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Catalunya és un país ple de pai- Castell - Platja d’Aro i S’Agaró es
satge i de natura amb costes ro- troben situats al cor de la Costa

“Platja d’Aro, Castell
d’Aro i S’Agaró
es mostren amb
personalitat pròpia,
i creen un model de
ciutat equilibrada entre
tradició i modernitat,
acollidora i integradora.
Culturalment activa,
educativament
responsable, i
mediambientalment
sensible, esdevé
engrescadora,
dinàmica i
il·lusionadora, innovant
en el present tot
projectant desigs de
futur.”
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calloses, platges arenoses i petites
cales, serralades boscoses, frondoses valls, i els cims nevats als
Pirineus. El romànic, el gòtic, els
conjunts declarats Patrimoni de la
Humanitat, i dos mil béns culturals
protegits, configuren el seu llegat i
lligam amb la història. La inspiració
de Gaudí, Miró, Dalí i Tàpies ha trobat bressol en aquesta terra.

Brava, a Girona, la zona turística
més destacada de Catalunya, que
abraça també l’Empordà. Castell
d’Aro, a l’interior, i Platja d’Aro i
S’Agaró al litoral, s’estenen per la
Vall d’Aro. Es troba, doncs, en un
punt geogràfic privilegiat arran de
mar i acaronada per les muntanyes,
propera als principals eixos de comunicació, pròxima i accessible.

La Costa Brava és una de les
zones geogràfiques amb les aigües
més lluents de la Mediterrània. Un
espai caracteritzat per ser el punt
de trobada entre el mar i els penjolls de roca i mantons de pi verd.
Un encontre emotiu i sobtat entre
muntanya i mar que li dóna nom.
Únic i irrepetible. Un petit paradís
on pinedes, roques i sorra daurada
s’abracen amb el blau brillant del
mar.

La seva oferta de comerç innovador
i d’alta qualitat, els serveis turístics,
l’allotjament i la gastronomia, el
converteixen en un conjunt turístic de primer ordre, ple d’atractius,
per gaudir-ne 365 dies l’any. Combina esport, cultura, oci, comerç,
entorn natural i façana marítima, i
és el punt de trobada d’empreses
i organitzacions per a congressos i
convencions.

A l’Empordà, la mirada troba una
panoràmica harmoniosa, configurada per una plana verda de senzills
camins, conreus i xiprers arrenglerats, mentre petits pobles de sòlida
pedra descansen sobre carenes suaus. Els grans contrastos, però, són
a la costa, amb penya-segats, illes i
aiguamolls. Un paisatge de llargues
platges de sorra fina i un gran nombre de cales arrecerades.

L’oferta nocturna, les propostes
d’oci, les activitats familiars i l’esport, conviuen amb l’atractiu d’una
façana marítima amb platges infinites i petites cales per descobrir
i patrimoni monumental i natural.
El municipi també és l’escenari
de grans esdeveniments, festivals
d’estiu, actes culturals i celebracions. Tot l’esperit de la Costa Brava,
en el destí més anhelat de la Mediterrània.

Informe Eixos Platja d’Aro 2018

introducció

La geografia ha convertit la vila Les comunicacions situen la El conjunt d’atractius que ofeen un punt estratègic de la Mediterrània. Així ho mostren les distàncies amb Girona (35 Km), Barcelona
(106 Km), Madrid (701 Km), Bilbao
(687 Km), La Corunya (1.186 Km)
a nivell estatal; i amb les ciutats de
París (1.009 Km), Brussel·les (1.305
Km), Roma (1.293 Km.), Amsterdam
(1.520 Km), o Frankfurt (1.270 Km),
en l’àmbit internacional.

població en una zona accessible i
estratègica, propera a una àmplia
xarxa de comunicacions immediates, amb transport privat i mitjans
públics. Així, la connexió amb l’autopista és a 33 Km, amb el servei
de tren a 18 Km, amb l’Aeroport de
Girona i l’AVE a 30 km, i la connexió
internacional amb la frontera francesa a tan sols 98 Km.

reix es pot viure intensament i de
manera complementària als seus
tres nuclis. Platja d’Aro és modernitat, platges i cales, color, cosmopolitisme i futur. Castell d’Aro és
història, tradició, patrimoni, paisatge i encant medieval. S’Agaró és
arquitectura, cultura, sensibilitat,
equilibri, elegància i glamur. Tres
ambients per oferir una proposta
complementària, dinàmica i atractiva.
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Platja d’Aro és modernitat i cosmopolitisme, dinamisme i futur. La
seva oferta comercial, d’allotjament,
d’oci i de restauració és d’alt nivell.
L’esport, la cultura, la celebració de
grans esdeveniments i de congressos i convencions l’acompanyen.
La seva façana marítima, amb una
platja de més de dos quilòmetres i
petites cales per descobrir, és envejable.

Visitar Platja d’Aro vol dir passejar-se entre les botigues més modernes, per a descobrir-hi les tendències més actuals, fer estada en
un hotel amb les instal·lacions més
actuals, gaudir de la cuina empordanesa, que ha dut tota l’essència d’aquesta terra a taula, trobar
un nou significat, ple de matisos i
atractius a l’ambient nocturn de la
Costa Brava.
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Les hores del dia s’escolen ràpidament entre l’ambient assolellat i
fresc de la Platja Gran, entre carrers
plens de color, moda, tendència
i noves col·leccions; entre parcs,
jardins i cales. L’endemà, tot recomença, com si res no hagués passat, amb una nova jornada per omplir de desigs d’hivern, sensacions
de tardor, il·lusions de primavera i
somnis d’estiu.
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Castell d’Aro és història i tradició, encant i enyorança medieval.
El Castell de Benedormiens, l’Església de Santa Maria, i els carrers
empedrats ens transporten a altres
temps. El conjunt, conservat amb
criteri i sensibilitat, ha estat declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional. Es
complementa amb l’original, simpàtica i curiosa proposta del Museu
de la Nina (actualment en procés de
reforma i ampliació).

