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01. INTRODUCCIÓ
Per tal d’analitzar i caracteritzar el sector comercial del municipi de Ciutadella
s’han tengut en compte diferents fonts d’informació que es detallen a continuació:
• Anuari de La Caixa, 2013
• eInforma, dades d’empreses, desembre2014
• SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos)
• INE - Instituto Nacional de Estadística de España, desembre 2014
• Tresoreria General de la Seguretat Social i IBESTAT
• Observatori de treball de la CAIB; Anuari Ciutadella 2014
L’informe s’estructura en quatre blocs. El primer conjunt de dades, Indicadors
Generals de Ciutadella, i el segon, Dades Econòmiques i Comercials, analitzen
i caracteritzen el sector comercial de tot el municipi de Ciutadella.
Després es fa una valoració de les enquestes comercials realitzades a diferents
establiments comercial del municipi.
Finalment, es proporciona un llistat actualitzat a gener de 2016 dels establiments
comercials actius de Ciutadella, (empreses i autònoms).
02. INDICADORS GENERALS DEL MUNICIPI
Població: 29.580
Activitats comercials minoristes: 586
Superfície m2 activitats comercials minoristes: 57.363
Activitats comercials majoristes: 89
Activitats industrials (indústria i construcció): 522
Activitats de restauració i bars: 222
Índex comercial (nombre de comerços per cada 1.000 habitants): 19.81
Font Anuari La Caixa 2013

Demografia:
Piràmide d’edat
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Indicadors demogràfics. Revisió del padró 2015
INDICADOR			

Illes Balears

Menorca

Ciutadella de Menorca

Densitat (hab. per Km2)				

222,16		

132,93			

156,45

Població de 16 a 64 anys (%)			

68,40		

67,32			

67,98

Població nascuda a Illes Balears (%) 		

55,61		

60,41			

65,85

Edat mitjana de la població			

40,57		

41,24			

40,61

Població nascuda a una altra CA (%) 		

22,55		

22,52			

20,52

Població nascuda a l’estranger (%) 		

21,84		

17,06			

13,63

Població menor de 16 anys (%) 			

16,52		

16,56			

16,91

Població de 65 o més anys (%) 			

15,08		

16,12			

15,11

Població estrangera (%)				

17,43		

12,42			

9,97

Font: IBESTAT

03. DADES ECONÒMIQUES I COMERCIALS
a) Indicadors d’activitat econòmica
Nombre d'empreses d'alta en la Seguretat Social per sector d'activitat 2016

5,2%
11,3%
11,3%

72,1%
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(A) AGRICULTURA I PESCA
(B-E) INDÚSTRIA
(F) CONSTRUCCIÓ
(G-U) SERVEIS

Nombre d’empreses d’alta en la Seguretat Social del sector (G-U) SERVEIS

4,0%
27,9%

(H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE
(I) HOSTALERIA
(G,J-U) RESTA SECTORS SERVEIS

68,2%

Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la Seguretat Social

(A) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
(B) Indústries extractives
(C) Indústria manufacturera
(D) Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
(E) Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
(F) Construcció
(G) Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
(H) Transport i emmagatzematge
(I) Hostaleria
(J) Informació i comunicacions
(K) Activitats financeres i d’assegurances
(I) Activitats immobiliàries
(M) Activitats professionals, científiques i tècniques
(N) Activitats administratives i serveis auxliares
(O) Administració pública i defensa; seguretat social obligatòria
(P) Educació
(Q) Activitats sanitàries i de serveis socials
(R) Activitats artístiques, recreatives i d’entreniment
(S) Altres serveis
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(T) Activitats de les llars com ocupadors de personal domèstic; activitats
de les llars com a productors de béns i serveis per a ús propi
(U) Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials
La principal activitat econòmica de Ciutadella correspon a serveis (72,1%),
per davant de sectors com construcció (11,3%) i indústria (11,3%). Dins el sector serveis
l’hostaleria representa el (27,9%) i les dades del comerç apareixen agregades dins la
resta de sector serveis amb un (68,2%).

b) Indicadors de mercat laboral:
Afiliats al règim general de la Seguretat Social

0,1%
13,2%
8,8%
30,3%
20,3%

AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
COMERÇ ENGRÒS/DETALL
HOSTALERIA
ALTRES SERVEIS

27,2%

Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la Seguretat Social

Tenint en compte els afiliats al règim general de la Seguretat Social, el sector comerç
aporta un 20,3% del total d’afiliats.
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Afiliats al règim d’autònoms

7,6%
8,8%
11,1%

29,0%

15,6%

AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
COMERÇ ENGRÒS/DETALL
HOSTALERIA
ALTRES SERVEIS

12,0%
24,7%

Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la Seguretat Social

Pel que fa a afiliats al règim d’autònoms, observem que aquest col·lectiu representa
un 24,7% del total, essent el comerç la segona activitat econòmica.
En conclusió, el sector comerç ocupa en termes agregats un 21,5% dels afiliats totals
del municipi.

