
Estudi de l’obertura en 
diumenges i festius al 
municipi de Vilanova i la 
Geltrú



Antecedents



Per tal d’obtenir una visió global prèvia a l'anàlisi en concret del municipi, s’han estudiat diversos informes d’abast públic dels quals
s'extrauran les conclusions més vàlides per a aplicar al municipi de Vilanova i la Geltrú.

Antecedents 

Efectes de la liberalització d’horaris comercials a la ciutat de Barcelona. Laboratori de Transferència en 
Economia Aplicada Universitat de Barcelona, Octubre 2013

‘

Les principals conclusions d’aquest estudi són,

1. A nivell teòric s'extreuen arguments a favor i en contra de
regular els horaris,

A favor  regulació En contra regulació 

Comerciants Petits comerciants per 
a evitar competència 
dels grans amb més 
estructura per a 
suportar els costos 
d’obertura 

Permet més 
competència, aprofitar 
les vendes en temps de 
lleure, captar turisme. 

Treballadors Per garantir el descans 
en festius i millor 
conciliació en 
empreses petites

Més feina per gent més 
jove i a temps parcial

Consumidors Protegir el comerç de 
proximitat 

Evitar congestions, 
aspectes lúdics associats 
a les compres. Més 
temps disponible 

2. Un important nombre d’estudis conclouen que l’obertura en
diumenge hagués portat un augment de vendes, per la
redirecció cap al comerç de les activitats de lleure

3. D’altres, en menor mesura, conclouen que no hi hauria un
augment de vendes i que es redistribuirien entre els dies de
la setmana

4. En general, els estudis conclouen que la desregulació
beneficiaria a les grans superfícies i afectaria negativament al
petit comerç

5. En general, hi ha cert consens en que la desregulació
beneficiaria als consumidors

6. Hi ha una correlació positiva entre l’obertura de diumenges i
l’augment de vendes, però es distribueix més cap als grans
operadors i els augments no són molt rellevants

7. Els efectes sobre l’ocupació serien pràcticament nuls o inclús
negatius. Sembla que com més festius s'obrís, menys
ocupació hi hauria al sector



Antecedents 

Los efectos socioeconómicos de la liberalización de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid,, 
Febrero de 2017

‘

Les principals conclusions d’aquest estudi encarregat per
l’ANGED són,

1. El VAB (Valor Afegit Brut) del sector minorista es situa en
14,6 mil milions € el que representa el 8 % del PIB de la
Comunitat.

2. La contribució en llocs de treball correspon al 11,4 % del
total d’ocupats

3. El sector representa el 1,6 % de la recaptació de les
administracions públiques

4. L’evolució del comerç minorista a Madrid ha tingut una
evolució per sobre de la mitjana de tot l’estat

5. Madrid és l'única comunitat que permet l’obertura amb total
flexibilitat

6. En general, a Europa, hi ha més flexibilitat que a Espanya
7. L’estudi considera beneficiosa l’obertura en diumenges per

tres motius,

1. Llibertat dels consumidors per decidir
2. Millora experiència de compra
3. Augment de la competència

8. Més llars unipersonals i amb dos membres que treballem, fet
que porta a captar aquests consumidors en festius

9. Captació de turisme de compres
10. Estalvi de temps per al consumidor

11. La següent taula representa, segons l’estudi, l’impacte
econòmic en milions d’euros de la desregulació del 2012 al
2016

12. Addicionalment, a Madrid l’impacte sobre l’ocupació ha
estat molt positiu



Antecedents 

Los efectos socioeconómicos de la liberalización de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid,, 
Febrero de 2017

‘

13. A la sèrie 2011 / 2016 Madrid mostra un millor
comportament que la resta d’Espanya pel que fa al nombre
de comerços

14. Mapa regulacions a Espanya

15. La desregulació acostuma a anar acompanyada d’un PIB més
alt

16. El nou format de famílies porta a optar per a la desregulació
per atendre les segments de parelles i monoparentals



Antecedents 

Las 12 falacias de la desregulación de los horarios comerciales
1ª edición: septiembre de 2012 (PIMEC Comerç i Banc de Sabadell )

‘

Estudi realitzat per PIMEC Comerç on es mostra favorable a mantenir la regulació d’horaris



Antecedents 

Las 12 falacias de la desregulación de los horarios comerciales
1ª edición: septiembre de 2012 (PIMEC Comerç i Banc de Sabadell) 

‘

Estudi realitzat per PIMEC Comerç on es mostra favorable a mantenir la regulació d’horaris



Antecedents 

Estudi dels hàbits de compra i fluxos d’atractivitat de 
les polaritats comercials a la ciutat de Barcelona. 

Ajuntament de Barcelona, abril de 2012

‘

Estudi publicat per l'ajuntament de Barcelona on s'extrauen
les principals conclusions que afecten al present informe

1. La següent taula representa, segons l’estudi, el percentatge
de compres a la ciutat de Barcelona per dies d ela setmana,
es veu que les compres en diumenge es centren més al
sector quotidià

2. La següent taula representa, segons l’estudi, el
percentatge de compres a la ciutat de Barcelona per dies
d ela setmana, es veu que les compres en diumenge es
centren més al sector quotidià

3. La compra d’alimentació en diumenge es concentra a les
famílies més joves

4. Un dels motius per a triar un zona de compra
determinada és que hi hagi amplitud d’horaris

5. Les visites en Diumenge són més alts al centre i als eixos
centrals dels barris que als centres comercials

El comerç a Barcelona 2018, Ajuntament de 
Barcelona

Estudi publicat per l'ajuntament de Barcelona on s'extrauen
les principals conclusions que afecten al present informe.
Concretament, en aquest estudi es mostren els resultats
d’una enquesta per a l’obertura en diumenges. Es cita a sota
textualment les conclusions de l’estudi.

Aquesta secció és una compilació de les dades procedents de
tres estudis diferents: en primer lloc, la verificació de
l’obertura de comerços els diumenges en barris turístics de
la ciutat 2017; en segon lloc, les opinions relacionades amb
l’obertura d’establiments comercials els diumenges de
l’enquesta Òmnibus municipal i, en tercer lloc, l’Enquesta
sobre l’activitat del sector comercial de Barcelona, amb
l’opinió de les persones responsables dels establiments
sobre les qüestions relacionades amb l’obertura els
diumenges.

L’obertura mitjana ha estat del 18,8%, un cop depurats els
comerços del grup quotidià alimentari que ja podien obrir en
diumenge.

Per tipus d’establiment, va obrir el 30,0% dels comerços
quotidians alimentaris, seguits dels de roba i calçat, amb el
19,7%, i els de complements, amb el 18,7%. La branca de
comerços que ha obert menys ha estat la de vehicles (2,1%).

A l’hora d’establir comparacions, cal tenir en compte el canvi
del marc normatiu, ja que el 2014 i el 2015 es podia obrir de
juliol a setembre de 10.00 a 18.00 hores, i el 2016 i el 2017 al
maig i a l'octubre de 12.00 a 20.00 hores.



Antecedents 

‘

El comerç a Barcelona 2018, Ajuntament de Barcelona

Tenint en compte només els comerços que no estaven autoritzats prèviament a obrir en diumenge, els que més han aprofitat
aquesta autorització han estat els del Gòtic (ha obert el 63,1%), la Salut 45,1%), la Barceloneta (34,2%), Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera (34%), i la Nova Esquerra de l’Eixample (24,8%).

Pel que fa a l’opinió dels comerços, el 2017, el 67,8% de les persones responsables (el 2016 era el 70%) es mostra disconforme
o molt disconforme a obrir els diumenges, el 22,7% ho veu bé i el 8,4% s’hi mostra indiferent.

Sobre la possibilitat d’obrir en diumenge, enguany hi ha dues opinions que prevalen. La primera és “Cada comerç hauria de
poder decidir” (35,1%) i la segona, gairebé igualant l’anterior, és “S’hauria de prohibir obrir en diumenge” (31,8%). El
34,8% de les persones responsables dels comerços pensa obrir el proper diumenge autoritzat (l’any 2016 era el 40,4%).

Pel que fa a la ciutadania, el 45,5% dels veïns i veïnes de Barcelona està en contra de l’obertura dels comerços en
diumenge, mentre que el 42,7% hi està a favor. Cal destacar les diferències entre barris (Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia i
l’Eixample hi estan majoritàriament a favor, i Sant Andreu, Nou Barris i Sants-Montjuïc hi estan majoritàriament en contra).



Antecedents 

‘

El comerç a Barcelona 2018, Ajuntament de Barcelona

Comerços dels barris turístics: permís d’obertura en festius

El 2018 es va permetre als comerços dels barris turístics obrir alguns diumenges i festius entre el 6 de maig i el 14 d’octubre de 2018.
Els comerços que podien obrir eren dels districtes de Ciutat Vella i l’Eixample i dels barris del Poble-sec, Hostafrancs, Sants, la
Salut, la Vila de Gràcia, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, i el Camp de l’Arpa del Clot. En el cas dels carrers fronterers entre un
barri “turístic” i un barri “no turístic”, es van incloure les dues voreres.

El 81,8% dels comerços entrevistats en la tercera onada de l’estudi (n=804) diuen que coneixen el permís d’obrir diumenges i festius
concrets en els barris turístics.

El 48,4% d’aquests valoren positivament la mesura, mentre que el 38,3% manifesten que és negativa o molt negativa (els més
crítics són els responsables d’establiments de mercats).

