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A. SOBRE L’ENTITAT 
 
1. Dades Bàsiques 

 
Nom de l’entitat:  Unió de Botigues i Comerciants d’Esplugues 
NIF:   G58612979 
Horari:   Dilluns a divendres de 10:00-14:00 y 16:30-20:30 
Telèfon:   616474208 
E-mail:   president@ube.cat 
Responsable:  Iban Salvador Martínez 
Numero de socis: 153 

 
2. Àmbit Temàtic d’intervenció de l’entitat. 
 

Àmbits Poblacional 

• Població en General. 

• L’activitat l’entitat es dirigeix a tota la població. 
 
Àmbit temàtic d’Intervenció: 

• Comerç. 

• Promoció econòmica. 

• Ocupació. 

• Urbanisme. 

• Comunicació. 

• Cultura. 

• Sector associatiu. 
 
Àmbit territorial: 
 

• Esplugues de Llobregat. 
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3. Breu descripció de l’activitat que realitza l’entitat. 
 
 

• Representació del comerç local d’Esplugues de Llobregat. 
 

• Defensa dels interessos del comerç local davant de les administracions. 
  

• Defensar dels interessos del comerç local davant de les amenaces externes, tal com la proliferació de grans superfícies comercials 
a l’entorn d’influència, així com a àmbits electrònics. 

 

• Promoció del comerç local mitjançant diferents mecanismes tals campanyes comercials, animació de carrer, col·laboracions amb 
altres entitats i administracions, i altres actuacions afins com l’edició i difusió de publicitats, guies comercials, guies electròniques, i 
altres eines a medis afins. 

 

• Planificació, execució, valoració i millora d’Actuacions de Dinamització Comercial a Esplugues. 
 

• Planificació, execució, valoració i millora Execució de Plans d’Acció Comercial a Esplugues. 
 

• Reivindicar i procurar millores amb: 
 

o Polítiques de comerç i dinamització econòmica. 
o Polítiques d’urbanisme, amb criteri comercial. 
o Polítiques en accessibilitat a la ciutat, especialment en el nombre de places aparcament. 
o La seguretat.  
o La neteja dels carrers. 
o Altres actuacions. 

 
 

• Fomentar la creació, obertura, establiment i permanència de nous comerços a Esplugues de Llobregat, aplicant mecanismes de 
promoció de la ciutat per aconseguir ser, Esplugues, considerada atractiva als ulls dels emprenedors que desitgin iniciar una 
activitat econòmica. 
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• Incrementar la competitivitat de les botigues i comerços d’Esplugues. 
 

• Donar suport i assessorament tècnic i comercial al comerç o botiga de nova creació, o ja existent, que es desitgi una reforma de 
renovació, reorientació, o innovació que decideixi establir-se o continuar obert a Esplugues de Llobregat. 

 

• Vetllar per la bona evolució del comerç local mitjançant mecanismes de seguiment i supervisió, tals com 
estudis, la elaboració d’informes i enquestes, per tal de conèixer l’actual estat del comerç. 

 

• Assessorar al comerç en favor de la millora de l’equilibri territorial de l’oferta comercial, buscant el benefici d’un creixement 
ordenat i sostenible, tot ordenant la diversa oferta comercial de la ciutat. 
 

• Influir a un equilibrat creixement, i correcte desenvolupament del teixit comercial, enfortint-lo, i al mateix temps incidint a fer-lo 
més atractiu pels clients locals i de fora, i més competitiu que el del nostre entorn més immediat. 

 

• Influir de forma determinant en les actuacions públiques o privades de millora de la urbanització comercial de la ciutat amb 
criteris de correcte desenvolupament, fent la ciutat més atractiva pels clients locals i de fora d’Esplugues de Llobregat. 

 

• Influir a la correcta projecció de la bona imatge del comerç local d’Esplugues de Llobregat i de la seva atractiva oferta comercial, 
a les emissions comunicatives que siguin promogudes per ens del sector públic, privat, o associatiu.  

 

• Influir en la millora de la distribució de l’oferta comercial continguda als  diferents barris d’Esplugues de Llobregat, aportant 
assessorament a tot professional o empresa que desitgi iniciar, reorientar o renovar la seva  activitat econòmica. 

 

• Crear de nous canals de comunicació aprofitant les noves tecnologies, i millorar així la difusió de la labor de l’entitat, així com tot 
lo relatiu a la gestió de representació, defensa, i promoció que fem del comerç local d’Esplugues. 

 

• Actuar com a lobby per a negociar avantatges estratègiques amb qualsevol proveïdor que pugui beneficiar al comerç local. 
 

• Fer valoració i recolzament a les noves formes de fer i promoure el comerç, que se’ns presenten des de fòrum intern de l’entitat, o 
per agents externs. Som receptius a noves propostes, fins i tot a les  que provenen de les tendències més recents i innovadores. 

• Promoure l’associacionisme comercial, tot buscant els beneficis de la unió en tots els punts mencionats anteriorment. 
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Treball de portes en dins 
 
Duem a terme iniciatives que aportin fortalesa i reconeixement al teixit comercial d’Esplugues de Llobregat. 
 
Consultar annex PLA INTEGRAL D’ACCIÓ COMERCIAL A ESPLUGUES, 2014. 
 
Duem a terme un treball continuat representant els nostres associats i desenvolupant actuacions i campanyes comercials en 
benefici del conjunt del teixit comercial d’Esplugues i dels nostres associats.  
 
Son prioritat les actuacions que reportin un benefici específic com la formació, actuacions específiques que responguin a 
necessitats puntuals del comerç en cada moment com poden ser fires de liquidació d’estocs i les actuacions que busquin 
difondre la diversitat i riquesa del comerç d’Esplugues, així com promocionar la ciutat. 
 

 
 
Treball de portes en fora 
 
Col·laborem amb l’Ajuntament d’Esplugues activament amb iniciatives concretes, periòdiques, tot complementant-les amb la 
nostra oferta representativa, formativa i promocional. 
 
Alguns exemples: 
 

Organització de la fira FORAESTOCS Can Vidalet/Can Clota 
Organització de la fira FORAESTOCS Centre/Gall 
Organització de la fira FORAESTOCS La Plana/Montesa 
 
Cursos de formació específica (ex. tècniques de venta) 
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4. Recursos tècnics i materials 
 

Recursos humans: 
 

• Junta Directiva amb dedicació voluntària; President, Vice-president, Secretari, Vice-secretari, Tresorer, vocals. 

• Actualment som 152 comerços associats. 

• Una empleada Comercial. 
 
Espais y equipaments 
 

Disposem d’una seu social de propietat a Av. de Cornellà, 16, entresòl 2ª, a Esplugues de Llobregat. 
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B. SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ  
 
 

B.0 Els Valors 
 
“La reactivació del comerç local accelera la recuperació econòmica, crea llocs de feina, i té un important impacte positiu en el camp 

socioeconòmic.” 
 
Quan comprem decidim qui treballa, i en quin model socioeconòmic volem viure. La incorporació dels valors en el nostre discurs 
presideix l’ampliació i actualització del nostre compromís amb la ciutat i el nostre projecte amb el comerç d’Esplugues. 
 