Sectors 										

Afiliats

Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca					
Indústria										
Construcció									
Comerç engròs/detall								
Hostaleria										
Altres Serveis									

2,2%
12,6%
10,7%
21,5%
22,9%
29,9%
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c) Caracterització comercial de Ciutadella
Ciutadella té en total 586 llicències de comerç minorista que integren tots els sectors
de l’activitat comercial (alimentació, tèxtil, calçat, parament de la llar, electrònica,
llibres, revistes i diaris, productes químics i farmacèutics, etcètera).
També té 89 llicències de comerç majorista, 522 activitats industrials (indústria
i construcció) i 222 activitats de restauració i bars.
Per caracteritzar el sector comercial de Ciutadella s’ha tingut en compte la informació
de l’anuari econòmic de La Caixa amb dades de 2012, i s’han considerat els següents
indicadors relatius a l’activitat comercial:
1. Activitats comercials minoristes
2. Activitats comercials majoristes
3. Índex comercial

1. Activitats comercials minoristes:
El nombre d’activitats comercials es pot considerar una aproximació al nombre
d’establiments comercials (no existeix informació censal al respecte), ja que
un establiment comercial pot tenir una o vàries activitats o llicències comercials.
Les activitats comercials minoristes es desglossen en 3 grups:

• (1) Alimentació (151 activitats): petit comerç tradicional (2) i supermercats (3)
• (4) No alimentació (406 activitats): comerç tradicional de vestit calçat (5),
llar (6), resta no alimentació (7)
• (8) Comerç mixt i altres (29 activitats): grans magatzems, hipermercats,
comerç ambulant i mercats, altres
A Ciutadella, el 69,3% dels establiments comercials correspon a comerços tradicionals
de no alimentació, i el 25,8%, a alimentació.
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Activitas comercials minoristes 2012

4,9%
25,8%

8 Act.com mixtes i altres
1 Act. com. Alimentació (2+3)
4 Act. com. total no alimentació (5+6+7)

69,3%

Activitats comercials minoristes 2012 (1+4+8) 					

586

1. Activitat comercial alimentació (2+3)					
2. Activitat comercial tradicional							
3. Activitat comercial supermercats							
4. Activitat comercial total no alimentació (5+6+7)					
5. Activitat comercial vestit i calçat							
6. Activitat comercial llar									
7. Activitat comercial resta no alimentació 						
8. Activitat comercial mixtes i altres 							

151
132
19
406
96
112
198
29

2. Activitats comercials majoristes
El nombre d’activitats del comerç majorista derivats de l’IAE (Impost d’Activitats
Econòmiques) és una bona aproximació al nombre d’establiments comercials
majoristes existents a cada municipi.
A Ciutadella, el 40,4% de les activitats comercials majoristes correspon a activitats
relacionades amb matèries primeres agràries (alimentació, begudes i tabac) i el
19,1%, al comerç majorista interindustrial.
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Activitats comercials majoristes 2012

5,6%

40,4%
8,8%

19,1%
2,2%

Matèries primeres agràries (alimentació, begudes i tabac)
Tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
Productes farmacèutics, perfumeria i manteniment de la llar
Comerç majorista d’articles consum durador
Comerç majorista interindustrial
Altre comerç majorista interindustrial
Altre comerç majorista no especificat

6,7%
12,4%

13,5%

Font: Anuari econòmic de La Caixa

3. Índex comercial
Per valorar la importància de les activitats comercials minoristes en el municipi, hem
calculat l’índex comercial de Ciutadella, que es determina ponderant l’activitat
comercial minorista per la població i per cada 1.000 habitants, això és:

