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OBJECTIUS

Informe EIXOS

Platja d’Aro 2018

OBJECTIUS:
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Platja d’Aro es vol disposar d’un mapa
i una diagnosi de les activitats econòmiques del municipi, amb l’objectiu següent:
-

Entendre i monitorar l’escenari econòmic a fi de promoure accions / inversions que en millorin
l’atractivitat i el rendiment del teixit econòmic local, especialment els eixos comercials, i el
facin més eficient i sostenible.

-

Detectar oportunitats d’inversió i promoure la implantació de nous negocis en àrees que
siguin d’interès per al municipi.

-

Afavorir la presa de decisió dels emprenedors que volen obrir un negoci al municipi.
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METODOLOGIA.Q
UINES DADES?

Informe EIXOS

Platja d’Aro 2018

EIXOS disposa de cobertura de dades de tota Ibèria, de comerç i
d’empresa. També disposa d’una base de dades d’empreses
geolocalitzades als PAEs de tota Catalunya.
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FONTS DE DADES DISPONIBLES
EIXOS combina fonts de dades pròpies (d’inspecció directa sobre el terreny) amb fonts de dades
públiques.

EIXOS Data

Registre Mercantil

(Dades d’inspecció directa sobre el terreny)

(seus fiscals empreses)

Open Data
(cadastre, població)

+
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1.149
locals comercials i naus
empresarials
El cens d’activitats econòmiques
ha servit per a visitar, classificar i
geolocalitzar 1.149 locals
comercials i naus empresarials a
tota la trama urbana
consolidada i els Polígons
d’Activitat Econòmica de Platja
d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró.

Mapa comercial de Platja d’Aro

INDICADORS

Informe EIXOS

Platja d’Aro 2018

Subdivisions
Hem agregat els càlculs d’indicadors amb
la distribució de nuclis urbans següents:
-

Castell d’Aro
Platja d’Aro
S’Agaró

D’ara endavant en l’informe quan parlem
de Platja d’Aro i n’avaluem els indicadors
i fem comparatives amb d’altres
municipis, tret que indiquem el contrari,
estarem prenent en consideració la
totalitat de la mostra de tots tres
municipis.
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IATC 82,07%
Locals actius: 910
L’ Índex d’Aprofitament del Teixit
Comercial de Platja d’Aro, la mitjana
d’ocupació de locals comercials
disponibles a tot el municipi, mostra un
valor superior al 80%.
Això indica que en termes d’ocupació
comercial, el municipi gaudeix d’una
bona salut comercial.
Els resultats de locals comercials actius per municipi
són:

IATC - Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial

IATC 82,07%
Locals tancats: 206
Els locals tancats o buits, en temporada
alta, es concentren a zones
comercialment secundàries: darreres de
les galeries comercials, carretera de
Castell d’Aro, darreres del Passeig
Marítim.

IATC - Locals Buits

IATC 82,07
L’ IATC de Platja d’Aro se situa aprop del valor de ciutats com ara Terrassa o Viladecans.
CIUTAT

IATC

CIUTAT

IATC

CIUTAT

IATC

CIUTAT

1 Berga

92.70%

11 Sitges

89.10%

21 Lloret de Mar

85.20%

2 La Seu d'Urgell

92.10%

12 Vic

89.10%

22 Vilanova i la
Geltrú

84.80%

3 Premià de Mar

92.10%

13 Sant Cugat del
Vallès

88.96%

23 Girona

84.70%

4 El Masnou

92.00%

14 L'Escala

87.70%

24 Sant Joan Despí

84.40%

34 Sant Celoni

78.60%

5 Torroella de
Montgrí

91.50%

15 Pallejà

87.60%

25 Roses

83.60%

35 El Vendrell

77.40%

6 Canet de Mar

91.00%

16 Castelló
d'Empúries

87.20%

26 Figueres

83.40%

36 Badalona

76.09%

7 Lleida

90.90%

17 Manresa

87.20%

27 Terrassa

83.10%

37 Tarragona

75.20%

8 Puigcerdà

90.40%

18 Barcelona

87.10%

28 Platja d’Aro

82.07%

38 Mataró

71.94%

9 Castelldefels

90.40%

19 Igualada

86.00%

29 Viladecans

81.40%

39 El Prat

65.57%

10 Balaguer

89.90%

20 Vilassar de Mar

86.00%

30 La Garriga

80.80%

40 Rubí

64.48%

IATC - Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial

31 Banyoles

IATC

32 Sant Just
Desvern
33 Sant Carles de
la Ràpita

80.70%
80.50%
79.80%

IAC - Índex d’Atracció Comercial
L’Índex d’Atracció Comercial mesura la presència de serveis i botigues de compra comparada o no quotidiana.