 
B.1 Pla Integral d’Acció Comercial a Esplugues de Llobregat 
 
 
1.1. Introducció 

 
D’acord amb l’anàlisi efectuada per la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues durant l’últim any, s’han posat en relleu un 

conjunt de característiques del comerç d’Esplugues, algunes de les quals són positives i d’altres negatives. És sobre aquestes darreres 
que cal actuar per tal de corregir-ne el sentit; sobre les positives cal incidir-hi també amb l’objecte de reforçar el seu impacte positiu en 
el desenvolupament del sector. En aquest capítol es descriuen les actuacions comercials que caldria dur a terme per dinamitzar el 
comerç urbà d’Esplugues, i que comprèn tots els comerços i serveis. En síntesi, l’objectiu d’aquestes actuacions és posicionar el teixit 
comercial urbà d’Esplugues en un comerç dinàmic amb una imatge àgil, renovadora i moderna que il·lusioni i que en definitiva permeti 
millorar el nivell de competitivitat del comerç urbà. 
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1.2. Objectius del Pla d’Acció Comercial 

 

Els objectius prioritaris dins el Pla de Dinamització Comercial a Esplugues són els següents (els quals segueixen un ordre lògic): 

 

1. Sensibilització i foment de l’associacionisme comercial a Esplugues. Consolidació de la Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Esplugues en una entitat que aglutini un elevat nombre de comerços amb voluntat de treball i de participació dins el Pla de 
Dinamització Comercial. 

2. Creació de valor comercial del producte “Esplugues Comerç” mitjançant el disseny de la nova marca comercial d’Esplugues. 

3. Disseny i implementació dels instruments d’imatge corporativa que generin un alt valor de la marca comercial de “Esplugues 
Comerç”. 

4. Generar notorietat comercial del comerç d’Esplugues. Disseny, planificació i implantació de les estratègies de comunicació 
referents a marca, oferta i Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues. 

5. Realitzar amb caràcter periòdic actuacions de promoció i animació comercial, que motivin a comprar i a fer vida al municipi i 
que generin expectativa entre el consumidor d’Esplugues i el consumidor potencial. 

 

De forma complementària als objectius expressats anteriorment, cal plantejar-ne d’altres que passen per la millora qualitativa del 
comerç i, en concret, de la imatge i de l’entorn comercial. Són els següents: 

 

6. Millora qualitativa de la imatge comercial dels establiments en tots aquells atributs que li són propis i que poden millorar. 

7. Adaptació de l’espai comercial urbà a les necessitats del consumidor per tal que afavoreixi l’acte de compra i que contribueixi 
a la consolidació dels espais comercials. 

8. Dotar el comerciant d’instruments per a la millora de la gestió del seu establiment i per a l’obtenció d’un major valor afegit 
del seu negoci. 

9. Contractació-suport d’un agent de desenvolupament local que gestioni i executi les accions a realitzar dins el Pla d’Acció 
Comercial proposat. 
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1.3. Agents partícips 

 
1. La Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues. 

2. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

3. La Generalitat de Catalunya. 

4. La Diputació de Barcelona. 

5. Altres ens i organismes vinculats al municipi i a la promoció comercial i econòmica. 
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1.4. Àmbits d’actuació en la dinamització comercial d’Esplugues de Llobregat 
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Àmbit 1: màrqueting al comerciant 
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1.4.1.1. Accions de màrqueting proposades al comerciant 

 
 

OBJECTIU:    SENSIBILITZACIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     COMUNICACIÓ A L’ASSOCIAT DEL PLA D’ACCIÓ COMERCIAL 
 
DESTINATARIS:   COMERCIANTS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
Cal donar a conèixer al comerciant associat el contingut del treball (veure resum) i cada una de les actuacions previstes per a la 
dinamització comercial del municipi. Aquest exercici caldria completar-lo amb la presentació als mitjans de comunicació locals i 
comarcals del projecte de dinamització comercial, així com de les diferents activitats que es decideixi dur a terme. Així mateix, cal que el 
propi Ajuntament tingui un paper representatiu en aquesta actuació i, per tant, seria convenient que participés conjuntament en la 
realització de les diferents activitats. En síntesi, l’objectiu final d’aquesta actuació és motivar i fer partícips de la promoció comercial 
tots aquells comerços amb inquietud i voluntat de promocionar el seu negoci i el municipi. 
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1.4.1.1. Accions de màrqueting proposades al comerciant 
 
 
OBJECTIU:    SENSIBILITZACIÓ COMERCIAL I FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     XERRADA SOBRE EL BENEFICI DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL A CATALUNYA 
 
DESTINATARIS:   COMERCIANTS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE, AJUNTAMENT I CAMBRA DE COMERÇ 
 
 
Realització d’una sessió pràctica presentada per un professional expert en la matèria i on s’exposin els següents temes: avantatges de 
l’associacionisme, problemàtiques de l’associacionisme, experiències d’associacionisme comercial i finançament de l’associació. Cal que 
en aquesta xerrada s’exposin també els següents aspectes de dinamització comercial: imatge corporativa, marxandatge comercial, 
tipologies diverses de promocions i animacions, i exemples de dinamització comercial avui en dia. En aquesta sessió hi haurien d’assistir 
el màxim nombre de comerciants del municipi. La possible presència de la Direcció General de Comerç contribuirà a generar una major 
expectativa en l’esdeveniment. Finalment, l’acte caldria clausurar-lo amb un petit refrigeri. 
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1.4.1.1. Accions de màrqueting proposades al comerciant 
 
 
OBJECTIU:    DOTAR AL COMERCIANT D’INFORMACIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     EMISSIÓ DEL BUTLLETÍ COMERCIAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 
DESTINATARIS:   COMERCIANTS ASSOCIATS 
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE 
 
 
Disseny d’un informatiu en forma de butlletí, senzill i de fàcil lectura. No es tracta de realitzar una revista, ja que s’entén que aquesta 
serà el procés lògic i l’evolució correcta futura del butlletí informatiu. Aquest butlletí no ha de portar publicitat de cap establiment 
adherit a l’associació i pot tenir caràcter trimestral. El contingut proposat és el següent: activitats que realitza la pròpia associació, 
articles d’interès específic per als comerciants i empresaris, notícies de subvencions, una entrevista a un empresari que hagi destacat al 
llarg del trimestre perla seva iniciativa empresarial, i altres activitats relacionades. 
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1.4.1.1. Accions de màrqueting proposades al comerciant 
 
 
OBJECTIU:    SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     VISITA A DOS MUNICIPIS AMB EXPERIÈNCIA EN DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
 
