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Objectius de l’estudi 
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• Conèixer els hàbits de compra 

• Esbrinar la satisfacció de la població vers al comerç local 

• Determinar el nivell de fuita en la despesa de consum de les llars 

• Aprofundir en les possibles causes 

• Realitzar un anàlisi DAFO 



Situació del comerç a Castellbisbal 
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La zona comercial principal es 
troba situada bàsicament al 
llarg del carrer Major i Pi i 
Margall, Jacint Verdaguer i 
Lluis Compnays.  



Fitxa tècnica 

5 

Univers: Residents a Castellbisbal majors de 18 anys  

Mostra: 400 enquestes 

Nivell de confiança: 95% 

Error mostral: ± 4,90% 

Metodologia: Enquesta telefònica mitjançant sistema CATI 

Treball de camp: Desembre 2018  

Gravació, depuració i 

validació de la base de 

dades i resultats  

Institut Opinòmetre 



Dades sociodemogràfiques 
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2,0% 

3,9% 

10,9% 

23,2% 

29,6% 

30,4% 

De 16 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a  44
anys

De 45 a  54
anys

De 55 a  64
anys

Més de 64 anys

Grup d’edat 

Gènere 

72,3% 

23,7% 



Dades sociodemogràfiques 
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65,1% 

9,2% 

7,0% 

4,2% 

2,5% 

1,7% 

0,8% 

6,5% 

3,1% 

Castellbisbal

Conde de Sert

Can Santeugini

Can Costa

Costablanca

Sta. Teresita

Santa Rita

Altres barris

NS/NC

Barri de residència 

3,9% 

34,6% 

19,0% 

10,1% 

9,8% 

21,8% 

0,9% 

Fins 10 anys

11-20 anys

21-30 anys

21-30 anys

>40 anys

Tota la vida

NS/NC

Anys de residència a 
Castellbisbal 



Dades sociodemogràfiques 
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1,7% 

0,3% 

2,0% 

4,5% 

32,4% 

10,3% 

0,3% 

2,5% 

46,1% 

NC

Altres

Atur sense prestació

Atur amb prestació

Jubilat/Pensionista

Mestressa de casa

Estudia i treballa

Estudia

Treballa

Activitat laboral actual 

17,9% 

15,9% 

9,2% 

15,1% 

14,0% 

15,4% 

4,7% 

6,7% 

1,1% 

No contesta

No sap

De 3.000€ i més 

De 2.000€ a 
2.999€ 

De 1.500€ a 
1.999€ 

De 1.001€ a 
1.499€ 

De 901€ a 1.000€ 

De 601€ a 900€ 

Menys o igual a 
600€ 

Nivell de renda de la llar 

53,6%  



Hàbits compra – Municipi de compra 
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Altres  
15,1% 

Castell 
bisbal 
84,6% 

Productes frescos 

Altres  
15,3% 

Castell 
bisbal 
84,4% 

Alimentació envasada Neteja i higiene personal 

Altres  
16,5% 

Castell 
bisbal 
80,6% 

NC 
2,9% 

Altres  
72,6% 

Castell 
bisbal 
22,5% 

Roba, calçat i parament de la llar 

Altres  
60,6% 

Castell 
bisbal 
32,5% 

Electrodomèstics i informàtica 



Hàbits compra - Altres municipis de compra: 

 Roba, calçat i parament de la llar 
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Castellbisbal 
Martorell 

4,5% 

Sant Andreu 
de la Barca 

1,1% 

Terrassa 
7,4% 

Sabadell 
3,7% 

Rubí 
1,9% 

Cornellà 
6,7% 

Barcelona 
36,4% 

Molins de 
Rei 

1,1% 

L’Hospitalet 
1,9% 

Badalona 
0,7% 

Sant Cugat 
24,9% 

72,6% 

Base: No compra 
a Castellbisbal 



Hàbits compra – Altres municipis de compra: 
Electrodomèstics i informàtica 
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Castellbisbal 
Martorell 

4,2% 

Sant Andreu 
de la Barca 

0,9% 

Terrassa 
7,4% 

Cornellà 
9,7% 

Barcelona 
18,5% 

Sant Cugat 
35,2% 

Abrera 
1,4% 

Rubí 
2,8% 

Sabadell 
2,8% 

Sant Boi 
1,9% 

Badalona 
1,4% 

L’Hospitalet 
1,4% 

Molins de 
Rei 

0,9% 

60,6% 

Base: No compra 
a Castellbisbal 



Hàbits compra - Establiment de compra habitual 
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60,6% 

