitza a principis d’any amb dues dates: últim cap de
setmana de gener i cap de setmana de primera quinzena de
febrer i una altre edició a l’estiu amb el mateix concepte.
Serveis: “Bambini allò sbarazzo”, guarderia / sala de jocs
(gratuït)
Concurs per clients que comprin, comparteixin una foto amb
l’article, el cartell de la fira i la tenda. Els tres que obtinguin
mes “m’agrada” obtenen un obsequi.

85

Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

026

Nom:

Christmas Shopping Card

Municipi
Data

Rapallo
Anual

Àmbit:
Font:

Governança, municipal, privat
Rapallo d’amare (Ass. Commerçants)

Descripció

Targeta de descomptes per tothom que ho desitgi,
s’entreguen als hotels de la ciutat, per la visita del “Castello
sul Mare” entre d’altres opcions.
Proporciona als clients la opció de rebre un regal per part de
l’associació de comerciants com també descomptes per la
compra de bitllets pel telefèric de la ciutat i els vaixells turístics
(Santa Marguerita Ligure – Portofino)
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

027

Nom:

Black friday Rapallo

Municipi
Data

Rapallo
2014

Àmbit:
Font:

Governança, municipal, privat
Rapallo d’amare (Ass. Commerçants)

Descripció
Jornada “Black friday” a la seva agenda, però no és una
jornada de descomptes en productes “tecnològics” sinó que
ho estenen a tots els comerços (Restauració, moda,
cosmètica, etc) amb descomptes de fins el 50%.
Com a característica especial afegeixen el concepte “Black
friday Food and drink” on els clients disposen de descomptes i
promocions en restauració.
Horari: 20:00 a 23:30 del dia 20 de novembre.
Serveis afegits: Aparcament gratuït tota la tarda de la jornada.
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

028

Nom:

Red Carpet

Municipi
Data

Rapallo
Anual

Àmbit:
Font:

Governança, municipal, privat
Rapallo d’amare (Ass. Commerçants)

Descripció
Fira de restauració ambulant ubicada al passeig marítim fins
el centre històric de la ciutat al mes d’agost.
Taules repartides per tots els carrers guarnides amb les
estovalles tradicionals i enlluernat d’espelma.
La finalitat de la fira és promocionar la restauració local de
més categoria proporcionant al client els productes més
representatius i de qualitat.
Serveis: Ambientació musical en directe i pantalla de cinema
gegant.
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Impacte generat
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FITXA
Identificació
Codi

029

Nom:

Donna d’AMare

Municipi
Data

Rapallo
Anual

Àmbit:
Font:

Governança, municipal, privat
Rapallo d’amare (Ass. Commerçants)

Descripció
Cap de setmana (Març) dedicada a la dona, ja que a la ciutat
vella de Rapallo (Passeig marítim) els comerciants de moda
de dona, estètica i bellesa, perruqueries, gimnasos, treuen
els productes al carrer amb exposicions i tractaments
especials.
A la plaça Venècia es trasllada el saló de benestar.
Serveis: Actuacions de dansa i musicals en directe.
Promocions exclusives en els productes relacionats.
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Impacte generat
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2.4 Síntesi de la diagnosi de l’oferta comercial
Per tal d’obtenir les conclusions del conjunt de la diagnosi,

Fortaleses
-

considerant l’eix d’anàlisi, de participació i de benchmarking,
s’ha dut a terme una diagnosi DAFO.

Els comerços ofereixen un servei personalitzat i de
qualitat (presència de comerços de luxe al passeig).

-

Els comerços ofereixen productes acord a les necessitats
actuals (diversitat).

L’anàlisi DAFO, que és l’acrònim de Debilitats, Amenaces,

-

Fortaleses i Oportunitats, és útil per estructurar la informació

Augment dels professionals amb formació dedicada al
servei.

recollida que serà la base per a la definició de les orientacions

-

Àrees comercials principals clarament dibuixades.

estratègiques futures en l’activitat comercial de Salou per tal

-

Dinamisme dels agents comercials i de restauració.

de consolidar les fortaleses, aprofitar les oportunitats de

-

Identificació de la necessitat de millorar les condicions del

l’entorn, minimitzar les debilitats del municipi i el sector i reduir
les amenaces externes.

projecte comercial de ciutat.
-

Organització d’esdeveniments gastronòmics.

-

Interès, per part dels agents, a desestacionalitzar el sector
comercial.

-

90

El port i el passeig marítim són elements d’atractivitat.
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Debilitats

-

Existència de disparitat de criteris i manca
d’associacionisme.

-

Els agents entrevistats afirmen que els habitants no

-

s’identifiquen amb el municipi (Sentiment de pertinença).
-

Manca interacció entre els habitants i el municipi (Fluxos

consum.
-

exògens).
-

Manca de comerços tractors que dinamitzin el comerç del

Horaris que no s’adapten a les necessitats actuals de

Existència de supermercats (Lidl, Esclat, Carrefour i
Mercadona) amb major oferta i flexibilitat d’horaris.

-

municipi.

Estructuració urbanística del municipi complexa (Espais
d’interès distanciats i dispersos).

-

Certa decadència del comerç minorista del “Casc Antic”.

-

Dinàmica comercial del mercat municipal obsoleta.

-

Temporada alta minvant (Major estacionalitat).

-

Senyalització d’atractius escassa.

-

Elevat nombre de locals tancats i/o buits fora de

-

Gran diferenciació de l’impacte econòmic (turistes) entre

temporada i, segons els agents, tendència en alça.
-

Augment dels paquets “Tot inclòs” (Oferta d’allotjament).

-

Escàs consum dels turistes al municipi (Comerç minorista
i restauració).

-

Reducció dels establiments veïns dels hotels del municipi
(Contràriament al que passava anteriorment, els hotels no
són un element dinamitzador).
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-

Espais urbans amb manca de personalitat (Poca
atractivitat).

districtes.
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Oportunitats

Amenaces

-

-

Segments de visitants no condicionats pels factors
climàtics que redueixen l’estacionalitat.

-

Comportament de segments de visitants on la motivació

(Tarragona, Reus i Cambrils)
-

pel comerç és rellevant.
-

Entorn turístic molt actiu, amb diversitat d’atractius.

-

Visitants turístics amb comportament estàndard de lleure,

-

La presència de Barcelona, i la potent oferta comercial,
molt present per a determinats segments de visitants.

-

Aparició de noves grans superfícies amb major capacitat
d’atracció.

on passejar és un factor clau

-

Reducció de la temporada turística.

Imatge de destinació principal de turisme a Costa

-

Augment del turista “tot inclòs”.

Daurada

-

Reducció del turista amb alt poder adquisitiu.