DESTINATARIS:   TOTS ELS COMERCIANTS D’ESPLUGUES AMB INQUIETUT 
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE 
 
 
Realització d’una excursió d’un dia sencer a un o més municipis on s’estigui portant a terme un pla de dinamització i on el moviment 
associatiu estigui consolidat. Cal que en aquesta excursió hi participin aquells comerciants interessats a prendre part en un projecte de 
promoció i animació, no solament del comerç sinó també del municipi. Alguns dels municipis a visitar, a tall d’exemple, podrien ser Sant 
Boi o Sant Vicens dels Horts, o altres municipis amb característiques comercials similars a les d’Esplugues de Llobregat  i amb un pla de 
dinamització comercial. 
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1.4.1.1. Accions de màrqueting proposades al comerciant 
 
 
OBJECTIU:    DOTAR AL COMERCIANT D’ELEMENTS DE GESTIÓ COMERCIAL PER LA MILLORA DE LA RENDIBILITAT 
 
ACCIÓ:     PROGRAMA DE FORMACIÓ ESPECÍFICA ORIENTADA ALS COMERCIANTS 
 
DESTINATARIS:   TOTS ELS COMERCIANTS D’ESPLUGUES  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
Cal dissenyar un programa de formació per als comerciants i professionals de serveis d’Esplugues de Llobregat. El programa de formació 
ha d’estar format per diverses xerrades i conferències totes elles orientades a la millora de la competitivitat, de la qualitat i de la gestió 
comercial dels establiments. Aquests cursos, xerrades, seminaris o tallers poden englobar-se dins els diferents programes formatius 
promoguts perles diferents administracions. Es proposen xerrades tipus marxandatge i coneixement de tècniques de gestió del punt de 
venda, i instruments de gestió financera i comercial d’un negoci. 
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Àmbit 2: creació de valor comercial 
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1.4.2.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:    CREACIÓ DE VALOR COMERCIAL DEL COMERÇ D’ESPLUGUES 
 
ACCIÓ:     CREACIÓ DE LA MARCA COMERCIAL D’ESPLUGUES 
 
DESTINATARIS:   TOTS ELS CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE 
 
 
Cal crear i generar valor de marca en el comerç d’Esplugues de Llobregat. Es proposa el disseny d’una nova imatge corporativa molt 
vistosa, amb caràcter modern i jove, i amb un major sentit d’atracció i identificació comercial del municipi i que doni més notorietat al 
comerç. Caldrà que aquesta nova imatge disposi d’un nom comercial propi amb el qual s’identifiquin els comerciants i els consumidors; 
a tall d’exemple podria ser “Esplugues Comerç” O “Comerç d’Esplugues”. Cal dissenyar una imatge comercial renovadora, moderna, 
que s’identifiqui amb un element comercial tradicional com ara una etiqueta, una bossa o un objecte similar. 
 
 



Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues · www.ube.cat 

 

23 Projecte de dinamització comercial a Esplugues de Llobregat| www.ube.cat · contacte@ube.cat 

 

  
 
 
1.4.2.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:  IDENTIFICACIÓ, DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DELS INSTRUMENTS CORPORATIUS QUE GENERIN UN ALT VALOR AFEGIT 
 
ACCIÓ:     CREACIÓ DE MANUAL CORPORATIU COMERCIAL D’ESPLUGUES 
 
DESTINATARIS:   TOTS ELS CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE 
 
 
De la creació de la nova imatge comercial se n’ha de derivar un manual corporatiu a través del qual es podran dissenyar diferents 
elements amb la imatge comercial del municipi. Aquest manual ha d’incloure els següents elements, tots ells sota el paraigua de la 
imatge comercial d’Esplugues. Aquests instruments han de ser com a mínim els que es presenten a continuació i s’hauran d’anar 
implantant progressivament i durant un termini màxim de dos anys. Els instruments a dissenyar són: cartelleria comercial, stoppers, 
samarretes i tota classe d’objectes que tinguin una certa rellevància.  
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1.4.2.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:    CREACIÓ DE VALOR COMERCIAL DEL COMERÇ D’ESPLUGUES 
 
ACCIÓ:     L’ESLÒGAN COMERCIAL D’ESPLUGUES  
 
DESTINATARIS:   TOTS ELS CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE 
 
 
Es proposa, com a complement de la nova imatge corporativa del comerç d’Esplugues, el disseny d’un eslògan específic per al comerç, 
que transmeti al consumidor els valors diferencials del comerç i dels productes d’Esplugues com ara la qualitat i la proximitat. Aquest 
eslògan servirà per identificar totes aquelles actuacions de màrqueting promocional que es realitzin i tindrà la missió de generar un 
valor afegit del comerç d’Esplugues entre els seus consumidors. Com a exemple proposem «El comerç de qualitat a prop teu» o bé «El 
comerç de qualitat a prop de casa», entre d’altres. 
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1.4.2.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:  IDENTIFICACIÓ, DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DELS INSTRUMENTS CORPORATIUS QUE GENERIN UN ALT VALOR AFEGIT 
 
ACCIÓ:     IDENTIFICACIÓ COMERCIAL DELS ESTABLIMENTS D’ESPLUGUES  
 
DESTINATARIS:   COMERCIANTS ASSOCIATS, CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE 
 
 
A partir de la nova imatge comercial del comerç d’Esplugues per tal d’atorgar un valor afegit i una notorietat comercial superiors, es 
proposa identificar els comerços i serveis associats del municipi amb un suport atractiu i vistós. Aquest instrument potser, a títol 
d’exemple, un distintiu tipus placa de metacrilat o bé un element més original i diferent tipus banderoles, i ha de contribuir no només a 
identificar i comunicar l’oferta, sinó també a motivar el comerciant a participar en la dinamització comercial del municipi, i a comunicar 
al consumidor quins són els comerços que treballen en la promoció i dinamització, no solament del comerç, sinó també del municipi. 
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1.4.2.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:    IMPLEMENTACIÓ DELS INSTRUMENTS D’IMATGE CORPORATIVA QUE GENERIN UN ALT VALOR AFEGIT 
 
ACCIÓ:     PLA DE SENYALITZACIÓ COMERCIAL D’ESPLUGUES  
 
DESTINATARIS:   CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
Realització d’un estudi de propostes específiques per a la senyalització comercial dels nuclis comercials d’Esplugues.  
Aquest projecte haurà d’incorporar com a mínim la següent informació: 
 
a)Els suports de senyalització dels comerços d’Esplugues i els elements identificatius dels comerços del municipi. 
b)El disseny de cada un dels elements i/o suports a utilitzar. 
c)El cost de la implantació física de la senyalització en qualsevol de les seves aplicacions. 
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1.4.2.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:    COMUNICAR I GENERAR NOTORIETAT DE L’OFERTA COMERCIAL D’ESPLUGUES 
 
ACCIÓ:     TRÍPTIC DESCRIPTIU DE L’OFERTA COMERCIAL D’ESPLUGUES  
 
DESTINATARIS:   CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  AJUNTAMENT I UBE 
 
