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1.- INTRODUCCIÓ

Identificar els reptes i recomanacions que cal posar en pràctica per a preservar la competitivitat del comerç
físic en els propers anys, en el marc de la transformació global que viu el retail.

MODEL COMERCIAL DE PROXIMITAT
L'estructura de locals en planta baixa de Barcelona és
un element clau de vertebració urbana de la ciutat, i
una infraestructura bàsica per garantir la compra de

proximitat dels residents

PERÒ el comerç es troba en un procés
de transformació molt important, al que
convé estar atent i tenir present
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1.- INTRODUCCIÓ
METODOLOGIA

1.000 Enquestes a residents de Barcelona

600 Enquestes a comerços de Barcelona

• Majors de 25 anys

• Responsable de l’establiment

• Preferiblement el responsable de la
compra, però no obligatòriament en el cas
dels joves

• Repartides geogràficament en els diferents
eixos i districtes de Barcelona

• Duració 20'
• Online (CAWI)
• Marge d'error del 3,2%, per a un interval
de confiança del 95,5 i el supòsit de
màxima indeterminació p=q=0,5.

ENTREVISTES PROFUNIDITAT

• Duració 12'
• Presencial
• Marge d'error del 4,0%, per a un interval
de confiança del 95,5 i el supòsit de
màxima indeterminació p=q=0,5.
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2.- CARACTERÍSTIQUES I RESILIÈNCIA DEL COMERÇ DE BARCELONA
L’ESTRUCTURA COMERCIAL DE BARCELONA (Font: Inventari de locals a Barcelona, 2016, Ajuntament de Barcelona)

ESTABLIMENTS COMERCIALS

COMERÇ

38%

22.747 locals

60.265 , 77%
SERVEIS

53%

78.033 locals

10%

31.773 locals

ALTRES
5.745 locals

4.745 , 6%
13.023 , 17%

Locals sense informació

Locals sense activitat

Locals ocupats
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2.- CARACTERÍSTIQUES I RESILIÈNCIA DEL COMERÇ DE BARCELONA
GRAU DE DEPENDÈNCIA DEL COMERÇ DE BARCELONA

Barcelona necessita atraure compradors
no residents (àrea metropolitana,
turistes, excursionistes, negocis, etc.) per
preservar el seu model comercial,
especialment en producte no quotidià

Només considerant el sector no
quotidià Barcelona necessita atraure
3.000 M€

(Font: Elaboració pròpia en base als estudis de demanda, despesa i cens de locals de Barcelona)

Definició de 4 zones SEGONS LA SEVA DEPENDÈNCIA I NECESSITAT D’ATRAURE COMPRADORS
en NO QUOTIDIÀ

BAIXA dependència de visitants
(35%)

MITJA dependència de visitants
(58%)

ALTA dependència de visitants
(69%)

MOLT ALTA dependència de visitants
(93%)
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2.- CARACTERÍSTIQUES I RESILIÈNCIA DEL COMERÇ DE BARCELONA
EVOLUCIÓ DELS SEGÜENTS ASPECTES PER AL SEU NEGOCI (Font: 600 enquestes a comerciants de Barcelona, Elaboració pròpia.)

El comerç del centre té una percepció molt més negativa de l’evolució els darrers anys que el
comerç “perifèric”
Com han evolucionat els següents aspectes els darrers anys (Saldo net: creuen ha millorat – creuen ha empitjorat)
Barcelona

El cost del lloguer

-48%
-19%

Facilitat de càrrega i descàrrega

-18%
-12%

-3%

Les compres dels residents del barri
Fàcil accés amb transport públic

-15%
-6%

La promoció i publicitat de la zona

Les compres turístiques

-13%

-23%

-3%

Les compres dels residents del fora el
barri

-38%
-28%

Poder obrir més diumenges

Poder tancar més tard de dilluns a
dissabte

Zona mitja i baixa

-61%

Fácil accés i parking en vehicle privat

Gestions més àgils amb Ajuntament

Zona molt alta i alta

-15%

-9%

1%

-6%

-1%

-1%

-4%
7%

1%

-5%

4%

14%
3%

12%
19%

5%

-9%

24%
10%

25%
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2.- CARACTERÍSTIQUES I RESILIÈNCIA DEL COMERÇ DE BARCELONA

PROBABILITAT DE TANCAMENT SEGONS CAIGUDA DE FACTURACIÓ (Font: 600 enquestes a comerciants de Barcelona, Elaboració pròpia.)