Existència del client tradicional de 2a residència (Major

-

Augment dels comerços de menor qualitat.

sentiment de pertinença amb el municipi que altres

-

Imatge turística “madura” difícil de modificar.

turistes).
-

Augment del poder d’atracció dels municipis veïns

Potencial demogràfic de la Costa Daurada (600.000
habitants).
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Les conclusions de la diagnosi DAFO combinades i

Situació d’estratègia 1 – Creació d’una oferta atractiva i

complementades entre elles generen diverses situacions que

personalitzada

pot experimentar el municipi: situacions d’estratègia,

El dinamisme creixent dels agents comercials i de restauració

situacions d’il·lusió, situacions de desgast i situacions d’alt

i l’orientació d’oferir un servei cada vegada més personalitzat

risc.

i de qualitat d’acord amb la proliferació de segments de
visitants no condicionats climàticament i el creixent interès

•

Situacions d’estratègia

dels turistes pel comerç poden generar una situació
d’estratègia.

Aquestes situacions, generen un escenari favorable pel
municipi, ja que s’adeqüen les fortaleses que presenta el
territori amb les oportunitats generals del sector del comerç i

Situació d’estratègia 2 – Potenciar i dinamitzar l’activitat

l’entorn.

comercial amb propostes singulars, especialment en
temporada baixa
El dinamisme creixent dels agents comercials i de restauració

Fortaleses

Oportunitats

Situació
d'estratrègia

juntament amb les accions d’esdeveniments gastronòmics en
consonància amb l’existència del client tradicional de segona
residència i el potencial demogràfic de la Costa Daurada
poden donar lloc a una situació d’estratègia.
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Situació d’estratègia 3 – Posicionament de Salou com a

•

Situacions d’il·lusió

una destinació amb vocació comercial
La identificació de la necessitat de millorar les condicions del

Les situacions d’il·lusió és quan l’entorn o el sector, en

projecte comercial de ciutat juntament amb la imatge de

general, presenta unes oportunitats a aprofitar pel municipi

destinació principal de turisme a la Costa Daurada poden

però que les condicions d’aquest són inadequades. Per això,

esdevenir una situació d’estratègia.

es destinen esforços a reduir les debilitats.

Situació d’estratègia 4 – Creació d’itineraris comercials

Debilitats

Oportunitats

Situació
d'il·lusió

Les àrees comercials principals clarament dibuixades i
l’existència de comerços amb productes que s’adeqüen a les
necessitats en consonància amb el passeig com a una
activitat clau entre els visitants poden donar lloc a una
situació d’estratègia.

Situació d’il·lusió 1 – Necessitat de millorar les
condicions de l’oferta comercial
Certa decadència del comerç minorista del casc antic i del
mercat municipal però, pel contrari, augment del comerç com
a motivació entre els visitants generen una situació d’il·lusió.
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Situació d’il·lusió 2 – Necessitat de vincular la marca

Situació d’il·lusió 4 – Necessitat d’atraure a turistes

turística amb l’oferta comercial

durant la temporada baixa

L’existència de disparitat de criteris i d’associacionisme i la

Un augment de l’estacionalitat de l’activitat turística que

manca de lideratge dels comerços en contraposició de la

comporta un elevat nombre de locals tancats fora temporada

imatge de destinació principal de turisme a la Costa Daurada

en contraposició de la presència de segments de visitants no

poden donar lloc a una situació d’il·lusió.

condicionats climàticament que redueixen l’estacionalitat
generen una situació d’il·lusió.

Situació d’il·lusió 3 – Necessitat de millorar
l’accessibilitat i mobilitat pel municipi

Situació d’il·lusió 5 – Actuacions de sensibilització i

La complexitat de l’estructuració urbanística del municipi, la

pedagògiques per generar i reforçar el sentiment de

senyalització d’atractius escassa i els espais urbans amb

pertinença/arrelament

poca personalitat però, pel contrari, el lideratge de passejar

La percepció, per part dels agents, d’un sentiment de

com a activitat clau entre els visitants donen lloc a una

pertinença dèbil dels residents de Salou i, pel contrari, un

situació d’il·lusió.

client tradicional de segona residència amb major arrelament
al municipi poden donar lloc a una situació d’il·lusió.
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•

Situació de desgast 2 – Dificultats per oferir un servei

Situacions de desgast

atractiu, de qualitat i competitiu
Són les situacions que es produeixen quan el municipi

Els comerços ofereixen productes acord a les necessitats

presenta un escenari favorable per poder minimitzar o

actuals de la demanda amb un servei, cada vegada més,

contrarestar les amenaces presents a l’entorn o al sector.

personalitzat i de qualitat. Tanmateix, l’aparició de noves
grans superfícies amb major capacitat d’atracció i la
proliferació dels comerços de menor qualitat poden generar

Fortaleses

Amenaces

Situació de
desgast

una situació de desgast.

Situació de desgast 3 – Existència d’elements de valor
afegit i singularitat a l’oferta
Situació de desgast 1 – Activitat comercial poc

L’organització d’esdeveniments gastronòmics que generen

reconeguda

valor en contraposició a l’aparició de noves grans superfícies

L’existència de comerços amb servei personalitzat i de

amb major capacitat d’atracció i l’augment dels comerços de

qualitat en contraposició d’un augment del poder d’atracció

menor qualitat poden esdevenir una situació de desgast.

dels municipis veïns denoten una situació de desgast.
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•

Situació d’alt risc 2 – Elevada competència comercial

Situacions d’alt risc

La manca de comerços tractors que dinamitzin el comerç del
Per últim, les situacions d’alt risc són les que generen un

municipi, la dinàmica comercial del mercat municipal

escenari complex, ja que hi conflueixen les debilitats del

obsoleta, la falta d’horaris que s’adaptin a les necessitats

municipi amb les amenaces de l’entorn que resulten difícils de

actuals de consum i l’existència de supermercats amb una

superar.

major oferta i flexibilitat d’horaris juntament amb l’augment
del poder d’atracció de municipis veïns i l’aparició de noves
grans superfícies poden donar lloc a una situació d’alt risc.

