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Pot semblar contradictori, però la ubicació física és molt

important per a l’èxit d’un negoci virtual. Podríem haver

iniciat Amazon.com en qualsevol lloc. Vam escollir Seattle

perquè reunia un rigorós conjunt de criteris:

• Calia un lloc amb molt talent tècnic.

• Calia una localització a prop d’una gran quantitat de

llibreries.

• I calia que fos un lloc agradable per viure:

els bons empleats no funcionen en llocs 

on no volen viure.
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Tenint en compte que el temps és un dels béns més

preuats, és normal que les empreses i els treballadors

valorin positivament un major accés a serveis.

L’accessibilitat en un curt espai de 

temps per comprar aliments, anar al 

gimnàs o diferents opcions de 

restauració, és un gran actiu per 

atraure noves empreses i satisfer 

les necessitats dels treballadors.
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En síntesi, la voluntat d’aquest treball és analitzar amb

detall l’atractivitat dels PAE de la Regió Metropolitana

de Barcelona en termes d’accessibilitat al comerç.



Vallès Occidental

Vallès Oriental

Maresme

Barcelonès

Baix Llobregat

Alt Penedès

Garraf
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Regió Metropolitana 
de Barcelona
7 Comarques

160 Municipis
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Regió Metropolitana 
de Barcelona

+1.000 Polígons 
d'Activitat Econòmica
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Regió Metropolitana 
de Barcelona

+126.000 Establiments 
Comercials 
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Comerços accessibles (1.500m) dels PAE
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Regió Metropolitana 
de Barcelona

TOP 20 
Polígons Atractius
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Regió Metropolitana 
de Barcelona

Accès a cultura 
i lleure
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Regió Metropolitana 
de Barcelona

Accès a hostaleria
i restauració
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Regió Metropolitana
de Barcelona

Àrea Llobregat
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Regió Metropolitana
de Barcelona

Àrea Besòs
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Escenaris de treball
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Escenaris de treball
Memento  Mori

Memento mori

Escenari d’èxit que pot caure amb facilitat en l’autocomplaença i la desídia si no opta per camins de millora

i perfeccionament. Els valors dels indicadors que el caracteritzen són:

Bona connexió 
en transport 

públic

Servei 
comercial 
proper

Nombre de 
treballadors 

elevat
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Escenaris de treball
Memento  Mori

Memento mori

Recomanacions (R) de treball:

R1. Es tracta d'un escenari en què, si bé la situació no és preocupant actualment,

se li ha de prestar una atenció adequada.

R2. L'existència de comerç actiu a una distància propera ofereix oportunitats

d’especialització en béns i serveis d’alt valor afegit que altres escenaris no

presenten.

R3. Cal estudiar la viabilitat de béns i serveis complementaris als ja existents per

acabar d’ocupar els locals buits o tancats propers a aquesta tipologia de PAE.
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Escenaris de treball
Vestit dels diumenges

Vestit dels diumenges

És aquella peça de roba que, de tan bona que és, la guardem a l’armari i només ens la posem en les

ocasions especials. Potser el que fa que les ocasions siguin especials és el vestit, però això no ho sabrem

fins que no ens el posem un dia de cada dia.

Bona connexió 
en transport 

públic

Servei 
comercial 
proper

Nombre de 
treballadors 

baix
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Escenaris de treball
Vestit dels diumenges

Vestit dels diumenges

Recomanacions de treball:

R1. Les agències i els actors de promoció econòmica han de prendre el

pols al comerç proper a aquestes zones industrials, ja que es poden

trobar en equilibris altament precaris.

R2. Estar molt atents. Qualsevol lleuger canvi pot desencadenar un

tancament important de comerços actius.
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Escenaris de treball
El cactus

El cactus

Els cactus sobreviuen sota un sol de justícia encara que no els reguin ni els oxigenin la terra. Hi ha polígons

empresarials que no estan ben connectats ni tenen serveis comercials propers i que, malgrat aquest entorn

hostil, sobreviuen.

Poca connexió 
en transport 

públic

Poc servei 
comercial 
proper

Nombre de 
treballadors 

elevat
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Escenaris de treball
El cactus

El cactus

En aquest escenari, en què la distància a les zones comercials és elevada

i amb una baixa connectivitat, cal:

R1. Estudiar la implantació de determinades activitats dins del mateix

PAE. Atès l’elevat nombre de treballadors que caracteritza aquest

escenari, és possible que es puguin oferir determinats béns i serveis a la

població flotant que es desplaça diàriament al municipi.
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Conclusions
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EL COMERÇ LOCAL ES POT BENEFICIAR DE L’ACTIVITAT DELS PAES TANT COM ELS 

PAES ES PODEN BENEFICIAR DE L’ACTIVITAT COMERCIAL

Conclusions
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EL COMERÇ LOCAL ES POT BENEFICIAR DE L’ACTIVITAT DELS PAES TANT COM ELS 

PAES ES PODEN BENEFICIAR DE L’ACTIVITAT COMERCIAL

Conclusions

ARA BÉ, CREAR AQUESTA SITUACIÓ 

DE WIN-WIN, REQUEREIX ALGUNS 

CANVIS
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CAL FACILITAR LA SINÈRGIA

SINÈRGIA 

PÚBLICO-PRIVADA

SINÈRGIA

PÚBLICA

SINÈRGIA 

PÚBLICO-PÚBLICA

Conclusions
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SINÈRGIA PÚBLICO-PRIVADA

Conclusions

Coordinats
(CENTRES COMERCIALS)

No-Coordinats
(EIXOS COMERCIALS)

Model Híbrid
(APEUS)
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SINÈRGIA PÚBLICA

Conclusions

GOVERNANÇA

ESTANCA

GOVERNANÇA

EN XARXA
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Conclusions

SINÈRGIA PÚBLICO-PÚBLICA



ECONOMIC OBSERVATORY
Mapping & Analyzing Retail Globally