Perspectives de tancament del negoci segons escenaris de caiguda de la facturació

El comerç de Barcelona presenta una
resiliència a les caigudes de vendes
molt diversa:
•

Una caiguda del 20% de les vendes a la zona
molt alta i alta provocaria el tancament de 1.300
locals i +7.000 llocs de treball menys

Un 15% del comerç hauria de tancar si cau la
facturació entre un 1% i un 20%

•

Un 40% del comerç hauria de tancar si cau la
facturació fins a un 30%

•

Només un 60% pot aguantar caigudes de la
facturació més elevades
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
GRANS REPTES PER PRESERVAR LA COMPETITIVTAT DEL COMERÇ DEL CENTRE
REPTE 1 – AMPLIAR LA BASE DE
COMPRADORS I VISITANTS POTENCIALS

• Millorar la capacitat d’atracció i

REPTE 2 – EXPERIÈNCIA DE COMPRA
SATISFACTÒRIA, 360º
• Mantenir, preservar i desenvolupar

conversió de compres, i ampliar

una oferta de mix comercial, d’oci,

l’àrea d’influència potencial.

serveis, esdeveniments, restauració,

• Facilitar l’accés i la disponibilitat del

etc. atractiu.
• Urbanisme tàctic, qualitat de l’entorn

canal

Nou comprador i
factors d’elecció de
l’establiment

Mobilitat i
accessibilitat als
centres de la ciutat

Evolució de les
compres online

Digitalització

Entrega a domicili vs.
Click&collect

Horaris

Obertures i
tancaments

Coneixement de
mercat i adaptació
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
FACTORS IMPORTANTS AL MOMENT DE DECIDIR ON FER LA COMPRA
Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona entre 25-75 anys, Elaboració pròpia.

Importància (0..10) dels següents atributs al moment de decidir on comprar

No existeix la fidelitat de compra
El nou comprador és multicanal,
multiestabliment, multientorn, ....

Relació qualitat / preu

8,94

Preu

8,65

Qualitat

8,25

Rapides en trobar els productes

8,16

Varietat productes

8,06

Proximitat física

8,06

Horari

7,90

Rapidesa en fer la compra

7,88

Ofertes i promocions

7,65

Varietat establimetns

7,64

Proximitat temps

7,62

Tracte i atenció

7,29

Servei a domicili

4,81

Passar-ho bé

4,71

Parking

4,70

Comprar amb amics o família

4,56

Activitats complementàries a la compra

4,20
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
DRIVERS DIFERENCIALS D’ELECCIÓ DEL CANAL DE COMPRA PER PRODUCTES
Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona entre 25-75 anys, Elaboració pròpia.
Principal Component Analysis, Mètode Covariança. Cumulative F1 i F2 = 81%

PERSONA (moda i electrònica)
• Varietat establiments
• Ofertes i preu
• Activitats complementàries i
passar-ho bé

Ofertes i promocions

DESPENSA
Varietat productes

• Varietat productes
• Rapidesa

Drogeria i perfumreia

Varietat establimetns
Moda

Rapides en trobar els productes

Preu
Electronica, informatica

Activitats complementàries a la compra
Resta Alimentació
Pasar-ho bé
Rapidesa en fer la compra
Proximitat temps
Comprar amb amics o família
Relació qualitat / preu
Horari

Llar

Tracte i atenció
Parking

Producte Fresc

Proximitat física

Servei a domicili

LLAR
•
•
•
•

Entrega a domicili
Compra amb família
Atenció
Parking

Qualitat

PRODUCTE FRESC
• Proximitat
• Qualitat
• Qualitat/preu
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
FORMATS ON ES COMPRA DE FORMA HABITUAL CADA PRODUCTE I PES DEL CANAL*
Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona entre 25-75 anys, Elaboració pròpia.