 
Es proposa el disseny d’un tríptic informatiu amb tots els comerços i serveis adherits a l’associació. Es proposa que en aquest tríptic 
s’identifiqui en un mapa del municipi cada un dels establiments. Caldrà realitzar un tiratge aproximat d’uns 30.000 exemplars. Cal que 
l’Ajuntament participi en aquest projecte pel fort component promocional del poble que presenta una actuació d’aquestes 
característiques. La possible esponsorització per part d’empreses o entitats vinculades al poble contribuiria a reduir el cost de tota 
l’actuació. La distribució annexa a El Pont o l’Agenda seria una gran suport al projecte. 
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1.4.2.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:    COMUNICAR I GENERAR NOTORIETAT DE L’OFERTA COMERCIAL D’ESPLUGUES 
    A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓ DE LA MARCA I DE L’OFERTA COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     COMUNICACIÓ DE LA MARCA COMERCIAL D’ESPLUGUES  
 
DESTINATARIS:   CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  AJUNTAMENT 
 
 
Es tracta de dissenyar campanyes de comunicació d’esdeveniments coneguts pels consumidors i susceptibles d’incentivar una compra 
mitjançant el disseny de diferents cartells. Les campanyes es realitzaran en dies que, per ells mateixos, generen una major notorietat 
comercial i que al mateix temps poden ser susceptibles d’una major compra. Es tracta d’un exercici senzill atès que, amb una inversió 
econòmica petita, el comerç pot comunicar un esdeveniment i incentivar la compra als establiments associats. Vet aquí alguns 
exemples: comunicació del Dia del Pare, comunicació del Dia de la Mare (maig), Sant Valentí, Sant Jordi, Rebaixes,.... 
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Àmbit 3: Accions de màrqueting promocional 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:    ACCIONS QUE GENERIN, ENTRE ELS CONSUMIDORS, LA PERCEPCIÓ I L’EXPECTATIVA 
    QUE ALGUNA COSA ESTÀ CANVIANT 
 
 
ACCIÓ:     PLA DE PROMOCIÓ I FIDELITZACIÓ PER INCENTIVAR EL CONSUM  
 
DESTINATARIS:   POBLACIÓ EN GENERAL, CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Es proposa l’execució de tot un conjunt de promocions que generi l’hàbit entre els consumidors de comprar al 
municipi. Es tracta de realitzar actuacions periòdiques amb una freqüència màxima bimensual, de manera que el client s’acostumi a 
comprar a Esplugues. Les actuacions dissenyades s’han de portar a terme també en èpoques de menor activitat comercial, a fi de 
generar una major atractivitat comercial respecte del consumidor del municipi. Aquest programa de promoció comercial ha 
d’incorporar el disseny d’actuacions de comunicació d’esdeveniments (anteriorment descrits) i comunicació a mitjans, i de promoció 
comercial. En les pàgines successives es proposen, a tall d’exemple, algunes de les actuacions que es poden dur a terme de forma anual. 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:   MILLORA I POTENCIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ATRACCIÓ COMERCIAL MITJANÇANT LA GENERACIÓ  

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     CATÀLEG PROMOCIONAL DE L’OFERTA COMERCIAL  
 
DESTINATARIS:   POBLACIÓ EN GENERAL, CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Es dissenyarà un catàleg promocional on s’exposaran diferents productes i serveis dels diferents establiments. 
Aquest catàleg publicitarà ofertes especials per a la compra de determinats productes. A més a més de la promoció que generarà entre 
els diferents associats, aquesta actuació busca incentivar el consum del propi col·lectiu. Per aquest motiu, el catàleg disposarà també 
d’una sèrie de requadres perquè cada vegada que es realitzi una compra se’n segelli un. Quan la promoció finalitzi, i segons el 
requadres segellats, es podrà bescanviar per vals de compra. 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
OBJECTIU:   MILLORA I POTENCIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ATRACCIÓ COMERCIAL MITJANÇANT LA GENERACIÓ  

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     CAMPANYA: UN ESTIU DE COMPRES  
 
DESTINATARIS:   POBLACIÓ EN GENERAL, CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Disseny d’una campanya promocional on els establiments entreguin als clients, per cada acte de compra, 
butlletes de participació en sortejos que es realitzaran setmanalment durant l’estiu. Durant el període de realització de la campanya es 
prepararan una sèrie d’actes d’animació per donar suport i un major dinamisme a aquesta campanya .La difusió e la campanya es 
realitzarà a través de diferents mitjans de comunicació del municipi. 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
OBJECTIU:   MILLORA I POTENCIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ATRACCIÓ COMERCIAL MITJANÇANT LA GENERACIÓ  

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     CAMPANYA DE NADAL A ESPLUGUES  
 
DESTINATARIS:   POBLACIÓ EN GENERAL, CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Acció basada en el regal de bons de compra, que tindrà lloc durant la campanya de Nadal. Per tal de generar 
una imatge d’ambient nadalenc i complementàriament d’atractiu comercial, es proposa portar a terme tot un conjunt d’actuacions que 
poden ser les següents: “Pare Noels” amb el distintiu de l’associació que s’encarregaran de repartir caramels entre la quitxalla, 
ornamentació senzilla i amb caràcter nadalenc a totes les botigues associades i proposició a l’Ajuntament que subvencioni un arbre de 
Nadal a cada establiment associat. 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
OBJECTIU:   MILLORA I POTENCIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ATRACCIÓ COMERCIAL MITJANÇANT LA GENERACIÓ  

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     CAMPANYA DE REBAIXES  
 
DESTINATARIS:   CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Es proposa el disseny de dos cartells anunciant la temporada de rebaixes. Un cartell per als establiments que 
tradicionalment fan rebaixes i on es destacarà la qualitat, la confiança i el bon preu dels productes en temporada de rebaixes.  
 
També es proposa el disseny d’un segon cartell per als establiments de serveis que no fan rebaixes; en aquests es destacarà el bon 
tracte al client i els serveis oferts en temporada de rebaixes. 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
 
OBJECTIU:   MILLORA I POTENCIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ATRACCIÓ COMERCIAL MITJANÇANT LA GENERACIÓ  

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     CAMPANYA RUTA GASTONÒMICA I COMERCIAL  
 
DESTINATARIS:   CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I RESTAURADORS 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Aprofitant els establiments de restauració, es proposa la negociació per tal d’arribar a un acord amb els 
comerços locals que, a tall d’exemple, podria consistir en el següent procés: Perla compra en els establiments adherits a l’associació els 
consumidors podran participar en el sorteig de sopars gratuïts pera dues persones als restaurants adherits a l’acció. Caldria crear un 
eslògan que digués: “El comerç d’Esplugues et convida a sopar”; per tal d’identificar els comerços adherits a aquesta campanya cada 
un d’ells disposaria d’un rètol, especialment elaborat per aquesta campanya, on s’especifiqués l’eslògan esmentat. 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
OBJECTIU:   MILLORA I POTENCIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ATRACCIÓ COMERCIAL MITJANÇANT LA GENERACIÓ  