IAC - Índex d’Atracció Comercial

IAC 29,9
L’ Índex d’Atracció Comercial de
Platja d’Aro amb un valor proper
al 30, expressa que a la ciutat
s’hi pot comprar de tot, dins
d’un concepte de comerç de
proximitat.
El centre urbà resulta
especialment atractiu, amb
diversos eixos comercials que
superen clarament el 30% de
botigues dins dels sectors de la
compra comparada i l’oferta
cultural.

IAC - Índex d’Atracció Comercial

IAC 29,9
L’ Índex d’Atracció Comercial
mitjà de Platja d’Aro / Castell
d’Aro / S’Agaró es troba
pràcticament al límit a partir del
qual es considera una àrea
comercialment central (IAC >
30).

CIUTAT

IAC

CIUTAT

IAC

1

Manresa

41,2%

21 Sant Adrià de Besòs

26,9%

2

Balaguer

37,6%

22 Barcelona

26,6%

3

Tortosa

36,6%

23 El Vendrell

26,4%

4

Lleida

36,6%

24 Sitges

26,4%

5

Mollerussa

36,3%

25 Tarragona

26,3%

6

Palafrugell

36,3%

26 Granollers

26,3%

7

Premià de Mar

35,9%

27 Sant Boi

25,3%

8

La Bisbal d'Empordà

35,2%

28 Mollet del Vallès

24,0%

9

Igualada

35,1%

29 Vilassar de Mar

23,8%

10 St. Carles de la Ràpita

34,5%

30 Rubí

23,5%

11 Amposta

34,1%

31 Martorell

23,3%

12 Olot

33,9%

32 Sant Cugat del Vallès

22,8%

13 Banyoles

33,7%

33 Mataró

22,8%

14 La Seu d'Urgell

32,6%

34 Terrassa

22,5%

15 Lloret de Mar

32,6%

35 Montornès del Vallès

22,1%

16 Girona

32,4%

36 Sant Just Desvern

21,7%

17 Reus

30,8%

37 Rubí

20,7%

18 Puigcerdà

30,7%

38 Sant Quirze del Vallès

20,5%

19 Ripoll

30,6%

39 Badalona

19,2%

20 Platja d’Aro

29,9%

40 Sant Joan Despí

18,6%

IAC - Índex d’Atracció Comercial

IDC 8,59
L’ Índex de Dotació Comercial de
Platja d’Aro, de 8,59 comerços
per cada 100 habitants, es troba
entre els més alts de tota
Catalunya.

Locals actius amb ús
comercial

Actius

Habitants

IDC

Rubí

1.628

77.680

2.10

Ciutat
Platja d’Aro
Granollers
El Prat de Llobregat
Barcelona
Mollet del Vallès
Mataró
Sant Joan Despí
Cornellà de Llob.
Esplugues de Llob.
Montcada i Reixac
Rubí

IDC - Índex de Dotació Comercial

Locals amb ús
comercial
910
2.434
2.652
51.749
1.612
3.602
828
2.135
1.136
790
1.628

Habitants

IDC

10.593
59.753
63.039
1.611.822
51.954
126.159
33.221
86.687
46.667
34.863
77.680

8,59
4,07
3,31
3,21
3,10
2,85
2,49
2,46
2,43
2,27
2,10

Índex de Clonicitat Comercial
L’ Índex de Clonicitat Comercial
de Platja d’Aro és del

4’8%
amb un total de

44
locals comercials de cadenes i/o
franquícies.