Dels entrevistats dels comerços dels barris turístics (n=436), el 67,9% asseguren que no han obert cap dia permès, el 5,5% entre un i
quatre dies, i el 22,7% tots els diumenges i festius permesos. Els establiments d’alimentació (no mercats) són els que més han
obert. Els motius per no obrir es basen en la necessitat de descans (44,9%), la manca de rendibilitat (15,5%), estar en contra de la
mesura (15,5%), per tipus de comerç o producte (10,1%), per manca de gent al barri (8,4%) i per nombre de personal insuficient
(8,4%).

Les solucions aplicades per poder obrir els diumenges i festius permesos són redistribuir els horaris (35,0%), contractar més
personal(16,3%) i augmentar les hores extres (11,4%). A més, segons el 35,0% dels establiments que han obert algun diumenge o
festiu permès, els ingressos són superiors als costos associats.

El 35,0% dels preguntats en la tercera onada veu necessari permetre l’obertura de comerços alguns diumenges i festius als barris
turístics, mentre que el 52,7% ho veu innecessari (+8,7 punts respecte al 2017).

Segons el 24,0% dels enquestats en la tercera onada, aquest permís només l’han de tenir els barris turístics, mentre que el 53,1%
creu que l’han de tenir els establiments de tota la ciutat. D’altra banda, el 35,1% pensa que s’ha d’ampliar a tot l’any, el 34,2%
creu que s’ha d’eliminar, el 17,9% que s’ha de limitar a l’estiu i el 4,9% que s’ha d’ampliar des de Setmana Santa fins a octubre.



Antecedents 

Resultados de la consulta sobre la apertura de establecimientos comerciales en festivos de verano
Noviembre 2015

‘

Estudi publicat per l'ajuntament de Barcelona on s'extrauen
les principals conclusions que afecten al present informe i que
refereixen a l’actitud dels interessats en relació a les
obertures en diumenges a l’estiu a la ciutat de Barcelona.



Antecedents 

‘

The economic cost and benefits of easing Sunday shopping restrictions on large stores in england and Wales
Department of trade and industry May 2006 

Del quadre de l’esquerra, d’un estudi de la universitat de
Gales, es pot veure una síntesi de la seva opinió pel que
fa als guanyadors i perdedors d’un augment dels festius
d’obertura,

 Dins les botigues grans, guanyarien aquelles amb
poca ma d’obra i orientades a bricolatge o jardineria.

 Les botigues de menys dimensió guanyarien si estan
a prop de les grans.

 Podria significar una reducció de costos per als
lliuraments a la botiga de compres d’internet en
festius



Antecedents 

‘

Evaluating the impact of Sunday trading 
deregulation1

Christos Genakos and Svetoslav Danchev February 2015

Les principals conclusions de l’estudi són,

1. Sembla que l’impacte en l’ocupació del sector ha estat positiu
als països que han desregulat els horaris, tant de noves
empreses com per l'increment dels treballadors a les existents

2. També es constata un augment de vendes en alguns sectors
dels països sense regulació horària

3. També s’ha constatat un augment de l’oferta (nombre
d’empreses als països sense regulació)

4. La desregulació no ha afectat als preus dels productes, ni al
alça ni a la baixa

5. L’obertura els diumenges no té que representar
necessàriament un augment dels ingressos nets, pot ser que
els costos no compensin. Els autors de l’estudi recomanen
provar-ho

6. Que els preus no hagin evolucionat ni a l’alça ni a la baixa
respon, possiblement, a que una probable repercussió en el
preu de l’augment de costos per obrir el diumenge, s’ha vist
compensada per un augment de la competència

El comerç de Barcelona demana obrir tots els 
diumenge i festius de maig a setembre (ACN/Júlia 

Pérez)
Noticia publicada el 31 de maig de 2021 a 

Corporació catalana de mitjans audiovisuals 

Les principals conclusions de la noticia són,

1. Proposta de llibertat d’horaris de maig a setembre
realitzada per PIMEC, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta
i Foment.

2. Consensuat amb l’Ajuntament i pendent d’aprovació per
part de la Generalitat

3. La proposta es concreta en obrir tots les diumenge de
maig a setembre entre les 12 hi les 20h

4. Consideren que generarà llocs de treball
5. La mesura està encaminada bàsicament a captar el consum

dels turistes.
6. Es preveu que tota la ciutat passi a ser zona turística i que

la norma sigui d’aplicació a tot Barcelona.
7. Si finalment s’aprova la nova regulació, aquesta seria

d’aplicació a partir de 2022
8. L’Ajuntament ha aplaçat la decisió de moment.



Conclusions Antecedents   

‘

A continuació es presenten les principals conclusions dels estudis aportats 

Grans 
empreses

Petit i 
mitjà 

comerç

Treballadors  
i Creació 

d’ocupació 

Consumidor

Impacte 
econòmic

En general es mostren a favor, tenen recursos humans i materials suficients i l’obertura en 
diumenge els hi suposa ampliar quota de mercat. Veuen una oportunitat en el creixement de 
famílies monoparentals o parelles . El països Europeus amb més PIB per càpita tenen més 
llibertat d’horaris.  

Majoritàriament en contra de la liberalització d’horaris . No veuen un augment del consum, ni 
més ocupació , ni  una atracció especial a nivell turístic, ni la possibilitat de conciliar. Creuen que 
els únics afavorits serien els grans operadors comercials . No obstant  això i en l'actualitat post 
pandèmica es veu una clara motivació a l’obertura tal i com s’ha proposat  a la ciutat de 
Barcelona  tot i que la intenció principal és captar compres provinents dels turistes. 

Segons les xifres de Madrid, l’impacte econòmic ha estat positiu.  Alguns estudis parlen d’un 
possible augment de vendes i d’altres d’una redistribució de la despesa. Aquest punt no està 
empíricament provat amb certesa tot i que una simulació a Barcelona mostra un augment de 
vendes no molt rellevant i un 35% dels comerços que ha obert en diumenge a Barcelona, els 
ingressos han estat superiors a la despesa. Sembla clar, doncs, que pel factor turisme/visitant, 
l’obertura en festius generaria més vendes. 

Segons l’estudi de l’ANGED, el impacte de la desregulació a l’ocupació ha estat positiu a Madrid. 
D’altra banda, pot representar més oportunitats per a la gent jove però pot reduir els nivells de 
conciliació. Altres estudis parlen que els efectes nets sobre l’ocupació serien nuls o negatius.  
L'opinió general dels treballadors actuals és de no obrir els diumenges.    

Opinió molt dividida, no hi ha un guanyador clar. Més o menys la meitat consideren necessària 
una regulació i l’altra meitat  consideren que cal donar total llibertat als comerços.  A nivell 
Europeu no es dona una fragmentació tant elevada,  essent l'opció guanyadora que es permeti 
obrir en diumenges. 



El comportament del 
consumidor 



Per tal d’obtenir una visió global prèvia a l'anàlisi en concret del municipi, s’han estudiat diversos informes oberts relatius al
comportament del consumidor

Antecedents 

La liberalización de los horarios comerciales. Un análisis de la opinión de la sociedad española
Universidad Pública de Navarra

‘

Els principals aspectes estudiats són,

1. Aproximadament per un 6% dels enquestats és un criteri
decisiu per a triar un establiment que obri en festius

2. L’enquestes realitzada pel C.I.S. (Centre d’investigacions
sociològiques), mostra, veure gràfic 1 de l’esquerra, que una
mica més del 50% de la població espanyola opta per regular
horaris, mentre que un 40% opta per a que cada comerç ho
decideixi de forma individual. La resta no es defineixen.

3. En relació a si el consumidor es veu perjudicat per la no
obertura de festius, l’opinió general es que no, o poc, tal i
com indica el gràfic 2 de l’esquerra.

4. Al gràfic de sota (3) , s’observa la resposta a la pregunta de si
es partidari del sistema actual o optaria per una plena
llibertat, on es veu una reducció al 40% de població que
optaria per una plena llibertat

Gràfic 1 

Gràfic 2

Gràfic 3



Antecedents 

La liberalización de los horarios comerciales. Un 
análisis de la opinión de la sociedad española

Universidad Pública de Navarra

‘

Les principals conclusions de l’estudi són,

1. L'opinió de la ciutadania espanyola no ha variat
de forma rellevant al llarg del temps en relació a
l’obertura dels festius

2. Hi ha una gran fragmentació social entre els
ciutadans que opinen que si s’hauria d’obrir els
festius i els que no.

3. El 60% del ciutadans de Madrid optarien per una
regulació d’horaris

4. En canvi, el 55% dels ciutadans catalans,
optarien per donar llibertat d’horaris als propis
comerciants

5. No mostra una conclusió precisa sobre
l'oportunitat d’obrir els festius, tant sols mostra
l’opinió dels consumidors de series històriques
d’enquestes realitzades pel CIS



Antecedents 

‘

Sunday is the new Saturday: Sunday Trading Reforms And Its Effects on Family-run SMEs, Employees and 
Consumers. Hina Khan University of Lancaster (2018)

El quadre resum de sota mostra els resultats de la investigació realitzada al Regne Unit, en relació al comportament del consumidor en
diumenges.