índex comercial= (Activitat comercial minorista / població) x 1.000 hab

A Ciutadella, aquest índex és de 19,81. El valor de l’índex comercial es troba per sobre
del valor promig de l’índex comercial a Balears, que és de 12,64.
De fet, Ciutadella ocupa la sisena posició en el rànquing de municipis de les Illes
Balears segons l’índex comercial, i el segon de l’illa de Menorca.
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Illes Balears
Municipi				
Eivissa				
Calvià					
Maó					
Valldemossa				
Pollença				
Ciutadella de Menorca		
Muro					
Santanyí				
Santa Eulària des Riu		
Alcúdia				
Ferreries				
Inca					
Sant Llorenç des Cardassar
Capdepera				
Alaior					
Sant Antoni de Portmany		
Manacor				
Palma					
Promig IB				

Índex
26,92
26,29
25,51
24,17
21,56
19,81
19,53
19,43
19,09
18,79
17,77
17,56
17,24
16,99
16,96
16,62
16,58
16,40
12,64			

Menorca
Municipi				
Maó					
Ciutadella de Menorca		
Ferreries				
Alaior					
Es Mercadal				
Es Migjorn Gran			
Sant Lluís				
Es Castell 				
Promig IB				
			

Índex
25,51
19,58
17,77
16,96
15,94
14,29
10,07
7,41
12,64			

Si ho comparam amb els índexs dels municipis de la zona, observam que l’activitat
comercial a Ciutadella té un valor que es troba per sobre de la major part dels municipis
de Menorca.
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04. VALORACIÓ ENQUESTES COMERCIALS
Per tal de conèixer la situació actual dels comerços de Ciutadella, s’han realitzat
durant el mesos de febrer, març i abril de 2017, 42 enquestes als establiments del
municipi.
El conjunt de dades reflecteixen els diferents aspectes del sector comercial
enquestat: ubicació, tipologia de comerç, estructura comercial, antiguitat, entorn,
nombre de treballadors, horaris, nivell de cooperació, evolució del sector comercial,
necessitats de formació, etc.
RESULTATS DE LES ENQUESTES
S’han rebut 42 enquestes totalment complimentades. Tenint en compte que
el número d’establiments minoristes de Ciutadella és de 586, segons dades
obtingudes de l’anuari de La Caixa, els resultats que s’exposen a continuació
fan referència al 7,5% del total d’establiments de Ciutadella.
A continuació, s’expliquen els resultats obtinguts:
1. DADES DEL COMERÇ
1.1 Zona on s’ubica el comerç
Carrers on s’ubica el comerç enquestat:

Carrer
9 de Julio					
Avinguda de la Constitució			
Avinguda del Capità Negrete		
Avinguda Jaume I el Conqueridor		
Avinguda los Dofins				
Carrer de Maó				
Contramurada				
De sa Carnisseria				
Del Seminari					
Des Mirador					
Josep Maria Quadrado (Ses Voltes)
Major d’es Born				
Murada d’Artutx				
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1
3
1
5
1
1
1
1
1
1
9
2
1

NS/NC					
Plaça d’Alfons III (de ses Palmeres)
Plaça de la Llibertat				
Plaça del Mercat				
Plaça dels Pins				
Plaça Federico Pareja			
Portal d’Artutx				
Portal de Maó				
Sant Eloi					
Total 					

4
2
1
2
1
1
1
1
1
42

1.2 Tipologia del comerç

Tipologia del comerç
Alimentació i begudes			
Calçat, roba i complements		
Equipament personal			
Decoració de la llar				
Perruqueria i estètica			
Informàtica i telefonia			
Llibreria, papereria				
Drogueria i perfumeria			
Oci i cultura					
Farmàcia i herbolaris			
Souvenirs / Tenda de records		
Vins i tabacs					
Venda de vehicles				
Altres (electrodomèstics i il·luminació
fotografia, esports i merceria)

11
13
3
3
0
0
3
2
2
0
2
1
0
4
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1.3 Franquícies
Dels 42 comerços enquestats, 1 és una franquícia.
1.4 Antiguitat
El 69% dels comerços tenen
una antiguitat superior als 20
anys.

1.5 Propietat

El tema de la titularitat
del local comercial està
equilibrada entre llogaters
i propietaris.