Clonicitat

Bershka

Escada

Oysho

United Colors of Benetton

Bijou Brigitte

Intersport

Parfois

Veritas

Bonpreu

Intimissimi

Pimkie

Viena

Burger King

Jack & Jones

Spar

Women's Secret

Calzedonia

LIDL

Springfield

Yamamay

Caprabo

Lizarran

Stradivarius

Yoigo

Casas

Mango

Superdry Store

Celio

Massimo Dutti

Swarovski

Clarel

Misako

Swatch

Decathlon

Movistar

Telepizza

Desigual

Napapijri

Tezenis

Engel & Volkers

Natura

Tous

SECTORS
COMERCIALS

Informe EIXOS
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Sectors
Per tal d’estudiar la composició comercial
l’estudi fa servir la següent classificació:
-

Establiments de compra quotidiana
alimentària
Equipaments per a la persona
Equipaments per a la llar
Serveis comercials
Hostaleria i restauració
Serveis culturals
Transport
Altres (estancs, farmàcies, etc.)

Sectors Comercials

Quotidià alimentari
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Aviram
Celler
Carnisseria
Supermercat
Queviures
Alimentació
Congelats
Dolços i pastissos
Forn de pa
Fruïtes i verdures
Mercat municipal
Peix i marisc
Cansaladeria

Quotidià

Equipament per a la
persona
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Articles esportius
Articles i serveis per a nens
Joieria i rellotgeria
Merceria i llenceria
Perfumeria i drogueria
Roba i complements
Sabateria
Òptica

Equipament de la persona

Equipament per a la llar
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Basar
Electrodomèstics
Ferreteria
Llar, decoració i mobiliari
Materials de construcció

Llar

Cultura i esbarjo
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Art i col·lecció
Audiovisual
Cinema, teatre i espectacles
Fotografia
Jocs d’atzar, atraccions i sales multiús
Papereria, llibreria i copisteria

Cultura

Serveis comercials
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Arranjament de roba
Banca i serveis financers
Consultori
Instal·lacions i subministraments
Oficina de correus i missatgeria
Centre educatiu privat
Gimnàs i acadèmia
Gestió immobiliària
Locutori
Loteries i apostes
Mascotes i serveis veterinaris
Serveis de neteja
Telefonia
Serveis tècnics i professionals
Perruqueria
Estètica i bellesa
Tintoreria i bugaderia
Agència de viatges

Serveis comercials

Hostaleria i restauració
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Bar de tapes
Cafeteria
Bar de copes i discoteques
Hotels i allotjaments
Menjar ràpid
Restaurant

Hostaleria i restauració

Transport privat
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Parking i serveis d’aparcament
Autoescola
Benzinera
Concessionari
Lloguer de vehicles
Autorentat

Transport

Altres activitats comercials
Inclou els següents tipus d’establiment:
-

Associació ciutadana
Indústria alimentària
Centre cívic i casal municipal
Comerç a l’engròs
Mitjà de comunicació
Medi ambient i residus
Energia i aigua
enginyeria de la construcció
Impressió i arts gràfiques
Activitats primàries
Indústria del transport
Logística
Manufacturera
Maquinària
Metalls
Química i Farmacèutiques
Sistemes de seguretat
Taller industrial
Indústria tèxtil i complements
Serveis de consultoria
Serveis a Internet
Centre de R+D
Desenvolupament de Software
Telecomunicacions
Electrònica

Altres (estancs, farmàcies, floristeries, etc.)

EVOLUCIÓ
DELS
INDICADORS
Informe EIXOS
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Evolució dels indicadors
Observem una tendència positiva en tots els indicadors (tret de l’ IAC
de Castell d’Aro, al 2018 augmenten tots els valors).

IATC + IAC

CONCLUSIONS

Informe EIXOS
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Platja d’Aro: Salut comercial del municipi
La salut comercial de Platja d’Aro, S’Agaró i Castell d’Aro és bona pel que fa a l’ocupació comercial (temporada alta IATC >
80, arribant a gairebé IATC 90 a S’Agaró).
Pel que fa a l’atracció comercial destaca la de Platja d’Aro, amb un IAC 32,84 (clarament per sobre de 30), que ha
augmentat des del darrer cop que es va calcular al 2016 (IAC 32,65% a la temporada d’estiu).
S’Agaró amb un IAC 10,34 i Castell d’Aro amb IAC 2,22 resten com a àrees comercials de proximitat, els residents han de
desplaçar-se sistemàticament fora del municipi (cap a Platja d’Aro) per tal de fer compra no quotidiana.