Del quadre cal destacar que el 86% dels enquestats no els hi afecta negativament a la vida familiar que s’obri el diumenge, que un 37%
dels enquestats treballa en diumenge, que un 39% de les compres serien ja previstes, que un 63% realitzaria la compra en família, que
un 95% considera un èxit les compres en diumenge, i que el diumenge pot ser un dia ideal per a ofertes especials (83%)



Antecedents 

‘

Sunday is the new Saturday: Sunday Trading Reforms And Its Effects on Family-run SMEs, Employees and 
Consumers. Hina Khan University of Lancaster

El quadre de l’esquerra mostra els beneficis
estimats per l’autora de l’estudi de l'obertura els
diumenges que es resumeixen en,

1. Poder establir ofertes
2. Millor llibertat al consumidor
3. Millor retribució per als empleats
4. Millor percepció dels productes i

satisfacció de compra
5. Millor relació amb el client en un

moment de lleure
6. Millora de l’experiència de compra
7. Millora de de l’eficiència en la decisió

de compra
8. Millora dels avantatges competitius de

les empreses
9. Sinèrgies



Conclusions comportament del consumidor    

‘

L’IMPACTE DE LA TANCAMENT DEL DIUMENGE EN EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR Kovács András
Escola de Negocis de Budapest (extracte de les conclusions textuals)

L’estudi tracta de les característiques de la regulació
governamental que limita l’horari d’obertura de les unitats
minoristes. Hem esbossat la literatura internacional més
important sobre el tema, alhora que ens centrem en les
peculiaritats de limitar l’horari d’obertura, principalment en els
seus efectes que influeixen en el sector econòmic, la
competència i els hàbits de compra. A la part empírica de la
nostra investigació, vam realitzar una enquesta per esbrinar
com la nova llei, que va entrar en vigor el 15 de març de 2015 i
restringeix l'horari comercial els diumenges i les nits, afecta el
comportament dels clients. En la nostra investigació, hem
comparat la situació abans i després de l’entrada en vigor de
l’acte. Es va fer especial èmfasi en el moment i el lloc de les
compres (tipus d’unitat minorista) i en la despesa. Vam
descobrir que el comportament dels clients dels compradors
hongaresos havia canviat notablement després de l’entrada
en vigor de la llei: tot i que s’havia reduït considerablement
el temps disponible per fer compres, la quantitat invertida
en compres no havia canviat. No obstant això, canvien els
tipus de punts de venda on es gasten aquests diners. A més
dels supermercats i botigues de descomptes, el paper de les
petites botigues va augmentar significativament (la llei els
permet comerciar lliurement). L’actitud de la societat envers
el nou sistema és força negativa, com assenyalen les nostres
investigacions. La majoria de la població rebutja el nou
horari comercial restringit i voldria restablir els horaris
d’obertura més liberals, que estaven vigents abans del 15 de
març del 2015..

El 15 de març de 2015 el 
govern hongarès limita 

l'obertura en diumenges 

La societat rebutja la mesura i canvien els hàbits dels 
consumidors

 No va disminuir el volum de consum global
 Varen guanyar vendes les petites botigues 

autoritzades a obrir en diumenge 
 Menys temps per fer les compres

QUAN ES PERMET L’OBERTURA ELS DIIUMENGES, 
EL CONSUMIDOR AGAFA L’HÀBIT I SI DESPRÈS ES 

MODIFICA NO HO ASSUEMIX POSITIVAMENT



Conclusions comportament del consumidor    

‘

A continuació es presenten les principals conclusions dels estudis aportats en relació al comportament del 
consumidor, observant clares diferències entre les opinions dels consumidors espanyols i els del Regne Unit

Un 6% de la 
població Espanyola 
determina la tria de 

l'establiment per 
l'amplitud d’horaris

El públic en 
general no es 
veuria afectat 

negativament per 
l'obertura  en 

diumenge 

Gran 
fragmentació 

social  (un 50% 
regularia horaris i 

un 40 % no) 

Un 95% considera 
un èxit les compres 

en diumenge, no 
els hi afecta a la 

vida familiar 

Opinió dels consumidors a Espanya

Opinió dels consumidors al Regne Unit 

Un 37% treballa en 
diumenge, un 63% 

realitzaria la 
compra en família 
en diumenge, en 
general compres 

planificades 

El diumenge pot ser 
un dia ideal per a 

les ofertes especials  



Activitat turística al Garraf



Antecedents 

Activitat turística de la destinació Barcelona. Diputació Barcelona informe 2020, dades 2019

‘

 Es manté l’oferta de places turístiques a l 2019
 Augmenta el 2019 un 14,9% el nombre de viatgers al

Garraf i un 7,5% les pernoctacions
 El perfil del turista és,

 63% homes
 46 anys de mitjana d’edat
 29% ve de Catalunya
 14% resta d’Espanya
 49% resta d’Europa (Per sobre de l'entorn de

Barcelona). Predominen anglesos i francesos
 30% ve en família
 30% ve en parella ( + 5 punts percentuals sobre el

2018)
 El 48% ve en vehicle propi
 40% de les visites són truisme i oci
 14 % de les visites són per motius professionals
 Un 50% ha trobat el Garraf via web
 Un 30 % per recomanacions d’amics
 51% s’allotja en hotels i apartaments
 El 29% en càmpings

 L’estada mitjana és de 7,1 nits (1,6 nits per sobre de l’estada a
l’entorn de Barcelona)

 El cost per persona i nit també està per sobre de l'entorn de
Barcelona 54,7 €, (2,7 per sobre de la mitjana)

 La despesa durant l'estada és de 44,5 € per dia (per sobre de
l’entorn de Barcelona)

 Les dues anteriors despeses han augmentat en relació al 2018
 Un 36% visita- el Garraf per primera vegada i un 60% repeteix

visita.
 Els aspectes més valorats són,

 Amabilitat de la gent
 Platges
 Allotjament
 Seguretat ciutadana
 Restaurants

 L'aspecte menys valorat és l'aparcament

Considerant que el públic turístic es un públic objectiu per a l’obertura en diumenges, s'extrauen a continuació les principal
conclusions de l’estudi de la diputació de Barcelona del turisme al Garraf comparat amb l'àrea de Barcelona



Entorn jurídic



Regulació a Catalunya  

‘

A continuació es presenta la regulació dels horaris comercials a Catalunya tot i que els punts marcats en negreta estan suspesos per un 
recurs d'inconstitucionalitat,  

 Establiments comercials en general: 75 hores setmanals com a màxim, entre les 6 h i les 21 h, els mesos d’octubre a maig, 
ambdós inclosos i entre les 7 h i les 22 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, amb l’obligació de tancar 
diumenges i festius.

 Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa i plats preparats: sense limitació.
 Premsa, flors i plantes: sense limitació.
 Venda de combustible i carburants: sense limitació.
 Establiments comercials a municipis turístics: règim horari ampliat segons la seva resolució, tancament obligatori els dies 1

de gener i 25 de desembre, tancament obligatori a les 20 h, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre (*).
 Establiments en recintes d’afluència turística (museus, exposicions, centres recreatius turístics): sense limitació.
 Establiments situats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, aeri i marítim: sense limitacions.
 Botigues dins d’hotels: sense limitacions.
 Comerços d’alimentació amb menys de 150 m2: sense limitacions (*).
 Botigues a l’abast (establiments de conveniència): sense limitacions, tancament obligatori els dies 1 de gener i 25 de 

desembre, tancament obligatori a les 20’00h, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre (*).
 Comerços de menys de 150m2 situats en municipis de menys de 5.000 habitants amb autorització de l’ajuntament: sense 

limitació (*).
 Farmàcies: d’acord amb la seva normativa específica.

(*) Suspès en alguns casos per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat



Regulació a Catalunya  

‘

L’article  38 de de la llei 18/ 2017 de l1 d'agost determina quin poden ser les municipis turístics 

Article 38. Determinació dels municipis turístics

1. Els ajuntaments poden demanar, als efectes dels horaris comercials, d'acollir-se a la condició de municipi turístic si compleixen algun 
dels supòsits següents:

a) Si, per afluència estacional, la població del municipi equivalent a temps complet anual (ETCA) és superior a la xifra oficial de població 
empadronada segons l'Institut d'Estadística de Catalunya i si, a més, el nombre d'allotjaments turístics i segones residències és superior 
al nombre d'habitatges de residència primària.

b) Si en el municipi concorre alguna de les circumstàncies següents:

1a. Disposa d'algun bé declarat patrimoni de la humanitat, d'algun immoble d'interès cultural integrat en el patrimoni historicoartístic o 
d'equipaments culturals que generin una afluència anual acreditada de visitants que superi el nombre d'habitants del municipi.

2a. S'hi celebra algun gran esdeveniment esportiu o cultural de caràcter nacional o internacional.

3a. Disposa d'alguna àrea comercial amb una oferta singular i clarament diferenciada de la que és comuna als centres comercials de les 
principals ciutats de Catalunya, la qual genera una afluència anual acreditada de visitants procedents de fora de Catalunya superior a un 
milió anual durant un període consecutiu de cinc anys.

4a. Té més de 100.000 habitants i registra més de 600.000 pernoctacions l'any immediatament anterior.

5a. Disposa d'una zona portuària on operen creuers turístics i acredita l'arribada per aquest mitjà de transport de més de 400.000 
passatgers en el darrer any.

2. Els ajuntaments dels municipis que compleixin alguna de les condicions de l'apartat 1 poden optar per acollir-se a l'excepció de 
municipi turístic, a l'efecte dels horaris comercials, mitjançant la presentació d'una proposta fonamentada, aprovada pel ple de
l'ajuntament, que ha d'especificar si l'excepció es demana per a la totalitat del municipi o només per a una part, i indicar el període de 
l'any al qual se circumscriu la sol·licitud, la franja horària d'obertura diària sol·licitada i el període de vigència de l'excepció, que no pot 
ésser superior a quatre anys. A aquesta proposta s'hi han d'adjuntar els informes següents:



Regulació a Catalunya  

‘

L’

a) Informe de la cambra de comerç de l'àmbit territorial afectat.

b) Informe de les organitzacions empresarials representatives del sector del comerç, i també de les associacions o agrupacions de 
comerciants detallistes representatives al municipi o a les zones afectades. Si no hi ha associacions o organitzacions de comerciants de 
caràcter local es poden aportar informes d'entitats patronals de caràcter supramunicipal, i, si tampoc no n'hi ha, d'entitats de caràcter 
general.

c) Informe de les agrupacions de consumidors i usuaris, en l'àmbit territorial afectat.

d) Informe de les organitzacions sindicals en l'àmbit territorial afectat.