Usuaris de forma habitual de cada format comercial segons tipus de producte, i PES DEL CANAL*

Producte Fresc

Resta Alimentació

Drogueria i perfumeria

Moda

Electrònica,
informàtica

Llar

% hi compren
habitualment

Pes del
canal*

% hi compren
habitualment

Pes del
canal*

% hi compren
habitualment

Pes del
canal*

% hi compren
habitualment

Pes del
canal*

% hi compren
habitualment

Pes del
canal*

% hi compren
habitualment

Pes del
canal*

Eixos i carrers comercials de
Barcelona

19,4%

1,26

14,4%

1,22

20,6%

1,50

48,0%

2,28

23,5%

1,65

21,4%

1,62

Mercat municipal

38,9%

1,95

25,2%

1,58

4,4%

0,43

3,9%

0,36

3,0%

0,25

2,4%

0,19

Supermercats

69,0%

2,57

75,1%

2,69

50,9%

2,15

9,5%

0,54

8,1%

0,52

8,3%

0,49

Hipermercat

21,2%

1,56

26,0%

1,66

19,8%

1,40

5,3%

0,69

5,0%

0,70

6,4%

0,76

Centres comercials

9,9%

1,09

16,0%

1,32

22,6%

1,59

49,6%

2,24

26,5%

1,75

31,0%

1,88

Online

3,0%

0,26

6,6%

0,48

14,3%

0,93

18,4%

1,25

9,9%

0,92

27,1%

1,59

Empreses que fan la
compra per mi (Glovo,
Deliberry,…)

1,2%

0,11

0,7%

0,12

0,8%

0,11

0,6%

0,10

0,7%

0,09

0,8%

0,08

* El “Pes del canal” és un indicador sintètic de la importància del canal per a fer-hi la compra de cada producte. Es mou en una forquilla de 0 a 3, on 0 vol dir que ningú usa mai aquell canal de
compra, i 4 vol dir que tothom usa sempre el canal. S’obté a partir de ponderar les respostes d’ús del canal (habitual / Ocasional / Molt Esporàdicament / Mai), per els valors (3/2/1/0)
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
SALUT COMERCIAL DELS EIXOS I CARRERS A BARCELONA
Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona entre 25-75 anys, Elaboració pròpia.

Els eixos i carrers comercials presenten encara bona
salut comercial, i són zones de destinació i visita per
part dels residents.

Ús dels eixos comercials i carrers comercials de Barcelona per a fer les compres

Producte
Fresc

Resta
Alimentació

Drogueria i
perfumeria

Moda

Llar

Electrònica,
informàtica

Habitualment

19,4%

14,4%

20,6%

48,0%

23,5%

21,4%

Ocasionalment

23,1%

28,2%

33,2%

36,7%

35,5%

37,4%

Usuaris Habituals + Ocasionals

42,5%

42,6%

53,7%

84,6%

58,9%

58,7%

Usuaris molt esporàdics

21,3%

22,9%

21,6%

10,5%

23,8%

22,8%

Mai hi van

36,3%

34,6%

24,7%

4,9%

17,3%

18,5%
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC

Nou comprador i factors
d’elecció de l’establiment

Entrega a domicili vs.
Click&collect

Mobilitat i accessibilitat
als centres de la ciutat

Horaris

Evolució de les compres
online

Obertures i tancaments

Digitalització

Coneixement de mercat i
adaptació

18

3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
DISMINUCIÓ DE L’AFLUÈNCIA DELS RESIDENTS ALS PRINCIPALS EIXOS DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Font: Estudi 2012 i 2017 de polaritats i hàbits de compra dels residents. Ajuntament de Barcelona.

L'afluència de visites de barcelonins/es a les polaritats comercials de Barcelona ha caigut en -4,3% els darrers 5 anys
Al centre de Barcelona la caiguda de visites dels residents ha estat del -8,7% de visitants, i -5,6% dels que viuen fora de
Barcelona

1) Portal
de l’Angel

4
5

2) Pl. de
Catalunya
- Triangle

3
2

1

3) Rbla. de
Catalunya
– Pg.
Gràcia
4)
Diagonal
(Pg. Gracia
i F. Macià)
5) El Corte
Inglés M.
Cristina –
Illa

2012
2017

62,4%
55,7%

2012
2017

64,9%
40,4%

2012
2017

59,6%
51,0%

2012
2017

2012
2017

36,2%
30,4%

34,0%
36,2%

-6,7%

-24,5%

-8,6%

-5,8%

+2,2%
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
AUGMENT DE L’AFLUÈNCIA TURÍSTICA ALS PRINCIPALS EIXOS DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Font: Estudi 2012 i 2017 de polaritats i hàbits de compra dels residents. Ajuntament de Barcelona.