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 

ACCIÓ:     PROGRAMA-CAMPANYES D’ANIMACIÓ COMERCIAL  
 
DESTINATARIS:   CONSUMIDORS I POTENCIALS  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Cal realitzar actuacions d’animació comercial que completin les activitats de promoció comercial. Es proposa 
la realització de quatre activitats d’animació comercial al llarg de l’any. Aquestes activitats han de ser promogudes per l’associació de 
comerciants i s’han de realitzar a l’aire lliure, sempre davant dels comerços i no pas en d’altres indrets. Bona part d’aquestes activitats 
es poden realitzar conjuntament amb l’Ajuntament aprofitant festes tradicionals puntuals com ara la Festa Major i altres festes 
municipals. Algunes de les activitats que es poden dur a terme a títol d’exemple són les següents: “Mags per als infants del poble”, “El 
comerç et porta música al carrer”,... 
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1.4.3.1. Accions de creació de valor comercial 
 
OBJECTIU:   MILLORA I POTENCIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ATRACCIÓ COMERCIAL MITJANÇANT LA GENERACIÓ  

D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
ACCIÓ:     QUADRE COMMEMORATIU D’ESPLUGUES 
 
DESTINATARIS:   CONSUMIDORS I POTENCIALS 
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE I AJUNTAMENT 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ: Es proposa el disseny d’un quadre fet amb peces de trencaclosques on hi sigui representada la història del 
comerç o la ciutat d’Esplugues al llarg dels darrers 50-75 anys. La metodologia de treball és la següent: el quadre es podrà obtenir per 
peces, o sencer, prèvia realització d’un nombre a determinar de compres en establiments de tota Esplugues; les peces s’obtindran a 
través de la compra d’un determinat import; així mateix es dissenyaran actuacions d’animació i promoció mentre duri la campanya, 
com ara premis tipus sopars al comerços associats, bons de compres, etc., Mentre duri la campanya es promouran activitats d’animació 
en les diferents zones comercial per tal d’afavorir l’intercanvi de peces, que deuran anar numerades al darrera, entre consumidors. 
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Adhesió a Quinto-tapa.cat 
 
Treballem per incloure Esplugues en la plataforma QuitoTapa.cat, amb que ens volem dotar d’una forta eina amb que donar servei als gremi de 
restauradors. Tota la informació a Quintotapa.cat. 
 

 
 
 
Campanya de fidelització amb Rasques 
 
Cal crear un sistema de sorteig de premis basat en les tradicionals butlletes de rascar. El client rebrà una butlleta rere cada compra i optarà a 
premis en productes, o vals de descompte. 
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Establiment d’un sistema de compres centralitzat de tipus “CashBack” 
 
Treballem per implantar una plataforma centralitzada de tipus “Cashback”, la qual bonifiqui un percentatge de la compra realitzada a un 
comerç d’Esplugues, import que només es pot gastar en un altre establiment adherit al nostre sistema centralitzat. Aquest sistema vol i pretén 
fidelitzar la clientela. 
 
 

 
 
Firesplugues 
 
Possible nova organització dels expositors: Estudiem la conveniència d’organitzar els expositors de Firesplugues per eixos comercials, per tal de 
promocionar-los afí a aquest projecte. Un exemple: Crear una zona gastronòmica “Restauradors de Plaça Gandhi” 
 
Estudiem la conveniència d’incloure algun element rellevant per fomentar la visita de clients potencials també de fora d’Esplugues, a més del 
client local, podent ser algun artista, complement, o element de tendència, amb l’objectiu de captar més públic objectiu.   
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Campanya de retirada de catàlegs de grans superfícies a bars i comerços. 
 
Preparem una campanya de conscienciació per a que els comerços, especialment els restauradors no deixin a l’abast dels clients catàlegs de 
grans superfícies comercials que sovint venen dins dels diaris de premsa.Aquesta acció vol ser inclosa al futur manual de bones pràctiques del 
comerç local d’Esplugues. 
 
 

 
 
Musica ambient a les rambles i eixos comercials durant el Nadal 
 
Detectem falta d’elements nadalencs a via pública, amb l’excepció de la nostra lluminària. Hem de sonoritzar amb nadales les rambles i eixos 
comercials coincidents amb la lluminària de Nadal. 
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Llums de Nadal 
 
Cal treballar a tancar un model estable que equilibri l’interès del comerç i la ciutadania.
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Àmbit 4: disseny organitzatiu del pla 
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1.4.4.1. Accions de disseny organitzatiu 
 
OBJECTIU:    CONTRACTACIÓ D’UN AGENT DE DESENVOLUPAMENT QUE EXECUTI LES ACCIONS PREVISTES 
 
ACCIÓ:     AGENT DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCIÓ  
 
DESTINATARIS:   UBE  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE, AJUNTAMENT I CAMBRA 
 
 
Configuració de les tasques a realitzar per l’agent de coordinació del pla d’acció comercial d’Esplugues. Aquesta persona s’encarregarà 
de realitzar les diferents actuacions emmarcades en el pla d’acció dissenyat. Les funcions més importants de l’agent coordinador seran: 
preparar cada una de les actuacions a desenvolupar a través de contacte amb proveïdors; la recerca de pressupostos; comunicar a la 
junta de comerciants l’evolució de les accions així com el seu control econòmic i financer, i preparar reunions de seguiment. Aquest 
coordinador també podrà tenir la tasca d’assessorament comercial als comerciants associats. 
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1.4.4.1. Accions de disseny organitzatiu 
 
 
OBJECTIU:    CONTRACTACIÓ D’UN AGENT DE DESENVOLUPAMENT QUE EXECUTI LES ACCIONS PREVISTES 
 
ACCIÓ:     ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
 
DESTINATARIS:   UBE  
 
RESPONSABLES DE L’ACCIÓ:  UBE, AJUNTAMENT I CAMBRA 
 
 
El grup assessor s’encarregaria de dissenyar i supervisar les diferents actuacions emmarcades en el pla d’acció dissenyat. Les funcions 
més importants en l’assistència tècnica serien les següents: 
 
-Supervisar les actuacions a desenvolupar. 
-Donar suporti assistència tècnica a la UBE. 
-Participar en les reunions de seguiment. 
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1.5. Esquema gràfic del pla d’acció comercial d’Esplugues  
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B.2. Pla Estratègic de Suport al comerç local d’ Esplugues de Llobregat. 
 

Orientació estratègica pel nou negoci 
 
La UBE vol ser el referent a l’hora d’atendre a l’emprenedor que desitgi establir-se amb un comerç o botiga a Esplugues de Llobregat. 
Amb aquest fi la UBE desenvoluparà una sèrie d’accions dins de les campanyes previstes per tal de reforçar la la imatge de l’entitat com 
a entitat de suport a nous comerços. 
 
Trobem la necessitat d’orientar als nouvinguts en matèries tals com la idoneïtat d’establir un comerç d’un sector determinat a un o 
l’altre barri. Aquesta orientació vol anar acompanyada d’un assessorament en forma de guia de les normatives aplicables en material 
de comerç, per tal de facilitar que l’emprenedor dugui el seu projecte a bon port. 
 
Suport legal al comerç 
 
La UBE pot aportat al nou comerç, o a aquell que vol reorientar la seva activitat, eines d’assessorament a través dels nostres associats o 
dels nostres consultors professionals externs. 
 
Convenis amb proveïdors del comerç 
 
Actuem com a lobby negociant avantatges estratègiques amb tots els proveïdors del comerç local. 
 