3. La determinació d'un municipi com a turístic, a l'efecte dels horaris comercials, s'ha de circumscriure al període estacional de l'any en 
què el municipi incrementa la població, d'acord amb els paràmetres de l'apartat 1. En la circumstància a què fa referència l'apartat 1.b.2a, 
la determinació del municipi com a turístic, a l'efecte dels horaris comercials, s'entén referida a les dates en què se celebra 
l'esdeveniment.

4. La direcció general competent en matèria de comerç és l'òrgan a qui correspon d'aprovar o de denegar la proposta a què fa referència 
l'apartat 2 i, si s'escau, de modificar-la en els termes que consideri pertinents, amb l'informe previ preceptiu de la direcció general 
competent en matèria de turisme. La resolució que aprova, denega o modifica la proposta ha d'ésser publicada en el butlletí oficial de la 
província.

5. La proposta a què fa referència l'apartat 2 es considera denegada si no s'adopta cap resolució expressa en el termini de tres mesos, a 
comptar de la presentació de la proposta.

6. La condició de municipi turístic pot ésser prorrogada successivament per períodes de quatre anys mitjançant la presentació a la direcció 
general competent en matèria de comerç, abans que s'exhaureixi el termini de vigència, d'una nova proposta que fonamenti que 
continuen vigents els requisits que van determinar inicialment la qualificació de municipi turístic a l'efecte dels horaris comercials. 
Aquesta nova proposta es considera denegada si no s'adopta cap resolució expressa en el termini de tres mesos a comptar de la
presentació.



Conclusions entorn legal

‘

A continuació es presenten les principals conclusions de la situació jurídica d’obertura els diumenges 

La Normativa 
autonòmica permet 
obrir  10 festius per 
any. Alguns punts 

estan suspesos per 
recurs 

d'inconstitucionalitat 

Tot i que hi ha punts de la 
llei de comerç en 

suspensió per 
interposició de recurs 

d'inconstitucionalitat, no 
afecta a la regulació dels 

municipis turístics a 
Catalunya que es 

regeixen per l'article 38 
de la llei autonòmica.

Al proper 3 d’agost deixa 
d’estar en vigor la 
normativa vigent a 

Catalunya i hi hauria 
d’haver una normativa 
autonòmica en aquesta 
data o entrarà en vigor 

l’estatal amb menys 
restriccions 

Regulat per 
l’article  38  de la 
llei 18/ 2017 de 
l’1 d'agost de la 
Generalitat de 

Catalunya, on hi 
ha certes 

restriccions 

La normativa 
Espanyola permet 

fins a 12 i hi ha 
autonomies 

(Madrid) amb 
llibertat total 

La normativa 
estatal no posa cap 

restricció a la 
llibertat total 
d’horaris dels 

municipis turístics 

Municipis no turístics Municipis turístics



Els factors clau, benchmark 
municipis



Factors clau 

A continuació s’analitzaran els factors clau d’èxit d'obertura als diumenges en diversos municipis i es dibuixarà una matriu 

1. Grau de capitalitat comercial
2. Mix comercial de ciutat
3. Atracció turística
4. Població estacional
5. Accessibilitat i aparcament 

Una vegada determinats els factors, es dibuixarà un “mapa de factors clau” on s’estimarà el nivell d’èxit en relació a cada factor per tal 
poder comparar Vilanova amb altres municipis. A continuació es pot veure el model de la matriu.



Factors clau 

‘

A més de Vilanova, es presenten a continuació alguns municipis autoritzats per obrir els diumenges a Catalunya, dels qual s’han 
seleccionat 5 per fer un benchmark amb Vilanova

• Calafell: Tot l’any
• Cunit: Tot l’any
• El Vendrell: Tot l’any (Permesa l’obertura entre les 7’00h i les 22’00h, llevat dels establiments situats en la zona delimitada per la 

línia fèrria que enllaça Tarragona i Barcelona i la línia marítim-terrestre que poden romandre oberts entre les 7’00h i les 24’00h)
• Cambrils: Tot l’any
• Castelldefels: Tot l’any
• Cubelles: Tot l’any
• Sant Pere de Ribes: Tot l’any
• Sitges: Tot l’any (permesa l’obertura entre les 7’00h i les 22’00h.
• Caldes d’Estrac: Tot l’any
• Calella: Tot l’any (permesa l’obertura entre les 7.00 h i les 22.00 h de l’1.11 al 30.4 i de les 7’00h a les 23’00 de l’1.5 al 31.10)
• Malgrat de Mar: Tot l’any (permesa l’obertura entre les 7’00h i les 23’00h)
• Pineda de Mar: Tot l’any
• Sant Andreu de Llavaneres: Tot l’any
• Ripoll: Tot l’any
• Altafulla: Tot l’any
• Creixell: Tot l’any
• Roda de Barà: Tot l’any
• Salou: Tot l’any (permesa l’obertura entre les 7’00 i les 22’00h de l’1 de novembre a l’últim dia de febrer i entre les 7’00h i les 

24’00h de l’1 de març al 31 d’octubre)
• Tarragona*:  Tot l’any (permesa l’obertura els dies festius entre les 9’00h i les 23’00h)
• Torredembarra Tot l’any



Factors clau 

‘

A la taula i gràfic de l’esquerra es pot observar
les dades d’elaboració pròpia obtingudes de la
direcció general de comerç pel que fa a al
densitat comercial dels municipis turístics.

S’observa que Vilanova es troba molt a prop de
la mitjana.

A la taula i al gràfic estan ordenats de més a
menys superfície comercial per a cada 1.000
habitants.

Les primeres posicions les ocupen municipis
turístics i costaners.

Comarca Municipi Població Establiments
Sup. Venda 

(m2)

establ.
/1.000 
hab.

m2/1.000 
hab.

Sup. 
Mitjana 

(m2)
Baix Penedès Vendrell, el 37.606 501 75.207 13,32 2000 150
Tarragonès Tarragona 134.515 1.770 265.232 13,16 1972 150
Tarragonès Roda de Berà 6.567 84 12.265 12,79 1868 146
Tarragonès Torredembarra 16.184 262 27.425 16,19 1695 105
Maresme Calella 19.069 384 31.720 20,14 1663 83
Garraf Sitges 29.307 533 47.467 18,19 1620 89
Ripollès Ripoll 10.686 167 17.074 15,63 1598 102
Garraf Vilanova i la Geltrú 67.086 894 97.365 13,33 1451 109
Maresme Malgrat de Mar 18.579 259 25.423 13,94 1368 98
Baix Camp Cambrils 33.898 464 44.954 13,69 1326 97
Tarragonès Salou 27.476 371 35.933 13,5 1308 97
Garraf Cubelles 15.329 124 19.988 8,09 1304 161
Garraf Sant Pere de Ribes 30.719 279 39.556 9,08 1288 142
Maresme Pineda de Mar 27.272 311 33.380 11,4 1224 107
Baix Penedès Calafell 26.538 315 32.116 11,87 1210 102
Baix Llobregat Castelldefels 67.004 678 72.236 10,12 1078 107
Maresme Sant Andreu de Llavaneres 10.968 94 10.781 8,57 983 115
Tarragonès Creixell 3.642 20 3.534 5,49 970 177
Maresme Caldes d'Estrac 2.982 23 995 7,71 334 43
Totals i mitjanes 585.427 7.533 892.651 12,868 1.525 118



Factors clau 

‘

La mateixa taula que a la pàgina anterior, s’ha
ordenat per nombre d’establiments per a cada 1.000
habitants.

En aquest cas l’ordre no és el mateix atès que depèn
de la mida mitjana dels locals.

Calella o Sitges, mostren locals més petits que
Vilanova on les compres d’impuls de petits articles
relacionats amb el turisme i la pròpia estructura
urbanística condicionen la mida del local.

Comarca Municipi Població Establiments
Sup. Venda 

(m2)

establ.
/1.000 
hab.

m2/1.000 
hab.

Sup. 
Mitjana 

(m2)
Maresme Calella 19.069 384 31.720 20,14 1663 83
Garraf Sitges 29.307 533 47.467 18,19 1620 89
Tarragonès Torredembarra 16.184 262 27.425 16,19 1695 105
Ripollès Ripoll 10.686 167 17.074 15,63 1598 102
Maresme Malgrat de Mar 18.579 259 25.423 13,94 1368 98
Baix Camp Cambrils 33.898 464 44.954 13,69 1326 97
Tarragonès Salou 27.476 371 35.933 13,5 1308 97
Garraf Vilanova i la Geltrú 67.086 894 97.365 13,33 1451 109
Baix Penedès Vendrell, el 37.606 501 75.207 13,32 2000 150
Tarragonès Tarragona 134.515 1.770 265.232 13,16 1972 150
Tarragonès Roda de Berà 6.567 84 12.265 12,79 1868 146
Baix Penedès Calafell 26.538 315 32.116 11,87 1210 102
Maresme Pineda de Mar 27.272 311 33.380 11,4 1224 107
Baix Llobregat Castelldefels 67.004 678 72.236 10,12 1078 107
Garraf Sant Pere de Ribes 30.719 279 39.556 9,08 1288 142
Maresme Sant Andreu de Llavaneres 10.968 94 10.781 8,57 983 115
Garraf Cubelles 15.329 124 19.988 8,09 1304 161
Maresme Caldes d'Estrac 2.982 23 995 7,71 334 43
Tarragonès Creixell 3.642 20 3.534 5,49 970 177
Totals i mitjanes 585.427 7.533 892.651 12,868 1.525 118



Factors clau 

‘

Per a la realització d’un comparatiu 
més acurat, s’han escollit 5 
municipis que es compararan amb 
Vilanova,

 Sitges
 Salou 
 Castelldefels
 El Vendrell
 Cambrils 

Al quadres de l’esquerra mostren 
el mix comercial de cada municipi 
per sectors d’activitat.