Conclusions

Platja d’Aro: Salut comercial del municipi
Pel que fa a la dotació comercial, un IDC de 8,59 s’expressa coses diverses:
-

Un IDC > 4 indica que ens trobem en un nucli comercial de primera línia, que dóna servei als residents i als no
residents.
La dada de població que hem fet servir per al càlcul (10.593 habitants) no té en compte la població temporalment
resident a la temporada alta, ni els no residents que visiten el municipi. Un increment de població (temporal + fixa)
de 5 vegades (50.000 habitants o més) faria caure la dotació comercial a un IDC < 2, que ens indicaria una dotació de
ciutat residencial.

En qualsevol cas, la dotació comercial resulta extraordinària i creixent d’un any a l’altre, i això indica que el model
comercial funciona i que és de creixement i consolidació.

Conclusions

Model comercial: pal de paller vs. eix-ample
L’eix pal de paller per excel·lència vertebra el comerç de les ciutats anglosaxones, i basa el seu èxit en les seves limitacions:
-

Té pocs locals comercials per a una gran àrea residencial → Això provoca altíssims nivells d’ocupació de locals (IATC >
90)

-

Té gran atracció comercial i els preus de lloguer són molt elevats → IAC > 30

-

Acostuma a ser una via interurbana reconvertida a eix comercial, fet que garanteix l’afluència de públic de dins i de fora
del municipi.

-

Quan l’eix té molt d’èxit, té problemes de clonicitat comercial, provocat per una excessiva presència de marques
(cadenes i franquícies), que fan fora el comerç independent, podent arribar el cas que a l’eix li falti algun servei bàsic
que les marques no cobreixen (forn de pa, restauració, per exemple).comercials persistents i que, per tant, caldria
reconvertir cap a d’altres usos més residencials.

Conclusions

Platja d’Aro: Un pal de paller
Tenint en compte les característiques del model, és evident que la distribució i la composició comercial de Platja d’Aro
l’acosten molt al model anglosaxó de High Street o Pal de Paller.
Alhora, també queda clar que ens trobem lluny de trobar els inconvenients que provoquen el col·lapse d’aquest model:
-

L’excessiva presència de marques.
La no disponibilitat de locals, i l’encariment desorbitat dels disponibles.

Això es degut en gran mesura a dos factors:
-

Les galeries comercials absorbeixen una gran quantitat d’espais comercials, proporcionen una doble façana comercial
sense crear discontinuïtats, sumant molts metres linials d’aparadors a la façana principal.
Als espais entre eixos també hi ha una petita malla comercial, un petit eixample, que pot absorbir oferta que no
requereix estar a primera línia.

Conclusions

Platja d’Aro: Clonicitat
La presència de marques, expressada per l’ Índex de Clonicitat Comercial, és relativament baixa en proporció al total
d’activitats (ICC 4,8).
Tot i la presència de marques importants (Bershka, Massimo Dutti, Mango, Swarovski) cal destacar l’elevada presència
d’oferta independent (95,2 % del total).
La clonicitat queda molt lluny dels nivells que trobem a eixos de primera línia com ara Passeig de Gràcia, a Barcelona (ICC
> 40). Això, lluny de ser un problema, vol dir que a Platja d’Aro l’oferta independent (comerciants locals) encara té molt
de pes.
El fet que marques importants apostin per Platja d’Aro constitueix una molt bona oportunitat per atraure d’altres
marques que, ben triades, complementin l’oferta comercial existent i, alhora, li donin dimensió internacional.