• Banca. 

• Companyies energètiques. 

• Asseguradores. 

• Gestories. 

• Altres. 
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Creació de guia de locals comercials disponibles,  
 
Aprofitant el recent cens de comerços i locals que ha obtingut l’Ajuntament aquest 2013, cal editar una guia electrònica, o amb suport 
imprès, dels locals comercials disponibles a Esplugues de Llobregat, diferenciant entre els que s’ofereixen en règim de lloguer i compra, 
i tenint en compte si aquests locals es troben actualment en compliment de la vigent legislació en quant les normatives que ha de 
complir un local que es destinarà a ubicar un comerç. 
 

Dia de les persianes Obertes 
 
Dos cops l’any hem s’hauria d’organitzar el ‘Dia de les persianes obertes’. Consistiria en localitzar als propietaris dels locals que 
desitgin trobar comprador o llogater i convocar-los a obrir tot un dia, o cap de setmana, per tal de que els emprenedors 
interessats a llogar un local poguessin accedir-hi a la visita i conèixer l’estat i les condicions. L’Ajuntament deuria prestar 
informació sobre la idoneïtat de l’estat legal del local.  

 
Formació 
 
La UBE proveeix de tres cursos propis de formació l’any. 
 
Cursos previstos al 2014: 

• Com fer jo mateix l’entrevista de feina als futurs empleats del meu negoci. 

• Càlcul de comissions variables, a l’hora de pagar els meus empleats. 

• Per determinar amb els formadors. 
 

La UBE col·labora amb els cursos que proveeix l’Administració local. 
  

La UBE gestions incidències 
 

La UBE reporta, gestiona i fa el seguiment de les incidències que li arriben dels seus associats. Les més freqüents tenen a veure amb 
petites reparacions a la via pública, locals oberts per la nit amb força, sol·licituds de neteja del carrer.  
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Reglament Préstec de Material 
 
Cal crear un reglament de préstec i/o lloguer de material i infraestructures que siguin propietat de l’entitat per tal de donar servei als associats, 
però també per obtenir ingressos complementaris que puguem destinar a assolir els objectius de l’entitat.  

 
Galeria Comercial a El Pont 
 
Cal crear un espai als mitjans de comunicació on reunir l’oferta del comerç d’Esplugues i presentar-la al client final eficaçment. 
 
Tenim previst la creació d’una guia de comerços, tot unificant la imatge del comerç al voltant de la marca Esplugues comerç. 
 
Bosses corporatives pel comerç 
 
Cal unificar la imatge del comerç de la ciutat amb elements estratègics. 
 
Tenim intenció de poder oferir bosses corporatives al comerç d’Esplugues per tal d’unificar la marca, i al mateix temps tenim l’oportunitat de 
fer-lo més competitiu, doncs la compra conjunta d’un volum important de bosses pot economitzar el preu de cost.  
 
Suport comunicatiu a les accions comercials dels Mercats Municipals 
 
Cal donar rellevància i comunicació al motors comercials de la ciutat doncs augmenten el nostre IAC total.
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Serveis jurídics especialitzats al comerç 
 
Cal oferir al comerç d’Esplugues un servei d’assessorament jurídic per afrontar qualsevol incidència que pugui aparèixer. 
 
Tenim previst incorporar un servei d’assessorament primari per a primeres consultes, i elaborar un document que serveixi de referència a 
resoldre les consultes més elementals i freqüents.   
 
Mediació d’incidències durant obres a via pública 
 
Cal que la UBE adquireixi la capacitat de captar les inquietuds i les incidències que pugui esdevenir als comerciants d’Esplugues. D’aquesta 
manera podríem agilitzar la resolució de moltes inquietuds, i contribuiríem a solucionar més eficaçment situacions que puguin sorgir entre els 
comerciants i l’administració pública. 
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B.3. Pla de captació i fidelització de socis ‘Ser de la UBE us interessa’. 
 

Club d’avantatges UBE  
 

Dinamització del mercat intern de socis mitjançant la creació d’un portal web on els mateixos socis puguin intercanviar avantatges, 
productes i serveis comercials de forma preferencial. Està prevista la creació de la targeta “Club UBE”. 
 
En una segona fase aquest oferta preferencial pot obrir-se als consumidors que estiguin associats a alguna entitat d’Esplugues. 
 
Bosses de compra 
 
La UBE volem actuar com a grup de compra per aconseguir bosses de qualitat més econòmiques per als nostres associats, els 
descarregarem d’una important part d’aquest despesa, i contribuirem a unificar la imatge comercial d’Esplugues amb aquestes bosses 
corporatives. 
 
Paquet de benvinguda amb d’instruments útils i corporatius 
 
Cal millorar i crear un paquet útil de benvinguda als nous assocats. 
 
Cal entregar els elements identificadors comercials que avui llueixen el comerços d’Esplugues, i al mateix temps cal dotar als 
comerciants antics i nous d’un paquet d’instruments corporatius que puguin lluir durant l’exercici de la seva tasca i que contribueixin a 
fomentar els valors i la imatge del comerç d’ 
Esplugues. 
 
Seria bo incloure un manual de bones pràctiques, especialment recomanable pels nous comerços que comencen: gestió de garanties, 
etc. 
 
També seria bo incloure un document guia amb els aspectes legals més comuns i elementals que els nous comerços solen trobar-se.  
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Atenció i guia per l’emprenedoria 
 
Cal disposar, i tenir sempre a punt, els elements estratègics tals com reglaments i guies d’ajuda a l’emprenedoria al servei d’aquell 
emprenedor/a que es dirigeixi a la UBE. 
 
La UBE pot ajudar, i molt als nous emprenedors, amb serveis professionals i estratègics oferts pels nostre associats. 
 
 
Carnet professional del Comerç (Opcional és la creació del Carnet de Suport al Món Associatiu) 
 
Cal fiançar la iniciativa que vol incentivar de forma pragmàtica el benefici d’associar-se a la nostra entitat. 
 
La UBE treballa en la negociació de condicions beneficioses pel col·lectiu de comerciants d’Esplugues. 
 
A més de les condicions preferents que s’intercanvien els nostres associats, aquest carnet donarà accés a la contractació de serveis en 
condicions preferents amb proveïdors de serveis estratègics per als comerciants.  
 
Avui s’estructura així: 
 
·Mercat Intern entre socis. 
·Avantatges preferents amb proveïdors estratègics. 
 



Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues · www.ube.cat 

 

52 Projecte de dinamització comercial a Esplugues de Llobregat| www.ube.cat · contacte@ube.cat 

 

Creació del distintiu tipus “KM0 Esplugues” 
 
Considerem positiu la creació d’un distintiu i arxiu que posi en valor aquells comerços que es proveeixin de productes o serveis, o que 
contribueixin positivament a l’economia del municipi. Podria tractar-se d’un arxiu d’aquells comerços i empreses que comercialitzen 
articles fabricats aquí, i serveis originaris des d’Esplugues. Actualment estem treballant en el reglament. 
 