La vila esdevé un espai on cada
pedra sembla viva i transmet un
passat antic i savi. Un indret on el
so del silenci ens transporta fins als
orígens medievals d’una vila antiga,
orgullosa i amb personalitat, que
avui esdevé el referent cultural del
municipi, i que acull prestigioses
exposicions d’art i és bressol de les
manifestacions tradicionals més arrelades.

Els atractius històrics conviuen
amb les possibilitats que ofereix per
al cicloturisme la via verda que travessa Castell d’Aro i que connecta
la vila amb un recorregut que s’estén quilòmetres enllà. També ha esdevingut capital del senderisme de
la zona gràcies a la seva proximitat
amb unes muntanyes costaneres
i amables que amaguen corriols,
fonts, flora i fauna per als esperits
més aventurers.
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S’Agaró esdevé un espai d’equilibri entre arquitectura i natura, un
oasi singular d’encert, previsió de
futur i respecte al paisatge. S’estén
silenciós sobre un turó esberlat de
cales petites, estretes i pedregoses.
L’embolcalla suaument un camí de
ronda que esdevé passeig. Entre
pins i flors i arran de penya-segats
es poden contemplar tots els tons
del blau de la nostra particular Mar
Mediterrània.

Aquest conjunt, i especialment la
singularitat del camí de ronda, de
caràcter arquitectònic, ben diferenciat dels corriols feréstecs de la resta del litoral de la Costa Brava, ha
estat mereixedor de ser declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional. També hi destaca Puig Pinell, un dels
pulmons verds de la ciutat, mirador privilegiat sobre la Platja Gran,
i la gran badia que s’estén direcció
nord.
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S’Agaró, que ha esdevingut plató
natural de pel·lícules com Pandora (1950) amb Ava Gardner i Mario
Cabré, Mr. Arkadin (1954) dirigida
per Orson Welles i, recentment, Mar
Adentro, guanyadora de l’Óscar a
la Millor Pel·lícula de Parla No Anglesa de l’any 2004. Les diverses
etapes del Festival Internacional de
Música, cada estiu, han reforçat el
seu lligam històric amb la música.
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L’allotjament esdevé un espai L’oferta gastronòmica ens por- El dia i les seves possibilitats són
de descans envoltat de serveis de
qualitat. La diversitat, l’atenció personal i l’oferta complementària són
els seus principals atractius. Existeix, doncs, una proposta àmplia,
variada i extensa per a les necessitats de cada client, que pot escollir
des d’un hotel davant del mar a un
càmping d’interior, tot passant per
apartaments amb piscina i pista de
tennis.

ta tots els sabors de la Mediterrània
a taula i ens ofereix la possibilitat de
gaudir de textures, aromes i sensacions culinàries exquisides, sorprenents o tradicionals. Una oportunitat per gaudir de la cuina autòctona
i de l’Empordà, o per fer un viatge
pels fogons d’arreu del món i tastar
les propostes culinàries de desenes
de països.

presents a tota hora, per esprémer
al màxim la jornada que ofereix una
estada, una visita o unes vacances
a la població. Així, una àmplia oferta
de cafeteries, bars i terrasses, fan
que es pugui gaudir tant d’un cafè
primerenc com d’una copa de capvespre. Sempre hi ha oferta de gastronomia de mig matí o mitja tarda,
des de gelats fins a tapes variades.

El comerç transforma la ciutat en La nit ens proposa descobrir els
un centre comercial a cel obert tot
l’any, gràcies a una extensa i diversificada gamma d’establiments
oberts cada dia, inclosos els festius. Moda, tendències, colors, estil,
personalitat i varietat, són algunes
de les característiques que el defineixen. Aparcament, facilitat d’accés, passeigs, àmplies voreres, jocs
infantils, i zones verdes són trets diferencials que el fan únic.

locals més atractius, moderns i
avantguardistes de la zona. És el
moment de tastar tots els colors
de la nit en locals, pubs i discoteques, famosos arreu del país pel
seu esperit jove, atractiu i modern.
Ambient, música i amics per gaudir
relaxat de les darreres (o primeres)
hores del dia.

El temps i l’espai prenen una
dimensió diferent, atractiva i personal. Es pot gaudir de les propostes
de diversos parcs d’atraccions infantils i d’aventura, d’uns multicinemes o d’una remullada refrescant
en un parc aquàtic. O bé decidir-se
per un vaixell ancorat al Port Nàutic, un matí de golf o una tarda en
un balneari. O senzillament passejar, llegir, compartir taula, o gaudir
d’un concert.
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L’oferta cultural és àmplia, plena La història turística del muni- Cada platja i cada cala tenen els

seus propis atractius. La Platja
Gran és àmplia i envoltada de serveis turístics. Cala Rovira és ideal
per a qui cerca una platja de dimensions més reduïdes i propera al
casc urbà. Tranquil·litat a la Cala del
Pi i a la Cala d’Es Canyers. Sa Conca té una màgia especial i combina
amplitud amb espai verd. I encara
resta l’enigmàtica i desconeguda
Cala Pedrosa.

d’atractius, activitats i punts d’interès. L’encisador Museu de la Nina
de Castell d’Aro acull 800 peces
d’arreu del món i de tots els temps.
Les exposicions d’art al Castell de
Benedormiens i a la Masia Bas, ens
proposen descobrir la pintura i l’escultura dels autors de més renom,
i els festival musical Estereofònics,
ens convida gaudir de 80 concerts
cada estiu.

cipi s’inicia després del conflicte
civil espanyol, amb els primers establiments turístics que, juntament
amb xalets de segona residència,
fomenten una creixent colònia estiuenca. El desenvolupament definitiu es produeix amb el canvi de nom
de Fanals d’Aro pel de Platja d’Aro
(1962), i amb la primera gran campanya de promoció: El amor se cita
en Playa de Aro (1964).