2. ASSOCIACIONISME I COOPERACIÓ
2.1 Associacions de comerciants

La majoria dels comerços
enquestats, un 67%,
pertanyen a alguna associació
de comerciants.
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En cas de pertànyer a alguna associació, a quina?
CIUTADELLA ANTIGA (20)
ASCOME (5)
CENTRE COMERCIAL OBERT (3)
CAEB (2)
PIME (3)

Quines activitats fa l’associació?
• Dinamització del sector.
• Defensa i estalona el petit comerç.
• Targeta sempre guanyes, activitats culturals, campanyes comercials.
• Cursos, suport jurídic, assessorament.
• Col·labora amb l’Ajuntament en l’organització d’activitats com el carnaval.
• També organitza tallers de formació per als comerciants, activitats per incentivar
el comerç de proximitat, concursos, descomptes, etc.
• Activitats de menú de cuina menorquina.
• Petites fires, teatre del carrer, exposicions, etc.
• Activitats culturals, activitats per promocionar el petit comerç.
• Foment del comerç local, activitats culturals i lúdiques, programa
de fidelització de clients, etc.
• Activitats comercials i culturals vàries per incentivar el comerç propiament dit.
• Representació davant les diverses institucions, etc.
• De diversos tipus: targeta de descompte, premis directes, concerts
al carrer, etc.
• Campanyes diverses.
• Accions per fomentar el comerç local.
• Promoció, ofertes, fires.
• Vàries.
• Promociona el mercat del peix.

Nota: S’han transcrit literalment les respostes obtingudes a les enquestes.
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3. NOVES TECNOLOGIES
3.1 Web i xarxes socials
Disposen de web:

El 43% dels enquestats
disposa de pàgina web.
Dels que disposen de web,
el 70% la utilitzen com a web
informativa i no permet
la venda online.

Presència a xarxes socials:
La majoria dels comerços
enquestats, un 62%, estan
presents a les xarxes socials.
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4. LA IMATGE DEL COMERÇ
4.1 Estau content amb la imatge general que donau a l’exterior?
El 88% dels comerços
està satisfet amb la imatge
general que donen a
l’exterior.

4.2 Creieu que les vostres instal·lacions i equipaments són els adequats ?
El 76% dels comerços creu
que les seves instal·lacions i
equipaments són els adequats.

4.3 Quins canvis heu realitzat en el negoci en els darrers dos anys?

El 42% dels comerços enquestats ha realitzat en els darrers dos anys canvis en la decoració
de l’establiment comercial.
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4.4 Pensau realitzar algun canvi el proper any?

El 67% dels comerços no
pensa realitzar canvis
el proper any.

El 31% restant pensa que farà els canvis següents:
• Com cada temporada, canviam la temàtica dels aparadors i interior.
• Pàgina web que permeti la venda online.
• Canviar canastres de fruita per altres fetes a mà.
• Modernitzar les instal.lacions.
• Estar present a les xarxes socials i a la xarxa.
• Encara no ho sé, però cada any fem canvis tant d’articles per atreure al
client com per millorar la nostra tasca, ja sigui amb distribucio del local,
dels articles que oferim o la incorporació d’elements que ens facin la feina
més còmoda.
• Decoració interna.
• Mobiliari i pintar la façana.
• Nous productes.
• Cada mes com a costum incorporam novetats.

Nota: S’han transcrit literalment les respostes obtingudes a les enquestes.
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5. PERSONAL
5.1 Quantes persones treballen al comerç?
Dels comerços enquestats, tenim un establiment que supera els 30 treballadors.
La mitjana de la resta de comerços és de 3 treballadors per establiment comercial.
5.2 Edat dels propietaris
La mitjana d’edat dels propietaris que han contestat l’enquesta és de 48 anys.

6. HORARIS I VENDES
6.1 Horari del comerç
La majoria dels comerços, un
67%, obri de dilluns a dissabte.

6.2 Tipus d’horari?
El 69% fa jornada partida.
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6.3 Dies de més venda de la setmana?

La majoria de comerços responen que el dia de més venda és dissabte.

6.4 Mesos de més venda?

La major part dels comerços coincideix que el mesos de major venda són els de temporada
d’estiu: juny , juliol i agost.
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7. EVOLUCIÓ DEL SECTOR COMERCIAL
7.1 Marxa del negoci en els darrers dos anys
Per a la majoria dels comerços
un 62%, l’evolució del seu
negoci en els darrers dos anys
ha estat satisfactòria.

7.2 Volum de negoci
El 64% dels comerços considera
que el seu volum de negoci ha
augmentat o s’ha mantingut.

7.3 Quin creieu que és el factor decisiu que afecta la marxa del negoci:

Per a la gran majoria dels comerços el 79% la situació econòmica i les noves grans
superfícies comercials són els principals factors que afecten l’evolució del seu negoci.
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7.4 Expectatives futures del negoci

El 78% considera que el
seu negoci en els propers
dos anys es mantindrà o
augmentarà.

