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 Guissona és un municipi de la Segarra amb més de 7.000 habitants que ha tingut un

comportament demogràfic positiu durant les darreres dècades. Aquest creixement s’ha

produït com a conseqüència dels fluxos migratoris extracomunitaris que han anat a

residir a Guissona cridats per l’oferta laboral.

 Té una base econòmica industrial (76% del VAB) i, en menor mesura, de serveis (20%

del VAB). Bona part d’aquesta fortalesa econòmica i demogràfica s’explica per la

presència de la cooperativa Grup Alimentari Guissona que reuneix tant una potent

activitat industrial com comercial.

 D’altra banda, Guissona és un municipi amb atractiu turístic, tant pel què fa al

patrimoni històric d’edificis i trama medievals del nucli antic com el patrimoni

arqueològic del passat romà de la ciutat.

 Avui l’oferta d’activitat als locals de planta baixa de la vila es composa d’uns 130

negocis, entre establiments comercials i empreses de serveis. A més, a Guissona s’hi

organitza un mercat setmanal.

 El teixit comercial compta amb una entitat participativa que agrupa una part dels

negocis: l’Associació de Botiguers i Comerciants de Guissona.



 Com en la majoria de viles petites del país, el comerç de Guissona ha patit l’impacte d’una sèrie de transformacions socials, econòmiques, de

model empresarial, … que han creat dinàmiques de canvi en l’estructura tradicional i esdevenen reptes ineludibles per al futur del comerç urbà:

 Tots aquests factors tenen un comportament ambivalent; d’una banda poden posar en risc la viabilitat dels negocis i debilitar el teixit de

comerços que tradicionalment ha omplert els locals en planta baixa dels principals eixos de la vila; però d’altra banda, molts d’aquests factors

poden esdevenir oportunitats i reptes per desenvolupar un nou model comercial i d’activitats empresarials en la ciutat amb un horitzó a mig o

llarg termini.

A més a més, la crisi COVID-19 ha accentuat l’impacte d’alguns d’aquests factors i les dificultats per als negocis comercials i de serveis basats en locals 

en planta baixa.

Tant l’Ajuntament com el sector comercial es proposen desenvolupar una estratègia per consolidar el teixit comercial i empresarial i afavorir 

l’arrelament de nous emprenedors que vulguin impulsar nous negocis comercials i de serveis en els locals de la vila. 

Aquesta estratègia de municipi obeeix al convenciment que cal reforçar els impactes positius que el comerç i les petites empreses generen per a la vila:

Justificació

• Aparició de nous formats comercials i noves formes de distribució

• Competència dels grans equipaments comercials perifèrics

• Esclat del comerç electrònic i les grans plataformes 

• Digitalització i omnicanalitat

• Nous hàbits de consum

• Poder d’atracció comercial dels nuclis urbans més importants

• Influència dels nous col·lectius de la immigració en l’oferta i la demanda comercial

Proveïment de productes i 
serveis als ciutadans

Afavoriment de la cohesió i 
les relacions socials

Impuls de la vida urbana i la 
revitalització de l’espai públic

Creació de llocs de treball i 
de riquesa local
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El pla ha de tenir en compte els següents elements:

Objectiu

• La realitat comercial, urbana, empresarial i turística de Guissona

 La situació del teixit comercial actual i l’experiència en les estratègies o accions realitzades anteriorment

 Les característiques socials, demogràfiques i territorials

 Els condicionats que introdueix la crisi del Covid-19

 La relació sinèrgica amb altres activitats de la ciutat: turisme, producció agroalimentària, etc.

• La participació, el consens i l’apoderament dels agents del comerç de la ciutat amb el lideratge inicial de l’Ajuntament

L’objectiu del treball és elaborar un pla estratègic per a la dinamització del comerç i de les activitats
empresarials en plantes baixes de Guissona per potenciar la seva sostenibilitat i per potenciar-ne les
seves funcions socials, econòmiques i urbanes.
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Fases del treball

Anàlisi de la situació actual 
del comerç

• Caracterització de l’oferta i de la 

demanda comercial

• Identificació de tendències i 

factors determinants resultat de 

la Covid-19

Diagnosi i definició 
del model comercial

• Valoració de capacitats i 

febleses, reptes i oportunitats  

del comerç a Guissona

• Definició del model comercial i 

d’activitat de serveis en plantes 

baixes

Estratègia per a l’any horitzó

• Identificació dels objectius i 

eixos estratègics del Pla

• Definició de les mesures

• Definició del model de 

governança                                                      

Procés participatiu 
al llarg del treball

1 2 3
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Fases del treball

S’han realitzat un total de 10 entrevistes a empresaris/professionals que regenten locals

comercials o de serveis en planta baixa.

Procés participatiu 
al llarg del treball

NOM CONTACTE ADREÇA Tipus d'establiments/Activitat

EIX 
COMERCIAL

Acadèmia Thames School Marta Farré c/ Bisbal, 33 Acadèmia d'idiomes i repassos

Carmangeria Marcel SCP Gina c/Botigues,7 Productes càrnics

Cal Meuet Gemma Solé c/ Fluvià, 15 Carnisseria, plats preparats i rostisseria 

L'Obrador Julia Sangés c/ Fluvià, 27 Taller de ceràmica

FORA DE L’EIX 
COMERCIAL

Pica Esports Óscar Pujadas c/ dels Llacs, 6 Roba i material esportiu

Centre Òptic Guissona Sergi Vila c/ Sant Pol, 17b Òptica i audiologia

Perruqueria Tània Tània Rodriguez Av. 11 de Setembre, 65 Perruqueria

Bellesa i salut Montse Vila Montse Vila c/ Sant Pol, 98 Estètica facial i corporal

Parramon Consulting Miquel Parramon Rbla. dels Segadors, 59 Serveis

BonArea Adrià Sanchez Vàries ubicacions Alimentació i altres
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Guissona és un municipi que ha anat prenent rellevància al mapa català des de finals dels anys ’80 gràcies a la construcció/millora dels eixos viaris

Font: IDESCAT
9

1. Caracterització del municipi
Localització i connectivitat viària

Es tracta d’un municipi ben situat logísticament.  La seva alta connectivitat amb Barcelona, Lleida i Andorra, unit amb l’oferta de BonArea, 
fa que sigui un lloc de parada habitual d’avituallament de queviures i per menjar.

 Guissona ha anat millorant en accessibilitat externa gràcies a la
construcció/millora d’eixos viaris d’alta capacitat com l’A-2, la C-25

 Ben connectada amb municipis veïns (Cervera, Tàrrega) per
carreteres L-310 i L-311

 Ben situada en el corredor de pas en les relacions entre Barcelona i
Tarragona amb Andorra i Pirineu Occidental,

La comunicació viària, juntament amb el desenvolupament de l’oferta del
Grup Guissona (compra de queviures a la Cooperativa, Buffet Lliure),
converteix Guissona en un punt potencial de parada

Tanmateix competeix amb altres itineraris i punts de pas com Agramunt,
Artesà de Segre, Ponts,...

GUISSONA



La base de població en edat de comprar i/o consumir és àmplia i creix cada any, d’acord amb l’evolució del negoci de BonArea. 
10

▪ Al llarg dels anys, el volum de població del municipi ha augmentat de manera
sostinguda

▪ Aquest creixement l’explica per l’arribada de població forània al municipi. Al
2019, un 52% dels habitants de Guissona eren nouvinguts, la major part
d’Europa de l’Est. Sense considerar la població nouvinguda, el nombre
d’habitants es manté molt estable aquests darrers 20 anys.

▪ Es preveu que BonArea continuï incrementant la seva plantilla, per tant la

població augmentarà en la mateixa mesura.

Guissona és el municipi més poblat de la comarca després de la capital, amb 7.136 habitants censats al 2019.

Font: IDESCAT
10

▪ L’estructura de gènere de la població al 2019 és del 53,4% d’homes i de 46,6% dones,
amb el detall per segments d’edat que es pot observar a la piràmide.

• El col·lectiu de 0 a 20 anys representa el 25,3% de la població, mentre 
que els majors de 65 anys equivalen al 9,6%. El 65,1% restant es 
concentra en la franja d’entre els 20 i els 64 anys.

1. Caracterització del municipi
Demografia
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 Si classifiquem el 52% de nouvinguts per nacionalitats,

destaquen els següents orígens*:

• Europa de l’Est: 

• 1.297 de Romania (18%)

• 1.052 d’Ucraïna (14%)

• 304 de Bulgària (4%)

• 52 de Moldàvia (0,7)

• Àfrica Central: 

• 516 de Senegal (7%)

• 69 de Gàmbia (0,9%)

• 54 de Nigèria (0,7%)

• Àfrica del Nord: 

• 180 de Marroc (2,5%), 

• 24 de Mali (0,3%), 

• 23 d’Egipte (0,3%)

• Sud Amèrica:  

• 73 de Colòmbia (1%)

• Àsia Central 

• 26 de Pakistan (0,4%)

1. Caracterització del municipi
Demografia

Espanya; 3496; 
48%

europa de l'est; 
2737; 37%

àfrica central; 659; 
9%

nord-africa; 239; 
3%

sudamèrica; 
117; 2%

Asia; 43; 1%
EU; 27; 0%

amèrica central; 
26; 0%

Com s’ha vist anteriorment, un 48% dels residents son autòctons. El 52% restant és nouvingut, amb predomini de persones d’Europa de l’Est (37%)

POBLACIÓ PER ORIGEN (CENS 09/2020)

Font: IDESCAT
* Orígens amb un nombre superior a 20 persones

El nouvinguts, la major part dels quals treballen a BonArea, tenen uns hàbits de compra i de consum diferents als dels autòctons. Cal tenir-ho en 
compte alhora de dissenyar les estratègies per a l’evolució de les activitats comercials i de serveis en planta baixa.
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▪ Guissona també destaca per la seva baixa taxa d’atur. Al 2019 es va registrar un índex de 2,35%, és a dir, té plena ocupació.

▪ La renda familiar disponible (RFD) dels guissonencs es situava al 2017 en els 14.400€ per càpita. S’ha mantingut estable des del 2010 sobre els
14.000€, es va assolir un pic l’any 2016, amb 14.900€ per habitant.

▪ La RFD del municipi l’any 2017 va ser 400€ més alta que la mitjana de la comarca i 2.800€ més baixa que a Catalunya (17.200€).

Font: IDESCAT
* No es disposa de dades més actuals

1. Caracterització del municipi
Demografia

Tota la població té una renda familiar disponible, tot i modesta, estable, gràcies a la plena ocupació.



1. Caracterització del municipi
Demografia
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NOTA: Es tracta d’una estimació no exhaustiva, considerant els municipis

veïns per sobre del centenar d’habitants.

Font: estimacions i elaboració pròpia.

L’àrea d’influència és de més de 65.000 persones, considerant un radi de 30 minuts en cotxe

 El municipi es situa a la comarca de la Segarra, al nord de Cervera.

Els municipis veïns son Torrefeta i Florejacs, Sant Guim de la Plana i

Massoterres. Cervera i Tàrrega (Urgell) son els nuclis propers més

grans, amb 9.180 i 17.098 habitants respectivament al 2019.

 La seva àrea d’influència a la Segarra és amplia: més d’un miler de

persones viuen a municipis molt a prop (10 minuts en cotxe), més de

17.000 persones a prop (20 minuts), i més de 65.000 persones viuen

a una distància de 30 minuts.

ÀREA D’INFLUÈNCIA



14

 La indústria és la principal font de riquesa de la vila.
• El 77% de la població treballa en una activitat econòmica

lligada amb el sector industrial.
• El Grup Alimentari Guissona, amb seu al municipi des de

1959, dona treball a una gran part de la població.

Font: IDESCAT i CAGSA

EL GRUP ALIMENTAR GUISSONA, REFERENT EN LA

INDÚSTRIA CÀRNICA A LA PROVÍNCIA I A L’ESTAT

El Grup Alimentari Guissona és el grup català alimentari més important en el sector de
l’alimentació; desenvolupa totes les activitats ramaderes, industrials i comercials
necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris, abastant el cicle productiu
complet del producte carni.

Les principals empreses del Grup Alimentari Guissona son:
• Cooperativa Agropecuaria de Guissona, que realitza la cria i l’engreix de les aus i

del bestiar
• Corporació Alimentaria Guissona , que desenvolupa totes les activitats industrials

(fabricació de pinsos, sacrifici, transformació i elaboració dels productes carnis) i
comercials, principalment a través de les botigues BonÀrea.

La Corporació és la primera empresa de Lleida en volum de facturació (1.920M €) i la
primera a l’estat en Producció Agrícola combinada amb producció ramadera (CNAE 0150).

1. Caracterització del municipi
Economia

El Grup Alimentari Guissona, amb activitat industrial però també agropecuària i de serveis (botigues, restaurants, etc) marca l’economia del municipi. 
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ABAST DEL GRUP ALIMENTARI GUISSONA

• Ensenyes d’empresa i serveis com 

- BonArea Energia, 

- BonArea Telecom, 

- BonArea Assessoria, 

- BonArea Assegura, 

- BonArea Serveis (Serveis Veterinaris, Assistència Tècnica per 

explotacions agrícoles i ramaderes, Consultori Veterinari).

• Negocis molt diversos relacionats amb l’atracció tant de treballadors com 

de persones que es desplacen fins a Guissona per conèixer la 

Cooperativa:

- Restaurant-Bufet Lliure

- Turisme: Hotel i Restaurant “Cal Piteu”

- Financer: Caixa Guissona

- Educació i Lleure: visites a fàbrica. “Turisme Industrial”

- Residencial: Compra i lloguer d’habitatges per als treballadors

També realitza accions de caire social, a través de la Fundació Sport i la

Fundació Assistència

1. Caracterització del municipi
Economia

Es realitzen tots els processos 
d’elaboració prop de les granges. 

Centre únic al mon. 

Elaboració i control de de tots els 
processos i els productes (cars, 
ous i llets provinents de les 
granges)

• Especejament

• Transformació i  elaboració 
dels productes carnis

• Trossejament i envasat 
productes.

• Elaboració derivats làctics 
amb la llet

• Elaboració pa

• Preparació per distribució 
productes.

INDÚSTRIA ALTRES SERVEISAGROPECUARI

El Grup Alimentari Guissona ha anat diversificant les activitats aprofitant la seva base cada cop més gran de proveïdors, treballadors i clients.