El patrimoni monumental és
extens i ens proposa un llarg viatge
per la història de la humanitat. Podem descobrir-hi la vila romana de
Pla de Palol, les masies fortificades,
i les esglésies de Fanals d’Amunt
(segle X) i de Fanals d’Aro (segle
XVII). També és obligada una visita
al nucli medieval de Castell d’Aro
(església, castell i antics carrers), i a
S’Agaró Vell, declarats Béns Nacionals d’Interès Cultural.

La façana marítima de Platja Unes platges que esdevenen es-
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d’Aro és un espai de somni fet de
platges inacabables i de petites cales per descobrir. Els amants de la
natura i els espais oberts hi trobaran
des d’una platja de grans dimensions, fins a petits racons on l’aigua i
els arbres pràcticament es toquen
i deixen lliure encara un petit espai
per als banyistes més privilegiats.

pais naturals privilegiats, mimats
per un programa de gestió de manteniment, seguretat i informació
que obté, any rere any, els màxims
guardons. Hi oneja la Bandera Blava
de la Fundació Europea d’Educació
Ambiental, els controls de l’Agència
Catalana de l’Aigua donen com a
resultat final la qualificació màxima,
i la Q de Qualitat Turística també hi
és present.
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Terra endins, aquest és un destí
amb tot un món natural per descobrir a l’entorn del Massís de Les
Gavarres, a Puig Pinell o a la Bassa
del Dofí. Un patrimoni de flora i fauna envoltat de fonts, corriols i esglésies romàniques. Indrets ideals
per interpretar la natura, per practicar el senderisme o per gaudir de la
bicicleta de muntanya.

Les Gavarres és una serralada litoral en forma d’arc que s’obre cap
al nord. Un massís de formes arrodonides, ubicat entre planes fortament humanitzades i a prop de la
costa, que ofereix un extens paisatge forestal. Les cases, les parets de
les feixes, els recs, els molins, els
forns, les esglésies, els camins i les
llegendes configuren la seva història silenciosa i romàntica.

Situat a l’extrem nord, al llindar de
Platja d’Aro i S’Agaró, Puig Pinell és un dels grans espais verds
d’aquest territori que combina l’arbrat amb la proximitat a la platja i
a la zona rocallosa de Punta Prima.
La Bassa del Dofí és l’exemple de
recuperació d’un l’espai per a reconvertir-lo en un petit estany, un
aiguamoll on diverses espècies
d’aus hi fan estada enmig dels seus
processos migratoris.

L’activitat esportiva es viu intensament en instal·lacions públiques i privades. Les possibilitats
són múltiples, des del bowling al
pitch & putt, passant per la nàutica i
les activitats subaquàtiques. Clubs,
entitats, escoles, i federacions troben l’indret ideal per a campionats
i estades en els dos pavellons poliesportius i en un camp de futbol de
gespa artificial disponibles.

Els amants de la natura i els
espais oberts també hi troben múltiples possibilitats per a practicar-hi
el senderisme i la bicicleta de muntanya, tot combinant esport i lleure.
Diversos itineraris, alguns aprofitant
l’adequació dels espais ocupats
antigament per les vies de tren,
ofereixen ara la possibilitat de gaudir de racons oblidats i de zones de
gran riquesa històrica i cultural, a
cada pas o al ritme dels pedals.

L’oci és el complement ideal per
a unes vacances en família o per
gaudir de la visita d’una jornada en
parella o amb amics. Parcs d’atraccions, multicinemes, bowling, bingo
o un parc aquàtic són algunes propostes que es complementen amb
activitats organitzades a la platja,
visites culturals guiades, audicions
de sardanes, cantades d’havaneres
i activitats infantils.
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1. Objectius de l’Infome

1.1. Antecedents

El present informe és part
d’aquest esforç de fer arribar
informació de qualitat a tots
aquells qui operen al territori i voEl 2016 es va posar en funciona- len prendre decisions basant-se
ment Platjain.com, el servei d’in- en dades fresques i fiables.
formació econòmica i monitorament del comerç de Platja d’Aro,
Platja In és un servei d’informaCastell d’Aro i S’Agaró.
ció multi-canal, desplegat en els
formats o canals següents:
Des d’aleshores s’ha vingut fent
seguiment de les activitats econòmiques de tots tres municipis - Plataforma web Platjain.com i
i, sobretot, fent-ne difusió entre m.platjain.com (versió mòbil).
els agents econòmics.
- Plataforma web Eixos.cat, el
web d’EIXOS Economic Observatory, d’àmbit general català.
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- Aplicació mòbil LAYAR, un
navegador geogràfic de realitat
augmentada, gratuït i disponible
per a iOS i Android.
- Mapes disponibles a la Infraestructura de Dades Espacials
de Catalunya (IDEC), unitat de
l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya.
- Mapes disponibles a GeoLocal, el visor de mapes de l’Administració Oberta de Catalunya.
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1. Objectius de l’Infome

1.2. Objectius de
l’Infome

1.3. Quines fonts de
dades usa Eixos.cat

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:

Dades de captació directa
mitjançant treball de camp
(són dades capturades sobre
el terreny per un operari tècnic,
mitjançant un aplicatiu instal·lat
en un dispositiu mòbil).

- 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.

Base cartogràfica d’ Open
Street Map.

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

Base cartogràfica de l’ Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Dades Obertes de Gencat.cat.