 
Activitats populars i excursions amb socis per cohesionar els comerciants 
 
Per tal de cohesionar el teixit comercial, més concretament a les persones que intervenen en el teixit comercial d’Esplugues, cal 
programar activitats on els comerciants tinguin l’oportunitat de trobar-se i compartir experiències en un àmbit social adequat, 
promogut des de l’entitat, però sense l’encorsetament del pes d’una trobada formalment institucionalitzada.  
 
Tenim previst organitzar una excursió en autocar, i un dinar/sopar popular. 
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B.4. Pla Estratègic de Imatge i Comunicació de la Unió de Botiguers d’Esplugues. 
 

L’objectiu d’aquest Pla de Imatge i Comunicació es dotar a la UBE dels mecanismes que li permetin afrontar amb garanties d’exit. 
 

La comunicació interna amb el comerç 
 

• Web www.ube.cat. 

• Llista d’e-mails. 

• Butlletí comercial. 

• Comunicacions escrites per carta. 
 

• Bloc de Plannig Anual: Emissió de 600 blocs de Planning setmanal, on el recull informació estratègica pel comerç local. 
 

La comunicació externa amb els consumidors 
 

• Portal comercial www.espluguescomerc.cat 

• Management de Xarxes Socials tals com Facebook, Twitter i altres. 

• Llista d’e-mails de consumidors potencials. 

• Llista de telèfons consumidors potencials. 

• Emissió de catàlegs. 

• Emissió de guies comercials. 

• Emissió de notes de premsa als mitjans locals, comarcals i nacionals. 

• Contractació d’espais publicitaris als mitjans de comunicació. 
 

• Instal·lació i gestió de pantalles publicitàries als comerços, i a ubicacions estratègiques d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tots els plans, actuacions i campanyes de la UBE es beneficien de l’anteriorment descrit tractament de difusió comunicativa, i també tots els 
mecanismes descrits a l’apartat 7 del següent bloc ‘B.5. Fira FOREAESTOCS.’ 
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Emissió del Butlletí a El Pont 
 

Cal que la UBE integri el seu butlletí mensual a El Pont d’Esplugues, doncs és  la publicació de referència a la ciutat, per tal de fer arribar 
a la ciutadania, i al comerç, els valors i l’actualitat de l’entitat i del comerç local. 
 
Amb aquesta iniciativa millorarem la capacitat d’apropar-nos a la ciutadania i al comerç local. Aquesta acció també contribuirà a 
millorar el retorn informatiu per part del comerç, associat o no, cap a l’entitat.   

 
 
Aprofitament dels tensors de les llums de Nadal per campanyes comunicació 
 

La UBE podem aprofitar els tensors instal·lats a la via pública, on pengem la lluminària de Nadal, per comunicar els valors del comerç, 
campanyes i informacions d’interès als clients locals i potencials, i als comerciants. 
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B.5.Fires 
 
 
B.5.1. Fira Foraestocs 
 

1. Identificació 
 
Denominació:    FORAESTOCS Can Vidalet 
Àmbit temàtic Prioritari: Comercial 
Població destinatària:  Població en General 
Lloc de realització:  Rambla Verga de la Mercè 
Data d’inici:   març a 08:00 hores 
Data de finalització:  març a 16:00 hores 
 
Denominació:    FORAESTOCS El Centre 
Àmbit temàtic Prioritari: Comercial 
Població destinatària:  Població en General 
Lloc de realització:  Rambla Verga de la Mercè 
Data d’inici:   juny a 08:00 hores 
Data de finalització:  juny a 20:00 hores 
 
Denominació:    FORAESTOCS La Plana 
Àmbit temàtic Prioritari: Comercial 
Població destinatària:  Població en General 
Lloc de realització:  Rambla Verga de la Mercè 
Data d’inici:   octubre a 08:00 hores 
Data de finalització:  octubre a 20:00 hores 
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2. Breu descripció 
 
La UBE organitza tres fires comercial on socis i no socis de l’entitat puguin optar a liquidar les restes de l’estoc 
de temporada que els puguin haver quedat en dipòsit després de les rebaixes de temporada. Considerem que 
amb l’actual panorama de crisi econòmica el comerç necessita aquesta oportunitat per acabar de liquidar 
estucatges i així  aconseguir liquiditat amb que invertir en nou gènere que renovi l’oferta i l’atractiu de  l’oferta 
comercial d’Esplugues de Llobregat. 
 
Es per això que considerem que som una entitat que mira pels interessos del comerç en general i la constant 
millors de l’oferta comercial que Esplugues pot oferir als nostres ciutadans i als que puguin venir a comprar de 
fora. Coneixem perfectament el públic destinatari objectiu i els espais on treballem. 
 
El projecte “FORAESTOCS” compren tot el treball de gestió i organització que realitzem tant a les dependències 
de l’entitat com un cop som a la ubicació on es durà a la pràctica. En aquest bloc trobem: 
 

• Treball on definim la idea, la planificació y el pla d’execució. 

• L’estudi de viabilitat de noves innovacions possibles al projecte. 

• L’execució del  projecte un cop som al lloc on es durà a terme. 

• L’avaluació un cop finalitzat el projecte. 

• L’aplicació de millores i correccions a la següent edició. 
 
La finalitat que persegueix l’activitat es: 
 

• Contribuir a la re-capitalització dels comerços participants. 

• Contribuir al reforç del teixit comercial d’Esplugues. 

• Contribuir positivament a la renovació de l’oferta comercial. 

• Contribuir a la bona imatge d’Esplugues i del seu comerç. 

• Col·laborar amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la organització d’actes importants per a la 
ciutat. 
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• Mantenir viva i activa l’entitat. 

• Fomentar l’adhesió de nous associats. 

• Fomentar capacitació dels nostres socis. 

• Fer créixer en la nostra capacitat de desenvolupar nous i millors projectes. 
 
Les nostres expectatives són: 
 

• Aconseguir reunir una important representació del comerç local. 

• Que els comerços participants es re capitalitzaran. 

• Millorar la nostra capacitat de captació de socis. 

• Millorar la nostra capacitat de captar finançament extern. 

• Millorar la nostra capacitació de desenvolupar projectes correctament. 
 
Per aconseguir les nostres fites valorem les següents oportunitats: 
 

• La Població en General acostuma a interessar-se per aquest tipus de fires comercials. 

• Valorem que en l’actual moment econòmic la Població en General se sent atreta per aquest tipus de 
fires amb ofertes de liquidació d’estoc a baix preu. 

• Els comerços agraeixen la possibilitat de poder liquidar l’estoc de la passada temporada havent passat el 
període de rebaixes. 

• La Població en General acostuma a estar oberta a noves i innovadores actuacions comercials. 

• La falta d’espais d’oci específics a Esplugues propicia que una actuació comercial com la que proposem 
tingui una gran afluència de públic. 

• L’Ajuntament demostra estar interessats a recolzar aquest tipus de fires. 