• Xarxa distribució pròpia de producte 
fresc i congelat per abastir comerços i 
altres clients (restauració, hotels,..) 
repartits per tot el territori

• Comerç minorista: 

• més de 500 botigues (Catalunya, 
Aragó, Castelló, València, Madrid, 
Navarra, La Rioja, Guadalajara i 
Andorra). A Guissona hi té 2 
supermercats i 2 botigues 
multicategoria (Enginyeria i 
Medicaments)

• 82 Agrocentres (productes i serveis 
BonArea a l'abast del món rural)

• Comerç online “BonArea-online.com”

• Punts de recollida: 50 “Boxes” repartits 
per tot Catalunya. 3 són a Guissona

• Benzineres (57 benzineres, distribuïdes 
a Catalunya i Aragó)

DISTRIBUCIÓ I COMERÇ

• 4500 pagesos i ramaders

• Gestió d’explotacions 
agràries 

• Recollida cereals

• Llavors i adobs

• Fruits secs

• Alimentació animal.

• Alimentació humana

• Producció pinsos

• Recollida cereals i farratges

• Cria i engreix de les aus i 
del bestiar. (Incubadora i 
centres inseminació)



1. Caracterització del municipi
Estructura de la vila
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▪ Té una estructura compacta i concèntrica. L’ampliació progressiva del municipi s’ha fet de forma equilibrada
en totes les direccions.

▪ Al centre s’hi troba el casc antic, delimitat pel Raval. Compta amb carrers peatonals i es manté com a zona de
màxima concentració comercial.

▪ A la resta de la vila predomina l’espai residencial, els equipaments (escoles, lleure i esport, sanitari,...) i els
centres de treball, producció i comercialització de la Cooperativa de Guissona

▪ Les distàncies són curtes, a tot arreu es pot anar a peu (d’un extrem a l’altre hi ha un màxim de 15 minuts a
peu)

▪ Hi ha 4 zones d’aparcament, amb un nombre de places escàs per atendre a les necessitats tant dels residents
com pels visitants. A futur s’habilitarà un espai addicional a la confluència entre els carrers Eres i Ametllers

▪ Es preveu habilitar un carril bici properament.



▪ SUD 7: ampliació zona residència geriàtrica amb serveis de piscina, restaurant i espais per la gent gran. Ha
finalitzat la urbanització i ara es comença a construir edificis.

▪ En desenvolupament, d’habitatges: SUD 1 i SUD 8 (aquesta darrera també inclourà un Centre Atenció
Primària)

En les enquestes i entrevistes s’esmenten les següents possibles millores a nivell urbanístic:
– Senyalitzar millor la zona comercial
– Canviar l’enllumenat dels carrers per una llum més blanca
– Netejar les façanes i parets (pintades, graffitis)
– Controlar que no es deixi el rebuig a les portes de les cases fora d’horari (transmet sensació de brutícia)

Font: elaboració pròpia.

El municipi té una estructura concèntrica amb el casc antic en el nucli, parcialment peatonalitzat on, tot i les ampliacions, continua havent-hi la major densitat de 
comerços. Aquest fet, unit amb les curtes distàncies i les capacitats  d’aparcament (un cop acabat el darrer projecte), faciliten el desplaçament i la visita dels principals 

eixos comercials

ZONES

D’APARCAMENT

GUISSONA

DISTRIBUCIÓ DEL MUNICIPI

MOBILITAT

AMPLIACIONS PREVISTES

en projecte
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 A banda d’aquests monuments i espais, tot el casc antic té especial encant, si bé compta amb alguns carrers i places que caldria remodelar.

 Hi ha comerços centenaris, com una antiga merceria, que avui dia no es pot visitar.

CULTURA I PATRIMONI*

 Parc Arqueològic de la Ciutat de Iesso

 Muralles medievals i el Portal de l’Àngel

 Capella Sant Felip Neri i Església de Santa Maria,

 Ermites de Sant Romà, Sant Macari i Sant Pere dels Pastors

 Convent de Santa Mònica

 Fonts del Poble (conjunt monumental que compta amb diversos

brolladors, dos safareigs i un abeurador, ... )

 Fonts de l’Estany i de la Salut (o Fonteta )

I a les afores del municipi:

 Pou de Gel

 Obra de Fluvià

 Església de Sant Miquel de Guarda-si-vens, nucli agregat de

Guissona

1. Caracterització del municipi
Patrimoni i Turisme

 Guissona compta amb un llegat històric que la caracteritza i diferencia respecte d’altres municipis veïns.

Guissona té un patrimoni arqueològic d’alt interès que possibilita l’atracció de visitants d’arreu. 
Alguns edificis i espais estan ben conservats, altres requereixen ser remodelats.

* Llistat no exhaustiu
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TURISME INDUSTRIAL

 Ruta patrimoni medieval i modern de Guissona, nucli històric de

Guissona. Compren les fonts i els safarejos, la Col·legiata de Santa

Maria, la plaça major i el Museu arqueològic de Guissona

 Ruta de la ciutat romana de Iesso, la Guissona romana, la muralla,

l'entrada, les cases, les termes i el Museu arqueològic de Guissona.

Xxxx

1. Caracterització del municipi
Patrimoni i Turisme

 L’oferta de turisme i lleure es composa d’activitats a la ciutat i també a la Cooperativa

ACTIVITATS I EXPERIÈNCIES A LA VILA*

 BonArea, a través de la seva xarxa de botigues, organitza al voltant

de 30.000 visites anuals. Es munta un circuit en el que es visita la

fàbrica (en un tren elèctric) , el poble (la zona nord) i acaba al

restaurant-bufet.

Guissona compta amb opcions de lleure relacionades amb la seva història i amb l’activitat de la Cooperativa. El turisme industrial predomina clarament sobre 
el turisme més tradicional que es fa a la vila.

L’any 2019 el Museu va rebre més de 9.000 visites (7.857 sense comptar els escolars)

* Llistat no exhaustiu
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 Els castells de la Segarra

 Vall del Riu Llobregós – Espai d’Interès Natural- al

Nord de la comarca de la Segarra, entre el triangle que

formen les poblacions de Sanaüja, Biosca i Massoteres

 La Bassa de Palouet, ecosistemes molt ben conservats

on observar aus aquàtiques.

 Aiguamolls de Granollers de Segarra.

 Patrimoni Arquitectònic de l’EIN concentrat al terme de

Sanaüja on es localitzen un seguit de masies.

1. Caracterització del municipi
Patrimoni i Turisme

ENTORN I ESPAIS*

* Llistat no exhaustiu

També es pot combinar la visita de la vila amb un recorregut per espais d’interès natural o arquitectònic de la comarca de la Segarra

 La comarca de la Segarra té un munt de castells, pobles petits, indrets amb interès natural que són un bon complement a la visita a Guissona

Montcortès

Castell de l'Aranyó

Castell-Molí

de Ratera

Concabella

Montfalcó

Murallat

Vergos Guerrejat

Torre

Mejanell

Vicfred

Castellmeià

Sitges

Florejacs

Castells visitables interiors

Vila closa visitable

Torre

Bassa
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 Quant a la gastronomia, Guissona compta alguns productes i plats típics autòctons:

GASTRONOMIA

 Ratafia de Nous (Fassina Mercader)

 Plomes d’Angel (La Lionesa)

 Coca de Recapte (Cal Carlos, La Lionesa)

 Panadons d’espinacs (Cal Carlos, La Lionesa, 

Cal Meuet)

1. Caracterització del municipi
Patrimoni i Turisme

Algunes d’aquestes receptes s’ha anat perdent conforme els restaurants on s’oferien han anat tancant.

Associació de productors de la Segarra

Productes locals gourmet com la ratafia o les plomes d'àngel poden ser un bon complement per atraure visitants cap als eixos comercials centrals.



2. Els negocis de comerç i de serveis en planta
baixa a Guissona

1. L’oferta comercial i de serveis en planta baixa

2. Perfil dels negocis

3. L’Associació de botiguers i comerciants de Guissona

4. Implicació de l’Ajuntament en el desenvolupament del comerç



2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

22

2 EIXOS COMERCIALS PRINCIPAL AL CASC ANTIC

 A 2 eixos es concentren més de la meitat dels establiments comercials de la vila:

• Els carrers Bisbal i Fluvià (principal eix comercial), 

• En perpendicular, els carrers De les Botigues, Plaça Major i De la Font, que 
condueixen fins al Portal de l’Àngel

 La resta d’establiments –sobretot serveis -es reparteixen de forma dispersa pel Raval i

per la resta de carrers del municipi, en plantes baixes d’edificis d’habitatges.

VISIO GLOBAL DE L’OFERTA COMERCIAL A GUISSONA

EIXOS COMERCIALS PRINCIPALS

Al casc antic es compta amb dos eixos, majoritàriament peatonals, que tenen una base de continuïtat i compta amb establiments d’alta qualitat. 
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MERCATS (NO SEDENTARIS) I ACTIVITATS DE LLEURE

Cada dijous al matí es celebra el mercat setmanal, al centre de la vila. Els paradistes són venedors
ambulants, no tenen cap vincle amb el comerç dels locals en planta baixa.

El complementen altres activitats de promoció comercial i de la restauració:

 Mercat de la Ganga (2 cops l’any, Febrer i Agost)

 Mercat Romà de Iesso (3er dissabte de Juliol)

 Fira de Nadal (2n dissabte de Desembre)

 Mostoc (tots els dijous al vespre)

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

El mercat setmanal dels dijous atrau compradors a les parades i genera visites al teixit comercial.
Els altres mercats no sedentaris són propostes molt genuïnes de Guissona, però han anat perdent força any rere any.

Aquestes 4 iniciatives han estat
vigents des de fa força temps i es
celebren cada any.
La major part d’elles té el seu públic
i són útils per a dinamitzar el
comerç, si bé ha anat perdent
participants, tant per part dels
comerciants com per part de la
ciutadania.



133
establiments comercials

Serveis

Quotidià alimentari

Quotidià no alimentari

Equipament de la llar

Equipament de la persona

Hostaleria

Altres (Basars)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens elaborat per l’Ajuntament de Guissona.
* Situació a 1 d’octubre de 2020 

Serveis

Equipament de la llar

Restauració

Quotidià Alimentari

Quotidià No Alimentari

Equipament de la persona

Altres (Multicategoria)

40

13

30
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21
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A Guissona s’hi troben 133 establiments comercials.

Pel que fa a la tipologia de locals, els serveis representen gairebé 1/3

dels comerços (40), els segueix la restauració, amb 30 activitats, i els

comerços de producte quotidià no alimentari. La resta de tipologies es

reparteixen amb força homogeneïtat.

L’oferta al carrer es complementa amb 2 grans espais autoservei

multicategoria del Grup BonArea (Enginyeria, Medicaments).
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OFERTA GLOBAL DE LOCALS ACTIUS*

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

1%10%

9%

11%

16%23%

30%



1. QUOTIDIÀ ALIMENTARI (15)

 Pel que fa als establiments que presten serveis a la vila, predominen els autoserveis i els

establiments amb producte carni i/o elaborat.

 S’ubiquen majoritàriament al centre i a l’Avda. Verge del Claustre (nouvinguts)
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2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

0 1 2 3 4 5 6 7

Herboristes i salut natural

Pa, pastisseria i llaminadures

Vins i begudes i productes selectes

Carns i derivats, plats pre-cuinats

Autoservei i queviures



2.QUOTIDIÀ NO ALIMENTARI (21)

 Pel que fa a la resta de quotidià, hi ha una oferta molt àmplia de serveis de bellesa i

benestar (perruqueries i estètica).

 Aquest tipus d’establiments estan ubicats de forma més dispersa per tot el municipi.
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2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

0 5 10 15

Estanc

Tintoreria

Perfumeria i cosmètica

Drogueria, aromes i…

Farmàcies

Perruqueria i estètica



3.EQUIPAMENT DE LA PERSONA (12)

 Aquesta categoria la composen un rang molt variat d’establiments de roba, a més d’establiments

complementaris (merceria, arranjaments, esport)

 S’ubiquen preferentment al centre i al Polígon Industrial, a la vora del Supermercat-Bufet BonArea
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2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

0 2 4 6 8 10

Confecció i arranjaments de roba

Merceria

Puericultura

Roba esport

Moda i complements



28

4.EQUIPAMENT DE LA LLAR (13)

 Pel que fa als establiments relacionats amb la llar i la decoració, hi ha una oferta

equilibrada entre les diferents subcategories.

 Es localitzen sobre tot pel centre i per l’Avda Verge del Claustre (Basars xinesos).

 Aquesta oferta es veu complementada en gran mesura pel centre multicategoria de

BonArea (Enginyeria) ubicat al nord.

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

0 1 2 3 4

Basar xinès

Mobiliari i llar, llibreria, regals

Electrodomèstics i informàtica

Decoració i roba de la llar

Jardineria i floristeria



5.RESTAURACIÓ (30)
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2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

0 5 10 15

Kebab

Cafeteria

Copes i pubs

Restaurant

Bar, tapes

 La major part dels establiments de restauració són bars i locals de tapes, molts dels

quals fan menjar ràpid durant el dia (entrepans, tapes, menús migdia).

 Hi ha 10 restaurants ubicats de forma dispersa per tot el municipi, i cobrint així totes

les zones, tant el centre com la resta de zones de pas o residencials.

 Destaca el Reataurant-Bufet de BonArea que atrau milers de visitants durant l’any.



6.SERVEIS (40)
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2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

 La categoria Serveis engloba un ventall molt ampli de negocis, ben repartits per tot

Guissona, destacant el centre de la vila (eixos comercials principals) i vies més

transitades al raval i altres carrers principals.

 Destaquen les autoescoles, les acadèmies per a infants, les clíniques dentals, els

centres esportius i els tallers mecànics.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hotel

Espai co-working

Agències de viatge

Fotografia, comunicació i rètols

Immobiliàries, arquitectes, interioristes i exterioristes

Planxisteria i tallers mecànics

Venda de vehicles

Gimnàs i centres d’esport

Centres mèdics,  odontològics, fisioteràpia i centres veterinaris

Asseguradores, mútues, assesories, oficines i advocats

Centres d'ensenyament, ludoteques i autoescoles



CONCLUSIONS SOBRE L’OFERTA D’ESTABLIMENTS

1. Hi ha suficients establiments, categories de productes i serveis a l’abast del guissonenc per fer compres quotidianes. Però si es busca novetat, més
marques o cadenes, cal anar a altres municipis com Tàrrega, Manresa, Lleida o Barcelona.