- Afavorir la presa de decisió dels
emprenedors que volen obrir un
negoci al municipi.
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1. Objectius de l’Infome

La informació ha estat categoritzada segons la classificació que
utlitza l’observatori Eixos.cat,
que estableix correspondència
amb la resta de classificacions
d’actvitats econòmiques d’altres
institucions.

Aquests 72 subsectors s’han
agrupat en 8 grans sectors. També s’han considerat els locals
buits i tancats, entesos com els
locals en planta baixa no dedicats a usos comercials estiguin
o no en venda o lloguer.

El cens d’activitats econòmiques permet distingir més d’un
centenar de subsectors, de les
quals 72 són pròpiament comercials.

Nota metodològica:
La captura de les dades la realitza
la xarxa de col·laboradors geogràfics d’EIXOS mitjançant inspecció
directa sobre el terreny. Fent servir
aquesta metodologia es capturen
dades a diverses ciutats d’Europa,
Amèrica del Nord i Amèrica del Sud.

SECTOR

SUBSECTOR

Equipaments per a la llar

Basar / Electrodomèstics / Ferreteria / Llar, decoració i mobiliari /
Materials de construcció

Equipaments per a la persona

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

Hostaleria i restauració

Bar de copes i discoteca / Bar de tapes / Cafeteria i granja / Hotels
i similars / Menjar ràpid / Restaurant

Serveis comercials

Agència de viatges / Arranjament de roba i sabates i claus /
Banca i serveis financers / Centre educatiu privat / Consultori /
Estètica i bellesa / Gimnàs i acadèmia / Immobiliària / Instal·lacions
i subministraments / Locutori / Loteries i apostes de l’Estat /
Mascotes / Oficina de correus i missatgeria / Perruqueria / Serveis
de neteja / Serveis professionals / Telefonia / Tintoreria /

Cultura i lleure

Art i col·lecció / Audiovisual / Cinema i teatre / Fotografia / Jocs i
atraccions / Papereria, llibreria i copisteria

Comerç quotidià alimentari

Aviram / Bodega / Carnisseria / Centres comercials i supermercats
/ Comestibles / Congelats / Dolços i pastissos / Forn de pa /
Fruites i verdures / Mercat municipal / Peix i marisc / Queviures /
Xarcuteria

Transport privat

Aparcament / Autoescola / Autorentat / Benzinera / Concessionari /
Lloguer de vehicles / Taller mecànic

Altres establiments comercials Eròtics / Esotèrics / Estanc / Farmàcia i ortopèdia / Floristeria /
Informàtica / Quiosc / Regals i souvenirs / Varietats
Locals buits i tancats
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Locals buits i tancats

Informe Eixos Platja d’Aro 2018

1. Objectius de l’Infome

A partir d’aquests sectors i subsectors es calculen diversos indicadors que permeten establir
comparatives amb altres municipis i desagregar-los a escala
de barri i eix comercial.
MESURA

Índex d’Aprofitament
del Teixit Comercial
- IATC -

Índex d’Atracció
Comercial - IAC -

Índex de Dotació
Comercial - IDC -

INDICADOR

FÒRMULA

Exemple

> 80

Bona ocupació

Sant Cugat del Vallès (94,9%)

70-80

Risc de desertificació

Olot (75,3%)

< 70

Desertificació

Valls (64,3%)

> 30

Atracció comercial

Girona (38,4%)

20-30

Comerç mixt

La Garriga (27,2%)

< 20

Comerç de proximitat

Palau Solità i Plegamans (14,9%)

>4

Capitalitat

Figueres (4,57)

3- 4

Capitalitat subcomarcal

Mollet del Vallès (3,10)

<3

Ciutat dormitori

Begues (2,14)

15

Informe Eixos Platja d’Aro 2018

2. PRINCIPALS RESULTATS

2.1. Àrea d’estudi

Mapa d’activitats econòmiques

1.149
locals comercials i
naus empresarials

16

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.
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2. PRINCIPALS RESULTATS

2.2. Ocupació de
locals

Mapa de concentració de locals buits

82,1%
IATC

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..

Locals actius

17
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2. PRINCIPALS RESULTATS

L’índex d’aprofitament del teixit comercial (IATC) es defineix com el percentatge de locals ocupats respecte el
total de locals que admeten ús comercial.
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2. PRINCIPALS RESULTATS

CIUTAT

IATC

CIUTAT

IATC

1 Berga

92.70%

21 Lloret de Mar

85.20%

2 La Seu d'Urgell

92.10%

22 Vilanova i la Geltrú

84.80%

3 Premià de Mar

92.10%

23 Girona

84.70%

4 El Masnou

92.00%

24 Sant Joan Despí

84.40%

5 Torroella de Montgrí

91.50%

25 Roses

83.60%

6 Canet de Mar

91.00%

26 Figueres

83.40%

7 Lleida

90.90%

27 Terrassa

83.10%

8 Puigcerdà

90.40%

28 Platja d’Aro

82.07%

9 Castelldefels

90.40%

29 Viladecans

81.40%

10 Balaguer

89.90%

30 La Garriga

80.80%

11 Sitges

89.10%

31 Banyoles

80.70%

12 Vic

89.10%

32 Sant Just Desvern

80.50%

13 Sant Cugat del Vallès

88.96%

33 Sant Carles de la Ràpita

79.80%

14 L'Escala

87.70%

34 Sant Celoni

78.60%

15 Pallejà

87.60%

35 El Vendrell

77.40%

16 Castelló d'Empúries

87.20%

36 Badalona

76.09%

17 Manresa

87.20%

37 Tarragona

75.20%

18 Barcelona

87.10%

38 Mataró

71.94%

19 Igualada

86.00%

39 El Prat

65.57%

20 Vilassar de Mar

86.00%

40 Rubí

64.48%
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2. PRINCIPALS RESULTATS

2.3. IAC

Mapa de concentració dels establiments de comerç quotidià alimentari
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.