44,7% 

8,7% 
2,0% 2,0% 1,4% 0,3% 0,6% 

Supermercat Botiga
especialitzada

Hipermercat Mercat municipal Mercat ambulant
setmanal del

dilluns

Centre comercial Compra on line Altres

Productes frescos 

88,0% 

8,4% 6,1% 1,7% 0,8% 0,6% 1,1% 

Supermercat Hipermercat Botiga especialitzada Centre comercial Compra on line Mercat municipal Altres

Alimentació envasada 

75,1% 

20,9% 
8,4% 2,2% 0,8% 1,7% 1,4% 

Supermercat Botiga especialitzada Hipermercat Centre comercial Compra on line Altres NS/NC

Productes de neteja i higiene personal 



Hàbits compra - Establiment de compra habitual 
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48,6% 
43,3% 

12,3% 
5,0% 2,5% 2,5% 1,4% 

5,0% 1,9% 

Centre comercial Botiga
especialitzada

Mercat ambulant
setmanal del

dilluns

Compra on line Hipermercat Mercat municipal Supermercat Altres NS/NC

Roba, calçat i parament de la llar 

52,8% 

31,8% 

10,3% 
6,1% 

0,8% 
3,4% 4,2% 

Botiga especialitzada Centre comercial Compra on line Hipermercat Supermercat Altres NS/NC

Electrodomèstics i informàtica 



Hàbits compra - Nom de l’establiment segons zona de residència 

 

14 

40,0% 

25,5% 
18,6% 

7,6% 5,5% 
2,8% 

56,4% 

10,9% 

20,0% 

9,1% 

3,6% 

Esclat Condis Bon Àrea MaxiDia Altre
establiment

Caprabo

Productes frescos  

Centre Urbanitzacions55,9

Base: compra a 
Castellbisbal 

Super o Hiper 

41,0% 

28,1% 

14,3% 
6,9% 2,3% 6,5% 

62,5% 

15,6% 

6,3% 
9,4% 

1,6% 4,7% 

Esclat Condis Bon Àrea MaxiDia Caprabo Altre
establiment

Alimentació envasada  

Centre Urbanitzacions78,5% 

Base: compra a 
Castellbisbal 

Super o Hiper 



Hàbits compra - Motiu no compra a Castellbisbal  
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73,8% 

6,0% 

1,6% 

1,6% 

0,8% 

0,8% 

7,9% 

7,5% 

Oferta/ Varietat

Preu

Distància

Costum

Qualitat

Ho fa al municipi on
treballa/

té metges/ fa vida

Altre motiu

NS/NC

Roba, calçat i parament de la llar 

72,6% 

Base: No compra 
a Castellbisbal 

54,6% 

13,4% 

4,1% 

2,6% 

1,5% 

0,5% 

8,2% 

15,0% 

Oferta/ Varietat

Preu

Costum

Distància

Ho fa al municipi on
treballa/

té metges/ fa vida

Qualitat

Altre motiu

NS/NC

Electrodomèstics i informàtica 

60,6% 

Base: No compra 
a Castellbisbal 



Hàbits compra - Freqüència de compra 
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9,5% 

39,8% 
44,8% 

4,5% 1,4% 

Cada dia Més d'un cop
 a la setmana

Un cop a
la setmana

1 o 2 cops al mes NS/NC

Productes frescos  

 Quan es compra a altres municipis, la 
tendència és distanciar les compres. 

2,8% 

23,6% 

49,1% 

22,4% 

1,1% 0,9% 

Cada dia Més d'un cop
 a la setmana

Un cop a
la setmana

1 o 2 cops al mes Esporàdicament NS/NC

Alimentació envasada 
 Tendència a compra més freqüent 

dintre del mateix municipi. 

0,3% 
4,0% 

29,9% 

52,7% 

9,7% 
3,4% 

Cada dia Més d'un cop
a la setmana

Un cop a la setmana 1 o 2 cops al mes Esporàdicament NS/NC

Productes de neteja i higiene personal 

 No es donen diferències per zona 
de residència ni municipi de 
compra. 



Hàbits compra - Freqüència de compra 
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0,3% 1,7% 

14,4% 

75,8% 

7,8% 

Més dun cop a la setmana Un cop a la setmana 1 o 2 cops al mes Esporàdicament NS/NC

Roba, calçat i parament de la llar 

 No es donen diferències per zona 
de residència ni municipi de 
compra. 