En canvi, l’afluència de visitants no espanyols ha augmentat

1) Portal
de l’Angel

2) Pl. de
Catalunya
- Triangle

4
5

3) Rbla. de
Catalunya
– Pg.
Gràcia

3
2

1

4)
Diagonal
(Pg. Gracia
i F. Macià)
5) El Corte
Inglés M.
Cristina –
Illa

2012

10,9%

2017

26,3%

2012

15,6%

2017

2012

22,8%

9,9%

2017

2012
2017

2012
2017

24,7%

11,9%
10,9%

4,7%

11,8%

+15,4%

+7,2%

+14,8%

-1,0%

+7,1%

20

3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
TENDÈNCIA A UN CENTRE CIUTAT SENSE COTXES

PARIS

MILÀ

BERLIN

LONDRES

Barcelona, a l’igual que totes les
principals ciutats europees treballa en
promoure la mobilitat sostenible.

La tendència general és restringir
l'accés dels vehicles de combustió al
centre de les ciutats

És necessari implementar mesures
compensatòries que evitin que l'àrea
d'influència dels eixos cèntrics es vegi
reduïda
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC

Nou comprador i factors
d’elecció de l’establiment

Entrega a domicili vs.
Click&collect

Mobilitat i accessibilitat
als centres de la ciutat

Horaris

Evolució de les compres
online

Obertures i tancaments

Digitalització

Coneixement de mercat i
adaptació
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
Comprador
online

HÀBITS DE COMPRA ONLINE DELS BARCELONINS

Tendència*

Showroom
Visita tenda
abans compra

(Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona entre 25-75 anys, Elaboració pròpia.)

El 79% dels barcelonins han fet
alguna compra d’algun d’aquests
productes en el darrer any, i la
tendència és que creixeran en
nombre i en despesa
[Aproximadament 20 milions de
compres]

PRODUCTES FRESCS

14,6%

+7,1%

32%

RESTO
ALIMENTACION

22,0%

+18,6%

33%

+13,9%

33%

DROGUERIA I
PERFUMERIA

EQUIPAMENT DE
LA PERSONA

39,5%

54,1%

+19,2%

64%

+7,4%

71%

+17,4%

71%

El 88% dels residents han comprat alguna

vegada per internet

EQUIPAMENT DE
LA LLAR

25,8%

Només el 12% dels barcelonins no ha
comprar mai cap d’aquests productes per
internet

ELECTRÒNICA I
INFORMÀTICA

52,7%

Tendència: és la diferència entre els compradors que manifesten que compraran més el proper any menys els que manifesten que compraran menys
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
SEGMENTACIÓ DELS COMPRADORS BARCELONINS EN RELACIÓ AL CANAL ONLINE
Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona entre 25-75 anys, Elaboració pròpia.

Perfil del resident i les compres online

% de compradors online

Edat

Mitja de categories comprades
alguna vegada

Mai o Esporàdic

Moderat

Alt

No ha comprat mai per internet o no
ho ha fet el darrer any

Ha comprat online entre 1 i 2
categories de producte el darrer any

Ha comprat online entre més de 2
categories de producte el darrer any

21%
Dels residents

12% Mai ha comprat
9% si, però no l’últim any

41%

38%

Dels residents

Dels residents

12% 3 o 4 categories
9% +4 categories

56

48

43

Anys de mitjana

Anys de mitjana

Anys de mitjana

0,87

3,18

4,93

0

1,48

3,88

3,36 mitja dels residents
Mitja de categories comprades
el darrer any

2,09 mitja dels residents
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
QUOTA DE MERCAT DEL CANAL ONLINE (Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona entre 25-75 anys, Elaboració pròpia.)