20
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2. PRINCIPALS RESULTATS

L’índex d’atracció comercial (IAC) es defineix com el percentatge de comerços no quotidians (equipaments per
a la persona, equipaments per a la llar, cultura i lleure) respecte el total de locals ocupats.
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2. PRINCIPALS RESULTATS

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%
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2. PRINCIPALS RESULTATS

2.4. Evolució IATC/IAC
L’evolució d’ambdós indicadors en
el període 2016-2018 és lleugerament positiva, indicant que la salut
comercial es manté estable, amb
tendència positiva, dins d’uns valors saludables des del punt de vista comercial.

Evolució per municipis
L’ IATC manté la tendència positiva
a Platja d’Aro i Castell d’Aro. S’Agaró mostra una lleugera davallada,
que en cap cas no és preocupant,
donat que segueix mantenint una
ocupació de locals excel·lent.
L’IAC manté la tendència positiva a Platja d’Aro i S’Agaró. Pateix
una davallada a Castell d’Aro, que
no canvia res en termes d’escenari
comercial

L’índex d’aprofitament del teixit comercial (IATC) es
defineix com el percentatge de locals ocupats respecte el total de locals que admeten ús comercial.

L’índex d’atracció comercial (IAC) es defineix com
el percentatge de comerços no quotidians (equipaments per a la persona, equipaments per a la llar,
cultura i lleure) respecte el total de locals ocupats.

23
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2. PRINCIPALS RESULTATS

.2.5.

IDC

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.

L’índex de dotació comercial (IDC) es defineix com el nombre d’establiments
comercials per cada 100 habitants.

Ciutat

Habitants

IDC

910

10.593

8,59

Granollers

2.434

59.753

4,07

El Prat de Llobregat

2.652

63.039

3,31

51.749

1.611.822

3,21

Mollet del Vallès

1.612

51.954

3,1

Mataró

3.602

126.159

2,85

Sant Joan Despí

828

33.221

2,49

Cornellà de Llob.

2.135

86.687

2,46

Esplugues de Llob.

1.136

46.667

2,43

Montcada i Reixac

790

34.863

2,27

1.628

77.680

2,1

Platja d’Aro

Barcelona

Rubí
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Locals amb ús comercial
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2. PRINCIPALS RESULTATS

2.6. Índex de
Clonicitat
Comercial
L’ Índex de Clonicitat Comercial de
Platja d’Aro és del 7,91% amb un
total de 72 locals comercials de cadenes i/o franquícies.

7,91%
amb un total de

72

locals comercials de
cadenes i/o franquícies

Aldi

Hotel Medplaya

Parfois

Barça

Infantil Top Top

Pimkie

Bershka

Inside

Punto Roma

Bijou Brigitte

Intersport

Rituals

Bon Àrea

Intimissimi

Sabateria Mary Paz

Bonpreu

Jack & Jones

Spar

Bricolatge Aki

Javier Simorra

Springfield

Burger King

Julia

Stradivarius

Calzedonia

Jysk

Superdry Store

Caprabo

Kiko Milano

Swarovski

Casa

La Tagliatella

Swatch

Casas

LIDL

Telepizza

Celio

Lizarran

Textura

Clarel

Mango

Tezenis

Decathlon

Massimo Dutti

Tiffosi

Desigual

McDonald's

Tous

Drim Joguines

Merkal Calzados

United Colors of Benetton

Engel & Volkers

Misako

Uterqüe

Escada

Movistar

Veritas

Eurekakids

Napapijri

Viena

Gelateria Dino

Natura

Women's Secret

GHT Hotels

Òptica Ryban

Worten

Granier

OVS

Yamamay

Hotel HTop

Oysho

Yoigo
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2. PRINCIPALS RESULTATS

2.7. Distribució
de les activitats
comercials per
sectors

Gràfic dels sectors comercials

Sector

Nombre

(%)

44

4,8

Equipaments per a la persona

204

22,4

Hostaleria i restauració

260

28,6

Serveis comercials

234

25,7

Cultura i lleure

24

2,6

Comerç quotidià alimentari

86

9,5

Transport privat

28

3,1

Altres

30

3,3

Equipaments per a la llar

28,6%
Hostaleria i restauració

260
26
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Mapa de locals comercials
Dels tres nuclis urbans que formen El principal de tots ells, a una fórel municipi, Platja d’Aro és el més mula d’èxit, el sol-i-platja combinat
comercial, sense cap dubte.
amb la compra no quotidiana, o a
l’inrevés, que s’ha sabut mantenir
al llarg del temps. I una tradició del
Concentra un nombre d’establicomerç local d’especialització en
ments realment inusual per a un
els equipaments per a la persona,
municipi de les dimensions que té
que és font d’atracció de talent i de
Platja d’Aro, atribuïble a diversos
marques de prestigi.
factors.
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Ocupació de locals

Mapa de concentració de locals buits
L’índex d’aprofitament del teixit comercial (IATC) es defineix com el
percentatge de locals ocupats respecte el total de locals que admeten ús comercial.
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Teixit comercial

Nombre

%

Locals ocupats

807

81,7

Locals buits

187

18,3

Total

994
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Distribució del comerç

L’índex d’atracció comercial (IAC)
es defineix com el percentatge de
comerços no quotidians (equipaments per a la persona, equipaments per a la llar, cultura i lleure)
respecte el total de locals ocupats.