1,3% 0,6% 0,6% 

89,4% 

8,1% 

Més dun cop a la setmana Un cop a la setmana 1 o 2 cops al mes Esporàdicament NS/NC

Electrodomèstics i informàtica 

 No es donen diferències per zona de 
residència, ni municipi de compra. 



Despesa mensual 
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Despesa total segons municipi de compra 

Compres que es 
realitzen a 

Castellbisbal 

Compres que es 
realitzen a altres 

municipis 

Despesa 
mensual mitjana 

Despesa estimada 
total a Castellbisbal 

Despesa estimada 
total  a altres 

municipis 

Despesa estimada 
Total 

Productes frescos 84,6% 15,3% 263,33 € 947.637,11 € 169.444,81 € 1.117.081,93 € 

Alimentació envasada 84,4% 15,5% 220,25 € 790.538,66 € 143.734,22 € 934.272,88 € 

Productes de neteja i 
higiene personal 

80,6% 16,5% 72,04 € 247.084,66 € 50.639,24 € 297.723,89 € 

Roba, calçat i 
parament de la llar 

22,5% 72,6% 148,95 € 142.428,05 € 460.151,83 € 602.579,88 € 

Electrodomèstics i 
informàtica  

32,5% 60,6% 131,74 € 182.135,93 € 339.753,57 € 521.889,51 € 

Total 475,98 € 2.309.824,42 € 1.163.723,67 € 3.473.548,09 € 

 Aproximadament un terç de la despesa total que fan els residents a Castellbisbal es fa en altres 
municipis.  

Les dades de despesa són estimades i orientatives degut a la baixa resposta obtinguda en aquestes preguntes.  

Distribució de despesa de les llars per les diferents tipologies de producte: 

Productes frescos 31,5% 

Alimentació envasada 26,3% 

Productes de neteja i higiene personal 8,6% 

Roba, calçat i parament de la llar 17,8% 

Electrodomèstics i informàtica  15,8% 
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4,61 

5,16 

5,84 

6,05 

7,26 

7,33 

7,41 

Roba, calçat i
equipaments de la llar

Electrodomèstics i
informàtica

Oferta global

Serveis personals, oci,
esport i cultura

Altres productes 
d’alimentació 

Productes de neteja,
ferreteria

Alimentació fresca

Valoracions mitjanes oferta 
establiments comercials 

Valoració de l’oferta comercial  

5,58 

5,63 

5,84 

6,12 

7,22 

7,23 

7,58 

Diversitat de l'oferta

Facilitat
d'aparcament

Oferta global

Preu dels productes

Amplitud d'horaris

Imatge dels
establiments

Qualitat dels
productes

Valoracions mitjanes aspectes del 
comerç del municipi 
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30,2% 

29,6% 

8,1% 

7,5% 

2,5% 

2,2% 

1,4% 

1,4% 

3,1% 

6,7% 

28,7% 

Proximitat

Tracte/ Atenció/ Confiança

Qualitat

Hi ha l'oferta que
necessito

Aparcament/ No cal cotxe

Horaris

Preu

Tot

Cap

Altres

NS/NC

Principals aspectes POSITIUS del 
comerç de Castellbisbal 

Valoració de l’oferta comercial   

75,9% 

15,1% 

7,2% 

5,5% 

3,4% 

3,1% 

16,5% 

15,1% 

Manca oferta/ varietat

Preu

La distància

No ha generat costum

Baixa qualitat dels
productes

Els horaris comercials

Altres

NS/NC

Principals aspectes A MILLORAR del 
comerç de Castellbisbal 
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Coneixement de les accions de promoció del comerç 

60,1% 63,9% 
49,5% 

34,4% 30,8% 
44,2% 

Total Centre Urbanitzacions

Coneixement segons zona de 
residència 

No coneix accions Coneix accions

36,7% 

28,4% 

14,9% 

14,4% 

4,7% 

2,3% 

8,8% 

11,2% 

Targeta comprador
BISCA

Campanya Tió/ Caganer

Campanya/ Fira Nadal

Fira botiguers (sant
Jordi, artesana)

Ruta de la tapa

Nit de botiguers

Altres

NC

Coneixement espontani de campanyes 
comercials 
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20,0% 

20,0% 

30,0% 

58,0% 

64,0% 

74,0% 

74,0% 

90,0% 

92,0% 

92,0% 

94,0% 

80,0% 

80,0% 

70,0% 

42,0% 

36,0% 

26,0% 

26,0% 

10,0% 

8,0% 

8,0% 

6,0% 

Fira de Sant Jordi

Ruta de la tapa

Fira artesana

Nit de botiguers

Posa't wapa. Passarel·la

A l’estiu el comerç es mulla 

El nostre comerç és de cine

Aparadors rebaixes – PFI 

Enamora’t 

BISCA a Europa

Aventura’t 

Coneixement suggerit d’accions 
comercials 

No coneix Coneix

Coneixement de les accions de promoció del comerç 

 El record promig del global de les campanyes 
seria del 35,6%. 