En general no es detecten grans 
diferencies percentuals, tot i que el 
Vendrell i Vilanova mostren molta 
més oferta que la resta en 
equipament de la llar.

S’ha de considerar que el tipus 
d’oferta de moda no és la mateixa 
en municipis més turístics que en 
municipis amb capitalitat 
comercial. Els municipis més 
turístics tenen oferta més d’impuls 
i més orientada  al compra del 
visitant. Els municipis amb 
capitalitat tenen l’oferta més 
centrada en marques. 

Sitges

Castelldefels 

Cambrils  

Salou

El Vendrell

Vilanova i la Geltrú



Factors clau 

‘
Per tal de determinar el grau d’atractivitat comercial de cada
municipi s’han calculat els m2 der cada 1000 habitants de cada
sector d’activitat, entenent que el sector quotidià no és un factor
clau d’atractivitat. Per tant, com més alt el rati dels altres sectors,
més atractivitat comercial, distingint l’atractivitat del turisme, més
centrada en equipament de la persona i l'atractivitat de població
resident a l’entorn, més centrada, a més de l'equipament de la
persona, en equipament de llar.

 Els municipis més turístics tenen molta més oferta d’equipament
de la persona en m2, tot i que en format de petit comerç i amb
menys presència de marques.

 En Vendrell i Vilanova lideren l’equipament de la llar
 En lleure i cultura no s’observen grans diferències.



Factors clau 

‘

Altres dades interessants pel comparatiu es veure el grau
d’influència que pot tenir el turisme i la població estacional a
cada municipi.

Per a determinar el grau d’influència de la població estacional
s’ha utilitzat la ETCA (Estimacions de població estacional) que
constitueix una estimació de les càrregues de població que
suporta cada municipi i mesura el nombre de persones que hi
ha en un municipi de mitjana anual i trimestral. En el càlcul
s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o
relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi
treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps.

 Els municipis per sobre de 100 tenen un impacte positiu de la
població estacional, Salou quasi dobla la població del
municipi,

 Els municipis per sota de 100 tenen un impacte negatiu
(Castelldefels i Vilanova)

D’altra banda, per valorar l’impacte del turisme, s’ha elaborat la
taula i el gràfic on es poden veure les places hoteleres per cada
1.000 habitants

 Destaca molt per sobre de la mitjana Salou i Cambrils. A la
darrera posició es situa Vilanova

Comarca Municipi Població
Índex 

població 
estacional

Places 
Hoteleres

Places per 
1000/habitants

Garraf Sitges 29.307 107,70 4.832 164,88
Baix Camp Cambrils 33.898 120,30 8.207 242,11
Tarragonès Salou 27.476 183,80 29.962 1.090,48
Garraf Vilanova i la Geltrú 67.086 97,80 354 5,28
Baix Penedès Vendrell, el 37.606 111,00 2.563 68,15
Baix LlobregatCastelldefels 67.004 94,60 2.634 39,31



Factors clau 

‘

Amb les dades anteriors i d’altres que s’han estimat,
s’ha pogut realitzar un mapa de posicionament de cada
municipi en relació als factors clau que poden
determinar l’èxit de l’obertura en festius

Sembla que els municipis més turístics tindrien més
èxit en l’obertura en festius ates l’aprofitament de
l'augment de l'afluència, més centrada en compres
d’impuls i amb menys presència de marques.

Els altres municipis no tan orients al turisme i a la
població estacional, com és el cas de Vilanova,
fonamenten la seva atractivitat més en el sector de
llar, captant públic d’altres poblacions i es dona més
presència de marques al sector moda.

A la següent pàgina es pot veure la matriu dels factors
posicionant a cada municipi segons les dades que s’han
presentat fins ara i una estimació d’altres així com dels
resultats estimats de les obertures en diumenge.

Municipi
Mix 

comercial 
atractiu

Aparcament Accesibilitat
Eixos 

comercials 
definits

Pes de la 
temporada 

turisme

Atracció 
població 

estacional

Grau de 
capitalitat 
comercial

Èxit 
obertura 

festius
Salou 4 3 4 3 5 5 2 4
Cambrils 4 3 4 3 5 4 2 4
Sitges 4 3 4 4 5 4 4 4
Vendrell, el 3 3 4 4 4 4 4 3
Castelldefels 3 3 4 3 4 3 3 3
Vilanova i la Geltrú 3 3 4 4 4 3 4 3



Grau d’èxit d’obertura festius de 1 a 5

Va
lo

ra
ci

ó 
fa

ct
or

s 
cl

au
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e 
1 

a 
5

Grau de 
capitalitat 
comercial 

(àrea 
d’influència 
comercial)

Mix comercial 
no quotidià 

(Grau 
d’atractivitat 

turista-
visitant)

Nivell 
atracció 
turístic 

Nivell 
Població 

estacional
Accessibilitat i 

aparcament

Grau d’èxit d’obertura festius ( de 1 a 5)

Factors clau 

Salou, Cambrils, 
Sitges 

El Vendrell, 
Castelldefels,

Vilanova

El Vendrell, 
Castelldefels,

Vilanova, Salou, 
Cambrils, Sitges

Salou, Cambrils 

Castelldefels,

El Vendrell, 
Sitges,

Vilanova

Salou Salou

El Vendrell, 
Cambrils, Sitges

Castelldefels,
Vilanova

Cambrils, Sitges, 
El Vendrell

Castelldefels,
Vilanova

Salou, Cambrils, 
Sitges 

El Vendrell, 
Castelldefels,

Vilanova



Casuística del Municipi de 
Vilanova i la Geltrú



Vilanova i la Geltrú

‘

De l’estudi de la Diputació de Barcelona del clonatge comercial a Catalunya s'extreu el mix comercial total i per zones comercials
del municipi

Del mix comercial total destaquen per sobre la mitjana de Catalunya els
comerços de moda tot i que estan per sota d’altres municipis més turístics
com Salou o Cambrils. No obstant això, aquesta fortalesa en l’oferta de
moda pot ser important per l’atractivitat en diumenges de turisme i de
visitants d’un dia d’altres municipis.

D’altra banda, l’oferta de restauració es troba per sota de la mitjana, fet que
pot limitar l’afluència en diumenges.

A la següent pàgina es presenta el mix per carrers

Els establiments comercials del barri de Mar i els delimitats per la ronda d'Europa, carrer de la Piera i els polígons Les Roquetes,
Santa Magdalena i Masia en Barreres, podran obrir els diumenges i festius durant la temporada d'estiu i la resta de l'any.

La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha dictaminat positivament la sol·licitud que va aprovar el Ple de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 5 de març de 2018, per tal d'ampliar la zona turística de la ciutat a efectes d'horaris
comercials.

També s'ha concedit que els establiments situats a la zona formada pel barri de Mar, delimitada per la línia del ferrocarril a més de
la ronda d'Europa, el carrer de la Piera, la ronda Ibèrica, la rambla Sant Jordi, el carrer dels Crespellins i l'avinguda de Vilafranca del
Penedès, fins l'enllaç amb la C-31, incloent els polígons de Les Roquetes, Santa Magdalena i Masia en Barreres, puguin emprar, si
així ho desitgen, un màxim de 75 hores setmanals d'obertura

De la web de l'Ajuntament s’extreu la següent informació en relació a l’obertura als diumenges al municipi 



Vilanova i la Geltrú

‘



Vilanova i la Geltrú (zones obertura en diumenge) 

‘



Estudi d’ingressos i costos 
incrementals, aportació al 
resultat 



Ingressos i costos incrementals 

‘

Al quadre de sobre es pot observar un compte de resultat tipus d’una botiga d’uns 100 m2 del sector moda. Les premisses 
per a elaborar el compte de resultats han estat les següents,

1. Es considera un marge brut del 45%
2. Per a la facturació anual s’ha considerat una venda anual de 2.000 € per m2
3. Es considera una jornada complerta de plantilla i algunes hores extres
4. Els costos incrementals d’obertura als diumenges es consideren només a les partides de personal i d’energia atès que 

la resta de costos es mantenen tant si s’obre el diumenge com si no
5. El ingressos incrementals en aquest escenari es consideren amb una facturació als diumenges equivalent a la 

facturació mitjana de la resta de dies
6. Al benefici abans d’impostos no es consideren les amortitzacions però en cas de que la inversió no estigui amortitzada 

hi haurien de ser 

Concepte Import
Ingressos 

incrementals
Costos 

incrementals

Compte de 
resultat 

incremental
Vendes anuals estimades 200.000,00 36.491,23 236.491,23
Compres 110.000,00 20.070,18 130.070,18
Marge Brut 90.000,00 106.421,05
Personal 28.000,00 10.982,40 38.982,40
Subministraments 6.000,00 510,88 6.510,88
Gestories i altres 4.500,00 4.500,00
Comunicació 5.000,00 5.000,00
Impostos assegurances etc.. 4.500,00 4.500,00
Lloguer 24.000,00 24.000,00
Total despeses 72.000,00 83.493,28
EBIDTA 18.000,00 22.927,78
Despeses financeres 3.000,00 3.547,37
Benefici abans d'impostos 15.000,00 19.380,41



Ingressos i costos incrementals 

‘

Dies obertura any 285
Vendes anuals 200.000,00
Mitjana venda diària 701,75
Diumenges oberts 52
Facturació addicional 36.491,23

Sou brut any 20.000,00
Seguretat social empresa 6.400,00
Cost empresa any 26.400,00
Hores treballades any 1.750,00
Cost Hora/any 15,09
Diumenges oberts 52,00
Hores per diumenge 8,00
Hores totals en diumenge 416
Plus per hores diumenge 75%
Cost hora Diumenge 26,4
Costos ma d'obra addicional 10.982,40
Cost estimat anual energia 4.000,00
Cost diari 14,04
% cost potència 30%
Cost diari energia per diumenge 9,82
Cost energia addicional 510,88

Ingressos incrementals

Costos incrementals

 Al quadre de sobre es pot veure el detall
del càlculs dels ingressos i els costos
incrementals. La ma d’obra s’ha calculat
en el pitjor escenari d’un increment del
75% del cost per assistir el diumenge i en
8 hores d'obertura. En un altre escenari
s’ha considerat el cost de ma d’obra al
50%, menys hores i menys cost.