Gràfic dels sectors comercials

Sector

28,9%
Hostaleria i restauració

233

Nombre

(%)

41

5,1

Equipaments per a la persona

202

25,0

Hostaleria i restauració

233

28,9

Serveis comercials

195

24,2

Cultura i lleure

22

2,7

Comerç quotidià alimentari

71

8,8

Transport privat

20

2,5

Altres

23

2,9

Equipaments per a la llar
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3. RESULTATS PER NUCLI

Equipaments per a la llar

Mapa de concentració dels comerços d’equipament per a la llar
Inclou els següents tipus d’establiment:

Basar
Electrodomèstics
Ferreteria
Llar, decoració i mobiliari
Materials de construcció

30

3.1. Platja d’Aro
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3. RESULTATS PER NUCLI

Equipaments per a la persona

3.1. Platja d’Aro

Mapa de concentració dels comerços d’equipament per a la persona
Inclou els següents tipus d’establiment:

Articles esportius

Perfumeria i drogueria

Articles i serveis per a nens

Roba i complements

Joieria i rellotgeria

Sabateria

Merceria i llenceria

Òptica

31

Informe Eixos Platja d’Aro 2018

3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Hostaleria i restauració

Mapa de concentració dels establiments d’hostaleria i restauració
Inclou els següents tipus d’establiment:

Bar de tapes

Menjar ràpid

Cafeteria

Restaurant

Bar de copes i discoteques
Hotels i allotjaments
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Serveis comercials

Mapa de concentració dels serveis comercials.
Inclou els següents tipus d’establiment:
Arranjament de roba

Gimnàs i acadèmia

Telefonia

Banca i serveis financers

Gestió immobiliària

Serveis tècnics i professionals

Consultori

Locutori

Perruqueria

Instal·lacions i subministraments

Loteries i apostes

Estètica i bellesa

Oficina de correus i missatgeria

Mascotes i serveis veterinaris

Tintoreria i bugaderia

Centre educatiu privat

Serveis de neteja

Agència de viatges
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Cultura i lleure

Mapa de concentració dels establiments de cultura i lleure.
Inclou els següents tipus d’establiment:

Art i col·lecció

Jocs d’atzar, atraccions i sales multiús

Audiovisual
Papereria, llibreria i copisteria
Cinema, teatre i espectacles
Fotografia
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Comerç quotidià alimentari

Mapa de concentració dels establiments de comerç quotidià alimentari
Inclou els següents tipus d’establiment:
Aviram

Alimentació

Mercat municipal

Celler

Congelats

Peix i marisc

Carnisseria

Dolços i pastissos

Cansaladeria

Supermercat

Forn de pa

Queviures

Fruïtes i verdures
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.1. Platja d’Aro

Transport privat

Mapa de concentració dels establiments que ofereixen servei al transport privat
Inclou els següents tipus d’establiment:

Parking i serveis d’aparcament

Lloguer de vehicles

Autoescola

Autorentat

Benzinera
Concessionari
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3. RESULTATS PER NUCLI

Altres

3.1. Platja d’Aro

Mapa de concentració de la resta d’activitats comercials.
Inclou els següents tipus d’establiment:
Associació ciutadana

Impressió i arts gràfiques

Indústria alimentària

Activitats primàries

Centre cívic i casal municipal

Indústria del transport

Comerç a l’engròs

Logística

Mitjà de comunicació

Manufacturera

Medi ambient i residus

Maquinària

Energia i aigua

Metalls

enginyeria de la construcció

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
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.2. S’Agaró

Mapa de locals comercials
El comerç de S’Agaró presenta una
clara estructura d’eix pal-de-paller.
Fa una funció molt important d’eix
de proximitat, complementària al
comerç de Platja d’Aro.
D’una banda, ofereix un comerç
quotidià i de restauració proper a
les urbanitzacions de Platja d’Aro i
S’Agaró.

38

De l’altra, descongestiona el centre
de Platja d’Aro, tot acollint serveis
que són necessaris però no de primera línia d’eix comercial, com ara
els gestors immobiliaris.
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.2. S’Agaró

Ocupació de locals

Mapa de concentració de locals buits
L’índex d’aprofitament del teixit comercial (IATC) es defineix com el
percentatge de locals ocupats respecte el total de locals que admeten ús comercial.

Teixit comercial

Nombre

%

Locals ocupats

58

89,2

Locals buits

7

10,8

Total

65
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.2. S’Agaró

Distribució del comerç

L’índex d’atracció comercial (IAC)
es defineix com el percentatge de
comerços no quotidians (equipaments per a la persona, equipaments per a la llar, cultura i lleure)
respecte el total de locals ocupats.

Gràfic dels sectors comercials

Sector

36,2%
Serveis comercials

21

40

Nombre

(%)

Equipaments per a la llar

3

5,2

Equipaments per a la persona

2

3,4

Hostaleria i restauració

20

34,5

Serveis comercials

21

36,2

Cultura i lleure

1

1,7

Comerç quotidià alimentari

8

13,8

Transport privat

0

0,0

Altres

3

5,2
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.2. S’Agaró

Equipaments per a la llar
Inclou els següents tipus d’establiment:
Basar
Electrodomèstics
Ferreteria
Llar, decoració i mobiliari
Materials de construcció

Mapa de concentració dels comerços d’equipament per a la llar

Equipaments 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

Mapa de concentració dels comerços d’equipament per a la persona
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.2. S’Agaró

Hostaleria i restauració
Inclou els següents tipus d’establiment:
Bar de tapes
Cafeteria
Bar de copes i discoteques
Hotels i allotjaments
Menjar ràpid
Restaurant

Mapa de concentració dels establiments d’hostaleria i restauració

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
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Mapa de concentració dels serveis comercials
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3. RESULTATS PER NUCLI

Cultura i lleure

3.2. S’Agaró

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

Mapa de concentració dels establiments de cultura i lleure.