2. Manca presència o més varietat de:

 Fleques – fleques artesanals amb major assortiment de pa i pastisseria

 Alimentació sostenible: queviures ecològics, productes “Km.0”, venda a granel

 Fruiteries especialitzades

 Peixateries 

 Sabateries especialitzades

 Roba d’esport

 Mobiliari i interiorisme 

Segons l’enquesta (apartat 3.1):

 més oferta i varietat (per exemple: sabateries, botiga de música, de mobles, fruiteries, botiga d’esports, talles grans, peixateries, franquícies, estris de cuina,
més oferta de roba i als supermercats, manualitats, productes per a joves, productes llatins...)

 Falta producte Km0 i ecològic o promoció d’aquests, producte d’alta qualitat que promogui el consum responsable (venta a granel, productes ecològics,
envasos retornables...)

3. Manca oferta gastronòmica que permeti retenir visitants en cap de setmana i/o àpats d’empresa

31

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa
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4. Hi ha una gran heterogeneïtat en la qualitat i imatge
exterior dels establiments:

• Un primer grup comprèn establiments actuals i
cuidats. Donen caràcter i valor al municipi i atrauen
compradors. Ofereixen un producte i/o serveis d’alta
qualitat percebuda i afavoreixen el paisatge urbà

• Un segon grup és d’establiments més desactualitzats
(sigui pel rètol, per la façana i/o per la part interior).
Tot i així, la majoria d’aquests mantenen una oferta i
servei de qualitat.

• En un tercer grup s’hi englobarien establiments més
descuidats i 100% funcionals. Caldria prendre
mesures per procurar remodelar-los, sobre tot als
eixos principals.

1ª

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.2 Perfil dels negocis

CONCLUSIONS SOBRE L’OFERTA D’ESTABLIMENTS (II)
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 Hi ha força establiments buits al centre de la vila, amb les portes tancades amb reixes metàl·liques. Això impacta negativament en el
paisatge urbà. Transmet sensació d’abandonament i deteriorament. I provoca un efecte de discontinuïtat comercial.

Mancarien dades per fer una anàlisi més en profunditat sobre aquest fenomen, com el % locals buits, el seu estat de deteriorament, la causa de la discontinuació. Per aquest
motiu, es realitza una valoració exclusivament qualitativa i estètica.

LOCALS INACTIUS

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.1 Oferta de locals comercials i de serveis en planta baixa

La transformació de locals buits és una mesura indispensable per recuperar l’atractiu dels principals eixos comercials.
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Fora bo, per a un anàlisi amb més profunditat, recollir també dades sobre nombre de treballadors, formació i coneixements, situació sòcio-econòmica, experiència en la gestió de 
negocis, nombre de persones vinculades al negoci, anys en l’activitat, etapa vital i intenció de continuïtat,...

* estimació interna amb el suport de l’Ajuntament

PERFIL DELS PROFESSIONALS QUE REGENTEN LOCALS EN PLANTA BAIXA (1 DE 4) 

• La major part són catalans
residents a Guissona o a les
afores de Guissona. Puntualment
hi ha gent d’indrets més llunyans
(Igualada, Lleida).

• 1 de cada 4 són estrangers, la
major part d’Europa de l’Est
(64%), i la resta, de forma molt
minoritària, de Pakistan, Marroc,
Senegal, Llatinoamèrica i de la
Xina.

ORIGEN* EDAT*

• Hi ha una distribució força
equilibrada per edats, amb un
pes important de gent jove i
de mitjana edat, i un 15% de
gestors propers a la jubilació
(més de 60 anys).

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.2 Perfil dels negocis

Comptem amb dades sobre els professionals i sobre els negocis que regenten:

1 de cada 4 responsables de comerços i activitats de serveis en planta baixa són nouvinguts. Per això serà necessari comptar amb la seva implicació en la 
presa de decisions i en les actuacions que es posin en marxa.

Catalans fora 
Guissona

17%

Estrangers
24%

Catalans de 
Guissona

59%
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35** Enquesta als comerciants. Total 61 respostes.

• Es tracta de microempreses amb un nombre
molt petit de treballadors. Gairebé 4 de cada 10
només tenen 1 sol treballador

TIPUS VINCULACIÓ** MIDA DE L’EMPRESA**

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.2 Perfil dels negocis

Es tracta majoritàriament de negocis familiars de força anys i de mida molt reduïda, amb molt poques persones implicades.

TEMPS REGENTANT EL NEGOCI** 

En sóc el/la 
propietari/a

93%

Sóc familiar del/de la 
propietari/a del negoci

3%

Sóc treballador per compte aliena i m'ha 
contractat el propietari del negoci

2%
Soc soci de la propietària

2%

• La major part dels comerciants porten més de 10
anys al negoci

• Pràcticament tots els enquestats són
propietaris o socis/familiars dels propietaris.

PERFIL DELS PROFESSIONALS QUE REGENTEN LOCALS EN PLANTA BAIXA (2 DE 4) 



No
55%

Si, administració i 
gestió de negocis

13%

Si, comerç
7%

Si, píndoles formatives sobre 
diferents materies

22%

Farmacia
1%

Hostelería
2%
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• Gairebé 6 de cada 10 tenen estudis superiors

EDUCACIÓ** FORMACIÓ EN NEGOCI/COMERÇ**

• La majoria no té formació addicional. Només 1 de cada 5 ha cursat estudis
relacionats amb el comerç o la gestió de negoci

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.2 Perfil dels negocis

La major part té educació superior, tot i que només 2 de cada 10 tenen formació relacionada amb la gestió d’empreses o de comerç

Educació 
primària

3%
Educació secundària. 

1a etapa
20%

Educació secundària. 
2a etapa

18%

Educació 
superior

59%

PERFIL DELS PROFESSIONALS QUE REGENTEN LOCALS EN PLANTA BAIXA (3 DE 4) 
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MOTIVACIÓ** INTERÈS EN REBRE SUPORT A NIVELL FORMATIU**

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.2 Perfil dels negocis

Es tracta d’un col·lectiu altament implicat que té interès en rebre 
suport per evolucionar el negoci i donat un salt en competitivitat

** Enquesta als comerciants. Total 61 respostes.

No
11%

Si
89%

• Hi ha força interès en rebre suport (formació, assessorament
personalitzat), per a millorar el negoci

• En termes generals, hi ha un alt component vocacional i les persones al capdavant d’aquests
negocis, sigui per relleu familiar o perquè han creat l’empresa per iniciativa pròpia, es troben
a gust es senten identificades i implicades en el projecte.

28%

11%

28%

11%

16%

2%
2%

51%

PERFIL DELS PROFESSIONALS QUE REGENTEN LOCALS EN PLANTA BAIXA (4 DE 4) 
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A continuació s’enumeren els punts forts i febles que s’han extret de l’enquesta als vilatans duta a
terme aquest any 2020 i de les entrevistes realitzades a responsables de negocis en planta baixa.

 A Guissona es pot comprar bon producte i a bon preu, en termes generals.

 Hi ha força heterogeneïtat en els horaris d’obertura i tancament dels locals, s’incompleixen els
horaris comunicats en els rètols dels locals, i pocs negocis estan oberts al dissabte a la tarda. Això
impacta negativament en l’experiència de compra a la vila.

 El servei al client i l’assessorament en termes generals és correcte, amb establiments capaços
d’orientar al client d’una forma molt professional i experta. Algunes persones opinen que la manca
de gent entrant a les botigues genera inquietud per part d’alguns comerciants, que transmeten
una certa pressió al client perquè compri, el que fa que aquest es senti intimidat i eviti entrar en
major mesura a l’interior dels locals.

 A nivell de digitalització, la major part dels negocis no té pàgina web pròpia. La presència a
internet és a través de XXSS, sobretot Facebook i Instagram. Una única botiga (Casa Pedró) té un
projecte en marxa per habilitar la compra online.

VALORACIÓ DEL PRODUCTE I SERVEI

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.2 Perfil dels negocis

La diferenciació, els horaris i l’explotació del canal i les eines digitals són assignatures pendents dels negocis comercials i de serveis ubicats en planta baixa.



40%

60%
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 Guissona compta amb una associació de comerciants, l’Associació de
botiguers i comerciants de Guissona. Un 40% dels negocis en planta baixa
hi estan adherits.

 Compta amb una majoria de comerços per a l’equipament de la llar (77%) i
de la persona (67%), gairebé la meitat dels comerços quotidians (48%), un
33% de bars, restaurants i cafeteries i un 25% dels locals de serveis.

 Per origen, un 51% dels locals regentats per guissonencs hi estan adherits,
un 45% dels residents a les afores de Guissona i un 16% dels nouvinguts.

 Els membres de la Junta directiva de l’Associació actualment són:
• Presidenta: Lídia Rodríguez (Lídia Rodríguez Estètica Avançada)
• Tresorera: Rosa Mari Besora (Electrodomèstics Mercadé)
• Secretària: Júlia Sangés (L’Obrador)
• Vocals:

• Sonia Esteve (Local Co-working)
• Nataliya Moskal (Natali)
• Sònia Pedró (Casa Pedró)

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.3 L’Associació de comerciants de Guissona

L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE GUISSONA

L’Associació compta amb una bona representació del sector, amb espai de millora, 
especialment per la part de nouvinguts i per la part del negoci quotidià, la restauració i els serveis.
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 A l’Associació hi ha empresaris que creuen en aquest organisme per fomentar el comerç i el consum de productes i serveis de Guissona, i s’hi
involucren activament. Altres, n’estan menys implicats i qüestionen el seu futur. Tot i així, la reactivació de les iniciatives i actitud proactiva des de
l’Ajuntament els darrers 2 anys, així com la constitució de la Comissió de Treball de Comerç, contribueixen a recuperar-ne una opinió positiva.
Aconseguir bons resultats és imprescindible per a millorar l’índex d’adhesió.

 Alguns associats opinen que es fa força focus en el comerç i en el centre del poble, en detriment dels serveis i la zona de fora del Raval.

En qualsevol cas, per tirar endavant les mesures i accions del Pla de Comerç, caldrà una implicació alta per part de la Junta, un lideratge fort i una bona
cohesió entre els associats. Això es fa difícil de compaginar amb la gestió dels propis negocis, extensa en horaris.

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.3 L’Associació de comerciants de Guissona

Les activitats més rellevants que gestiona l’associació son:
• La formació a associats (bàsicament gestió de XXSS)
• La dinamització dels comptes de XXSS de l’Associació (Instagram)
• La planificació i execució de les següents campanyes, en col·laboració amb 

l’Ajuntament
• Fira de Nadal (sorteigs, promocions, compra d'arbres, activitats al carrer, ...)
• Mercat de la Ganga d'estiu i d'hivern 
• Mercat Romà
• Puntualment, el Black Friday
• Puntualment, la Shopping Night

Per dinamitzar el comerç a Guissona cal fer un salt qualitatiu en el rol de l’Associació, la dedicació dels seus membres i l’abast de les seves actuacions. 
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Els comerciants i altres professionals amb negocis en locals en planta baixa estan satisfets de la gestió per part de
l’Ajuntament. Destaquen molt positivament la seva predisposició a impulsar millores i/o recuperar iniciatives en
marxa.
Les principals actuacions en els darrers mesos son:

1. Accions de suport als negocis durant aquest període de crisi i restricció de la mobilitat i de l’activitat presencial
• Ajudes per fer front a la Crisi Covid

• Gestió de subvencions
• Gestió d’Equips de protecció Individual
• Promoció i suport al lliurament a domicili

• Directori de Comerços - Auon.CAT (suspès temporalment)
2. Programa de fidelització a través del sistema Targecopy
3. Enquesta als compradors per conèixer la seva percepció del comerç
4. Encàrrec d’aquest Pla Estratègic

A nivell urbanístic, destaquen els següents projectes:
• Senyalització de zona comercial i hotel Cal Piteu
• Reforma Ateneu (de l’àmbit cultural, però amb impacte en el comerç local)

LA CONTRIBUCIÓ DE L’AJUNTAMENT

2. Els negocis de comerç i de serveis en planta baixa a Guissona
2.4 Implicació de l’Ajuntament en el desenvolupament del comerç

L’Ajuntament és un pilar fonamental en la millora del comerç i caldrà continuar treballant conjuntament amb l’Associació en aquesta fita.



3. Demanda: el comprador i els reptes que
planteja la situació actual

1. Percepció del comerç: resultats de l’enquesta

2. Situació actual i reptes en l’era COVID-19 i post-COVID-19
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 Per a dur a terme l’anàlisi de la demanda de Guissona, l’Ajuntament ha facilitat les dades de l’Enquesta

de valoració del comerç local, promoguda entre el 13 de febrer i el 7 de març.

 El contingut de la informació facilitada es basa en enquestes autogestionades, que es van posar a

disposició de la població mitjançant impressions en paper i via online, i en una mostra de 280 persones.

 Al llarg del capítol se’n resumeixen els resultats més significatius, seguint els blocs tractats a l’anàlisi de

resultat de l’enquesta:

3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.1 Percepció del comerç: resultats de l’enquesta

• Del total dels 280 enquestats, 75% eren guissonencs i guissonenques. La resta l’han respost persones provinents de Cervera, Tàrrega, Torà i

persones Barcelona que han freqüentat la vila.

• Pel que fa al sexe dels enquestats, predomina el col·lectiu femení amb 192 respostes de dones (69%), 85 homes i 3 no binaris.

• De les 280 respostes rebudes, només 67 han posat edat. Entre els 67 es troba gent de totes les franges d’edat.

I. PERFIL DE LA MOSTRA

• El comerç local a internet i a xarxes
• Altres eixos comercials

• Perfil de la mostra
• El comerç local
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 Més de la meitat dels guissonencs efectuen la majoria (>60%) o gairebé

totes les seves compres al municipi. Menys d’un 1% no efectua cap

compra.

 8 de cada 10 guissonencs compren de manera freqüent a l’eix comercial

de la vila

• El 25% ho compra gairebé tot (més del 90% de les compres).

 Els horaris, un dels punts febles del comerç local

• Un 65,4% dels enquestats creuen que caldria unificar els horaris del

comerç local.