 L’energia s’ha estimat tenint en compte
que el factor potencia es fix i no es
incremental i que pot ser un 30% de la
factura.

 Pel que fa als ingressos que els diumenges
es facturaria la mitjana daria de la resta
de l’any

Al gràfic de sobre s’observa quin seria el resultat d’obrir el diumenge en
funció d’una facturació determinada per diumenge i considerant l'obertura
dels 52 diumenges en dos opcions de cost màxim i mínim de ma d’obra.
 Si no es factura res, les pèrdues correspondrien a l’import dels costos

incrementals i es restaria resultat (veure eix horitzontal)
 A partir d’una facturació de 400 € per diumenge, els ingressos

s'equiparen als costos i es pot dir que és el punt mort, on no hi ha ni
benefici ni pèrdua. Amb un cost de ma d’obra més baix el punt mort es
situa en menys de 300 €

 A partir d’aquesta xifra, sempre hi haurà una aportació positiva al
benefici.

 S’ha situat una aportació al benefici positiva màxima corresponent a una
venda de 1.000 per a cada diumenge on l’aportació al marge seria de
17.000 € anuals.



Resultats enquestes 
Vilanova i la Geltrú i 
municipis d’influència



Resultats enquestes 

‘

S’han realitzat enquestes per part d’una empresa especialitzada a la mateixa població de Vilanova i a les poblacions de Vilafranca, Igualada i
Manresa. Els principals resultats s’exposen a continuació,



Resultats enquestes 

‘



Resultats enquestes 

‘



Resultats enquestes 

‘



Estimació vendes 
diumenges, possibles 
escenaris 



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris ( impacte àrea d’influència)  

‘

Amb les dades que ha ofert l’anterior estudi de mercat, s’ha
elaborat el quadre de l’esquerra on es pretén estimar una xifra de
vendes potencial el diumenge

A la suma de les poblacions de Manresa, Igualada i Vilafranca, se li
sumen uns 100.000 habitants més que corresponen a l'àrea
d’influència directe d’aquestes poblacions i 40.000 corresponents
a l’àrea d’influències de 10 minuts (Veure detall a les següents
pàgines). D’aquesta darrera àrea no hi ha dades dels hàbits i
s’estimen augmentant la freqüència i baixant la despesa mitjana.

Un 63% d’aquest habitants visita Vilanova de mitjana 7 vegades
l’any. Això genera un total de quasi 700.000 vistes per any

Un 20% dels visitants diu que compraria en diumenge de forma
habitual, pel que s’ha considerat que ho farà una de cada dues
visites

Un 54% diu que farà de forma ocasional, pel que s’ha considerat
una de cada 7 visites

La despesa mitjana per visita és la dada més incerta atès que
depèn de molts factors. S’ha de tenir en compte que
probablement la majoria siguin compres d’impuls no planificades
el que fa baixar la despesa mitjana. També s’ha de tenir en
compte que s’ha considerat la despesa per persona (visitant) i no
per unitat familiar o unitat de consum. S’ha establert un rang
d’entre 25 € i 50 €

Una vegada definides les anteriors variables, es pot estimar que
l’impacte de les compres en diumenge pot oscil·lar entre els 6,5 i
12,5 milions d’euros anuals, molt condicionat a la despesa mitjana
real per persona

Concepte
Manresa, 
Igualada i 
vilafranca 

Àrea directe 
d'aquests 
municpis

Àrea 
dinfluència 
immediata 
Vilanova

Total

Població Manresa 75.152 75.152
Població Igualada 39.316 39.316
Població Vilafranca 39.532 39.532
Resta altres municìpis àrea dels anteriors ( població 
aproximada) 100.000 40.000 140.000
Àrea d'influència immediata Vilanova 0
Total Població 154.000 100.000 40.000 294.000
% que visita la costa del garraf 67,80% 67,80% 100,00%
% que visita Vilanova i la Geltrú 92,40% 92,40% 100,00%
% que visista Vilanova i la Geltrú final 62,65% 62,65% 100,00%
Persones que visiten clients únics 96.477 62.647 40.000
Visites darrers 5 anys 36 37
Visites anuals 7,20 7,40 15,00
Visites/any 694.632 463.589 600.000 1.758.221
% de compradors recurrents ( Es suposa una de cada 
dos estades) 19,50% 19,50% 20,00%
% de compradors ocasionals ( Es suposa una de cada 7 
estades) 53,90% 53,90% 50,00%
Actes de compra potencials 121.213 80.896 102.857 304.967
Tiquet mitjà per persona Escenari 1 25 25 15
Tiquet mitjà per persona Escenari 2 50 50 25
Estimació vendes escenari 1 3.030.333 2.022.408 1.542.857 6.595.598
Estimació vendes escenari 2 6.060.666 4.044.816 2.571.429 12.676.911

Rang de vendes estimat en 
diumenges entre 6,5 i 12,5 milions 

€ anuals.

La variable més incerta és la 
despesa mitjana per persona que 
s'estima en un rang d’entre 25 i 50 

€ per visita  



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris 

El plànol de sobre mostra una estimació de la població dels tres municipis
estudiats afegint els municipis de l’àrea d’influència. S’ha elaborat seguint l’eix
de la C-15, principal via d’accés a Vilanova per a la seva àrea d’influència. S’ha
considerat afegir els 100.000 habitants addicionals (a Manresa, Igualada i
Vilafranca) a mode orientatiu tenint en compte que la població total de l'àrea
s’estima en 251.000 habitants i que en tan sols els municipis del quadre de
l'esquerra ja es superen els 50.000

Municipi Població
Canyelles 4.647
Capellades 5.293
Pobla de Claramunt, la 2.193
Sant Fruitós de Bages 8.703
Sant Joan de Vilatorrada 10.936
Sant Pere de Riudebitlles 2.368
Sant Salvador de Guardiola 3.179
Torre de Claramunt, la 3.714
Vallbona d'Anoia 1.373
Vilanova del Camí 12.458
Total 54.864



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris 

D’informació procedents del estudi d’isòcrones realitzat el 2017 s’ha extret la població a 10 minuts ( quadre de l’esquerra)
El gràfic de la dreta mostra el resultat de l’estudi de mercat realitzat el 2013 en relació a la procedència dels compradors de
Vilanova i la Geltrú.



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris ( impacte sectors d’activitat)  

‘

L’estudi de mercat també ha ofert dades definint la intenció de compra per sector d’activitat. Amb aquestes dades, s’ha elaborat el
quadre de sobre on, en funció dels dos escenaris presentats, s’indica el potencial percentatge d’increment si s'obrís el diumenge en
relació a les vendes potencials estimades de cada sector. El sector més beneficiat seria el d’equipament de la persona, seguit
d’alimentació i d’articles de la llar a bastanta distància.

A aquesta xifres s’hauria d’afegir el potencial increment que es doni d’un augment de consum dels propis habitants de Vilanova. En
aquest cas és més difícil estimar xifres tenint en compte que la despesa podria no incrementar-se i es podria repartir en tot l’any. No
obstant això, analitzant les dades de l’estudi de mercat, es dona una fuga de compra al sector moda de Vilanova que s’ha establert en un
32,40% (veure quadre de sota). Caldrà veure si l’obertura en diumenge redueix, o no, la fuga de compra. En cas afirmatiu, s’hauria
d’incrementar el percentatge d’augment de vendes al quadre de sobre.

Consum potencial moda 38.402.709,84
Venda hipotètica m2/any 2.375,96
Fuga de compra estimada 32,40%
Consum població estimat 25.960.231,85
Fuga de compra en valor abosolut moda 12.442.477,99
Venda m2/any considerant fuga de compra 1.606,15

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 1 Escenari 2
Vendes incrementals 3.237.103 6.221.797 2.508.755 4.821.892 849.740 1.633.222
Vendes potencials 38.402.710 38.402.710 152.000.000 152.000.000 32.476.800 32.476.800
Estimació increment 
sobre vendes 
potencials 

8,43% 16,20% 1,65% 3,17% 2,62% 5,03%

Moda, calçat i 
complements 

Alimentació Artícles de la llar
Concepte 



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris (anàlisi costos / ingressos 
incrementals) 

‘

Venda per 
diumenge

Facturació 
addicional 

anual

Aportació al 
resultat 

escenari 1

Aportació al 
resultat 

escenari 2

% increment 
sobre 

facturació 
actual

0 0,00 -11.493 -6.002 0,00%
300 15.600,00 -4.473 1.018 7,80%
400 20.800,00 -2.133 3.358 10,40%
500 26.000,00 207 5.698 13,00%
600 31.200,00 2.547 8.038 15,60%
700 36.400,00 4.887 10.378 18,20%
800 41.600,00 7.227 12.718 20,80%
900 46.800,00 9.567 15.058 23,40%

1.000 52.000,00 11.907 17.398 26,00%

En l’apartat corresponent s’ha fet l’estudi d’ingressos i costos
incrementals en el supòsit d’una botiga del sector de l’equipament
de la persona.