Comerç 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

Mapa de concentració dels establiments de comerç quotidià alimentari
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3. RESULTATS PER NUCLI

Altres

3.2. S’Agaró

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
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Mapa de concentració de la resta d’activitats comercials.
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.3. Castell d’Aro

Mapa de locals comercials
Castell d’Aro té una oferta comercial que respon a la mida del municipi. Inclou una oferta bàsica de
compra quotidiana i restauració, i
algun servei comercial com ara perruqueria.

Això afavoreix el comerç present
a Castell d’Aro, donat que aquestes activitats són intensives en mà
d’obra i representen una clientela
potencial constant durant tot l’any.

També acull algunes activitats comercials i empresarials que, per les
grans dimensions del local que requereixen, no poden ser absorbides
pel nucli comercial dens de Platja
d’Aro.
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.3. Castell d’Aro

Ocupació de locals

Mapa de concentració de locals buits
L’índex d’aprofitament del teixit comercial (IATC) es defineix com el
percentatge de locals ocupats respecte el total de locals que admeten ús comercial.
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Teixit comercial

Nombre

%

Locals ocupats

45

81,2

Locals buits

12

18,8

Total
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3. RESULTATS PER NUCLI

3.3. Castell d’Aro

Distribució del comerç

L’índex d’atracció comercial (IAC)
es defineix com el percentatge de
comerços no quotidians (equipaments per a la persona, equipaments per a la llar, cultura i lleure)
respecte el total de locals ocupats.

Gràfic dels sectors comercials

Sector

40,0%
Serveis comercials

18

Nombre

(%)

Equipaments per a la llar

0

0,0

Equipaments per a la persona

0

0,0

Hostaleria i restauració

7

15,6

18

40,0

Cultura i lleure

1

2,2

Comerç quotidià alimentari

7

15,6

Transport privat

8

17,8

Altres

4

8,9

Serveis comercials
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Hostaleria i restauració

3.3. Castell d’Aro

Inclou els següents tipus d’establiment:
Bar de tapes
Cafeteria
Bar de copes i discoteques
Hotels i allotjaments
Menjar ràpid
Restaurant

Mapa de concentració dels establiments d’hostaleria i restauració

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
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Mapa de concentració dels serveis comercials
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3. RESULTATS PER NUCLI

Cultura i lleure

3.3. Castell d’Aro

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

Mapa de concentració dels establiments de cultura i lleure.

Comerç 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

Mapa de concentració dels establiments de comerç quotidià alimentari
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Transport privat

Inclou els següents tipus d’establiment:

3.3. Castell d’Aro

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

Altres
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
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Mapa de concentració dels establiments de servei al transport privat

Mapa de concentració de la resta d’activitats comercials.
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4. CONCLUSIONS

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

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).

- 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
S’Agaró amb un IAC 10,34 i Castell un IDC < 2, que ens indicaria una
d’Aro amb IAC 2,22 resten com a dotació de ciutat residencial.
àrees comercials de proximitat, els
residents han de desplaçar-se sistemàticament fora del municipi (cap En qualsevol cas, la dotació comera Platja d’Aro) per tal de fer compra cial resulta extraordinària i creixent
d’un any a l’altre, i això indica que el
no quotidiana.
model comercial funciona i que és
de creixement i consolidació.
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).

“(...) 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.”
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4. Conclusions

Model comercial:
pal de paller vs. eix-ample

Platja d’Aro:
Un pal de paller

Platja d’Aro:
Clonicitat

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

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 eix palde-paller.

La presència de marques, expressada per l’ Índex de Clonicitat Comercial, és relativament baixa en
proporció al total d’activitats (ICC
4,8).

- 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.
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Tot i la presència de marques importants (Bershka, Massimo Dutti,
Alhora, també queda clar que ens Mango, Swarovski) cal destacar
trobem lluny de trobar els inconve- l’elevada presència d’oferta indenients que provoquen el col·lapse pendent (95,2 % del total).
d’aquest model:
La clonicitat queda molt lluny dels
- L’excessiva presència de mar- nivells que trobem a eixos de priques.
mera línia com ara Passeig de Gràcia, a Barcelona (ICC > 40). Això,
lluny de ser un problema, vol dir que
- La no disponibilitat de locals, i
a Platja d’Aro l’oferta independent
l’encariment desorbitat dels dispo(comerciants locals) encara té molt
nibles.
de pes.
Això es degut en gran mesura a dos
El fet que marques importants
factors:
apostin per Platja d’Aro constitueix una molt bona oportunitat per
- Les galeries comercials absor- atraure d’altres marques que, ben
beixen una gran quantitat d’espais triades, complementin l’oferta cocomercials, proporcionen una do- mercial existent i, alhora, li donin
ble façana comercial sense crear dimensió internacional.
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.
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5. OPORTUNITATS: CLUSTERS

Clústers d’activitat especialitzada:
Alimentació

Mapa de locals comercials
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.).

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.

Observem zones d’alta concentracio a diversos punts de l’Avinguda
de S’Agaró, especialment, quan
aquesta creua amb l’Avinguda de
Castell d’Aro.

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 ki-

lòmetre zero, rebrien una projecció
internacional a Platja d’Aro.
.
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5. OPORTUNITATS: CLUSTERS

Clústers d’activitat especialitzada:
Equipament per a la persona

Mapa de locals comercials
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
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complements, bijuteria, sabateria,
etc.).

Hi ha bones oportunitats de millora i d’innovació als clusters: Atraure negocis encara més

Marques importants tenen una especialitzats (camises per home,
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.