Debilitats

Amenaces

Situació
d'alt risc

Situació d’alt risc 3 – Falta de visibilitat comercial
Una manca de comerços tractors que dinamitzin el comerç
del municipi i l’estructuració urbanística del municipi
Situació d’alt risc 1 – Baix consum dels turistes

complexa juntament amb l’augment del poder d’atracció dels

L’augment dels paquets vacacionals tot inclòs entre els

municipis veïns i l’aparició de noves grans superfícies amb

turistes juntament amb l’escàs consum dels turistes al

major capacitat d’atracció poden generar una situació d’alt

municipi i la reducció del turista amb alt poder adquisitiu

risc.

poden generar una situació d’alt risc.
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Situació d’alt risc 4 – Elevada estacionalitat turística
L’augment de l’estacionalitat turística juntament amb la
reducció de la temporada turística poden donar lloc a una
situació d’alt risc.
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3. Etapa de proposta

Aquest escenari suposa un pas endavant en el
desenvolupament del concepte de ciutat, afectant no tan sols

Aquesta etapa inclou la fase més important de tot pla

a l’activitat comercial, sinó al conjunt de l’activitat urbana.

estratègic, la definició de l’escenari de futur i el procés per
assolir en el temps aquest escenari. El plantejament inicial és

Salou presenta com a tret més característic, i generat per la

el de la Visió, per identificar posteriorment objectius i

notable immigració recent un escàs sentit de pertinença de la

estratègies.

població resident. Tret que presenta un dels efectes més
negatius en el comportament de consum comercial. Aquest
fet, però, no és l’únic a considerar per descriure la situació

Visió

actual del comerç de la ciutat. L’oferta comercial, no genera,
Salou serà una ciutat viva i dinàmica, amb

en general, gaire atractivitat, òbviament amb notables

personalitat pels residents, que tindran en l’oferta

excepcions.

comercial, cultural i de restauració valors per tenir
un elevat sentit de pertinença, que estarà

El plantejament de la visió, no sols vol resoldre aquest

harmonitzat amb l’especialització turística.

escenari, sinó aconseguir generar l’efecte oposat, de forma

L’especialització turística no suposarà cap fre per

que l’atractivitat del comerç sigui tant per la població resident

a una dinàmica comercial destacada durant tot

com per la població dels nuclis propers, que conformen l’espai

l’any i amb capacitat de generar atractivitat per la

metropolità.

població de l’a`rea metropolitana de Tarragona Reus
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Objectius
Per assolir l’escenari que descriu la Visió, cal definir uns
objectius assolibles i delimitats en el temps. Una sèrie de fites
que necessàriament han
n d’incloure objectius genèrics, que

Objectius marc

Augmentar el consum comercial i de
restauració per part de la població
resident

marquen les fites a mig i llarg termini i fites concretes,
objectius operatius definits a curt i mig termini. L’assoliment
de les quals marcarà l’orientació adequada del desplegament
del Pla i també la necessitat de replantejar
lantejar regularment noves
fites encaminades a consolidar els objectius a llarg termini.

Generar atractivitat comercial i
gastronòmica per a la població
flotant en temporada turística

Els objectius marc que es proposen se centren en generar
atractivitat comercial, per així augmentar el consum de
l’oferta comercial i de restauració del municipi. Aquest
plantejament se centra en tres tipologies de consumidors clau,

Generar atractivitat comercial i
gastronòmica per a la població de
l'àrea metropolitana de Tarragona Reus

els residents a la població, els visitants de temporada i els
visitants potencials de proximitat.

Aquests objectius marc es plantegen en un escenari de 5

Salou ha de prendre com a models alguns trets característics
de poblacions turístiques litorals que han sabut mantenir una

anys

certa atractivitat comercial més enllà del turisme estacional.
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Objectius operatius

Assolir un augment de quota de
consum comercial per part de la
població resident d'un gradient
anual constant

de prioritzar determinats mercats geogràfics en funció de la
seva millorr disponibilitat a consumir productes i serveis de
comerç. Un dels segments que marcaran la diferència serà el
de l’allotjament hoteler i d’acampada, tot i el de segona
residència, que ofereix un comportament de consum similar al
de la població resident també
mbé és important

A partir de les dades de comportament de consu
consum de la
població resident, cal assolir una augment constant del
consum de l’oferta comercial per part de la població resident.
En un termini de 5 anys l’augment haurà del 50% respecte a

Desplegar i consolidar una imatge
de ciutat viva i atractiva durant tot
l'any i no tan sols durant l'estiu

l’escenari de 2016.

Aconseguir augmentar el consum comercial
per part dels visitants temporals, sigui
quina sigui la tipologia d'allotjament i la
durada de l'estada

Aquesta acció, que es pot quantificar en funció d’accions
d’anàlisi de la imatge, serà la opció clau per aconseguir
aparèixer al mapa mental dels residents a l’àrea metropolitana

Això inclourà un treballa estratègic d’anàlisi de comportament
segons tipologia d’allotjament, durada de l’estada i també
origen geogràfic. Es detecta en aquest context la possibilitat
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i, al temps, permetrà incidir com a estratègia en els dos
do
objectius operatius anteriors.
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•
Estratègies marc

Es plantegen diferents línies d’estratègia que es poden

L'eix de connectivitat
tivitat està format tant pel Passeig
Pa
Jaume I com pel Carrer Major

Crear i consolidar comerços tractorsa les zones clau, en
especial al passeig Jaume I i a l'entorn del mercat

qgrupar en dos àmbits clau, les estratègies orientades a
millorar l’oferta, i les estratègies orientades als segments de
consumidors, a la demanda, per tant.
•
Estratègies d’oferta

Vincular els dos espais principals d'activitat comercial
de la ciutat, per aconseguir que es visualitzi com un
continu de serveis i activitat

Aquesta estratègia permetrà generar l’efecte pal de
paller, de forma que la presència de determinats
establiments o marques serà un al·licient per la
instal·lació d’altres. L’exemple de la botiga oficial del
Barça, amb orientació turística, o el mateix mercat amb
orientació mixta són exemples a referenciar.

•

Aquesta estratègia serà clau per definir un espai
central que, ara com ara sembla poc clar pels visitants.
Aquesta connectivitat s'haurà d'estructurar mitjançant
elements d'animació cultural i turística, així com
afavorint la instal·lació comercial.
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Generar un pla d'activitats culturals i d'animació de
carrer en moments clau del cicle anual: la temporada
d'estiu, els caps de setmana i altres fites del calendari
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•

L’objecte és afavorir l’experiència del passeig pel nucli,
generant satisfacció,
ció, qualitat de imatge de ciutat i

Consolidar i reforçar l'estructura de governança per a
l'execució del pla estratègic del comerç

mobilitzant fluxos cap a les zones comercials de la
ciutat. Aquesta estratègia suposa la col·laboració
formal entre les àrees de cultura i promoció de ciutat.
Es tracta, també, d’una estratègia clau per a la millora

•

de la
a imatge de la ciutat, interna i externa.

Més enllà de les estructures existents es proposar
dotar-les
les de contingut operatiu, de forma que la taula
de comerç existent s’estructuri formalment amb

Desplegar la funció de comunicació orientada a posar
en valor el comerç urbà , la restauració i l'oferta cultural

l’objectiu d’assolir l’execució de les accions i fites
proposades en el present Pla.
•

La Taula dissenyarà un format de participació regular,
amb protocols de seguiment de l’execució de les
accions, d’acord amb els compromisos assolits pel
conjunt dels actors.