Al quadre de l’esquerra mostra dues columnes, en la que en
l’escenari 1 es veu l’aportació al resultat d’obrir en diumenges en
funció d’una facturació per diumenge i d’un cost màxim de ma
d’obra (Increment del 75% del salari i 8 hores d’obertura)

A l’escenari 2 es veu l’aportació al marge si els costos de ma d'obra
es redueixen a la meitat. (menys bonificació/menys hores)

A l’escenari 2 ja no hi ha pèrdues a partir d’un increment de la
facturació del 7,8%. A l’escenari 1 hi ha d'haver un increment d’un
13% per a començar a guanyar.

Tal i com s’ha vist a l'anterior pàgina, l’augment de vendes podria
oscil·lar entre el 8 % i el 16 % al sector moda només tenint en
compte el client de fora , pel que sembla que hi hauria rendibilitat,
tot i que no molt evident, en obrir els diumenges. La rendibilitat
dependrà de diferents variables que de moment s’han de veure com
es desenvolupen a la realitat,

1. Quina serà la despesa mitjana dels visitants de fora de Vilanova?
2. Quin percentatge de fuga de compra es pot evitar obrint els

diumenges?
3. La capacitat d’atracció de cada negoci i els seus costos

incrementals interns



Conclusions i recomanacions 



Conclusions Antecedents  i comportament del consumidor  

‘

A continuació es presenten les principals conclusions dels estudis aportats 

Grans 
empreses

Petit i 
mitjà 

comerç

Treballadors  
i Creació 

d’ocupació 

Consumidor

Impacte 
econòmic

En general es mostren a favor, tenen recursos humans i materials suficients i l’obertura en 
diumenge els hi suposa ampliar quota de mercat. Veuen una oportunitat en el creixement de 
famílies monoparentals o parelles . El països Europeus amb més PIB per càpita tenen més 
llibertat d’horaris.  

Majoritàriament l’opinió tradicional ha estat en contra de la liberalització d’horaris . No veuen 
un augment del consum, ni més ocupació , ni  una atracció especial a nivell turístic, ni la 
possibilitat de conciliar. Creuen que els únics afavorits serien els grans operadors comercials . No 
obstant  això i en l'actualitat post pandèmica es veu una clara motivació a l’obertura tal i com 
s’ha proposat  a la ciutat de Barcelona  tot i que la intenció principal és captar compres 
provinents dels turistes. Sitges també esta optant per una ampliació d’horari.

Segons les xifres de Madrid, l’impacte econòmic ha estat positiu.  Alguns estudis parlen d’un 
possible augment de vendes i d’altres d’una redistribució de la despesa. Aquest punt no està 
empíricament provat amb certesa tot i que una simulació a Barcelona mostra un augment de 
vendes no molt rellevant i un 35% dels comerços que ha obert en diumenge a Barcelona, els 
ingressos han estat superiors a la despesa. Sembla clar, doncs, que pel factor turisme/visitant, 
l’obertura en festius generaria més vendes. El països Europeus amb més PIB per càpita tenen més 
llibertat d’horaris. 

Segons l’estudi de l’ANGED, el impacte de la desregulació a l’ocupació ha estat positiu a Madrid. 
D’altra banda, pot representar més oportunitats per a la gent jove però pot reduir els nivells de 
conciliació. Altres estudis parlen que els efectes nets sobre l’ocupació serien nuls o negatius.  
L'opinió general dels treballadors actuals és de no obrir els diumenges.    

Opinió molt dividida, no hi ha un guanyador clar. Més o menys la meitat consideren necessària 
una regulació i l’altra meitat  consideren que cal donar total llibertat als comerços.  A nivell 
Europeu no es dona una fragmentació tant elevada,  essent l'opció guanyadora que es permeti 
obrir en diumenges. 



Conclusions estudi altres municipis 

‘

S’han estimat els factors clau d’èxit d'obertura als diumenges en
diversos municipis

1. Grau de capitalitat comercial
2. Mix comercial de ciutat
3. Atracció turística
4. Població estacional
5. Accessibilitat i aparcament 

S’ha dibuixat un mapa de posicionament de cada municipi en
relació als factors clau que poden permetre estimar l’èxit de
l’obertura en festius

Els municipis més turístics tenen molta més oferta d’equipament
de la persona en m2, tot i que en format de petit comerç i amb
menys presència de marques. El Vendrell i Vilanova lideren
l’equipament de la llar

Sembla que els municipis més turístics tindrien més èxit en
l’obertura en festius ates l’aprofitament de l'augment de
l'afluència, més centrada en compres d’impuls i amb menys
presència de marques.

Els altres municipis no tan orientats al turisme i a la població
estacional, com és el cas de Vilanova, fonamenten la seva
atractivitat més en el sector de llar, captant públic d’altres
poblacions i es dona més presència de marques al sector moda.

Vilanova es situaria en un mix de dos conceptes, 
d’una banda atracció turística, especialment d’un 
dia i nacional, i d'altra banda atracció comercial , 
entrada en una àrea d’influència amplia i una bona 
oferta de marques. En línia amb aquesta definició 
es va generar un concepte clau al pla estratègic 
elaborat al 2019



Conclusions ingressos i costos incrementals 

‘

Dies obertura any 285
Vendes anuals 200.000,00
Mitjana venda diària 701,75
Diumenges oberts 52
Facturació addicional 36.491,23

Sou brut any 20.000,00
Seguretat social empresa 6.400,00
Cost empresa any 26.400,00
Hores treballades any 1.750,00
Cost Hora/any 15,09
Diumenges oberts 52,00
Hores per diumenge 8,00
Hores totals en diumenge 416
Plus per hores diumenge 75%
Cost hora Diumenge 26,4
Costos ma d'obra addicional 10.982,40
Cost estimat anual energia 4.000,00
Cost diari 14,04
% cost potència 30%
Cost diari energia per diumenge 9,82
Cost energia addicional 510,88

Ingressos incrementals

Costos incrementals

 Al quadre de sobre es pot veure el detall del
càlculs dels ingressos i els costos
incrementals d’una botiga tipus de 100 m2
del sector moda . La ma d’obra s’ha calculat
en el pitjor escenari d’un increment del 75%
del cost per assistir el diumenge i en 8 hores
d'obertura. En un altre escenari s’ha
considerat el cost de ma d’obra al 50%,
considerant menys hores i menys cost per
hora.

 L’energia s’ha estimat tenint en compte que
el factor potencia es fix i no es incremental i
que pot ser un 30% de la factura.

 Pel que fa als ingressos s’estima que els
diumenges es facturaria la mitjana daria de
la resta de l’any

Al gràfic de sobre s’observa quin seria el resultat d’obrir el diumenge en
funció d’una facturació determinada per diumenge i considerant l'obertura
dels 52 diumenges en dos opcions de cost màxim i mínim de ma d’obra.
 Si no es factura res, les pèrdues correspondrien a l’import dels costos

incrementals i es restaria resultat (veure eix horitzontal)
 A partir d’una facturació de 400 € per diumenge, els ingressos

s'equiparen als costos i es pot dir que és el punt mort, on no hi ha ni
benefici ni pèrdua. Amb un cost de ma d’obra més baix el punt mort es
situa en menys de 300 €

 A partir d’aquesta xifra, sempre hi haurà una aportació positiva al
benefici.

 S’ha situat una aportació al benefici positiva màxima corresponent a una
venda de 1.000 € per a cada diumenge on l’aportació al marge seria de
17.000 € anuals.



Conclusions enquestes a residents de Vilanova, Vilafranca, igualada i Manresa

‘

El 38% de la població 
de Vilanova diu 

comprar un cop al mes 
en diumenge 

1/3 de la població de 
Vilanova es posiciona 

en contra d’obrir el 
diumenge, un 45% a 

favor i la resta 
indiferent  

El 67% dels que estan 
en contra d'obrir el 

diumenge, comprarien 
a botigues 

d’alimentació si 
estesin obertes

El 63% dels residents a 
Vilafranca, Igualada i 
Manresa han visitat 

Vilanova una mitjana 
de 7 vegades per any



Conclusions enquestes a residents de Vilafranca, igualada i Manresa

‘

El 54% dels residents a 
Vilafranca, Igualada i 
Manresa es posiciona 

a favor de que 
Vilanova obri en 

diumenge

El 73% dels residents a 
Vilafranca, Igualada i 

Manresa comprarien a 
Vilanova en cas 

d’obertura el 
diumenge 

Un 90% dels habitants 
de Vilafranca, Igualada 
i Manresa que no han 
visitat el Garraf creuen 

que el visitaran els 
propers 2 anys . El que 

vol dir que hi ha 
mercat potencial 



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris ( impacte àrea d’influència)  

‘

Amb les dades que ha ofert l’anterior estudi de mercat, s’ha
elaborat el quadre de l’esquerra on es pretén estimar una xifra de
vendes potencial el diumenge

A la suma de les poblacions de Manresa, Igualada i Vilafranca, se li
agreguen uns 100.000 habitants més que corresponen a l'àrea
d’influència directe d’aquestes poblacions i 40.000 corresponents
a l’àrea d’influència de 10 minuts. D’aquesta darrera àrea no hi ha
dades dels hàbits i s’estimen augmentant la freqüència i baixant la
despesa mitjana.