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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5. OPORTUNITATS: CLUSTERS

Clústers d’activitat especialitzada:
Equipament per a la llar

Mapa de locals comercials
L’equipament per a la llar (mobles,
cortines, etc.) es concentra principalment a l’entorn de l’Avinguda 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

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.

aquest cluster amb botigues
més especialitzades, d’oferta
més vertical i complementària entre
sí.
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5. OPORTUNITATS: CLUSTERS

Clústers d’activitat especialitzada:
Serveis de cultura i esbarjo

Mapa de locals comercials
Tot i la presència d’establiments de
venda de ceràmica artesanal a les
Galeries Neptuno, 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 bo-
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tiga 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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5. OPORTUNITATS: CLUSTERS

Clústers d’activitat especialitzada:
Hostaleria i restauració

Mapa de locals comercials
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.

plementarietat que reforcin el cluster i converteixin els establiments
en col·laboradors i no tant competidors.

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 com-
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6. OPORTUNITATS: NOUS NEGOCIS

1. 5 Jotas

https://www.cincojotas.com/

Cansaladeria amb
degustació a l’Avinguda del
Cavall Bernat
Un espai on es pot veure i tastar els
embotits com a part del procés de
fer la compra.

Veure al mapa d’Eixos.cat

2. 0% Gluten

http://0x100gluten.com/ca/la-carta-2/

Forn de pa sense gluten a
l’Avinguda de S’Agaró.
Forn de pa sense gluten on s’explica els avantatges de treure el gluten
de la nostra dieta.

Veure al mapa d’Eixos.cat
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6. OPORTUNITATS: NOUS NEGOCIS

3. 7 Camicie

https://www.7camicie.com/es/

Camiseria per home
customitzada amb venda
on-line i recollida a punt
de venda a les Galeries
Neptuno
Una mini-botiga on només s’hi venen camises per a home. A més, es
pot fer la compra on-line, encarregar models personalitzats i anar a
recollir el gènere a la botiga.
Veure al mapa d’Eixos.cat

4. Bimba y Lola

https://www.bimbaylola.com/es_
es/

Sabateria i bosses de dona
(fabricant / marca)
Una marca i fabricant nacional que
té presència a les principals ciutats
i encara no té presència a Platja
d’Aro.

Veure al mapa d’Eixos.cat
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6. OPORTUNITATS: NOUS NEGOCIS

5. Dormity

https://dormity.com/ca/

Botiga de matalassos
personalitzats
Comprar un matalàs com a experiència d’usuari: modelització 3D del
seu cos via laser-scan i optimització
del matalàs en funció de les característiques físiques de l’usuari.

Veure al mapa d’Eixos.cat

6. Le Creuset

https://www.lecreuset.es/

Botiga d’estris ceràmics
per a cuina gourmet a
l’Avinguda del Cavall
Bernat.
A la zona hi ha una certa concentració d’establiments d’equipaments
per a la llar, principalment basars,
alguna botiga de mobles i decoració d’interiors, electrodomèstics
i articles per a infants. Una botiga
altament especialitzada resultaria
complementària i una bona oportuVeure al mapa d’Eixos.cat
nitat d’afegir-se al clúster..
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6. OPORTUNITATS: NOUS NEGOCIS

7.

Taller de ceràmica amb
obrador obert al públic
Un obrador on el públic pot entrar
i veure com es fa la ceràmica i endur-se una peça de record.

Veure al mapa d’Eixos.cat

8

Taller d’impressió 3D de
souvenirs i 2D de samarretes
Hi ha una certa concentració d’establiments de papereria / copisteria.
Un servei com aquest completaria
l’oferta i la faria més atractiva per
als residents i també per a les empreses allotjades als parcs de Platja
d’Aro.

Veure al mapa d’Eixos.cat

61

Informe Eixos Platja d’Aro 2018

6. OPORTUNITATS: NOUS NEGOCIS

9. Lupulove

http://lupulove.com/

Cerveseria artesanal amb
fabricació i venda per
emportar
Es fa cervesa, s’explica el procés,
es degusta, es ven cervesa.

Veure al mapa d’Eixos.cat

10. Dans Le Noir

https://www.danslenoir.com/en/
welcome/

Restaurant d’experiència
sensorial
Restaurant on es menja a la fosca,
per a potenciar la resta dels sentits
que no són la vista.
Veure al mapa d’Eixos.cat
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7. ANNEX

7.1. Visualització
dels sectors i
subsectors que fa
servir Eixos.cat

63

Informe Eixos Platja d’Aro 2018

7. ANNEX

64

Informe Eixos Platja d’Aro 2018

7. ANNEX
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7. ANNEX

7.2. Compra
comparada vs
compra quotidiana
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Quotidià

Comparat

Béns, serveis i productes d’ús diari.
Per exemple, la llet i els diaris. Generalment, la localització d’aquests
comerços ve determinada per la
proximitat a les llars dels consumidors potencials, a fi de facilitar les
compres diàries o setmanals recurrents.

Béns, serveis i productes relativament cars de compra no diària. Per
exemple, la roba i els productes
electrònics. El terme “comparat”
expressa la necessitat del comprador de comparar entre ofertes
diverses abans d’adquirir un cert
producte, donat que el seu preu de
venda és més elevat. És per això
que aquesta tipologia de comerç
tendeix a agrupar-se, formant zones d’alta concentració o “clústers”
de botigues, a fi de facilitar al consumidor la tasca de comparar i triar
la compra final. Per aquest mateix
motiu, són zones que atrauen un
flux elevat de consumidors, no només de la zona, sinó d’altres zones
més llunyanes.
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7. ANNEX

7.3. Àmbit geogràfic
de les dades
d’Eixos:
EIXOS ha realitzat censos comercials de ciutats i municipis
de Catalunya, Espanya i Portugal (incloent Madrid, Lisboa,
València, Sevilla, Màlaga i Saragossa i la resta de ciutats principals) sumant gairebé 1 milió de
comerços censats, geolocalitzats i analitzats.

Barcelona

Al 2018 EIXOS ha iniciat la recollida de dades a les principals
ciutats europees i llatino-americanes i té previst recollir dades
de ciutats dels Estats Units.
Madrid

Lisboa

São Paulo
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