•

L’optimització de la resta d’estratègies i del conjunt
d’accions passa per orientar una part dels recursos
d’imatge cap a públics no habituals, com ara la
població resident o de poblacions properes, així com
donar personalitat a l’actiu de comerç quan es ffa
comunicació en destinació cap al visitant.
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Pla d’actuació

Cadascuna de les accions està identificada amb una inicial,

De les estratègies es desplega un seguit d’actuacions que

referit a l’àmbit d’actuació i amb un valor ordinal

suposen la seva concreció i que han de permetre assolir els

La següent taula mostra les relacions entre estratègies i

objectius plantejats.

accions.

Delimitar
espais centrals

Augment
mobilitat

En conjunt, suposen un full de ruta pels darrers mesos del

Vincular espais

2016 i els anys 2017 i 2018, per bé que algunes de les
actuacions proposades tenen una vocació de permanència
molt clara.

Comerços
tractor

Dossier
comercial

Algunes estratègies requereixen diverses accions per

Dinamització
mercat

Pla activitats
Animació
comercial

resposta a més d’una estratègia.

Les accions es proposen en 5 àmbits d’actuació clau:
-

Governança

-

Gestió de fluxos i connectivitat

-

Dinamització de producte

-

Comunicació

-

Urbanisme
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Programa
esdeveniments

Eina
fidelització

Captació
comerços

desplegar-se, mentre que algunes de les accions donen

Animació
cultural

Informació
comportament

Aplicació
mòbil

Comunicar
Comunicació
sector turístic

Reforçar
governança

Urbanisme

Taula
dinamització

Xarxes
socials

Integrar sector
cultural

Reglament usos
comercials
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

G1 - Crear la Taula de Dinamització de Ciutat

Governança

Cap. És una de les accions inicials

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

L’acció s’executarà durant el darrer quadrimestre
de l’any 2016
Objectiu

La regidoria de comerç de Salou

Vinculada a la resta d’accions de governança i, en
general, a tot el Pla d’actuació
Etapes

Incorporar els representants del sector comercial,
de la restauració i del lleure en els processos de
decisió estratègica sobre el model comercial de
ciutat i les accions que han de conduir a assolir-lo

A partir de la realitat existent de relació entre
l’administració i l’associacionisme comercial, es
proposa crear formalment la Taula i dotar-la de
protagonisme en el disseny d’estratègies, que en
ser validades i assumides pel conjunt de membres
de la Taula, suposen un compromís ferm.
Cal allunyar el format d’espai de demanda
davant l’administració, orientant-se a un treball
de col·laboració i participació activa.
Serà reconeguda per l’administració municipal en
les seves recomanacions d’estratègies a
desenvolupar.
Actuarà com a ens de validació de les accions
desplegades
La Taula no disposa directament de pressupost
per executar accions
Impacte previst

Validació per part de l’administració i de les
associacions de la creació de la Taula i les seves
funcionalitats

Imatge d’unitat públic-privat i de projecte de
ciutat compartit

Afecta a tots els espais. No és una actuació de
caire geogràfic

Desenvolupar i consolidar la visió participativa i
implicada dels diferents agents
Afavorir el desplegament coordinat d’accions de
caràcter operatiu de dinamització comercial, i
especialment del present Pla
Validar i, si s’escau, recolzar iniciatives de les
associacions

Cost estimat
Cost en recursos humans
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Descripció

Constitució formal de la Taula
Definició del procediment de funcionament i de
representativitat a la Taula
Validació del present Pla i seguiment de
l’execució de les accions contemplades al Pla
Concreció d’objectius, estratègies i accions que
convingui ajustar en el temps i contingut

Espais de l’actuació
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

G2 – Integrar a la Taula de Dinamització de Ciutat
als sectors turístic i cultural

Governança

És una acció vinculada a la pròpia creació de la
Taula de Dinamització

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

L’acció s’executarà durant el darrer quadrimestre
de l’any 2016

La regidoria de comerç de Salou amb el suport de
la regidoria de turisme. La Taula de Dinamització

Objectiu

Descripció

Vinculada a la resta d’accions de governança i, en
general, a les accions on els agents turístics i
culturals del municipi estan implicats
Etapes

Reforçar el treball conjunt entre els sectors
comercial, turístic i cultural, amb una orientació
de millorar l’experiència dels usuaris, visitants i
residents

Malgrat la importància i el lideratge del sector
turístic al municipi, les sinèrgies entre aquest i els
cultural i comercial han estat relativament
escasses. Es pot afirmar que cal enfortir una
cultura de treball conjunta, en benefici de totes
les àrees. Aquesta tasca ha de ser liderada per la
Taula de Dinamització.

Identificació dels agents representants del sector
cultural i turístic que formaran part de la Taula

La incorporació de tots dos sectors a la Taula es
formalitzarà d’acord amb la identificació per part
de l’administració dels representants associatius
o els agents líders.
Les regidories corresponents han de tenir el seu
espai de coordinació, que no serà la Taula de
Dinamització
Impacte previst

Incorporació efectiva i desplegament de les
funcions de la Taula amb aquestes noves veus i
visions

Imatge d’unitat públic-privat i de projecte de
ciutat compartit

Afecta a tots els espais. No és una actuació de
caire geogràfic

Coordinar les accions que cada àmbit d’actuació,
per tal d’afavorir sinèrgies
Harmonitzar les diferents veus i visions que els
líders de cada sector tenen pel futur de Salou
Afavorir el desplegament del present Pla

Cost estimat
Cost en recursos humans
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Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Validar la seva incorporació per part de la Taula
Convidar als nous agents a formar-ne part i a
assumir el repte de dinamització de la ciutat.

Espais de l’actuació
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

F1 – Desplegar un sistema d’informació física de
delimitació dels espais comercials centrals

Gestió de fluxos i connectivitat

En harmonia amb la resta d’accions de
connectivitat

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

L’acció s’executarà durant el primer quadrimestre
de l’any 2017
Objectiu

L’ajuntament de Salou

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

Establir la percepció per part del vianant, turista
de temporada, visitant de cap de setmana o
resident d’entrar en l’espai de concentració de
comerços

Identificació dels portals d’accés comercial a la
zona del casc antic i de Carles Buïgas

Cost estimat

Es tracta de senyalitzar els espais centrals
comercials de la ciutat amb elements de
senyalització molt visuals i singulars que ofereixin
una doble informació. En primer lloc de punt
d’entrada a l’espai comercial principal i en segon
lloc cartogràfica de zonificació dels principals
espais comercials de la ciutat. És una senyalització
orientada a l’ús pedestre
S’afavorirà i prioritzarà els espais comercials
centrals que mantenen un elevat percentatge
d’activitat durant tot l’any. Amb tot, altres tipus
de senyals, mòbils, poden ser considerades amb
la mateixa finalitat per l’espai comercial turístic
La ubicació de la senyalització s’ubicarà en els
espais perimetrals de major circulació pedestre
de l’àrea comercial.
Impacte previst