• El tancament dels establiments comercials dissabte tarda i la manca de

compliment dels horaris definits a la porta son alguns dels arguments

utilitzats a l’hora de justificar la fuita de compres del municipi.

• L’aparcament també és un problema per a 6 de cada 10 enquestats, que

consideren que no hi ha suficient espai per als cotxes a l’eix comercial.
 L’orientació al client (46%) i la qualitat del servei (40%) són el que

més valoren del comerç de proximitat.

 Baix coneixement dels productes oferts per part dels consumidors

• Un 72,8% dels enquestats considera conèixer molt o bastant l’oferta dels

establiments, versus el 27% que considera tenir una mica o poc

coneixement.

 Un 81% dels enquestats ha aconsellat alguna vegada algun comerç o servei

local a altres persones

 2 de cada 3 utilitzarien el servei a domicili, en cas d’existir

II. VALORACIÓ DEL COMERÇ LOCAL Compra quotidiana majoritàriament a Guissona. 
Àrees de millora: horaris, aparcament i lliurament a domicili. 

3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.1 Percepció del comerç: resultats de l’enquesta
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 Un 62% de la població es mostra satisfeta amb el comerç local

 Tot i això, gairebé 3 de cada 10 enquestats s’ha manifestat

insatisfet o completament insatisfet amb els establiments de l’eix

comercial. Entre les mancances detectades, destaquen:

• Varietat de botigues (sabateries, botigues de musica, de mobles,

taller grans, estris de cuina, manualitats, productes per a joves...)

• Espais d’oci (per als més petits i discoteques pel jovent)

• Productes ecològics, de km0 o que promoguin un consum

responsable (venta a granel, envasos retornables, etc.)

• Ambient al carrer (comerços o propostes exteriors) i cura de

l’aspecte físic de les botigues.

• Oferta de restauració

II. VALORACIÓ DEL COMERÇ LOCAL Punts febles: manca de comerços o varietat en certes categories, oferta ecològica, bons
restaurants, espai per a l’oci i propostes al carrer.

3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.1 Percepció del comerç: resultats de l’enquesta



46

A INTERNET

• Més de la meitat dels enquestats (53%) no han cercat comerç local

per internet. Això no obstant, 8 de cada 10 considera important

que els comerços de Guissona es posicionin a internet (78%)

• Els que sí han buscat informació dels establiments comercials a

internet, ha sigut per saber-ne principalment horaris (62%),

productes (53%), telèfon (48%) i preus (40%).

• En la majoria de casos, qui busca informació per internet la troba

A XARXES SOCIALS

• Gairebé la meitat dels enquestats no segueixen al comerç local per

xarxes.

• Els que sí ho fan, segueixen sectors concrets, especialment en

l’àmbit de la moda, complements, alimentació i restauració.

III. EL COMERÇ A INTERNET I XXSS El comerç local a internet i xarxes és una assignatura pendent

3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.1 Percepció del comerç: resultats de l’enquesta
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 La majoria de guissonencs (62%) quan volen comprar un producte

o servei, el busquen primer a Guissona.

• Un 10% dels enquestats marxa fora directament a comprar-lo i

només de 2 de cada 10 busquen primer per internet.

 Tàrrega és el municipi que freqüenten més de la meitat dels

enquestats quan compren fora de Guissona (57%)

• La resta es reparteixen entre altres municipis, entre els que

destaquen Lleida (39%), Manresa (28%) i Cervera (22%)

 La varietat de productes, el principal motiu de fuita del comerç.

Un 76% dels enquestats compren fora de Guissona per la manca de

mix comercial.

• D’altra banca, un 40% afirma trobar fora del municipi millors preus,

un 31% per freqüentar centres comercials.

• La combinació amb altres encàrrecs (29%) i la manca de costum

(10%) també son un motiu de pes per a alguns dels enquestats.

 El temps i el cost del desplaçament son el principal inconvenient

d’efectuar les compres fora del municipi.

 No obstant, els enquestats situen el comerç de Guissona al mateix

nivell que els eixos comercials propers.

• Essent 1 molt pitjor i 6 molt millor, es valora:

IV. VALORACIÓ D’ALTRES EIXOS COMERCIALS Es produeixen fugues per trobar major varietat, productes específics i per lleure

3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.1 Percepció del comerç: resultats de l’enquesta
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UN PANORAMA FORÇA DIFÍCIL A NIVELL MACROECONÒMIC

3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.2 Situació actual i reptes en l’era COVID-19 i POST-COVID-19

El Economista, 30/09/2020

La hostelería estima que desaparecerán 65.000 negocios, con pérdidas de más de un 

millón de empleos

El sector de la hostelería estima que desaparecerán alrededor de unos 65.000 de 

bares, cafeterías y restaurantes a lo largo de este año, mientras que prevé que la 

pérdida de empleo rondaría entre los 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, 

entre directos e indirectos.

Europapress, 21/07/2020

SITUACIÓ ASSAIGS I PREVISIÓ DISPONIBILITAT:

>150 projectes, dels quals 10 en Fase 3 i 2 en 
Fase 2. A Espanya hi ha una desena de 
projectes, cap d’ells en estat avançat

Per a la ciutadania i de forma massiva, la 
vacuna no estarà llesta com a mínim fins el 
2ON SEMESTRE DE 2021

Varis factors contribueixen a la incertesa sobre 
quan acabarà aquesta situació:  
- la durada de la  immunitat (infecció / 

vacuna), 
- la immunitat creuada d’infeccions per altres 

coronavirus, 
- l’efecte de l’estacionalitat….
i l’actuació i mesures a nivell Govern i a nivell 
individual

BBVA Research a Cinco Días, 
Juliol 2020

QUAN ACABARÀ?



CANVIS EN EL COMPRADOR / USUARI
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3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.2 Situació actual i reptes en l’era COVID-19 i POST-COVID-19

1. Revisar la proposta de valor, per diferenciar-se i competir amb el comerç

online i amb el comerç físic més proper

2. Revisar l’oferta de productes / serveis ....o reinventar-se (negocis basats

en el lleure i/o la presencialitat)

3. Revisar l’estratègia de preus

4. Revisar els usos i distribució de l’espai

5. Revisar les opcions de lliurament

6. Avançar en la digitalització per continuar sent una opció per al

comprador (visibilitat, informació, avaluació, compra, entrega, pagament)

7. Ordenar i explotar el coneixement del client per donar-li un servei

personalitzat. Aprofitar eines tecnològiques a l’abast de la PIME.

8. Identificar les palanques de sostenibilitat (envasos, reciclatge, ...)

IMPACTE DE LA CRISI COVID-19. CANVIS QUE ARRIBEN PER QUEDAR-SE

1. Menor renda disponible i més estalvi, donada la crisi i la
incertesa →menor pressupost, “trade-down”

2. Mes temps a casa, treballant o d’oci (‘cocooning’)

• menor consum i lleure fora de la llar, 

• menys temps al carrer, sortides i compres planificades, menor 
freqüència i majors cistelles

3. Mes digital, en totes les fases de l’experiència de compra, des
de la cerca d’informació fins al pagament.

4. Més comprador online (multicanal) que fa uns mesos

5. Mes compra física de proximitat

6. Major predisposició a la compra de productes i serveis
locals/de proximitat

7. Major preocupació per la salut-higiene (‘híper-higienització del
consum) i per la sostenibilitat

EXPERIENCIA VINCLECONVENIENCIAPOR PRUDENCIADESANIM

IMPLICACIONS PER ALS NEGOCIS MINORISTES. REQUERIMENTS



50

3. Demanda: el comprador i els reptes que planteja la situació actual
3.2 Situació actual i reptes en l’era COVID-19 i POST-COVID-19

A mitjans de Juliol, les vendes online a supermercats van ser 
un 66% superiors a la fase pre-pandèmia

EL CREIXEMENT DEL COMERÇ ONLINE

Els líders de la distribució alimentaria estan duplicant 
vendes 

Durant la 1ª onada de la pandèmia, gairebé 
la meitat dels pagaments amb targeta és 
fan online

Hootsuite & Wearesocial, 07/2020

CapGemini, World Payment Report 2020, 10/2020Expansión, 09/2020

Marketplace Pulse,  09/2020Amazon incrementa un 31% les visites entre febrer i agost

IMPACTE DE LA CRISI COVID-19. CANVIS QUE ARRIBEN PER QUEDAR-SE (II)



4. Context competitiu



La bona connectivitat de Guissona facilita la mobilitat dels vilatans i afavoreix la fuga de compres i lleure (“shopping”, restaurants) a altres municipis.

52

4. Context competitiu

MUNICIPIS ON ELS GUISSONENCS ACUDEIXEN PER COMPRAR, PER L'APROVISIONAMENT QUOTIDIÀ O PER LLEURE

Tàrrega

Manresa

Cervera

Barcelona

GUISSONA

D’acord amb la informació recollida de l’Enquesta i les entrevistes
a comerciants i altres professionals a càrrec de negocis en locals en
planta baixa, els municipis més freqüentats pels habitants a
Guissona són els indicats al mapa:

1. Cervera, per la seva major oferta de quotidià alimentari

2. Tàrrega, Manresa i Igualada: municipis amb eixos consolidats
i en els quals hi ha una major concentració de comerços,
ensenyes reclam, grans superfícies i oferta i espais de
restauració i oci.

3. Lleida i també Barcelona, grans ciutats amb una oferta
quantitativament molt superior.

Guissona, de la mateixa manera que molts altres municipis petits,

té dificultat en l’atracció i retenció de compradors. L’única forma

de destacar és comptar amb propostes força diferenciades i que

tinguin un cert lligam amb la gastronomia i/o el turisme.

També cal treballar en una oferta de restauració que eviti fugues

per celebracions i trobades amb familiars i amics a altres

poblacions petites veïnes, com Ponts o Agramunt.

Lleida

Igualada



5. Diagnosi
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4. Diagnosi

• Configuració de dos eixos, majoritàriament
peatonals, que tenen una base de continuïtat
comercial: Eix Bisbal-Fluvià i Eix Botigues-la Font.

• Mercats no sedentaris força consolidats i que
donen caràcter al municipi

• Es pot trobar de tot, l'oferta es suficient per
satisfer les necessitats bàsiques de les famílies

OFERTA COMERCIAL

AMENACESFORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS

• Poca continuïtat i densitat comercial al centre. Mala
imatge pels locals tancats o buits

• El mercat setmanal dels dijous atrau compradors a les
parades però no genera visites al teixit comercial

• Els mercats no sedentaris han anat perdent participants,
tant per part dels comerciants com per part de la
ciutadania.

• No existeix un nucli atractiu d’oci amb bars i restaurants
• L'oferta és suficient per a les necessitats bàsiques, pero

insuficient per una experiència gratificant de "shopping"
• Horaris restrictius dels comerços, poc homogenis i massa

variables. Provoquen la pèrdua de fiabilitat i confiança
davant del client.

• Manca d'activitat al carrer i als establiments els dissabtes,
especialment els dissabtes al matí, que molts negocis
estan tancats.

• Capacitats logístiques de BonArea (Boxes)
• Capacitats de comunicació de BonArea 

(comunicació a botigues, durant la visita a 
fàbrica, al restaurant-bufet, a la seva 
pàgina web)

• L’oferta comercial d’altres ciutats: Manresa, 
Tàrrega, Cervera, Lleida, Barcelona, Andorra-
la-vella

• El comerç online, tant dels "pure players" 
(Amazon, Alibaba,….) com dels negocis 
minoristes d'altres indrets amb canal de venda 
online

• Hi ha professionals al capdavant dels negocis
amb visió, sentit empresarial, actitud
innovadora i sensibilitzats en l’evolució d’hàbits
de compra i consum.

• Poc interès de la població per emprendre (o 
continuar) negocis comercials, degut a que 
hi ha plena ocupació i que es compta com a 
alternativa el treball a BonArea, que ofereix 
una bona qualitat de vida.

• Aproximadament un 15% dels gestors de 
negocis en locals en planta baixa s'apropa a 
l’edat de jubilació 

NEGOCIS I

PRODUCTE/
SERVEIS

PROFESSIONALS

AL

CAPDAVANT

DELS NEGOCIS

OFERTA

GLOBAL DE

COMERÇ I

SERVEIS

• Un segment de comerciants, còmode amb la situació
actual i amb el seu nivell de vendes, té una actitud més
passiva davant els reptes actuals relacionats amb el
dinamisme comercial.

• Hi ha establiments amb rètols i/o façanes desactualitzats.
I també d'altres descuidats. Impacta negativament en el
paisatge urbà i en la continuïtat comercial

• En alguns casos, manca orientació al client i atenció al
servei

• Falten establiments per tenir un mix comercial complet
(ex. sabateria, peixateria, forns de pa amb oferta més
variada, botigues de mobles,...)

• Falta més oferta gastronòmica
• Falta configurar una oferta de producte local, propi i

singular de Guissona que sigui atractiva, tant per fidelitzar
la població local com per atreure visitants foranis

• Manca de digitalització (quant a l'ús del canal online,
quant a les eines digitals per a la gestió i quant a
l'explotació de les dades dels clients i el negoci)

• El casc antic compta amb un conjunt de locals
emblemàtics / singulars

• Una part del comerç ha invertit en l'establiment
i s’ha actualitzat
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4. Diagnosi DEMANDA

• La massa poblacional és insuficient per poder
desenvolupar l’oferta i atreure més comerços a
Guissona

• La gent de Guissona no té com a referent
comercial i d’oci l’espai del casc antic

• Possible percepció negativa dels guissonencs i
guissonenques sobre el seu comerç. Manca d'orgull
en relació a l'oferta de la seva pròpia vila.

• El creixement de la població ve donat per la
incorporació de nouvinguts, amb hàbits de
compra, consum i lleure força diferents als de la
població autòctona.