2018

PRODUCTES FRESCS

RESTO ALIMENTACION

La quota de mercat sobre la despesa dels residents GLOBAL
del canal online en aquestes categories de producte dels
residents a Barcelona és del 8,4%

4,2%

6,1%

De la despesa

De la despesa

La majoria d’estudis situen la quota de mercat de les compres
online a Espanya al voltant del 5-6%

Les compres online dels residents ascendeixen
a 470 M€
(640 M€ si extrapolem i apliquem el mateix hàbit de compra
online als residents de l'àrea metropolitana que compren a

DROGUERIA I PERFUMERIA

EQUIPAMENT DE LA PERSONA

10,2%

16,7%

De la despesa

De la despesa

Barcelona)

PREVISIONS
EQUIPAMENT DE LA LLAR

ELECTRÒNICA I INFORMÀTICA

Amb previsió de creixement de la quota online els propers anys

fins al 10%-15% segons la majoria d’estudis i perspectives
Estimació de

840 M€ de facturació en compres online

(1.142 M€ si extrapolem i apliquem als residents de la AMB)

6,7%

19,9%

De la despesa

De la despesa
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
PERCEPCIÓ DEL CANAL ONLINE PER PART DELS COMERCIANTS (Font: 600 enquestes a comerciants de Barcelona, Elaboració pròpia.)

La percepció general és que el canal online representa una revolució i una oportunitat (si
es fan els deures....)
Opinió comerciants:
ONLINE ÉS UNA AMENAÇA

Opinió comerciants:
ONLINE OBLIGA A REINVENTAR

Opinió comerciants:
ONLINE ÉS UNA OPORTUNITAT

34%

66%

70%

DELS
COMERCIANTS

DELS
COMERCIANTS

DELS
COMERCIANTS

El 24% considera probable que haurà de reduir la plantilla com a
conseqüència del l’augment del comerç online

Fins a un 5-6% de l’ocupació està en risc
Si, segur
6,3%

No,
seguiré
amb la
mateixa
plantilla
76,5%

Si, molt
probable
17,2%

El 80% considera que la legislació del comerç online és més
avantatjosa que la del comerç físic
NO
20,5%

SI
79,5%
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
GRAU DE DIGITALITZACIÓ DEL COMERÇ DE BARCELONA (Font: 600 enquestes a comerciants de Barcelona, Elaboració pròpia.)

Gran repte del comerç físic: la OMNICANALITAT I MULTICANALITAT
El comerç de Barcelona presenta encara un baix grau de digitalització.
Tot i els notables esforços dels darrers anys cal seguir impulsant la seva obertura al canal online.

El 34% dels comerços de Barcelona ven per internet

Les vendes per internet representen el 8%, amb major
incidència en les zones molt alta i alta

44,1%
34,0%

14%

Zona molt alta i alta

11%

Barcelona

6%

Zona mitja i baixa

20,8%
10%
8%
Barcelona

Zona molt alta i
alta

Zona mitja i baixa

8%

6%
5%
3%

Fa un any

Actualment

Previsió d'aquí un any
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
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mercat
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
LOGÍSTICA ASSOCIADA A LES COMPRES ONLINE (Font: 1.000 enquestes a residents de Barcelona, Elaboració pròpia.)
Entrega a l'oficina

Entrega a domicili

74,6%

17,5%

14,5%

De les compres
ESPECIALMENT MOLT ALT EN FRESC (86%),
ALIMENTACIÓ (90%) I EQ. LLAR (84%)

De les entregues
requereixen segona visita
del missatger

De les compres
MOLT BAIX EN ALIMENTACIÓ (5%) I EQ.
LLAR (9%)

+15,5 milions
de desplaçaments
/ etapes

10,9%
De les compres
SOBRETOT EN PRODUCTE NO
QUOTIDIÀ (14%) I MOLT BAIX EN
ALIMENTACIÓ (4%) I FRESC (2%)

+2,7 milions de
repeticions
L’aplicació de la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires (art.16) per
LOGISTICA
ABSURDA