7.5 Quines mesures creieu que podrien ajudar a millorar l’evolució
del vostre negoci?
• Turisme tot l’any.
• Que la gent local tingui feina estable.
• Millores de transport urbà.
• Afavorir el petit comerç.
• Controlar horaris i grans franquícies.
• Que la gent cregui més en el comerç local.
• Aturada de l’autobús a la Plaça des Pins de Ciutadella.
• Ajudes al petit comerç, aparcaments gratuïts, autobús que arribi al centre.
• La venda per Internet.
• La professionalitat.
• Seguir tancant les grans superfícies.
• Innovar, estar al dia de les novetats, aprendre més, millorar instal·lacions.
• Estar presents a les xarxes socials.
• Fomentar ajudes per a l’obertura de negocis al casc antic durant tot l’any.
• Millorar neteja i recollida d’escombraries al carrer de ses Voltes.
• Millorar il·luminació nadalenca.
• En la situació que vivim, si l’economia millora i la gent es conciencia
que el fet de comprar-ho tot per Internet ens enfonsarà a tots,
seria una oportunitat de prosperar per als comerços petits i mitjans
del poble.
• L’arribada de grans superfícies només ens farà disminuir les vendes
i la riquesa de la ciutat.
• Podria vendre els meus porductes online, però em falta infraestructura.

22

• Millorar la web. Dur marques que agradin als menorquins.
• Estabilitat pel que fa a normatives municipals. No crear inseguretat.
• Organització.
• Allargar la temporada turística.
• La fe dels clients.
• Noves tecnologies, client amb més poder adquisitiu.
• Facilitat per venir.
• Millorar el local.

Nota: S’han transcrit literalment les respostes obtingudes a les enquestes.

8. ENTORN DEL COMERÇ
8.1 Facilitat d’accés al comerç
El 86% dels comerços afirma
que l’accés al seu comerç
és fàcil, enfront del 14%
que troba difícil accedir al seu
establiment comercial.

8.2 Aparcament
Hi ha aparcament suficient?
El 76% dels comerços afirma
que no hi ha suficient
aparcament.

23

8.3 Imatge de la zona comercial
El 45% dels comerços està
satisfet amb la imatge
general que es dóna de
la zona comercial on s’ubica
el seu comerç (mobiliari urbà,
enllumenat, jardins, etc.)
El 52% dels comerços està
en desacord.

El 52% que està en desacord amb la imatge de la zona exposa els principals motius:
• Manca il·luminar els edificis històrics o d’interès.
• A l’estiu no hi ha aparcament.
• Falta enllumenat en zones concretes.
• Poca il·luminació i sempre l’Ajuntament afavoreix el casc antic.
• És bastant bona, però trobem que els carrers estan força bruts en general
i es podrien millorar les voreres.
• L’enllumenament i els jardins, quasi no existeixen a la meva zona comercial
• Més neteja a la ciutat.
• El poble està brut, abandonament de ses Voltes, instal.lacions elèctriques
en mal estat.
• Enllumenat i neteja.
• La zona comercial de ses Voltes durant la temporada d’hivern es veu molt
afectada per les botigues que tanquen i fan que la zona quedi un poc
morta. Crec que s’haurien d’incrementar els esforços per fer més activitats
en aquesta zona, sobretot els dissabtes matí.
• Falta llum i alegria al carrer.
• Falta enllumenat. Si no fos pels comerços, estaria a les fosques.
• Mobiliari urbà, jardins.
• Falta enllumenat.
• Hi falta llum, zones verdes, indicacions de baixada a la platja i més neteja
dels accessos a les platges.
Nota: S’han transcrit literalment les respostes obtingudes a les enquestes.
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8.4 Zones de vianants
Estau a favor de les zones de vianants?
El 88% dels comerços està a
favor de disposar de zones de
vianants.

En el cas que el vostre comerç estigui a una zona de vianants, ha estat positiu?

Només el 5% de comerços
situats en zona de vianants
no ho considera positiu per al
seu negoci.

9. FORMACIÓ
9.1 Interès a participar en xerrades de formació

25

Temes de major interès:
Hi ha 14 comerços enquestats que responen NS/NC en aquesta qüestió.
Per a la resta, les jornades de major interès són les noves tecnologies en
el comerç, màrqueting digital i comunica, fidelitza i capta nous clients.
Quins altres cursos us agradaria fer? Que opinau de la formació anterior?
• Tots són vàlids, però depèn del cost, dates i horari en què es facin.
• Cursos de comptabilitat.
• No sé dir quins, tots són interessants, jo m’hi apuntaria però, tenint
en compte que fem moltes hores de feina, no ho podem seguir tot.
• Inversió i finances.
A la pregunta sobre si estan interessats en la realització d’una anàlisi completa del
negoci per part d’un consultor només un 14% mostra interès.