• Forta d’atracció de l’Àrea de Guissona (més
de 350.000 visitants/any)

• Gairebé 8.000 visitants van a Guissona
atrets pels elements patrimonials de la
Guissona romana

FRUIT DE LA CRISI COVID-19:
• Moviment migratori invers de les ciutats

cap als pobles gracies al teletreball
• Increment del turisme interior (català)

• Guissona té un balanç negatiu entre fuga i
atracció de consumidors

• Pèrdua d’habitants al casc antic. La població
es desplaça a les noves urbanitzacions i
s’allunya dels eixos comercials quotidians

• Estil de compra i lleure de la gent jove, més
digital

FRUIT DE LA CRISI COVID-19:
• Menor predisposició a la despesa en

categories que no són de 1ª necessitat (moda,
decoració, regals, …)

• Menor temps dedicat a la compra per lleure

• Creixement sostingut de la població per l'arribada
de nouvinguts a treballar a BonArea. (A diferència
d'altres municipis petits que han patit migracions
cap a mitjanes i grans ciutats)

• Piràmide demogràfica equilibrada, bona
proporció de gent jove

• La situació socioeconòmica de plena ocupació
permet comptar amb una renda disponible, tot i
que modesta, estable

PERFIL DE

COMPRADOR

AMENACESFORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS



MUNICIPI I ENTORN
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4. Diagnosi

• Alguns indrets i espais emblemàtics de la vila estan
molt envellits

• Els equipaments relacionats amb la quotidianitat
(centres educatius, parcs, centres esportius…) són
majoritàriament fora del casc antic. Els
recorreguts i desplaçaments habituals dels
residents de la zona exterior al Raval queden al
marge de la zona de més concentració comercial.

• Localització i lloc de parada en vies d'alt trànsit.
Important flux de trànsit de gent de pas, que
circula entre la C-25/A-2 i el Pre-Pirineu.

• La Segarra és una comarca atractiva turísticament
amb una bona varietat de pobles i punts d'interès
(castells, fonts, EIN, …)

• Tendència cap a ciutats i mobilitat 
sostenibles,  que potencien el centre urbà 
com a espai comercial i de centralitat 

LA VILA

AMENACESFORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS

CONTEXT

GEOGRÀFIC

• El casc antic de Guissona té un alt atractiu
arquitectònic i patrimonial (centre d'interès del
mon romà) El museu arqueològic com a centre
d’atracció de visitants

• Espais d'interès arqueològic per explotar (ex.
Merceria)

• Obertura de l'Ateneu a partir del Gener 2021
(equipament que pot crear sinèrgies amb el
comerç i els serveis)

• El barri antic és tranquil i no hi ha problemes de
seguretat
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4. Diagnosi

• Existeix un grup de comerciants amb idees i
empenta que poden ajudar a aglutinar i
arrossegar el sector per fer noves accions i
estratègies

GESTIÓ

• Falta capacitat aglutinadora i mobilitzadora de
l’associació.

• Desmotivació d'alguns associats, fruit de
divergències internes, manca de resposta per part de
l’Administració en etapes anteriors i la pròpia
dificultat de les polítiques de dinamització del
comerç.

• Desenvolupament al canal online d'eines per
visibilitzar l'oferta de Guissona (Projectes com
Auon.Cat).

• Desenvolupament i posada en marxa de
programa de fidelització a través d'una
targeta (Targecopy)

• Implicació i determinació per part de
l'Ajuntament els darrers 2 anys en reactivar i
millorar el comerç a Guissona

• Visió holística de la gestió del municipi.
Treball conjunt i coordinat de les diferents
regidories

• Manca intensitat en la promoció del comerç via
digital

• Manquen dades i eines de gestió i promoció, com un
inventari/directori de comerç o un Pla de
Comunicació i Promoció

• El sistema de recollida porta a porta fa que sovint
quedin escombraries a la via pública i això crea mala
imatge i sensació de brutícia

• Falta mobiliari urbà al barri antic: papereres, bancs,
...

• La il·luminació dels espais públics es considera
deficient

• Manca senyalització de la zona comercial

PER PART

DE

L’AJUJNTA-
MENT

PER PART DE

L’ASSOCIACIÓ

AMENACESFORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS
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4. Diagnosi

1. Tot i no haver perdut població i seguir creixent, la massa crítica demogràfica dèbil de Guissona dificulta l’existència d’una demanda interna que sustenti el 
comerç, així com la competència amb municipis majors. Això s’agreuja amb una millor percepció per part del vilatà dels municipis aliens que el seu propi.

2. La crisi COVID-19, que impacta de ple en l’activitat social i de lleure, accentua la competència entre els negocis i qüestiona les propostes indiferenciades. 
Esdevé imprescindible treballar en emfatitzar l’experiència i incorporar el canal i les eines digitals.

3. Guissona compta amb un grup de comerciants amb iniciativa, empenta, visió de negoci i amb plantejaments força singulars. 

4. S’identifiquen 2 palanques de transformació per a la retenció del resident:

▪ La quotidianitat – el comerç integrat en les rutines habituals

▪ El temps lliure – el comerç com a opció de lleure i desconnexió

5. A nivell conjunt, tenint en compte les febleses del teixit comercial (quantitat, varietat), caldrà aprofitar actius aliens al sector, com el patrimoni històric i 
les capacitats de BonArea. Per aquest motiu, en relació al visitant, l’atracció de públic, tant de municipis propers com de la resta de Catalunya, passa per:

▪ Aconseguir aprofitar el flux de visitants de la fàbrica i del Restaurant-Bufet de BonArea

▪ Activar i potenciar el passat romà i tot el seu llegat, amb un relat i posada en escena moderna i actual

6. Les inèrcies globals del sector fan que la dinamització del comerç en municipis petits i mitjans sigui sempre una tasca complexa que requereix estratègies 
integrals, intensives, contínues i coordinades. No es pot basar en accions aïllades.

7. Impulsar el comerç i els serveis a Guissona no es podrà fer sense la co-responsabilitat de tots els agents. 

PRINCIPALS MISSATGES



6. Model comercial
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PREMISSES DEL MODEL

6. Model comercial

2021

temps

2024-20252022-2023

COVID

TRANSICIÓ

CONSOLIDACIÓ 

Dimensió del 
canvi de model

Integrat i en sinèrgia amb 
els àmbits més diferencials 

del municipi (Turisme i 
Cultura, BonArea)

Atractiu per al vilatà i pel 
visitant d’altres indrets de 

Catalunya

Amb 3 diferents horitzons 
(curt, mig, llarg)

Basat en comerços i 
activitats singulars

1. Guissona
2. Entorn de Guissona
3. Catalans
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PREMISSES DEL MODEL

CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL

6. Model comercial

Integrat i en sinèrgia amb els 
àmbits més diferencials del 
municipi (Turisme i Cultura, 

BonArea)

Atractiu per al vilatà i pel 
visitant d’altres indrets de 

Catalunya

Amb 3 diferents horitzons 
(curt, mig, llarg)

Basat en comerços i 
activitats singulars

Multicanal, combina l’experiència física i digital 

Integra tots els canals d’informació, compra i lliurament. Aprofita la tecnologia digital.

Compacte i continu al centre, i alhora capil·lar i convenient

Aposta pels eixos comercials principals i alhora impulsa el comerç de proximitat i 
conveniència.

Amb negocis sòlids i competitius

Té al capdavant professionals preparats i experts que garanteixen la continuïtat del 
negoci.

Integra i aprofita els actius de la vila i de BonArea

Atrau al comprador de fora de Guissona mitjançant el patrimoni romà, l’encant del 
casc antic i el cas, únic a Catalunya, de la Cooperativa de Guissona.

Liderat per una Associació activa i cohesionada

Compta amb un instrument de gestió eficaç que fa avançar en la consecució de fites 
de forma consensuada, amb el focus en el desenvolupament del sector per sobre dels 
interessos individuals.

Experiencial, dins i fora els establiments

Es modern, actual, diferent al d’altres municipis. Convida a sortir de casa i al 
“shopping”. Té un bon assortiment de productes i també una excel·lent qualitat de 
servei.

2

3

4

5

6

1
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CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Atraure compradors locals (retenció vilatans + atracció d'habitants 
de municipis veïns) i d’altres indrets de Catalunya

Comptar amb negocis sostenibles econòmicament

Potenciar l’atractivitat del casc antic i valoritzar el patrimoni 
històric de la vila

Evolucionar els negocis en la multicanalitat

Millorar l'oferta gastronòmica

Millorar la qualitat i el valor percebut de l'oferta de productes i 
serveis. Maximitzar la presència de comerços singulars

Millorar la percepció del municipi i del comerç per part dels 
vilatans

Dotar el sector d’instruments de gestió sòlids i eficaços

6. Model comercial

Multicanal, combina l’experiència física i digital 

Compacte i continu al centre, i alhora capil·lar i convenient

Amb negocis sòlids i competitius

Integra i aprofita els actius de la vila i de BonArea

Liderat per una Associació activa i cohesionada

Experiencial, dins i fora els establiments

2

3

4

5

6

1
2

3

4

5

6

7

8

1



7. Estratègia i Línies d’Acció
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5 ÀMBITS D’ACTUACIÓ

7. Estratègia i Línies d’Acció

Oferta de Productes i Serveis

Competitivitat dels negocis

Atracció de compradors locals 
i d’altres indrets

Gestió global de les activitats 
comercials i de serveis en planta baixa 

Atractiu de la vila

Estructuraríem el Pla en 5 grans àmbits d’actuació:

1

2

4 3

5
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10 LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS. 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA MULITICANALITAT

7. Estratègia i Línies d’Acció

Oferta P/S

Competitivitat 
negocis

Atracció 
compradors

Gestió 
global

Atractiu 
vila

1

2

4 3

5
3. MILLORA DE LA CAPACITAT DE GESTIÓ

4. CONTINUITAT DELS NEGOCIS

5. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ

6. RETENCIÓ DEL TURISME
7. ACTIVACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ COM A VEHICLE 

DE GESTIÓ PRINCIPAL

8. INCORPORACIÓ DE MECANISMES DE CONTROL

9. REFORÇ DEL VALOR DE LA VILA

10. URBANISME COMERCIAL

...i les següents línies estratègiques:
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20 MESURES ESTRATÈGIQUES

1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA 

DE PRODUCTES I SERVEIS 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA 

MULITICANALITAT

7. Estratègia i Línies d’Acció

Oferta 
Productes/Serveis

Competitivitat 
negocis

Atracció 
compradors

Gestió global

Atractiu de 
la vila

3. MILLORA DE LA CAPACITAT DE GESTIÓ

4. CONTINUITAT DELS NEGOCIS

5. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ

6. RETENCIÓ DEL TURISME

7. ACTIVACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ COM 

A VEHICLE DE GESTIÓ PRINCIPAL

8. INCORPORACIÓ DE MECANISMES 

DE CONTROL

9. REFORÇ DEL VALOR DE LA VILA

10. URBANISME COMERCIAL 10.1. REVISIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE NUCLIS I EQUIPAMENTS DE LLEURE
10.2. DINAMITZACIÓ DE LOCALS BUITS

2.1. EXPOSICIÓ DIGITAL DELS NEGOCIS
2.2. VENDA ONLINE
2.3. CANALITAT EN EL LLIURAMENT

4.1. PROMOCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE NEGOCIS RENDIBLES

6.1. PLA DE TURISME I COMERÇ

7.1. FORMALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
7.2. PROFESSIONALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

1.1. REFORÇ DE LA PROPOSTA COMERCIAL DELS NEGOCIS
1.2. PROMOCIÓ DELS COMERÇOS SINGULARS 
1.3. ATRACCIÓ DE NEGOCIS COMPLEMENTARIS
1.4. ATRACCIÓ D’OFERTA GASTRONÒMICA
1.5. ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE DELS LOCALS

3.1. DIGITALITZACIÓ DEL NEGOCI
3.2. IMPULS DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ EMPRESARIAL I COMERCIAL

5.1. NORMALITZACIÓ DELS HORARIS
5.2. PLA DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ A 3 ANYS

8.1 QUADRE DE COMANDAMENT

9.1. REVISIÓ DEL POSICIONAMENT DE LA VILA

5 ÀMBITS 10 LÍNIES ESTRATÈGIQUES



67

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (1 DE 38)

7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Incrementar la competitivitat dels negocis ubicats en planta baixa, a través d'una major diferenciació

• Incrementar la satisfacció del client durant la visita a l'establiment 

• Retenir el vilatà en la compra i consum a Guissona

1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS 

DESCRIPCIÓ

Servei d'assessorament personalitzat als professionals al càrrec dels negocis en planta baixa que ho desitgin.

Acompanyament en la revisió de la proposta de valor del negoci i de l'oferta de productes i serveis.

En els negocis basats en el quotidià i amb component artesà, es procurarà reforçar la presència de producte local.

INICIATIVA 1.1. REFORÇ DE LA PROPOSTA COMERCIAL DELS NEGOCIS 

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació
• Treball en la formulació de la proposta de valor més escaient per a la màxima diferenciació del negoci. Si s’escau, revisió del 

negoci, de l’assortiment de productes i serveis i/o del model de botiga. Definició d’un Pla de desenvolupament de negoci per 
als 3 propers anys.

• Aterratge del Pla en mesures concretes i execució.

• Anàlisi dels elements clau del negoci: oferta de productes i serveis, espai físic, perfil de client, competència,….
• Diagnosi de capacitats, febleses, reptes i oportunitats

De forma individualitzada per cadascun dels negocis interessats:
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers i 
comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Nombre de visites

• Tiquet mitjà

• Satisfacció del client PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021-2023

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA 
ESTRATÈGICA

1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS INICIATIVA 1.1. REFORÇ DE LA PROPOSTA COMERCIAL DELS NEGOCIS 

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (2 DE 38)

Prioritat alta

Prioritat mitja

Prioritat baixa

Prioritat molt alta

NOTA:  LLEGENDES per a la interpretació dels apartats d’aquesta pàgina

PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS

Moderats  

Poc 
quantiosos 

Elevats 

ACTORS I ROL
L

Principal

La intensitat de la icona indica el paper principal, secundari o no significatiu 
de l’agent. La “L”, qui es proposa com encarregat d’impulsar-la.

Secundari No és un actor 
rellevant

Principal i 
líder  
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Reforçar el caràcter propi de la vila

• Comptar amb un ventall de comerços i experiència de "shopping" diferencial respecte als municipis 
propers

• Atraure i retenir un major nombre de compradors dins la vila 

DESCRIPCIÓ

Iniciativa que compta amb una doble vessant: el reforç de negocis ja establerts a Guissona, i l captació de nous 
negocis:

AMBIT 1 -Suport professional per a la consolidació de negocis ja establerts a Guissona, amb voluntat de 
continuïtat i de madurar la seva proposta

AMBIT 2 - Identificació i atracció de propostes singulars no establertes, que puguin encaixar a la vila.