Conclusions

OPORTUNITATS:
CLUSTERS
Informe EIXOS
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Clústers d’activitat especialitzada:
Alimentació
De tots tres nuclis urbans és a Platja d’Aro on hi trobem la
concentració més alta d’establiments d’alimentació especialitzada
(carnisseria, peixateria, fruïteria, etc.).
Observem zones d’alta concentracio a diversos punts de l’Avinguda
de S’Agaró, especialment, quan aquesta creua amb la Carretera de
Castell d’Aro.
Tenint en compte la centralitat comercial de Platja d’Aro en un àmbit
geogràfic interurbà, queda clar el potencial del nucli urbà com a
mercat municipal de la regió.
Hi ha una molt bona oportunitat a preservar i enfortir aquests nuclis
d’especialització, atraient nous negocis altament especialitzats que
verticalitzin l’oferta. Aprofitant el turisme, productes de la zona, de
kilòmetre zero, rebrien una projecció internacional a Platja d’Aro.
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Clústers d’activitat especialitzada:
Equipament per a la persona
L’equipament per a la persona ocupa un lloc central a l’oferta comercial
de Platja d’Aro, i se situa al llarg de la Carretera de S’Agaró, concentrat
especialment a les galeries comercials.
A més de concentració elevada d’aquest tipus d’establiment, hi ha una
alta diversificació / especialització de l’oferta (botigues de
complements, bijuteria, sabateria, etc.).
Marques importants tenen una presència destacada al nucli (Mango,
Stradivarius, Swarovski) tot i que encara representen un percentatge
petit del total de l’oferta (>5%), fet que fa pensar que es podria
augmentar.
Hi ha bones oportunitats de millora i d’innovació als clusters:
atraure negocis encara més especialitzats (camises per home, mocadors
per a dona, sabates per a nens, etc.) que, a més, puguin aportar
elements innovadors (customització on-line i recollida a punt de venda).
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Clústers d’activitat especialitzada:
Equipament per a la llar
L’equipament per a la llar (mobles, cortines, etc.) es
concentra principalment a l’entorn de la Carretera de Castell
d’Aro i a l’Avinguda del Cavall Bernat.
L’elevada presència de basars, en detriment de botigues de
mobles i d’altres més especialitzades (botigues de làmpares,
catifes, cortines, etc.) fa pensar que potser aquest sector no
està tan madur com el de l’equipament a la persona.
Hi ha una oportunitat a reforçar aquest cluster amb
botigues més especialitzades, d’oferta més vertical i
complementària entre sí.
De retruc, això faria pujar l’atracció comercial del municipi,
donat que l’equipament per a la llar és un dels tres puntals
de la mesura de l’ IAC.
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Clústers d’activitat especialitzada:
Serveis de cultura i esbarjo
Tot i la presència d’establiments de venda de ceràmica artesanal a les
Galeries Neptú, encara no podem parlar d’un veritable cluster de botigues i
serveis relacionats amb l’art, la cultura i l’esbarjo.
Tenint en compte el perfil de client que visita i compra a la zona,
internacional, amb un poder adquisitiu alt (fet que deduïm pel tipus de
botiga que s’hi concentra, de tiquet mitjà de venda alt), hi ha una
oportunitat a oferir-li productes d’artesania o, directament, escultures,
pintures, etc.
Un altre terreny per explorar són els espectacles. Un bar de copes o
restaurant/ lounge bar, per exemple, que s’especialitzés en la música en
viu, i fes d’això el centre del seu atractiu, podria arribar a resultar un
referent de circuït i a comptar com a oferta cultural més que no pas com a
oferta d’hostaleria (una més).
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Clústers d’activitat especialitzada:
Hostaleria i restauració
L’hostaleria i la restauració es concentren de manera significativa al Passeig
Marítim, a l’Avinguda del Cavall Bernat, i entremig, formant un veritable
cluster.
A més, hi ha oferta força variada i especialitzada. Per exemple, hi ha
almenys 3 establiments de menjar japonès, en formats de servei diferent
(restaurant de taula parada i take away). També hi ha una bona oferta
d’establiments de menjar ràpid d’oferta molt vertical.
Com a tot arreu a Catalunya, hi ha una massa important de bars de tapes,
d’oferta d’ampli espectre, no gaire especialitzada.
L’oportunitat passa per promoure estratègies d’especialització i
complementarietat que reforcin el cluster i converteixin els establiments en
col·laboradors i no tant competidors.
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