10. TIPOLOGIA DEL CLIENT

Un 54% dels clients és
resident. El 46% és visitant.
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11.DINAMITZACIÓ COMERCIAL
11.1 Quines accions faríeu per dinamitzar el comerç de la vostra zona?
• Potenciar la targeta de fidelització que tenim a Ciutadella Antiga (tenim
dificultat de fer-ho, ja que una part dels negocis no hi volen invertir
més doblers). Potenciar els dissabtes capvespre els mesos d’octubrenovembre-desembre i abril-maig-juny, per al client resident.
• Prohibir que els comerços fora de temporada empaperin els mostradors
(dóna mala imatge). Que les activitats públiques rodin per tots els carrers.
Canvi d’ubicació del bus. Tenim una gran avinguda desaprofitada i,
al centre, a l’estiu no hi cap la gent. Les activitats o avisos
de l’Ajuntament que vagin a tots els comerços, no sols als associats.
• La temporada turística s’hauria d’allargar més.
• Activitats al carrer, millores d’aparcament, mercats i fires, baixar taxes
de l’Ajuntament.
• Terrasses per als bars, més aparcaments, músics al carrer, activitats
comercials a la plaça de la Catedral.
• Enllumenat, activitats culturals i d’oci.
• Estació de bus cèntrica, pàrquing, activitats a l’aire lliure.
• Concerts com a mínim a l’estiu, és una bona plaça.
• Activitats que treguin el comerç al carrer.
• Alliberar les voreres de material d’exposició per vendre, donar ajudes
per pintar els arcs de blanc i mantenir els edificis i carrer més ben cuidats.
• Activitats i petits concerts que facin que la gent surti al carrer.
• Activitats al carrer. Elements decoratius.
• Permís a músics de carrer. Activitats culturals en general.
• Promocionar la zona. Activitats a la zona, espectacles. Millorar els carrers
i les façanes.
• En aquests moments no ho sé, atenció al client i lluita de preus.
• Il·luminar bé la urbanització, fer les aceres més amples perquè la gent
hi pugui passejar, posar arbres a l’avinguda principal, fer dies
de promocions de comerços i de degustacions a restaurants, intentar
que el turista, se senti a gust a la urbanització i hi consumeixi.
Nota: S’han transcrit literalment les respostes obtingudes a les enquestes.
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CONCLUSIONS PRINCIPALS

Perfil del comerç
• Majoria de comerç enquestat té una antiguitat superior als 20 anys.
• La majoria d’enquestats (un 67%) pertany a alguna associació
de comerciants.
• El 43% disposa de Pàgina Web.
• El 62% està present a les xarxes socials.
• La majoria està satisfeta amb la imatge que projecta i creu que les seves
instal·lacions i equipaments són els adequats.
• La gran majoria coincideix que el dissabte és el dia de més venda,
i els mesos més bons són els de temporada d’estiu.
• Per al 79%, el principal factor que afecta l’evolució del seu negoci
és la situació econòmica general i les noves grans superfícies comercials.
• La majoria està contenta amb l’evolució del seu negoci en els darrers
dos anys i creu que en els propers dos anys es mantindrà o augmentarà.
• El 88% dels enquestats està a favor de les zones de vianants.
• En quant a formació, les temàtiques de major interès són les noves
tecnologies en el comerç, el màrqueting digital i la comunicació,
fidelització i captació de nous clients.
• El client es reparteix entre resident i visitant en un 54%-46%.

Entorn
• Les principals preocupacions dels comerços enquestats són
la il·luminació de les zones comercials i l’aparcament.
• S’ha de millorar la neteja dels carrers, el manteniment de jardins
i el mobiliari urbà.
• Alguns comerços demanen millorar la imatge de les botigues
que tanquen a l’hivern.
• Dinamitzar la zona de ses Voltes a l’hivern amb activitats al carrer.
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05. LLISTAT D’ESTABLIMENTS COMERCIALS DE CIUTADELLA
A continuació s’adjunta un llistat de tots els establiments comercials que exerceixen
activitats de comerç al detall (minorista) i de comerç a l’engròs (majorista)
a Ciutadella. En aquest llistat s’han tingut en consideració tant els autònoms
com les societats mercantils.
Font: Empresa Informa i SABI (Sistema d’Análisi de Balanços Ibèrics). Any 2015.
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