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació
• Definició i acord de línies de suport econòmiques 

i d'assessorament en desenvolupament de 
negoci (iniciativa 1.1)

• Posada a disposició de les línies de suport 
definides i acordades amb els responsables 
d'aquests negocis

• Identificació dels negocis singulars de la vila i 
valoració de forma individual de la necessitat de 
suport

AMBIT 1 - NEGOCIS JA EXISTENTS

• Establiment de prioritats i identificació dels ens professionals més escaients per 
trobar emprenedors, professionals o empresaris disposats a establir-se a Guissona 
(associacions o col·legis professionals, vivers d'empreses,…). 

• Preparació d’argumentari dels beneficis i l’oportunitat d’instal·lar-se a Guissona.

• Contactes amb els col·lectius professionals per a la consecució de referències 
concretes de persones o empreses susceptibles d’obrir un comerç a Guissona. 

• Aproximació a les persones/empreses seleccionades i gestió de tot el procés fins el 
seu establiment a Guissona

• Estudi de la capacitat i localitzacions on es podrien establir aquest tipus de negocis. 
Treball conjunt Associació de Comerciants-Ajuntament per identificar les tipologies 
de negoci que poden ser més atractives per als vilatans. 

AMBIT 2 - NEGOCIS DE NOVA INCORPORACIÓ,

LINIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEISINICIATIVA 1.2. PROMOCIÓ DELS COMERÇOS SINGULARS

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (3 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers i 
comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Gremis i Escoles 
professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Nombre de negocis singulars a la vila

• Resultats econòmics dels negocis singulars (clients, facturació, tiquet
mitjà)

• Percepció del vilatà sobre la millora de l'oferta comercial
PRIORITAT

RECURSOS 
NECESSARIS

Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2022-2023

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEISINICIATIVA 1.2. PROMOCIÓ DELS COMERÇOS SINGULARS

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (4 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Aconseguir una mix comercial més complert, evitant fugues a municipis veïns

• Major atracció i retenció de compradors dins la vila

• Aprofitar la incorporació d'establiments nous per reforçar la modernitat del comerç

DESCRIPCIÓ

Identificació i atracció de negocis amb una baixa representació a Guissona, per exemple:

INICIATIVA 1.3. ATRACCIÓ DE NEGOCIS COMPLEMENTARIS

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

• Establiment de prioritats i identificació dels entorns professionals més escaients per trobar emprenedors, professionals o 
empresaris disposats a establir-se a Guissona (ex. Gremi Forners Terres de Lleida, Gremi Peixaters Catalunya,…) 

• Preparació d’argumentari dels beneficis i l’oportunitat d’instal·lar-se a Guissona.

• Contactes amb els col·lectius professionals i consecució de referències concretes de persones o empreses susceptibles 
d’obrir un comerç a Guissona. 

• Aproximació a les persones/empreses seleccionades i gestió de tot el procés fins el seu establiment a Guissona

• Estudi de la capacitat i de les localitzacions potencials d’aquests nous negocis

1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS  

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (5 DE 38)

- Forns i pastisseries artesans

- Fruiteries 

- Peixateries

- Sabateries

- Roba d’esport

- Botigues de decoració i equipament de la llar
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers i 
comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Gremis i Escoles 
professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Retenció del vilatà (% de compres fetes a Guissona de les
esmentades categories)

• Resultats econòmics dels negocis incorporats (clients, facturació,
tiquet mitjà)

• Percepció del vilatà sobre la millora de l'oferta comercial PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2022-2023

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICAINICIATIVA 1.3. ATRACCIÓ DE NEGOCIS COMPLEMENTARIS 1. IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS 

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (6 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Reforçar el caràcter propi, la modernitat i avantguarda de la vila. 

• Incrementar les opcions de lleure relacionades amb la restauració per tal de 
fixar l'oci fora de casa a la vila.

• Major afluència de visites d'habitants de municipis veïns

1.IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS 

DESCRIPCIÓ
Identificació i captació de cuiners i propietaris o ex-propietaris de restaurants amb interès en trobar un nou emplaçament dins la regió.

Incorporació de nous restaurants a Guissona que puguin aportar una proposta atractiva tant a nivell de concepte de restaurant com a nivell gastronòmic.

INICIATIVA 1.4. ATRACCIÓ D'OFERTA GASTRONÒMICA

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

• Definició i acord de l'argumentari (motius per establir-se a Guissona) i de les línies de suport econòmiques i desenvolupament 
de negoci que poden oferir-se per atraure a cuiners i restauradors a Guissona. 

• Identificació de les escoles i gremis més escaients (per renom, proximitat, …) per trobar candidats.

• Establiment de contactes amb els col·lectius identificats i amb els possibles candidats. 
• Exposició de la proposta i negociació de condicions amb els candidats interessats.

• Estudi de la capacitat (nombre de restaurants, aforament esperat…), ubicacions i locals on es podrien establir els nous 
restaurants.

• Comprovació de la viabilitat (llicències,  estat dels locals, instal·lacions,…)

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (7 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Gremis i Escoles 
professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Resultats econòmics dels negocis incorporats (clients, facturació,
tiquet mitjà)

• Satisfacció del vilatà i dels visitants de municipis veïns PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2022

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 1.IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS INICIATIVA 1.4. ATRACCIÓ D'OFERTA GASTRONÒMICA

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (8 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Reforçar el caràcter propi, la modernitat i avantguarda de la vila. 

• Incrementar el passeig pels carrers de Guissona per part dels vilatans

• Major atracció i retenció de clients dins la vila i major afluència de visites d'habitants de municipis veïns 

1.IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS 

DESCRIPCIÓ

Servei d'assessorament personalitzat als professionals al càrrec dels negocis en planta baixa que ho desitgin, en els aspectes clau de la imatge corporativa i 
elements estructurals i estètics essencials: façana, retolació, aparadors exteriors, mobiliari i decoració interior, distribució i recorreguts a l'interior de la botiga, etc.

L'Ajuntament podrà incentivar aquest servei mitjançant els mecanismes al seu abast (finançament parcial, subvenció, ...)

INICIATIVA 1.5. ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE DELS LOCALS

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació
• Per part del comerciant, amb l'ajuda d’un professional especialitzat, definició d’un Pla i un seguit de mesures per a millora física i 

visual dels espais i de l'experiència de compra.
• Per part de l'Ajuntament, gestió dels mecanismes d'incentiu que es puguin oferir als negocis interessats en la realització de les 

millores.

• Implementació del Pla per part dels comerciants.

• Revisió del concepte del negoci i del tipus de clients, per tal de determinar els atributs a desenvolupar i plasmar en la imatge
corporativa.

• Diagnosi de l'estat actual de l'espai físic i la posada en escena de l'establiment

De forma individualitzada per als comerciants interessats,

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (9 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers i 
comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Retenció del vilatà (% de compres fetes a Guissona)

• Resultats econòmics dels negocis que han renovat la imatge (clients,
facturació, tiquet mitjà)

• Satisfacció del vilatà i dels visitants/compradors de municipis veïns PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021-2023

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 1.IMPULS I DIFERENCIACIÓ DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS INICIATIVA 1.5. ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE DELS LOCALS

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (10 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Visibilitzar el comerç de Guissona al canal digital

• Incrementar les opcions de compra a Guissona. Que el comerç de Guissona sigui una opció per a tots els compradors que 
inicien la cerca de productes i serveis a internet.

• Millorar la percepció de modernitat del comerç de Guissona entre la població.

2. DESENVOLUPAMENT DE LA MULITICANALITAT

DESCRIPCIÓ

Assessorament personalitzat als professionals al càrrec dels negocis en planta baixa, per tal de millorar la seva presència al 
canal online, essencial per a compradors de fora de Guissona o més habituats a fer una part o la totalitat del procés de compra 
per internet. 

L'Ajuntament podrà incentivar la presència online mitjançant els mecanismes al seu abast (finançament parcial, subvenció, ...)

INICIATIVA 2.1. EXPOSICIÓ DIGITAL DELS NEGOCIS

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

• Definició d'un Pla de Marketing i Comunicació digital, mitjançant:
- els canals i eines a l'abast: web pròpia, espai a les XXSS, web de l'Associació, …
- recursos promocionals per dirigir-hi el trànsit i les visites (SEO, campanyes de pagament i altres recursos publicitaris, 
enllaços en pàgines relacionades,...)
- mètriques amb les quals monitoritzar l'evolució i efectivitat de cada canal i eina utilitzats

• Posada en marxa del Pla.

• Anàlisi i diagnosi basat en la presència actual del negoci online i de les seves potencialitats.

De forma individualitzada per als comerciants interessats,

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (11 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ
• Nombre de comerços amb presència online

• Nombre de visites generades i clients nous aconseguits gràcies a la
presència online

• Millora dels resultats econòmics dels negocis que han implementat el
Pla de Comunicació digital (clients, facturació, tiquet mitjà)

PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021-2023

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 2. DESENVOLUPAMENT DE LA MULITICANALITATINICIATIVA 2.1. EXPOSICIÓ DIGITAL DELS NEGOCIS

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (12 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Visibilitzar el comerç de Guissona al canal digital, adaptant-lo als temps actuals. 

• Incrementar les opcions de compra a Guissona. Que el comerç de Guissona sigui una opció per a tots els 
compradors que inicien la cerca de productes i serveis a internet, especialment els no residents, que els cal 
desplaçar-se per accedir als productes i serveis d'aquests establiments.

• Atraure i retenir clients de la resta de Catalunya, que hagin visitat Guissona i vulguin repetir compres dels 
establiments de Guissona sense desplaçar-se

• Competir amb els negocis i marketplaces 100% digitals o multicanals..

2. DESENVOLUPAMENT DE LA MULITICANALITAT

DESCRIPCIÓ
Servei d'assessorament personalitzat als professionals al càrrec dels negocis en planta, per tal d'habilitar-los la capacitat de vendre els seus productes online, 
element fonamental avui dia en què més d'un 60% dels compradors són multicanal i realitzen una part del procés de compra a internet. 

INICIATIVA 2.2. VENDA ON LINE

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

• Definició del projecte per habilitar la venda online, que ha de comprendre, a tall d'exemple:
- assortiment de productes a oferir
- condicions de lliurament (preu, termini,…)
- opcions de pagament i de recollida
- eines de comunicació i promoció 
- encaix de la plataforma de venda en la pàgina web corporativa (si ja se'n disposa)

• Posada en marxa del projecte.

• Anàlisi i diagnosi basat en el grau de desenvolupament actual del canal online de cada establiment i de les seves capacitats i 
potencialitats quant a la venda online.

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

De forma individualitzada per als comerciants interessats,

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (13 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Nombre de negocis en planta baixa amb botiga online

• Volum de facturació generat gràcies a la presència online

• Nombre de nous clients PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2023-2025

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 2. DESENVOLUPAMENT DE LA MULITICANALITATINICIATIVA 2.2. VENDA ON LINE

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (14 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Facilitar l'accés als productes dels comerços de Guissona, d'una forma convenient per al comprador

• Atraure i retenir clients dins la vila 

• Aconseguir que el comerç de Guissona sigui una opció per als compradors no residents, que els cal desplaçar-se per 
accedir als establiments i als productes 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA MULITICANALITAT

DESCRIPCIÓ

Aquesta mesura té una doble vessant: ampliar la canalitat de lliurament dels negocis a nivell individual, i reforçar els espais de recollida al municipi

AMBIT 1 (comerços) - Habilitar opcions addicionals convenients per al lliurament dels productes, adquirits als comerços de Guissona

AMBIT 2 (global municipi) - Habilitar majors espais per a la recollida de les mercaderies, més enllà de les opcions que ofereixi cada establiment de forma individual 

INICIATIVA 2.3. CANALITAT EN EL LIURAMENT

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

• Definició de les opcions de lliurament.
• Acords comercials amb els socis/proveïdors. 
• Disseny de l'experiència i dels procediments, tenint en compte les externalitzacions a socis/proveïdors.
• Establiment de tarifes per a cada canal de lliurament que suposin costos adicionals.

• Prova pilot amb un nombre acotat de clients
• Desplegament a la resta de clients

• Anàlisi i diagnosi basat en el grau de desenvolupament de les opcions de lliurament actuals, i de les opcions a l'abast o per desenvolupar
(lliurament a domicili, lliurament en box o en punt de recollida).

• Estudi de possibles socis per cada modalitat d'entrega (empreses de missatgeria, …).

AMBIT 1 - Ampliar la canalitat dels Comerços

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (15 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Gremis i Escoles 
professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Nombre de clients que utilitzen les noves modalitats de lliurament

• Vendes incrementals relacionades amb els nous modes de lliurament.

• Nombre de nous clients que s'ha captat gràcies a les noves modalitats PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021-2022
2022-2023

2024-2025
2021

LINIA ESTRATÈGICA 2. DESENVOLUPAMENT DE LA MULITICANALITATINICIATIVA 2.3. CANALITAT EN EL LIURAMENT

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

• Definició d'una xarxa de punts de recollida col·lectius.
• Identificació dels espais a utilitzar, de caràcter privat o públic.
• Valoració dels possibles models de negoci (establiment d'ensenyes existents, nou negoci, servei públic…)

• Establiment de contactes amb els propietaris dels espais a utilitzar i acords comercials. Si s’escau, considerar espais públics.
• Habilitació dels punts de recollida
• Comunicació als comerços dels espais disponibles, perquè ho puguin incorporar com a opció de recollida. Posteriorment, comunicació a la

ciutadania

• Valoració de les necessitats d'espais de recollida (capacitat, temperatures, localització…) Considerar en l'anàlisi els espais ja habilitats
com els Boxes de Bonàrea .

AMBIT 2 - Habilitar majors espais de recollida al municipi

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (16 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Incrementar l'eficiència dels negocis, a través del control i la disposició d'eines de gestió més àgils

• Aprofitar les tecnologies i les dades a l'abast en favor dels negocis.

• Incrementar el nivell de coneixement del client, el que permetrà ajustar-se i anticipar-se a les seves 
necessitats i fidelitzar-lo

DESCRIPCIÓ Oferir assessorament professional especialitzat i individualitzat per evolucionar els negocis en planta baixa en matèria de digitalització, tant per fer-ne la gestió 
més eficient com per recollir i explotar en major mesura les dades dels clients i del negoci. 