Cost variable. S’estima per uns 15 senyals un cost
de 10.000 euros

Millora de l’atractivitat pel visitant
Augment de la presència de visitants

Principals zones de concentració comercial de la
ciutat: Casc antic i Carles Buïgas

Afavorir el sentiment de pertinença del comerç a
la zona comercial de referència de la ciutat
Afavorir la percepció de ciutat ordenada i ben
senyalitzada
Orientar fluxos de mobilitat
Posar en valor els carrers comercials principals
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Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Descripció

Validació de la zonificació i dels portals
Identificació i contractació de proveïdors
Instal·lació de la senyalització
Acció de comunicació de l’acció
Avaluació de l’impacte generat es satisfacció i
experiència del visitant i usuari comercial

Espais de l’actuació
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

F2 – Desplegar una operació d’informació del
comportament comercial dels residents

Gestió de fluxos i connectivitat

Cap. És una acció independent

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

L’acció s’executarà durant l’any 2017 i convé
repetir-la cada 2 anys
Objectiu

La regidoria de comerç de Salou

El seu resultat serveix per copsar l’impacte de
bona part de les accions del Pla
Etapes

Identificar quin és el comportament de compra
dels residents a Salou en relació a l’oferta
comercial de la ciutat

Acció que serà contractada a proveïdors
reconeguts en captació i tractament d’informació
de mobilitat i comportament de persones.

Identificació del proveïdor i demanda específica

Definir models de consum i orientar estratègies
de captació o reforçament

El disseny de l’acció ha de fer-se de la forma més
eficaç, incloent tant l’ús de plataformes
electròniques com el sistema més convencional
d’entrevista de carrer

Contractació i, si s’escau, suport logístic al
proveïdor

L’informe de resultats definirà models de consum
urbà a la ciutat i proposarà recomanacions de
millora d’aquest consum

Informe final amb dades i anàlisi de resultats

Objectivar criteris de mesura d’impacte del
present Pla
Oferir als comerciants informació rellevant per
definir les seves pròpies estratègies d’actuació

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Descripció

Validació de la proposta tècnica de l’operació

Supervisió i seguiment de l’acció de camp

L’acció ha de ser recurrent en el temps, per tal
d’avaluar l’evolució i impacte
Cost estimat

Impacte previst

Espais de l’actuació

En funció de la dimensió de l’operació.
Aproximadament 12.000 euros

Disposar d’informació objectiva sobre el
comportament comercial del resident

Espais comercials de la ciutat
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

F3 – Augmentar la mobilitat entre els dos espais
comercial principals

Gestió de fluxos i connectivitat

En harmonia amb la resta d’accions de
connectivitat i de dinamització de producte

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

Acció de baix impacte que cal començar durant el
segon quadrimestre de l’any 2017
Objectiu

L’ajuntament de Salou

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

Aconseguir reforçar la mobilitat dels visitants
entre els dos espais comercials, ampliant espais i
generant-ne de nou pels usos comercials

La connexió entre les zones de Cas antic i Carles
Buïgas es fa en temporada turística pel passeig
Jaume I, que esdevé en sí mateix un notable eix
comercial. A questa centralitat cal reforçar-la amb
l’ús del carrer Major per part dels visitants.

Involucrar als diferents agents comercials de la
ciutat, reduint la diferència entre funcionalitat
urbana i funcionalitat turística
Afavorir la percepció de ciutat ordenada i ben
senyalitzada

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Descripció

Malgrat les limitacions en espasi comercials, el
carrer Major compta amb notables condicions per
esdevenir un espai de connectivitat que no anirà
en detriment de Jaume I, sinó que el reforçarà.

Identificació de la dinàmica temporal i de
localització de les accions de dinamització de l’eix
de connectivitat
Acció de comunicació al visitant i al resident
relacionat amb posar en valor aquest eix
Execució del programa d’animació de carrer

Avaluació de l’impacte generat en mobilitat
Orientar fluxos de mobilitat
Posar en valor els carrers comercials secundaris
Cost estimat
Cost variable. Acció de comunicació
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La dimensió dels vials facilita que part de les
activitats de dinamització cultural i lúdica es
realitzin en aquest carrer, aconseguint aquesta
mobilitat
Impacte previst
Millora de l’atractivitat pel visitant
Augment de la mobilitat de visitants

Espais de l’actuació
Carrer Major
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

P1 – Crear una eina de fidelització comercial

Dinamització de producte

Proposta vinculada a la Taula de Dinamització,
com a marc necessari per consensuar-la

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

L’acció s’executarà durant el darrer quadrimestre
de l’any 2017
Objectiu

Les associacions de comerciants amb la
col·laboració de l’administració municipal
Descripció

Desplegament en paral·lel a la resta d’accions de
dinamització de producte
Etapes

Aconseguir que el resident valori l’ús de l’oferta
comercial de la ciutat

La creació d’una eina de fidelització ha de fer-se a
partir de l’assumpció per part dels comerços i de
la pròpia administració que ha d’haver incentius
als consumidors per tal de tenir èxit

Creació d’un grup de treball en el marc de la
Taula de Dinamització

Fidelitzar l’usuari comercial
Integrar el comerç i la restauració en un projecte
comú
Augmentar l’activitat comercial

L’orientació dels incentius cal fer-se en tots els
àmbits implicats possibles: punts a bescanviar,
facilitar aparcament, ofertes, etc i implicar
diferents sectors

Integrar serveis culturals, comercials i de
mobilitat, facilitant la compra de serveis al
consumidor

Formalment, cal valorar les eines que la
Generalitat ofereix en aquest sentit, així com
oferir un suport virtual

Cerca, anàlisi i elaboració d’informe sobre
productes i processos de fidelització comercial
exitosos
Definició de l’eina de fidelització a desplegar
Identificació de proveïdors
Execució de l’acció
Avaluació de l’impacte generat

Cost estimat

Impacte previst

Espais de l’actuació

Variable en funció de la tipologia de l’eina
En recursos humans en la tasca prèvia

Augment de l’activitat comercial
Millora de la imatge comercial de la ciutat

Espais comercials de la ciutat
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

P2 – Pla d’animació cultural a l’espai comercial

Dinamització de producte

Vinculada a les accions de connectivitat i
dinamització de producte

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

L’acció s’executarà durant l’any 2017 de forma
permanent des de llavors
Objectiu

Les regidories de comerç i cultura de Salou. La
Taula de Dinamització
Descripció

Vinculada a les accions de connectivitat i
dinamització de producte
Etapes

Oferir una atractivitat complementària als
visitants comercials de la ciutat.