En promig el 8,8% de les
compres es retornen total
o parcialment
(18% en equipament de la
persona)

a impulsar al click&collect en detriment de l’entrega a domicili
podria generar més de 15,5

milions de visites addicionals

a comerços i establiments físics de Barcelona
+1,3 milions de
devolucions

(equivalent a incrementar les visites a les zones comercials en un 4% - 6%)
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC

Nou comprador i factors
d’elecció de l’establiment

Entrega a domicili vs.
Click&collect

Mobilitat i accessibilitat
als centres de la ciutat

Horaris

Evolució de les compres
online

Obertures i tancaments

Digitalització

Coneixement de mercat i
adaptació
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
VALORACIÓ DELS HORARIS I L’OBERTURA EN FESTIUS (Font: 600 enquestes a comerciants de Barcelona, Elaboració pròpia.)
L’enquesta de l’Ajuntament de Barcelona mostra com el sector comercial es troba dividit respecte obrir o no el diumenge
No obstant, els eixos turístics, especialment la zona molt alta i alta, demanden de forma majoritària poder obrir més diumenges i festius

La majoria de les principals ciutats turístiques europees, poden obrir en diumenge, al menys en les zones més comercials i turístiques de
la ciutat.
Zona comercial del centre de Barcelona
(zona molt alta i alta)
Si pogués, obriria més diumenges?
Creu que s’hauria de donar llibertat per decidir si obrir o no el
diumenge
Els mateixos
que ara
33,2%

Tots o casi
tots
40,5%

67%

63%

DEL COMERÇ

DEL COMERÇ

Alguns més
que ara
18,5%

Ha obert els diumenges que ha pogut

Increment de facturació que es
generaria

68%
DEL COMERÇ

+18%

Més o
menys la
meitat de
l'any
7,8%

28% del comerç
incrementaria la plantilla en
1,5 persones de mitjana

3.300 nous llocs de treball
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
RISC DE PÈRDUA DE L’EQUILIBRI COMERCIAL AL CENTRE DE LA CIUTAT

Diferents fenòmens en relació a les
estratègies d’obertura i tancament de les
grans cadenes poden posar en risc
l’equilibri, mix i riquesa comercial del
centre de la ciutat

Val a dir, però, que globalment les grans
cadenes no s'estan tancant m2, sinó
fonamentalment redistribuint-los.
APERTURES:

És urgent i necessari
implantar fórmules de
gestió del territori per
part de les associacions i
eixos (BID’s o similiars)

• A1) “FLAGSHIPS” / “BRANDSHIPS”
• A2) GECs PERIFÈRICS S’IMPLANTEN AL CENTRE CIUTAT
• A3) “PURE PLAYERS”
TANCAMENTS, PRESSIÓ DEL LLOGUER (tassa d'esforç):
• T1) GRANS CADENES.
• T2) PETIT COMERÇ INDEPENDENT.
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3.- FACTORS DE RISC PEL COMERÇ FÍSIC
EL CONEIXEMENT I ADAPTACIÓ AL CONSUMIDOR > Smart Commerce

Una gran diferència entre el món online i el món offline urbà és la capacitat de desenvolupar intel·ligència de mercat:
• La capacitat del primer de disposar d’un coneixement molt extens del seu comprador (perfil, hàbits, necessitats,

Intel·ligència de
mercat i canals
bidireccionals de
comunicació

motivacions, visites, etc.)
• La capacitat de generar marketing personalitzat: recomanacions, personalització, etc. (“Otros usuarios también
compraron...”)

La capacitat de disposar d'intel·ligència de mercat i coneixement del comprador de forma
col·lectiva és el gran repte del comerç urbà

Una gran diferència entre el món online i el món offline urbà és la capacitat d’adaptar-se ràpidament al mercat

Capacitat
d’adaptació

És necessari que la normativa relativa al comerç físic permeti una major flexibilitat i capacitat
d’adaptació del comerç urbà, i doni encaix a noves propostes comercials innovadores.
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4.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

1

L'estructura de locals en planta

baixa de Barcelona és un element
clau de vertebració urbana de la

2

Ens trobem en un moment de certa

recuperació de la demanda i del
consum, tot i els indicadors

3

Els eixos i carrers comercials presenten

encara una bona resiliència.
El 40%-85% (segons producte) dels

ciutat, i una infraestructura bàsica

avançats que preveuen un

compradors va habitual /

per garantir la compra de

estancament d'aquest creixement

ocasionalment als eixos i carrers

proximitat dels residents

el proper any.

comercials.