*Dades orientatives; la submostra no arriba al 
llindar de significació 

Valoració d’accions 
comercials 

Mitjana 

7,29 

7,00 

8,23 

7,33 

7,63 

8,33 

8,75 

37,5% 

27,5% 

17,1% 

22,2% 

30,8% 

23,1% 

7,5% 

27,5% 

25,7% 

57,1% 

27,8% 

46,2% 

30,8% 

55,0% 

45,0% 

57,1% 

42,9% 

50,0% 

23,1% 

46,2% 

Coneixement de l’entitat 
promotora (base=coneixen) 

Ajuntament BISCA NS
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Sí 
43,6% 

No 
50,3% 

NS 
4,7% 

NC 
1,4% 

Disposició a realitzar més compres al comerç de 
Castellbisbal amb un servei gratuït al domicili 

Coneixement de les accions de promoció del comerç 

 No es mostren diferències per la zona de residència, pel municipi de compra, ni per l’establiment de 
compra. 

 Major disposició de les persones que no compren productes frescos a Castellbisbal a causa de la 
distància. 

 Major disposició de les persones que compren alimentació envasada amb poca freqüència (es pot 
deduir que més voluminoses). 
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        PUNTS FORTS 

 El 80% de les compres de productes frescos, 
envasats, neteja i higiene es realitzen al comerç 
del municipi. 

 La despesa més gran a les llars és en productes 
frescos i bàsicament es fa al municipi. 

 Factors més rellevants per comprar a 
Castellbisbal: la proximitat, el tracte, la qualitat de 
productes i la imatge dels establiments. 

 Els eixos comercials es troben al Carrer Major, Pi i 
Margall (on s’està executant un pla de pacificació), 
Jacint Verdaguer i Lluis Companys. 

 En aquest eixos s’hi troben molts locals comercials 
i alguns edificis amb encant.  

 BISCA es planteja la captació de nous socis en el 
sector empresarial i restauració.  

 Es disposa, actualment, de 3 dinamitzadores per 
gestionar accions i promoure el comerç urbà. 

DAFO 

       PUNTS DÈBILS 

 L’enquesta indica falta d’oferta comercial i varietat 
(sobre tot de roba, calçat, parament de la llar i 
electrodomèstics i informàtica). Es dona una 
important fuita comercial cap a altres municipis en 
aquestes tipologies. 

 Els residents a urbanitzacions perceben que tenen 
molta distància fins al centre, el que pot facilitar 
que comprin a altres municipis. 

 En total, s’estima que hi ha una fuita d’un terç del 
total de la despesa en consum cap a altres 
municipis. 

 L’aspecte d’alguns locals tancats resta atractiu a 
passejar per la zona. 

 Manquen locals de restauració (amb terrasses) en 
alguns trams dels principals eixos comercials. 

 Altres factors (mobiliari adient) fa que no convidi al 
consumidor a passejar per les principals zones 
comercials. 
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        OPORTUNITATS 

 Segons BISCA, hi ha marge per promocionar el turisme al 
municipi: Castellbisbal disposa de llocs d’interès turístic, 
itineraris i excursions i un hotel de 2 estrelles.  

 Venda online: L’augment d’aquest tipus de compra podria 
reduir una part de la fuita que es dona en urbanitzacions. 

 L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament i BISCA són organismes 
molt actius i amb gran voluntat de treball i millora del 
comerç de la ciutat. 

 Informació estadística de la targeta ciutat: podria donar 
informació per explotar-la i compartir-la en benefici d’un 
millor coneixement dels consumidors. 

 L’enquesta dona bones valoracions a les diferents 
actuacions i promocions del comerç, tot i que encara hi 
ha marge per arribar més a les urbanitzacions. 

 BISCA i l’Ajuntament estan d’acord en una certa manca de 
senyalística, i mostren interès per treballar en aquest 
sentit. 