Es tracta d’oferir accions d’animació de carrer
com ara espectacles musicals, mim, teatre, dansa
o qualsevol altre que es consideri

Amb el suport de l’àrea de cultura, arribar a
acords de col·laboració amb escoles d’art

Contrarestar l’escassa atractivitat del paisatge
urbà en alguns espais claus de la ciutat de les
zones comercials.
Vincular les empreses culturals de la ciutat així
com les escoles d’art
Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat

Convé diferenciar dos nivells d’accions, les que
són realitzades per professionals i les d’alumnes
de diferents arts, de les escoles del municipi
Es prioritzaran accions durant els dies clau de la
setmana i en llocs clau per afluència així com als
portals de la zona comercial.

Arribar a acords amb Port Aventura per accions
de carrer en temporada de tancament o de baixa
intensitat del Parc
Definir un calendari d’intervencions de
dinamització cultural i lúdica dels espais públics
Desplegar accions de comunicació per explicar a
la ciutadania el projecte

Durant tot l’any, inclosa la temporada turística
Implementar les accions de dinamització cultural

Cost estimat

Impacte previst

Accions de col·laboració amb baix cost
Valorar contractacions específiques en
temporada

Augment de visitants, fidelització i reforçament
del sentiment de pertinença
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Avaluar l’impacte generat
Espais de l’actuació
Espais comercials de la ciutat
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

P3 – Harmonitzar i reforçar els esdeveniments en
restauració i comerç

Dinamització de producte

Vinculada a les accions de connectivitat i
dinamització de producte

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

L’acció s’executarà durant l’any 2017 i
s’intensificarà els anys següents
Objectiu

Taula de Dinamització

Vinculada a les accions de connectivitat i
dinamització de producte
Etapes

Optimitzar les accions d’esdeveniments que ja es
fan en diferents sectors

Es tracta de sumar esforços, de forma que les
accions que ja es fan en els diferents sectors
esdevinguin transversals. Un esdeveniment
gastronòmic ha d’anar aparellat amb accions
específiques de comerç i de dinamització cultural.

Harmonitzar els calendaris d’esdeveniments dels
diferents sectors: comercial, restauració, cultural i
turístic

Sovint suposarà crear esdeveniments o accions
paral·leles, mantenint sempre la jerarquia en
imatge i atractivitat de l’esdeveniment principal o
original. Es tracta de sumar no de restar

Establir per a cada esdeveniment destacat un pla
de dinamització de la resta de sectors

Suposa un treball bàsic de la Taula de
Dinamització

Avaluació de l’impacte generat

Activar noves accions de foment

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Descripció

Definir els períodes clau del calendari anual

Oferir una imatge integrada de ciutat
Augmentar el sentiment de pertinença dels
residents
Augmentar el nombre de visitants i el seu
rendiment

Cost estimat

L’acció ha de reforçar-se en el temps, de forma
que cal començar pels esdeveniments principals
Impacte previst

Variable en funció de les accions implementades i
dels agents implicats

Augment del rendiment dels esdeveniments
Augment de la satisfacció del visitant
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Execució de l’acció

Espais de l’actuació
Espais comercials de la ciutat
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

P4 – Pla animació comercial

Dinamització de producte

En harmonia amb la resta d’accions de
connectivitat i de dinamització de producte

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

Acció permanent a anar reforçant des del darrer
quadrimestre de l’any present
Objectiu

Associació de comerciants amb el suport de la
Regidoria de Comerç
Descripció

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

Mantenir l’atractivitat de l’espai comercial i de
l’oferta

La dinamització comercial és una de les activitats
més comunes de qualsevol col·lectiu associatiu i
barri comercial. Hi ha múltiples variants i accions
possibles.
Es proposa reforçar aquelles que ja estan actives i
desenvolupar noves accions pensant tant en clau
de localització com de temporalitat. Pel que fa a
accions de localització, com ara mercats
d’artesanies, es proposa dinamitzar en concret els
espais al voltant del mercat, el carrer major i el
carrer Saragossa.
Accions com les fires d’estoc, les nits comercials o
d’altres convé fer-les al conjunt de l’espai
comercial

Des de la Taula de Competitivitat identificar les
accions a desenvolupar de dinamització. A priori
es proposen com a accions clau:
- Mercats singulars a l carrer: artesanies,
puces, d’art, de nadal o de productes de la
terra
- Les botigues surten al carrer: fires d’estoc
- Tematització decorativa dels carrers i dels
aparadors, de caràcter itinerant per carrer
comercials

Atreure nous visitants per accions concretes
Mantenir la dinàmica de col·laboració mútua dins
el sector comercial
Augmentar les vendes
Posar en valor els diferents espais comercials de
la ciutat

Cost estimat

Impacte previst

Cost variable. Acció de comunicació

Millora de l’atractivitat pel visitant
Augment de la mobilitat de visitants
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Acció de comunicació al visitant i al resident
relacionat amb posar en valor aquestes accions
Execució del programa d’animació comercial
Avaluació de l’impacte generat en mobilitat
Espais de l’actuació
Espai comercial

Pla Estratègic de l’activitat comercial al municipi de Salou 2016
Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

P5 – Elaborar un dossier comercial de ciutat

Dinamització de producte

La major part d’accions són prèvies

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

A realitzar durant el primer quadrimestre de 2018

Regidoria de comerç

Objectiu

Descripció

Incidirà en les accions de captació de noves
firmes i projectes comercials
Etapes

Disposar d’un catàleg de presentació de ciutat de
caràcter professional

Elaborar un dossier comercial és una tasca bàsica
per intentar captar noves empreses comercials.

Afavorir la captació de marques reconegudes o
de prestigi

El dossier comercial ha de recollir les ofertes de
locals disponibles, una anàlisi bàsica de preus del
sòl i dades de referència sobre l’oferta comercial
actual i sobre mobilitat de persones, ja siguin
turistes o residents. En la mesura que la resta
d’accions es vagin implementant el dossier
adquirirà major protagonisme i el perfil de
l’oportunitat de captació anirà millorant.

Definir continguts clau del dossier
Redacció i validació del document

Mantenir la dinàmica de col·laboració públic privada
Ordenar comercialment la ciutat

Distribució entre els API del municipi

Posar en valor els diferents espais comercials de
la ciutat

Involucrar el sector dels API en la seva confecció

Cost estimat

Donat que es tracta d’un dossier professional,
també la seva estètica i materials han d’anar en
sintonia.
Impacte previst

Espais de l’actuació

En recursos humans i en disseny. Variable

Millora de la potencialitat d’atracció de marques

Conjunt del municipi
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

P6 – Captar comerços tractor

Dinamització de producte

El dossier comercial professional

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

Acció a desenvolupar a partir del 2018

Associació de comerciants amb el suport de la
Regidoria de Comerç
Descripció

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

El valor comercial d’una ciutat es sosté sobre el
conjunt de l’oferta. Ara bé, hi ha comerços que
suposen un reclam clau pels potencials visitants i
són un element de satisfacció afegit.