INICIATIVA 3.1. DIGITALITZACIÓ DEL NEGOCI

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació • Elaboració d'un Pla específic per a la transformació digital dels negocis.
• Selecció de les eines (equips, software, ...) i dels proveïdors més encertats, especialitzats en gestió digital per a PIMES.

• Posada en marxa del Pla. 

• Diagnòstic de l'ús de Sistemes d'Informació i de l'aprofitament de tecnologies i dades.
• Valoració  de possibles eines a incorporar al negoci (sistema de gestió global, específic comercial,…) 
• Exploració de noves tecnologies que faciliten el coneixement i gestió del client (big data, IA, sensorització, ...)

3. MILLORA DE LA CAPACITAT DE GESTIÓ

De forma individualitzada per als comerciants interessats,

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (17 DE 38)



84

7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania
Gremis i Escoles 

professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament 
- Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Nombre de comerços que han evolucionat quant a digitalització
• Capacitat de retenció de clients en aquests comerços
• Increment de la capacitat i nivell de servei (teminis, qualitat…)
• Millora dels costos d’explotació PRIORITAT

RECURSOS 
NECESSARIS

Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2022

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICAINICIATIVA 3.1. DIGITALITZACIÓ DEL NEGOCI 3. MILLORA DE LA CAPACITAT DE GESTIÓ

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (18 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Reforçar les capacitats de gestió dels professionals al capdavant dels negocis

• Incrementar la solidesa dels negocis, el que proporcionarà una major resiliència del sector enfront dels 
propers anys de crisi, i en termes generals, una major capacitat d'adaptació als canvis del mercat 

DESCRIPCIÓ

Assessorament professional especialitzat col·lectiu per complementar els coneixements que tenen els 
responsables dels negocis en planta baixa, en matèria de gestió global de negoci, de comercialització i altres 
competències fonamentals per dirigir un negoci minorista (gestió de persones, gestió de clients, gestió 
d’estocs, gestió financera...). 

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

LINIA ESTRATÈGICA 3. MILLORA DE LA CAPACITAT DE GESTIÓINICIATIVA 3.2. IMPULS DE LES COMPETENCIES DE GESTIÓ EMPRESARIAL I COMERCIAL

• Disseny d'un programa de formació per mòduls, a mesura segons les necessitats detectades.

• Planificació dels mòduls i sessions. Impartició del programa de formació. Cada botiguer assisteix als mòduls de les temàtiques 
que necessita.

• Avaluació de la formació, coneixements i experiència de partida del col·lectiu interessat, de forma individualitzada. 
Identificació de les principals necessitats i expectatives.

De forma col·lectiva, als comerciants interessats,

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (19 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania Gremis i Escoles 
professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ
• Nombre de persones formades

• Hores lectives totals

• Satisfacció per part dels comerciants que hi participen i valoració
del retorn del programa, quant a les competències i coneixements
adquirits.

PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021-2023

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 3. MILLORA DE LA CAPACITAT DE GESTIÓINICIATIVA 3.2. IMPULS DE LES COMPETENCIES DE GESTIÓ EMPRESARIAL I COMERCIAL

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (20 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Minimitzar el tancament de locals i mantenir actius els comerços rendibles, d’empresaris amb 
voluntat  de traspassar el seu negoci, sigui per jubilació o per altres motius.

• Realitzar un traspàs fluid i sense aturar l'activitat dels locals en planta baixa

• Oferir oportunitats a emprenedors, professionals o empresaris que han hagut de tancar el seu 
negoci en un altre municipi

DESCRIPCIÓ

Utilització les plataformes disponibles (programa Reempresa, Associació de Comerciants, Ajuntament) per
enllaçar l’oferta (negocis en fase de cessió o amb risc de tancament) amb la demanda (reemprenedors: 
emprenedors o professionals que prèviament havien dirigit un negoci i que desitgen continuar l'activitat d'una 
empresa ja existent 

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

LINIA ESTRATÈGICA 4. CONTINUITAT DELS NEGOCISINICIATIVA 4.1 PROMOCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE NEGOCIS RENDIBLES

• Enllaç dels “cedents” amb les plataformes a la seva disposició per la 
cerca de “reemprenedors” interessats en continuar el seu negoci

• Inici del procés amb els ens i assessors especialitzats, fins a la Due
Diligence, en la que es fa efectiva la transmissió

• Identificació dels negocis amb voluntat de buscar successió o bé en risc 
de tancament a Guissona (“cedents”).

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (21 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers i 
comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania Gremis i Escoles 
professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ
• Nombre de negocis que s’han pogut traspassar i mantenir en

activitat

• Facturació total dels negocis que ha estat possible mantenir en
activitat gràcies a aquesta mesura PRIORITAT

RECURSOS 
NECESSARIS

Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2022-2025

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 4. CONTINUITAT DELS NEGOCISINICIATIVA 4.1 PROMOCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE NEGOCIS RENDIBLES

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (22 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Assegurar la homogeneïtat de l'horari d'atenció al públic per part del comerç de Guissona

• Millorar qualitativament l'experiència de "shopping“ dels vilatans

• Permetre al client aprofitar al màxim el temps de passeig i compres. Contribuirà a retenir-lo a la vila i reduirà fugues a 
municipis veïns 

DESCRIPCIÓ

Evolució cap a un horari més homogeni que permeti gaudir de totes les botigues obertes alhora. 

L’horari és una de les variables crítiques per a la satisfacció del vilatà. Cal recuperar la seva confiança ràpidament i demostrar-li de 
forma explícita què podrà entrar als comerços i fer les seves compres d'una sola vegada.

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

LINIA ESTRATÈGICA 5. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ INICIATIVA 5.1 NORMALITZACIÓ DELS HORARIS

• En base als resultats de l'estudi, definició d'un horari mínim homogeni per als comerços ubicat en el casc antic.
• Consecució d’un acord i compromís de compliment per part de tots els comerciants.
• Comunicació a la ciutadania del compromís.

• Prova pilot durant 3 mesos. 
• Si s’escau, ajustaments en funció dels resultats obtinguts.

• Estudi de les necessitats i expectatives dels vilatans quant a dies i franges horàries d'obertura dels comerços al casc antic.
• Identificació d'incentius per al seu compliment per part dels botiguers.

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (23 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Valoració i grau de satisfacció del vilatà

• Increment de trànsit de vianants pel casc antic.

• Increment de la facturació dels comerços PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 5. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ INICIATIVA 5.1 NORMALITZACIÓ DELS HORARIS

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (24 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Incrementar les visites als comerços de Guissona, el que repercuteix en increment de la seva facturació

• Donar visibilitat de l'oferta de Guissona entre les persones (residents o visitants) que no freqüenten els 
comerços de Guissona

DESCRIPCIÓ

Desplegament d'accions que permetin apropar el comerç de Guissona al comprador, tant als vilatans menys assidus com als residents d'altres municipis.

Es proposa engegar aquest Pla un cop s'hagi fet un salt qualitatiu en aspectes crítics com la normalització dels horaris, la incorporació de nous comerços i 
restaurants, la millora de la imatge dels locals o la transformació de locals buits.

Ha de contemplar el disseny d'elements de visibilitat (directori de comerços, App comerços,...), de promoció (esdeveniments específics) i campanyes de 
comunicació/promoció per donar-los a conèixer. I ha d'incidir tant en l'atracció com en la retenció i fidelització (ex. acció Targecopy).

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

LINIA ESTRATÈGICA 5. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ INICIATIVA 5.2 PLA DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ A 3 ANYS

• Definició d'un Pla de Comunicació i Promoció a 3 anys, en el qual exposar totes les accions a realitzar, concretant-ne: l'acció,
l'objectiu específic, el missatge a comunicar, el públic a qui va dirigida, el calendari de preparació i execució i el pressupost 
necessari.

• Execució del Pla i seguiment del grau d'assoliment de resultats. (S'han d'identificar indicadors que permetin valorar les accions un 
cop dutes a terme, i així mantenir-les en el temps o discontinuar-les, segons els seus resultats)

• Revisió del calendari de Fires i Mercats i diagnosi individual per valorar-ne la seva continuïtat i plantejament.
• Revisió de les eines i canals promocionals utilitzats fins el moment per decidir la seva efectivitat.
• Reflexió sobre altres elements, mitjans i suports a aprofitar per promoure l'atracció de compradors.
• Identificació de les altres mesures del Pla Estratègic que poden significar un eix de comunicació..

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (25 DE 38)



92

7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers i 
comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ
• Atracció de compradors (vilatans / poblacions veïnes): nombre

de nous clients, increment de la freqüència de visita

• Capacitat de retenció de compradors (ex. intensitat ús targetes
de fidelització

• Increment de facturació dels comerços de Guissona
PRIORITAT

RECURSOS 
NECESSARIS

Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2023

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 5. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ INICIATIVA 5.2 PLA DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ A 3 ANYS

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (26 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Incrementar la notorietat de Guissona entre la població catalana. Generar noves visites a la vila.

• Aprofitar el flux turístic ja existent a Guissona (museu romà, Bonarea) per incrementar les visites i les compres als 
comerços de Guissona

DESCRIPCIÓ

Desplegament d’un Pla que comprengui un conjunt d'accions per atraure visites a Guissona, en base a dues palanques: 

- el patrimoni històric de la vila -i la construcció d'un relat al voltant seu;

- les instal·lacions i les activitats de turisme industrial de Bonarea.

• Es proposa engegar aquest Pla un cop s'hagi fet un salt qualitatiu en el comerç i en el posicionament de la vila.

• La mesura ha d'estar liderada per la Regidoria de Turisme.

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

LINIA ESTRATÈGICA 6. RETENCIÓ DEL TURISMEINICIATIVA 6.1 PLA DE TURISME I COMERÇ

• A treballar des de la Regidoria de Turisme, tractant de generar el màxim de sinèrgies entre ambdós àmbits (Comerç i Turisme) 
Serà interessant poder incloure elements de mesura per valorar la generació d'oportunitats per als comerciants que comporten les
diferents accions.

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (27 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania Grup Alimentari 
Guissona

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament –
Altres (Turisme)

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Increment del flux de vianants pel casc antic originat per l'activitat
turística

• Nombre de visites als comerços originades per l'activitat turística

• Facturació incremental als comerços i a la restauració. PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2024

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 6. RETENCIÓ DEL TURISMEINICIATIVA 6.1 PLA DE TURISME I COMERÇ

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (28 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Garantir la utilitat del Pla Estratègic com a guia i full de ruta per a la 
transformació del comerç i altres activitats econòmiques en planta baixa

• Alinear el col·lectiu de botiguers i comerciants en les mesures a implementar i 
la seva priorització

• Formalitzar un compromís multilateral entre els principals agents implicats

7. ACTIVACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ COM A VEHICLE DE GESTIÓ 
PRINCIPAL

DESCRIPCIÓ
Conjunt d'activitats prèvies a l'activació del Pla Estratègic, per assegurar que els agents principals en són coneixedors i que l’avalen, és a dir, que el consideren 
pertinent i necessari per tal de fer evolucionar els comerços i serveis en planta baixa de Guissona.

INICIATIVA 7.1 FORMALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

• Revisió conjunta del Pla, tot validant-ne les mesures, la seva priorització i la seva calendarització.
• Desplegament de les següents passes en tasques concretes i responsables.
• Assignació de pressupostos i cerca de mecanismes i fonts de finançament. 
• Aprovació i signatura del Pla per part de la Junta de l'Associació i de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament.
• Comunicació de l'aprovació als mitjans de comunicació locals.

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers 
i comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

L L

HORTIZÓ PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

2021

2022-2023
2024-2025

2021

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (29 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Dotar a l'Associació de recursos i estructures per vehicular les mesures previstes en el Pla Estratègic, garantint-
ne així la seva posada en marxa efectiva.

• Alleugerir la càrrega de treball dels membres de la Junta.

• Incorporar un òrgan de gestió neutral, objectiu i no condicionat per les experiències passades.

• Incrementar l'adhesió de botiguers, tot tractant de comptar amb una representació significativa tant a nivell de 
comerciants catalans com de nouvinguts.

DESCRIPCIÓ

Contractació d'un professional / de serveis professionals experts en la gestió d'associacions professionals en l'àmbit del comerç, per dirigir l'Associació i tots els 
projectes que es posin en marxa a partir de la formalització del Pla Estratègic. 

• Aquesta persona/entitat s'encarregarà també de l'administració i gestió financera..

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

LINIA ESTRATÈGICA
7. ACTIVACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ COM A VEHICLE DE GESTIÓ 
PRINCIPAL

INICIATIVA 7.2 PROFESSIONALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

• Procés de selecció, incorporació i traspàs del Pla Estratègic i altres projectes en curs i execució

• Cerca de professionals o entitats especialitzades per a dirigir l'Associació

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers 
i comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

L

HORTIZÓ PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

2021

2022-2023
2024-2025

2021

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (30 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Dotar a l'Associació d'una eina per controlar tant l'evolució del comerç a Guissona com l'evolució dels projectes derivats del Pla Estratègic i els seus 
resultats. Aprofitar les tecnologies i les dades a l'abast en favor dels negocis.

8. INCORPORACIÓ DE MECANISMES DE CONTROL

DESCRIPCIÓ

Posada en marxa d'una eina que permeti seguir l'evolució d'un grup d'indicadors relacionats amb el 
comerç i amb el progrés del Pla Estratègic, a través d’una bateria d’indicadors. 

Els tipus d'indicadors que poden utilitzar-se són, a tall d'exemple:

- indicadors comercials: IATC (índex aprofitament del teixit comercial), IAC (Índex Atracció Comercial, IDA 
(Índex de Diversitat Alimentària), IDC (Índex de Dotació Comercial),

- Indicadors de demanda: visites, volum de facturació, grau de satisfacció del vilatà...

- Indicadors específics per projecte  

- Indicadors relatius a l'Associació: adhesió, altes i baixes,...

Un cop definits els indicadors, caldrà dissenyar el sistema d'informació per aplegar i processar aquests 
indicadors.

El darrer pas serà dissenyar el quadre de comandament executiu per al seguiment dels indicadors clau.