 Per BISCA, existeixen busos urbans amb parades properes 
als eixos comercials i zones d’aparcament, malgrat és 
possible millorar l’ordenació (parades i recorreguts) per 
facilitar la compra al centre urbà. 

 Amb la Galeria comercial, actualment tancada, es podria 
estudiar la viabilitat com ús de mercat d’abastos. 

DAFO 
      AMENACES 

 Martorell, St. Cugat i Barcelona atreuen una bona 
part dels compradors de Castellbisbal. 

 Els Centres comercials propers a Castellbisbal tenen 
una oferta, preus, accessibilitat i atractiu, la qual 
cosa facilita una fuita de despesa en consum. 

 L’apertura de l’Esclat va coincidir amb la pacificació 
de la zona comercial. Tot que podia impactar 
negativament al comerç de proximitat, alguns 
consumidors de l’Esclat ja realitzaven la compra fora. 

 La tendència a comprar a municipis on es treballa és 
comú a altres poblacions estudiades. Sembla que a 
Castellbisbal això no passa.  

 Gairebé el 19% dels local comercials a Castellbisbal 
no tenen activitat (tancats): caldria plantejar 
estratègies de foment de l’ocupació d’aquests locals 
buits.  

 Per BISCA, el flux del trànsit al centre no facilita 
l’arribada als estacionaments de zona taronja. 

 Segons BISCA, les 2 hores d’estacionament gratuït a 
la zona regulada (taronja) és massa temps per 
facilitar la rotació. Segons l’Ajuntament són les 
adequades. 

 Manca indicadors d’èxit d’algunes campanyes de 
promoció que es realitzen al llarg de l’any. 

 La quota de BISCA podria resultar cara per alguns 
comerços si es vol ampliar els seu teixit associatiu. 
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Millorar la competitivitat 

 Crear una oferta amb valor afegit, de qualitat i 
diferencial per tal d’augmentar l’especialització i 
professionalització dels comerços. 

 El turisme i el comerç han d’anar de la mà. El turista és 
un possible comprador (BISCA). 

 Valorar una proposta del servei gratuït a domicili 
juntament amb una plataforma comuna de venda 
online per part del comerç de Castellbisbal. 

 Establir com a referència (Benchmarking) el comerç 
d’altres municipis com Sant Cugat, Terrassa, o 
Martorell en la categoria de roba, calçat i parament de 
la llar. 

 Fomentar els valors positius del comerç de 
Castellbisbal com el tracte i el producte de proximitat 
(ben valorats a l’enquesta). 

Línies estratègiques Millorar la promoció del comerç 

 Estrènyer, encara més, la col·laboració entre 
Ajuntament i BISCA, explotant i compartint la 
informació i arribant a més població amb les 
campanyes de promoció (urbanitzacions).  

 Més activitat a les xarxes socials en col·laboració 
entre l’Ajuntament i BISCA. 

 Estudiar la possibilitat de combinar campanyes 
com la “Ruta de la tapa” i la “Nit de botiguers” 
per augmentar repercussió. 

 Segons BISCA, cal un millor enfocament de les 
campanyes de promoció del comerç que comporti 
més participació i consum real. Per exemple, la 
campanya “Busco el meu caganer!” va tenir un 
bon nivell de participació, però molts nens 
anaven sols. És necessari incentivar la participació 
en família i l’acompanyament dels adults. 
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Línies estratègiques 

Millorar la senyalística 

 Afegir senyalística i informació que convidi a la 
població resident a passejar i fer la compra pel 
Centre.  

 Crear un mapa comercial, semblant als dels centres 
comercials (veure imatges d’exemple a baix).  

 Senyalar les zones d’aparcament. 

Fulletons informatius Tòtems informatius 

Incrementar l’oferta comercial 

 Incentivar des de l’Ajuntament l’apertura de locals 
buits. Existeix marge per ampliar serveis i locals de 
restauració. Adequació dels locals i preus de lloguer 
per part dels propietaris. 

 Assessorar i facilitar els tràmits per als emprenedors 
disposats a obrir un nou comerç o servei. 

 

Millorar la mobilitat 

 Per BISCA caldria estudiar la mobilitat amb els 
busos urbans respecte a les urbanitzacions. Es 
podria reordenar les parades del bus per facilitar la 
compra al centre urbà. 



MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ  ! 

Avinguda Josep Tarradellas 8-10, àtic 2 
T +34 93 321 81 82   08029 Barcelona 
      opinometre@opinometre.com 