Un 63% d’aquest habitants visita Vilanova de mitjana 7 vegades
l’any. Això genera un total de quasi 700.000 vistes per any
procedents d’aquests municipis.

Un 20% dels visitants diu que compraria en diumenge de forma
habitual, pel que s’ha considerat que ho farà una de cada dues
visites.

Un 54% diu que farà de forma ocasional, pel que s’ha considerat
una de cada 7 visites.

La despesa mitjana per visita és la dada més incerta atès que
depèn de molts factors. S’ha de tenir en compte que
probablement moltes compres siguin d’impuls no planificades, el
que fa baixar la despesa mitjana. També s’ha de tenir en compte
que s’ha considerat la despesa per persona (visitant) i no per
unitat familiar o unitat de consum. S’ha establert un rang d’entre
25 € i 50 €.

Una vegada definides les anteriors variables, es pot estimar que
l’impacte de les compres en diumenge pot oscil·lar entre els 6,5 i
12,5 milions d’euros anuals, molt condicionat a la despesa mitjana
real per persona.

Concepte
Manresa, 
Igualada i 
vilafranca 

Àrea directe 
d'aquests 
municpis

Àrea 
dinfluència 
immediata 
Vilanova

Total

Població Manresa 75.152 75.152
Població Igualada 39.316 39.316
Població Vilafranca 39.532 39.532
Resta altres municìpis àrea dels anteriors ( població 
aproximada) 100.000 40.000 140.000
Àrea d'influència immediata Vilanova 0
Total Població 154.000 100.000 40.000 294.000
% que visita la costa del garraf 67,80% 67,80% 100,00%
% que visita Vilanova i la Geltrú 92,40% 92,40% 100,00%
% que visista Vilanova i la Geltrú final 62,65% 62,65% 100,00%
Persones que visiten clients únics 96.477 62.647 40.000
Visites darrers 5 anys 36 37
Visites anuals 7,20 7,40 15,00
Visites/any 694.632 463.589 600.000 1.758.221
% de compradors recurrents ( Es suposa una de cada 
dos estades) 19,50% 19,50% 20,00%
% de compradors ocasionals ( Es suposa una de cada 7 
estades) 53,90% 53,90% 50,00%
Actes de compra potencials 121.213 80.896 102.857 304.967
Tiquet mitjà per persona Escenari 1 25 25 15
Tiquet mitjà per persona Escenari 2 50 50 25
Estimació vendes escenari 1 3.030.333 2.022.408 1.542.857 6.595.598
Estimació vendes escenari 2 6.060.666 4.044.816 2.571.429 12.676.911

Rang de vendes estimat en 
diumenges entre 6,5 i 12,5 milions 

€ anuals.

La variable més incerta és la 
despesa mitjana per persona que 
s'estima en un rang d’entre 25 i 50 

€ per visita  



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris ( impacte sectors d’activitat)  

‘

L’estudi de mercat també ha ofert dades definint la intenció de compra per sector d’activitat. Amb aquestes dades, s’ha elaborat el
quadre de sobre on, en funció dels dos escenaris presentats, s’indica el potencial percentatge d’increment si s'obrís el diumenge en
relació a les vendes potencials estimades de cada sector. El sector més beneficiat seria el d’equipament de la persona, seguit
d’alimentació i d’articles de la llar a bastanta distància.

A aquesta xifres s’hauria d’afegir el potencial increment que es doni d’un augment de consum dels propis habitants de Vilanova. En
aquest cas és més difícil estimar xifres tenint en compte que la despesa podria no incrementar-se i es podria repartir en tot l’any. No
obstant això, analitzant les dades de l’estudi de mercat, es dona una fuga de compra al sector moda de Vilanova que s’ha establert en un
32,40% Caldrà veure si l’obertura en diumenge redueix, o no, la fuga de compra. En cas afirmatiu, s’hauria d’incrementar el percentatge
d’augment de vendes al quadre de sobre.

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 1 Escenari 2
Vendes incrementals 3.237.103 6.221.797 2.508.755 4.821.892 849.740 1.633.222
Vendes potencials 38.402.710 38.402.710 152.000.000 152.000.000 32.476.800 32.476.800
Estimació increment 
sobre vendes 
potencials 

8,43% 16,20% 1,65% 3,17% 2,62% 5,03%

Moda, calçat i 
complements 

Alimentació Artícles de la llar
Concepte 



Estimació vendes en els diumenges, possibles escenaris (anàlisi costos / ingressos 
incrementals) 

‘

Venda per 
diumenge

Facturació 
addicional 

anual

Aportació al 
resultat 

escenari 1

Aportació al 
resultat 

escenari 2

% increment 
sobre 

facturació 
actual

0 0,00 -11.493 -6.002 0,00%
300 15.600,00 -4.473 1.018 7,80%
400 20.800,00 -2.133 3.358 10,40%
500 26.000,00 207 5.698 13,00%
600 31.200,00 2.547 8.038 15,60%
700 36.400,00 4.887 10.378 18,20%
800 41.600,00 7.227 12.718 20,80%
900 46.800,00 9.567 15.058 23,40%

1.000 52.000,00 11.907 17.398 26,00%

En l’apartat corresponent s’ha fet l’estudi d’ingressos i costos
incrementals en el supòsit d’una botiga del sector de l’equipament
de la persona.

Al quadre de l’esquerra mostra dues columnes, en la que en
l’escenari 1 es veu l’aportació al resultat d’obrir en diumenges en
funció d’una facturació per diumenge i d’un cost màxim de ma
d’obra (Increment del 75% del salari i 8 hores d’obertura)

A l’escenari 2 es veu l’aportació al marge si els costos de ma d'obra
es redueixen a la meitat. (menys bonificació/menys hores)

A l’escenari 2 ja no hi ha pèrdues a partir d’un increment de la
facturació del 7,8%. A l’escenari 1 hi ha d'haver un increment d’un
13% per a començar a guanyar.

Tal i com s’ha vist a l'anterior pàgina, l’augment de vendes podria
oscil·lar entre el 8 % i el 16 % al sector moda només tenint en
compte el client de fora, pel que sembla que hi hauria rendibilitat en
obrir els diumenges, especialment en un escenari de costos reduïts
de ma d'obra,. La rendibilitat dependrà de diferents variables que de
moment s’han de veure com es desenvolupen a la realitat,

1. Quina serà la despesa mitjana dels visitants de fora de Vilanova?
2. Quin percentatge de fuga de compra es pot evitar obrint els

diumenges?
3. La capacitat d’atracció de cada negoci i els seus costos

incrementals interns



Recomanacions

‘

Com a recomanació derivada de totes les conclusions de l’estudi, es planteja que el municipi faci extensiva l’autorització d’obertura als
diumenges a tota la Ciutat. Els principals motius són,

1. Acceptació majoritària de la població, tant de Vilanova com de l'àrea d’influència de la mesura d’obrir en diumenge.
2. El posicionament de Vilanova com a ciutat comercial es troba en un mix de capitalitat comercial i afluència de turisme de

cap de setmana. El mix comercial té suficient atractiu per a motivar compres en diumenge a tres públics ben definits.
1. Residents a Vilanova
2. Residents a l'àrea d’influència comercial
3. Residents a altres poblacions ( majoritàriament turistes, visitants d’un dia)

3. Els principals visitants provinents de l'àrea d’influència que marca l’eix de la C-15 (Vilafranca, Igualada i Manresa) mostren
predisposició de compra en diumenge a Vilanova. Un 63% hi realitza 7 vistes l’any.

4. Segons les hipòtesis plantejades a l’estudi, l'obertura en diumenges pot incrementar les vendes, especialment al sector de
l’equipament de la persona

5. Fins i tot el 67% dels entrevistats que no estan d'acord en obrir en diumenge, afirmen que comprarien productes
d’alimentació els diumenges.

6. La rendibilitat de la mesura despendrà dels costos i ingressos incrementals de cada comerç. Segons dades de l’estudi per
una botiga tipus del sector moda la mesura podria ser rendible a partir d’una venda d’entre 300 € i 400 € per diumenge (punt
mort). Aquest punt és molt particular de cada comerç i es recomana provar-ho per a determinar la rendibilitat real.

A nivell sectorial es presenten recomanacions per sectors.

• Equipament de la persona. Pot ser el més beneficiat en global, però caldrà veure la rendibilitat del petit comerç segons costos
i ingressos incrementals

• Equipament de la llar. Positiu per marques i grans superfícies augmentat l’atractivitat de Vilanova a la seva àrea d’influència.
• Quotidià alimentari. Clarament positiu per la demanda dels clients, fins i tot els que estan en contra de la mesura. Cal fer

menció que quan es va fer l’estudi de viabilitat del nou supermercat de Rocacrespa, actualment en licitació, els residents als
barris insistien en la necessitat d’obrir en diumenge.

Addicionalment als punts anteriors, caldrà fer una reflexió de si la mesura es limita a una simple extensió de l’autorització actual o bé es
defineix una estratègia de ciutat fent que l’obertura dels diumenges sigui un avantatge competitiu de Vilanova. En aquest sentit s’hauria
de buscar consens amb les principals associacions i generar una campanya especifica diferenciant la Ciutat amb el recolzament
institucional necessari.
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