INICIATIVA 8.1. QUADRE DE COMANDAMENT

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (31 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania Gremis i Escoles 
professionals

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

HORTIZÓ PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021

2022-2023
2024-2025

2021

Desenvolupament / 
Implementació

Definició / Planificació
• Identificació dels indicadors principals i secundaris a monitoritzar.
• Establiment de les fonts d'informació, les unitats de mesura i la periodicitat de la seva recollida i mesura.
• Acord en la periodicitat i els canals de comunicació als agents implicats (Junta Associació, associats, Ajuntament...).

• Disseny del sistema d'informació i del quadre de comandament.
• Recollida dels valors 0 i primera visualització del quadre de comandament representant els valors 0.

LINIA ESTRATÈGICA 8. INCORPORACIÓ DE MECANISMES DE CONTROLINICIATIVA 8.1. QUADRE DE COMANDAMENT

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (32 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Millorar la percepció que te el vilatà de Guissona, reduint les fugues per "shopping" i lleure

• Reforçar el sentiment de pertinença i el vincle emociona dels vilatans, connectant-lo amb el valor de la solidaritat amb les 
empreses locals.

9. REFORÇ DEL VALOR DE LA VILA

DESCRIPCIÓ

Reforç de la marca "Guissona " a través del disseny d’una imatge i relats propis basats en els atributs únics de la vila. 

Diagnosi, definició d’una marca i posicionaments objectiu i implementació d’un Pla d’acció per a la difusió i interiorització
d’aquesta marca per part dels vilatans.

INICIATIVA 9.1. REVISIÓ DEL POSICIONAMENT DE LA VILA 

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació
• Definició de la nova "marca Guissona”, que compti amb un estil gràfic i de comunicació propis.
• Elaboració d'un Pla d'Acció que comprengui les actuacions per a la comunicació i difusió d'aquesta nova marca entre els vilatans, 

tot incidint en el sentit de pertinença.

• Posada en marxa del Pla d'Acció.

• Estudi per esbrinar quina és la percepció i el vincle actual dels vilatans amb Guissona, per segments de població homogenis. 
• Treball en el conjunt d'atributs més adequats per millorar el posicionament de la vila

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (33 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Assessors 
professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Grau d'identificació dels vilatans amb els atributs principals de la
nova marca de la vila

• Increment de la satisfacció i de l’orgull de pertinença PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 9. REFORÇ DEL VALOR DE LA VILAINICIATIVA 9.1. REVISIÓ DEL POSICIONAMENT DE LA VILA 

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (34 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Incrementar l’ús de l'espai públic per al lleure per part dels vilatans.

• Retenir al segment de població jove.

• Posar en valor enclavaments urbans patrimonialment valuosos.

10. URBANISME COMERCIAL

DESCRIPCIÓ

Identificar espais da vila amb encant arquitectònica o paisatgísticament, propers als eixos comercials principals, i amb prou 
potencial per transformar-los en nuclis de lleure (restauració, cultura, esports, música,...). També es poden valorar 
enclavaments sense cap element tractor, però que compten amb locals disponibles en les plantes baixes dels edificis, on s’hi 
poden instal·lar equipaments culturals o establiments de restauració.

INICIATIVA 10.1. REVISIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE NUCLIS I EQUIPAMENTS DE LLEURE A LA VILA

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

• A treballar des de la Regidoria d’Urbanisme, tractant de vincular les transformacions de l’espai amb la dinamització del comerç 
i de la restauració 

Serà interessant poder incloure elements de mesura per valorar la generació d'oportunitats per als comerciants que comporten les
diferents accions.

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (35 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers 
i comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament –
Altres 

(Urbanisme)

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ
• Nombre i abast de les zones activades per al lleure

• Increment del consum de lleure a Guissona (en relació a altres
municipis veïns).

• Grau de satisfacció dels vilatans, sobre tot del segment de
població jove.

PRIORITAT
RECURSOS 

NECESSARIS
Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2023-2025

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 10. URBANISME COMERCIALINICIATIVA 10.1. REVISIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE NUCLIS I EQUIPAMENTS DE LLEURE A LA VILA

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (36 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Reduir les discontinuïtats comercials i millorar el paisatge urbà, reduint així les fugues per "shopping" i 
lleure.

• Minimitzar el tancament de locals, un fenomen en augment els darrers anys i que la crisi Covid-19 ha 
agreujat.

DESCRIPCIÓ

Treball conjunt en la identificació dels locals sense activitat o en risc de desocupació, i en les mesures tècnica i 
legalment viables per promoure'n l’ús. Formalització d’un Pla per a la dinamització dels locals i activitats en 
planta baixa. 

ORIENTACIÓ AL 
PLA DE TREBALL

Desenvolupament / 
Implementació

Anàlisi i Diagnosi

Definició / Planificació • Definició d’un Pla que contingui les polítiques i mesures més adequades per incentivar l'ocupació de locals buits i el 
manteniment de l’activitat als locals en planta baixa més afectats per la crisi econòmica.

• Aprovació i execució del Pla.

• Elaboració d'un cens de locals, en el qual estiguin identificats tots els locals comercials susceptibles d’acollir una activitat en 
planta baixa.

• En paral·lel, definició d'un llistat d'usos preferents, que inclogui les tipologies d'activitat referides a les mesures 1.2, 1.3 i 1.4.

LINIA ESTRATÈGICA 10. URBANISME COMERCIALINICIATIVA 10.2 DINAMITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (37 DE 38)
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7. Estratègia i Línies d’Acció

ACTORS I ROL

Associació de Botiguers 
i comerciants

Assessors professionals 
especialitzats

Ciutadania Col·lectius i 
Associacions 
específiques.

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Ajuntament -
Altres

ALGUNS 
INDICADORS...

HORTIZÓ• Evolució del nombre i % de locals desocupats
• Nombre de negocis que continuen en actiu gràcies a les mesures

implantades.
• Nombre de locals de nova ocupació PRIORITAT

RECURSOS 
NECESSARIS

Baixa  Mitja  Alta Molt Alta

L

2021-2022

2022-2023
2024-2025

2021

LINIA ESTRATÈGICA 10. URBANISME COMERCIALINICIATIVA 10.2 DINAMITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA

20 MESURES ESTRATÈGIQUES: DESCRIPCIÓ (38 DE 38)



1.1. Reforç de la proposta comercial dels negocis

1.2. Promoció dels comerços singulars

1.3. Atracció de negocis complementaris

1.4. Atracció d'oferta gastronòmica

1.5. Actualització de la imatge dels locals

2.1. Exposició digital dels negocis

2.2. Venda online 

2.3. Canalitat en el lliurament

3.1. Digitalització del negoci

3.2. Impuls de les competencies de gestió empresarial i comercial

4.1. Promoció de la transmissió de negocis rendibles

5.1. Normalització dels horaris

5.2. Pla de Comunicació i Promoció a 3 anys

6.1. Pla de Turisme i Comerç 

7.1. Formalització del Pla Estratègic

7.2. Professionalització de la Direcció de l'Associació

8.1. Quadre de comandament

9.1. Revisió del posicionament de la vila

10.1. Revisió de la distribució de nuclis i equipaments de lleure a la vila

10.2. Dinamització de locals buits

7. Estratègia i Línies d’Acció

- Atracció i retenció del comprador vilatà (vs. forani)
- Suport als negoci actual (abans que procedir a la captació de

nous negocis)
- Durant l’any 2021 encara serem sota els efectes de la pandèmia

COVID, per tant es proposa aprofitar la menor activitat comercial
de molts dels negocis per preparar-se per la següent etapa (ja
sense restriccions a la mobilitat ni a la vida social).

- Per àmbits d’actuació:
- En el cas dels comerços, es pot treballar en la millora

del negoci i de la seva imatge, en la presència digital i
impartir-los formació complementària.

- En el cas de l’Associació, es pot avançar en el reforç de
la Direcció i en l’aterratge del Pla Estratègic en
calendari i pressupost.

- En el cas de la vila, es pot treballar en el seu
posicionament i en el pla per a la dinamització de locals
buits.

Oferta 
Productes/Serveis

Competitivitat 
negocis

Atracció 
compradors

Gestió global

Atractiu de la 
vila

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

PRIORITZACIÓ

Prioritat alta Prioritat mitja Prioritat baixaPrioritat molt alta

105



Horitzó:  

PRIORITAT S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

1.1. Reforç de la proposta comercial dels negocis

1.2. Promoció dels comerços singulars

1.3. Atracció de negocis complementaris

1.4. Atracció d'oferta gastronòmica

1.5. Actualització de la imatge dels locals

2.1. Exposició digital dels negocis

2.2. Venda online 

2.3. Canalitat en el lliurament

3.1. Digitalització del negoci

3.2. Impuls de les competencies de gestió empresarial i comercial

4.1. Promoció de la transmissió de negocis rendibles

5.1. Normalització dels horaris

5.2. Pla de Comunicació i Promoció a 3 anys

6.1. Pla de Turisme i Comerç 

7.1. Formalització del Pla Estratègic

7.2. Professionalització de la Direcció de l'Associació

8.1. Quadre de comandament

9.1. Revisió del posicionament de la vila

10.1. Revisió de la distribució de nuclis i equipaments de lleure a la vila

10.2. Dinamització de locals buits

2025

Influència COVID TRANSICIÓ CONSOLIDACIÓ

2021 2022 2023 2024

7. Estratègia i Línies d’Acció

Oferta 
Productes/Serveis

Competitivitat 
negocis

Atracció 
compradors

Gestió global

Atractiu de la 
vila

PRIORITZACIÓ I CALENDARI

106



Influència COVID 

CONSOLIDACIÓ

TRANSICIÓ
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Considerant el context i l'esforç requerit per cadascuna de les mesures, la seqüència de desplegament seria la següent

2021

2022-2023

2024-2025

REFORÇ BASES COMERÇ ACTUAL
Assessorament, formació, canalitat i imatge

AMPLIACIÓ I VISIBILITAT COMERÇ
Noves incorporacions, dinamització i eficiència

EXPANSIÓ
Activació en el lleure, multicanalitat plena i 
captació de compradors de fora de la vila

A

B

C

7. Estratègia i Línies d’Acció

2.2. Venda online 
6.1. Pla de Turisme i Comerç 
10.1. Revisió de la distribució de nuclis i equipaments de lleure 
a la vila

1.1. Reforç de la proposta comercial dels negocis
1.5. Actualització de la imatge dels locals
2.1. Exposició digital dels negocis
2.3. Canalitat en el lliurament
3.2. Impuls de les competències de gestió empresarial i comercial
5.1. Normalització dels horaris
7.1. Formalització del Pla Estratègic
7.2. Professionalització de la Direcció de l'Associació
8.1. Quadre de comandament
9.1. Revisió del posicionament de la vila

1.2. Promoció dels comerços singulars
1.3. Atracció de negocis complementaris
1.4. Atracció d'oferta gastronòmica
3.1. Digitalització del negoci
4.1. Promoció de la transmissió de negocis rendibles
5.2. Pla de Comunicació i Promoció a 3 anys
10.2. Dinamització de locals buits



8. Governança
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8. Governança

PRINCIPIS DE GOVERNANÇA

Visibilitat de la dinamització 
comercial

2
Permet potenciar la comunicació i el coneixement de totes les mesures que es duen a terme per a la dinamització i suport
als comerços i altres activitats en planta baixa a Guissona.

Materialització del Pla Estratègic1
Les estructures de governança vetllen per l’execució del Pla Estratègic i les seves posteriors revisions, assegurant que les 
mesures previstes s’arriben a materialitzar.

Lideratge compartit Ajuntament-
Associació Comerciants

4
Es proposa un lideratge compartit, entre l’Associació de Botiguers i Comerciants de Guissona i la Regidoria de Comerç  de 
l’Ajuntament de Guissona. El primer amb un rol més d’execució del Pla Estratègic, el segon amb una funció d’impuls i suport.

Relació i comunicació bidireccional3
Són un instrument de disseny, execució i monitorització del Pla bidireccional, que permet fer arribar propostes de la 
ciutadania als comerciants i dels comerciants a la ciutadania, així com a l’Ajuntament.

Col·laboració publico-privada-
comunitària 

5
Contempla espais de relació i participació que apleguin a tots els agents empresarials i socials que desitgin implicar-se en 
l’evolució del comerç a Guissona.

COM

PER A QUÈ

LA IMPLICACIÓ DELS COMERCIANTS ÉS IMPRESCINDIBLE PER A L’EXIT DEL PLA
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8. Governança

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Ciutadania

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Les estructures de governança les composen 4 tipus d’agents:

1. L’Associació de Botiguers i Comerciants de Guissona

2. La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Guissona

3. El col·lectiu de botiguers i comerciants, a títol individual

4. La ciutadania, com a principal client, comprador i beneficiari de les propostes i
activitats ofertes relacionades amb el comerç

▪ Els 2 primers agents són els principals responsables de promoure i dinamitzar el
comerç, comptant amb el Pla Estratègic com a principal full de ruta

▪ Comerciants i ciutadania s’espera que també s’hi impliquin activament, tot i que
amb un paper diferent, més de consulta i participació.

Per a tal fi, es proposa comptar amb 2 òrgans:

AGENTS I ROL

Consulta i 
participació

Lideratge

Consell Municipal 
de Comerç

Taula de  Comerç

AGENTS
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8. Governança

ÒRGANS DE GOVERN

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Ciutadania

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

Associació de 
Botiguers i 

comerciants

Ciutadania

Botiguers i 
Comerciants

Ajuntament -
Comerç

• Informa i comunica les 
accions i els seus progressos 

• Presenta noves iniciatives
• Recull opinió i idees 
• Convida a participar en les 

iniciatives, si s’escau

• Director de l’Associació
• Regidoria de Comerç
+  Participació oberta a:
• Ciutadania
• Associacions de veïns
• Gestors d’equipaments
• ...

• Aterra el Pla en accions, 
calendari i pressupostos 
concrets 

• Executa les accions previstes 
en el Pla

• Monitoritza el progrés del Pla

• Fòrum semestral

PERIODICITAT DE REUNIÓ

FUNCIONS

MEMBRES

• Director de l’Associació
• Junta Directiva de l’Associació
• Regidoria de Comerç
• Altres Regidories, si s’escau

• Junta mensual

CONSULTA I PARTICIPACIOLIDERATGE

Consell Municipal 
de Comerç

Taula de  Comerç
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