PERÒ HI HA DOS ELEMENTS CRÍTICS PER AL COMERÇ FÍSIC DE BARCELONA

Disminució de les vendes i
l'afluència de compradors

Augment dels costos
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4.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Augment dels costos

• El cost del lloguer esdevé la principal preocupació dels comerciants, i la que presenta un pitjor comportament en els darrers anys

• La taxa d'esforç està arribant a llindars crítics de rendibilitat dels negocis en alguns entorns i per alguns sectors
TOTAL BARCELONA
(ponderat)

Taxa d’esforç:
Lloguer / Facturació (%)

9%

MOLT ALTA

ALTA

13%

10%

MITJA

6%

BAIXA

3%

Pg. Gràcia 24%

ZONES EN RISC
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4.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Disminució de les vendes i
l'afluència de compradors
Nou comprador i factors
d’elecció de l’establiment

• Principals conclusions dels factors que influeixen en l’afluència de visitants i la facturació
Menor mobilitat i
accessibilitat als
centres de la ciutat

Increment de les
compres online

79% dels residents ha fet
alguna compra @
It is not the strongest of the
species that survives, but
rather, that which is most
adaptable to change.
(Charles Darwin)

-7% / -25% de visites de
residents als eixos cèntrics
Progressiva limitació del
vehicle privat

8,4% de la despesa, amb
perspectives de duplicar-se
els propers anys
470M€ de compres online
>6% de l'ocupació en comerç
en risc per efecte online

Entrega a domicili vs.
Click&collect

74,6% de les compres @
s'entreguen a domicili (15,5
M d'entregues a domicili
que podrien convertir-se en
visites físiques si es promou
Click&Collect)
17,5% de les entregues
requereixen segona visita
(logística absurda)

Horaris

36% dels compradors @ ho
fa habitualment en horaris
no comercials. Fins a un 90%
si considerem les compres
oasionals.
67% del comerç del centre
vol poder obrir més
diumenges, com succeeix en
la majoria de ciutats
europees

Pèrdua de l’equilibri
comercial

Diferents fenòmens en
relació a les estratègies
d’obertura i tancament de
les grans cadenes posen en
risc l’equilibri, mix i riquesa /
singularitat comercial del
centre de la ciutat

Digitalització

Baix nivell de
digitalització
Només el 34% dels
comerços venen per
internet

Coneixement de
mercat i adaptació

Baixa capacitat del comerç
físic de de disposar
d'intel·ligència de mercat.
Marc legal poc flexible per
donar cabuda a nous models
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4.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Objectiu
estratègic

Maximitzar la probabilitat que –quan vol comprar- un comprador ho
faci en els eixos i comerços de la ciutat

+ ACCESSIBILITAT COMERCIAL
Promoure i facilitar l'afluència
als eixos comercials a través de
modes sostenibles

+ IDENTITAT COMERCIAL
DIFERENCIADA

+ CONNEXIÓ AMB EL
COMPRADOR

Protegir, preservar i enfortir el
comerç autòcton i la singularitat,
mix, varietat i riquesa territorial i
comercial de Barcelona

Més i millor promoció de la
ciutat, i impuls a eines i
coneixement per a incrementar
la relació entre el comerç físic i el
comprador

En base a l'estudi i les conclusions, Barcelona Oberta proposa un conjunt de recomanacions en els següents àmbits per impulsar i
guanyar competitivitat en el comerç físic

Mobilitat i
Sostenibilitat

Ordenació

Promoció
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4.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Mobilitat i
Sostenibilitat

•

•

FACILITAR LA
MOBILITAT AL
CENTRE DE LA
CIUTAT
CLICK & COLLECT
(taxa per entrega a
domicili)

Ordenació

Promoció

•

BID’s

•

•

HORARIS
COMERCIALS

SHOPPING
TURÍSTIC

•

DIGITALITZACIÓ
DEL COMERÇ
(BigData,
plataformes
digitalització, etc.)

•

ECONOMIA
PRODUCTIVA I
REGULADA
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