Identificar les grans marques globals que podrien
ser adequades per la ciutat. Marques
relacionades amb l’esport, amb la joventut, amb
l’activitat lúdica o d’altres que responguin al
paràmetre d’especialització de Salou

Objectiu
Augmentar l’atractivitat de l’espai comercial i de
l’oferta
Atreure nous visitants per imatge
Mantenir la dinàmica de col·laboració mútua dins
el sector comercial
Augmentar les vendes
Posar en valor els diferents espais comercials de
la ciutat

No es tracta de captar les grans marques de luxe,
almenys d’entrada, sinó de marques com ara el
Barcelona FC, que ja hi és, que harmonitzen bé
amb el tarannà de la ciutat i per a les que Salou
pot ser un al·licient. Ferrari podria ser el següent

Establir relacions de captació, amb plantejament
d’objectius anuals
Afavorir la tramitació i obertura de l’establiment

El procés de captació ha de ser proactiu, a partir
del dossier comercial professional i ha de
compartir liderat entre la Regidoria i l’associació
comercial.

Avaluar l’impacte generat

Cost estimat

Impacte previst

Espais de l’actuació

Cost variable. Acció de comunicació

Millora de l’atractivitat pel visitant
Augment de la mobilitat de visitants

Espai comercial central
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

P7 – Dinamització mercat municipal

Dinamització de producte

En harmonia amb la resta d’accions de
connectivitat i de dinamització de producte

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

Acció permanent a anar reforçant des del darrer
quadrimestre de l’any present
Objectiu

Regidoria de Comerç i paradistes del mercat

Incidirà en les accions de dinamització de
producte a la zona del Casc antic
Etapes

Mantenir viu i en funcionament el mercat
municipal

El mercat d’una ciutat és un dels actius tractor
més clar a reforçar, malgrat una certa
obsolescència pel que fa a l’oferta convencional
dels mercats.

Atreure noves ofertes comercials al mercat
Reforçar l’actiu tractor del Casc antic
Augmentar les vendes i la viabilitat de
l’equipament

Descripció

Els exemples de mercats reeixits i rejovenits hi
són a prop i cal aprendre’n, tot i que no es pot
esperar que recuperin l’esplendor de fa 50 anys.

Creació d’un grup de treball de dinamització del
mercat
Identificació de les debilitat i àmbits de millora,
susceptibles d’actuació a curt termini amb costos
assumibles pel conjunt d’actors. Definir la
reorientació necessària per l’equipament
aconseguint consens dels implicats.
Execució d’un pla de xoc que integri accions de
captació de noves projectes, de recolzament de
l’oferta existent, de comunicació, de millora
urbana i de senyalització.

Cost estimat

Una acció d’aquesta mena ha de comptar amb la
implicació directa dels paradistes actuals i,
sobretot, en garantir projectes viables a llarg
termini.
Bona part de les accions de dinamització de
producte impliquen també al mercat. Es proposa
per tant posar el focus en una visió pròpia
Impacte previst

Cost variable, pot ser molt elevat en funció
d’actuacions de remodelació

Millora de l’atractivitat pel visitant
Augment de la viabilitat dels negocis del mercat

Mercat municipal

Posar en valor la singularitat de l’espai
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Espais de l’actuació
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

C1 – Activació Xarxes socials

Comunicació

En harmonia amb la resta d’accions de
connectivitat i de dinamització de producte

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

Acció permanent a anar reforçant des del darrer
quadrimestre de l’any present
Objectiu

Associació de comerciants amb el suport de la
Regidoria de Comerç
Descripció

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

Informar al resident de l’oferta comercial de la
ciutat i de la dinàmica d’esdeveniments i accions
d’animació

L’ús de les xarxes socials com element de
comunicació i dinamització ja està força
consolidat. L’acció està orientada als seguidors
de les xarxes, per tant, un objectiu intermedi serà
aconseguir que els residents siguin seguidors de
les xarxes socials “oficials” del municipi. Per
aconseguir-ho cal un esforç d’actualització
permanent d’informació, que ha de ser útil pel
resident i exclusiva , L’ús de recursos de
gamificació, com ara concursos fotogràfics,
poemes als carrers, o qualsevol altra activitat
d’implicació ciutadana poden ser també bones
eines . Donar veu als comerços pot ser també
una bona opció
Cal comptar amb la funcionalitat de Gestor de
xarxes socials

Definir un canal d’informació comercial a les
principals xarxes socials.

Cost estimat

Impacte previst

Espais de l’actuació

En Recursos humans sobretot

Millora del flux d’informació al resident

Global

Atreure nous usuaris captius (residents) cap als
espasi comercials
Augmentar el sentiment de pertinença dels
salouencs
Augmentar les vendes
Posar en valor els diferents espais comercials de
la ciutat
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Utilitzar mitjans convencionals (escoles ,
associacions, comerços) per donar a conèixer la
iniciativa.
Activar la informació dels diferents canals,
generant accions de participació
Avaluar l’impacte
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

C2 – Comunicació al sector turístic

Comunicació
Jerarquia de l’acció

Accions vinculades prèvies

4.
5

4

5.

3

2

1

En harmonia amb la resta d’accions de
connectivitat i de dinamització de producte

6.
Calendari d’execució

Agent responsable

Acció permanent a anar reforçant des del darrer
quadrimestre de l’any present
Objectiu

Associació de comerciants amb el suport de la
8.
Regidoria de Comerç
Descripció

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

Que el sector turístic actuï com a prescriptor de
l’oferta comercial de la ciutat

Una de les grans oportunitats de la dinàmica de la
10.
ciutat és la focalització d’una bona
part del
rendiment comercial a l’època estival.
11.
Els visitants allotjats en hotels i càmpings
són, a a
priori, més dependents de les informacions que
12.
reben dels establiments que els allotgen.
Convé,
per tant, vehicular una forma de comunicació que
garanteixi el flux d’informació de 13.
qualsevol acte
comercial, cultural o de la pròpia oferta comercial
14.
cap al visitant. El mitjà de comunicació pot ser
divers, en funció de la pròpia estructura de
15.
comunicació de l’empresa d’allotjament. Cal
doncs, cercar acords formal per cadenes i per
16.
establiments individuals.

Convocar al sector turístic local per explicar-los el
projecte de dinamització comercial, aconseguint
el seu suport

Aconseguir que els visitants valorin l’oferta
comercial
Mantenir la dinàmica de col·laboració entre el
sector del turisme i el del comerç
Augmentar les vendes
Posar en valor els diferents espais comercials de
la ciutat

7.

9.

Accions vinculades posteriors

Planificar i vehicular fórmules adhoc de
comunicació per cadenes o establiments
Executar l’acció de comunicació
Avaluar el retorn en satisfacció del visitant i en
imatge, tant en clau de destinació com de
l’establiment.

17.
Cost estimat

Impacte previst

Cost variable. Acció de comunicació

Millora de l’atractivitat pel visitant
19.
Augment de la mobilitat de visitants
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18.

Espais de l’actuació
Establiments d’acollida
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

C3 – Aplicació mòbil intel·ligent

Comunicació

En harmonia amb la resta d’accions de
comunicació i de dinamització de producte

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

Acció a desenvolupar el 2018

Associació de comerciants amb el suport de la
Regidoria de Comerç
Descripció

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

Una aplicació mòbil pot ser una gran oportunitat,
però també un error d’actuació. Es proposa com a
acció un cop està en marxa el conjunt del Pla, per
tal que la dinàmica de la ciutat en relació al
projecte comercial estigui ja activada.

Definir les característiques que ha de tenir
l’aplicació comercial

La utilitat d’una aplicació específica pel comerç té
sentit sobretot pel visitant, el qual utilitzarà
sobretot la turística, raó per la que convé incloure
la informació comercial en aquest aplicació. Des
del punt de vista comercial és útil implementar un
mòdul de recomanador intel·ligent, àgil i efectiu

Executar l’acció d’incorporació de l’oferta
comercial a l’aplicació turística amb els
paràmetres de recomanació intel·ligent

Impacte previst

Espais de l’actuació

Millora de l’atractivitat pel visitant
Augment de la mobilitat de visitants

Destinació en conjunt

Objectiu
Disposar d’una eina útil per al flux d’informació
mitjançant telèfon mòbil
Aconseguir que els visitants valorin l’oferta
comercial
Mantenir la dinàmica de col·laboració entre el
sector del turisme i el del comerç
Augmentar les vendes
Posar en valor els diferents espais comercials de
la ciutat
Cost estimat
Disseny de la aplicació mòbil. Variable per les
funcionalitats que s’incloguin
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Compatibilitzar aquestes funcionalitats amb
l’aplicació mòbil turística

Avaluar el retorn en satisfacció del visitant i en
imatge
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Nom de l’acció

Àmbit d’actuació

Accions vinculades prèvies

U1 – Actualitzar reglament usos comercials

Urbanisme

En harmonia amb la resta d’accions de vincular
espais i de dinamització de producte

Jerarquia de l’acció

5

4

3

2

1

Calendari d’execució

Agent responsable

Accions vinculades posteriors

Acció a desenvolupar el 2017

Ajuntament

Objectiu

Descripció

Incidirà en les accions de dinamització de
producte
Etapes

Disposar d’una eina reg7uladora dels usos
comercials dels espais públics i de les façanes dels
establiments

Donada la dinàmica actual de desenvolupament
d’iniciatives comercials que difereixen de
l’objectiu de qualitat cercat en l’aposta per
consolidar una ciutat comercial, es considera
imprescindible que l’actual reglament d’usos
comercials s’actualitzi.
L’ocupació de la via pública ha de disposar d’una
normativa orientada a minimitzar aquest ús,
isobretot, a afavorir una imatge de qualitat.

Aconseguir que els visitants valorin l’oferta
comercial
Generar les condicions per disposar d’una estètica
de qualitat al comerç
Millorar la imatge del comerç i de la ciutat

Definir les condicions d’ocupació de la via pública
i de l’estètica de les façanes comercials, incidint
en la temporalitat d’usos i valorant la zonificació
de les condicions.
Tramitar i aprovar el nou reglament
Desplegar una campanya de comunicació
adreçada al comerç i la ciutadania explicant els
arguments i condicions d’aquesta nova aposta

Posar en valor els diferents espais comercials de
la ciutat

L’altre gran àmbit de desplegament farà
referència a l’estètica de les façanes dels
comerços, orientant el seu contingut a una
adequació de la qualitat de la imatge oferta

Fer el segu8iment d’aplicació d’acord als terminis
fixats al propi reglament

Cost estimat

Impacte previst

Espais de l’actuació

Des de la perspectiva pública, els recursos
humans requerits per la redacció del reglament

Millora de l’atractivitat pel visitant
Augment de la qualitat marc dels comerços

Destinació en conjunt
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Accions
Governança
G1 – Creació Taula Dinamització ciutat
G2- Integració sectors cultural i turístic
Gestió de fluxos i connectivitat
F1 – Sistema de delimitació espais
F2 – Comportament consum residents
F3 – Augmentar mobilitat entre espais
Dinamització de producte
P1 – Eina fidelització comercial
P2 – Pla animació cultural
P3 – Harmonitzar esdeveniments
P4 – Pla animació comercial
P5 – Dossier comercial de ciutat
P6 – Captar comerços tractor
P7 – Dinamització mercat municipal
Comunicació
C1 – Activació xarxes socials
C2 – Comunicació sector turístic
C3 – Aplicació mòbil intel·ligent
Urbanisme
U1 – Actualitzar reglament usos
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2016
3r Q

1r Q

2017
2nQ

3rQ

1rQ

2018
2nQ

3rQ
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4. Annexes
4.1. Atlas comercial de Salou
4.1.1. Salou
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4.1.2. Zona passeig Miramar
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4.1.2.1. Restauració
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4.1.2.2. Moda i complements
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4.1.2.3. Salut i bellesa

126

Pla Estratègic de l’activitat comercial al municipi de Salou 2016

4.1.2.4. Llar i decoració
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4.1.2.5. Serveis professionals

128

Pla Estratègic de l’activitat comercial al municipi de Salou 2016

4.1.2.6. Alimentació
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4.1.2.7. Souvenirs i regals
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4.1.2.8. Locals buits/tancats
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4.1.2.9. Allotjament
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4.1.3. Zona casc antic – Ajuntament
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4.1.3.1. Restauració
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4.1.3.2. Moda i complements
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4.1.3.3. Salut i bellesa
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4.1.3.4. Llar i decoració
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4.1.3.5. Serveis professionals
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4.1.3.6. Alimentació
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4.1.3.7. Souvenirs i regals
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4.1.3.8. Locals buits/tancats
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4.1.3.9. Allotjament
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4.1.4. Zona passeig Jaume I
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4.1.4.1. Restauració
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4.1.4.2. Moda i complements
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4.1.4.3. Salut i bellesa
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4.1.4.4. Llar i decoració
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4.1.4.5. Serveis professionals
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4.1.4.6. Alimentació
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4.1.4.7. Souvenirs i regals

147

4.1.4.8. Oci nocturn
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4.1.4.9. Locals buits/tancats
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4.1.4.10. Allotjament
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4.1.5. Zona Carles Buïgas – Capellans
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4.1.5.1. Restauració
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4.1.5.2. Moda i complements
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4.1.5.3. Salut i bellesa
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4.1.5.4. Serveis professionals
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4.1.5.5. Alimentació
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4.1.5.6. Souvenirs i regals
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4.1.5.7. Oci nocturn
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4.1.5.8. Locals buits/tancats
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4.1.5.9. Allotjament
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