• A raó dels curs de Disseny i Gestió de Projectes, impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues al 2009, sabem 
com afrontar millor la nostra tasca.  
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3. Finalitat del projecte 
 
La finalitat última d’aquest projecte es la de fomentar i reforçar el teixit comercial d’Esplugues, de manera que 
contribueixi a promoure la millora de l’oferta comercial i de la imatge que el comerç d’Esplugues dona dins i 
fora de les nostres fronteres municipals.  
 
El comerç es una excel·lent plataforma que contribueix, no només a l’enriquiment del municipi, sinó també a la 
seva promoció i difusió. Perseguint aquest objectiu la UBCE no només duu a terme aquest projecte, també 
organitza cursos formatius de caràcter interdisciplinari i actuacions que busquen difondre i promocionar la 
diversitat i qualitat del comerç local. Es per aquest camí que tenim i tindrem una sensible influència sobre 
aspectes del creixement del comerç d’Esplugues.  
 
Entenem que la participació de comerç divers, amb un missatge clar i en comú, la liquidació d’estocs, donada 
l’actual situació de crisi, en una mateixa data i hora i ubicació, donada l’afinitat evident per re capitalitzar-se 
contribueix positivament a crear una fira comercial d’ofertes. També aportem així l’oportunitat d’intercanviar 
idees i impressions que moltes vegades ens/els duen a recolzar-nos/se, en benefici del teixit comercial 
d’Esplugues. 
 
La nostra activitat vol incidir sobre tots; associats i no associats. 
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4. Objectius 
 

• Innovar en l’oferta d’activitats de la nostra entitat. 

• Perseguir la millora dels resultats obtinguts en actuacions passades, de cada un, dels nostres projectes. 

• Inscriure nous socis. 

• Aconseguir que qualsevol membre de l’entitat sigui capaç d’idear, planificar, executar i avaluar un 
projecte acord amb les seves inquietuds, dins, o prop, del marc lògic d’actuació de l’entitat. 

 
Objectius generals 
 

• Fomentar el bon coneixement dels comerç local entre la Població en General de dins i fora del nostre 
municipi. 

• Promocionar el comerç local entre la Població en General dins i fora del municipi. 

• Contribuir a millorar l’oferta comercial. 

• Contribuir a millorar la formació afí a l’activitat comercial.  

• Fomentar el coneixement de les avantatges que el món associatiu pot oferir al comerç. 
 
Objectius específics 
 

• Representar bé al comerç associat. 

• Mantenir permanentment campanyes i actes de suport al comerç. 

• Oferir accés al nostres servei a tots els associats. 

• Mantenir els nostres associats sota una formació continuada. 

• Formar aquells associats per a que aprenguin com canalitzar les seves inquietuds. 
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5. Resultats esperats 
 

Impacte concret. 
 

� El comerç participant re capitalitza una part del l’estoc immobilitzat. 
� Millorarem la preparació del associats i per tant la seva capacitat d’afrontar els reptes del present i el 

futur. 
� Reforçarem i farem créixer el teixit comercial d’Esplugues. 
� Millorarem l’oferta comercial d’Esplugues i per tant el seu atractiu com a municipi. 
� El comerç que participa en els nostres actes i campanyes es beneficia d’una promoció de baix cost i molt 

efectiva donada la proximitat i el bon coneixement que tenim de l’entorn. 
� Molts comerços que s’associen acaben  interessant-se per implicar-s’hi a nivell organitzatiu i directiu 

garantint la continuïtat i futur de l’entitat. 
� Els comerços de nova creació obtenen amb la UBE un suport específic.  

 
Sistema de seguiment i avaluació previstos. 
 
 
Utilitzem un sistema d’avaluació contínua per cadascun dels nostres projectes. Duem a terme reunions de 
seguiment sistemàtiques entre la junta directiva, els directors/es de cada projecte, i els diferents departaments 
tècnics i regidories de l’Ajuntament. 
 
En aquestes reunions establim y fem un seguiment dels indicadors quantitatius i qualificatius de cada projecte; 
quantitat de participació, grau de satisfacció, percepció del servei rebut per part dels usuaris i/o assimilació de 
les formacions específiques destinades als espectacle d’animació. 
 
En projectes, com aquest, programem dues reunions abans i una d’avaluació específica i millora després. 
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6. Recursos mínims necessaris per desenvolupar e projecte 
 
 
Humans, nombre de persones col·laboradores 
 
L’activitat normal de curs requereix d’un mínim de 6 persones; voluntariat. 
L’activitat normal de curs requereix d’un mínim de 6 persones; professionals de muntatge. 
 
 
Infraestructures i equipaments municipals 
 

A l’emplaçament de la fira  

• 40 carpes 

• 80 taules de 1’80 x 0,75 metres 

• 80 cadires 

• Zona de càrrega i descàrrega 
 
Material a lloguer, comprar, fungible o no 

� Material ofimàtica; paper per flyers, llapis, gomes, retoladors 
� Consumible d’impressora; tòner impressora làser. 
� Material de treball i taller; eines. 
� Material de decoració de l’Estand; lones, pancartes, fulletons informatius. 
� Vehicle de transport i desplaçament 
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7. Pla de comunicació i difusió 
 
 
Cartells, Díptics, tríptics 
 

• Penjar Cartells als establiments associats. 

• Penjar Cartells a centres municipals d’informació. 

• Penjar 5 pancartes a ubicacions específiques setmanes abans. 

• Publicar a la nostra pàgina Web. 

• Publicació  a pàgines de comerç. 
 
Campanyes concretes de difusió 
 
Internet es un dels millor mitjans on fer difusió de la nostra activitat normal de curs.  
 

• Publicació a la Web www.ube.cat  

• Publicació a la Web www.espluguescomerc.com 

• Publicació a la Web www.esplugues.com 

• Difusió via Facebook 

• Difusió via Twitter. 

• Publicació al nostre butlletí informatiu. 

• E-mailing informatiu als associats. 

• E-mailing informatiu als subscriptors del nostre butlletí electrònic. 

• Publicació d’anunci a pàgina completa a premsa local o comarcal. 

• Penjada de cartells a la ubicació que emplaci l’acte.  
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Quan treballem fora de la entitat aprofitem per fer promoció i difusió de la nostra activitat. 
 

• Informem sobre el nostre treball a FIRA D’ENTITATS  als assistents. 

• Informem sobre el nostre treball a FIRESPLUGUES  als assistents. 

• Informem sobre el nostre treball a tots els actes que organitzem. 

• Informem sobre el nostre treball a tots els actes on ens conviden o col·laborem. 

• Muntem una exposició fotogràfica amb algunes de les nostres activitats més recents. 
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8. Pla de viabilitat econòmica del projecte – Pressupost 
 
 

* DETALLAT AL DOCUMENT “ACTIVITATS D’ANIMACIÓ COMERCIAL ANY 2013” 
 
 
9. Activitats rellevants i calendari bàsic 
 
 
Activitat normal de curs: 
 
FORASTOCS Can Vidalet, FORASTOCS El Centre, FORASTOCS La Plana 
 
 
Tallers de Formació: 
 
Puntualment s’organitzen tallers de formació específica. 
 
 
10. Observacions 

 

• El material sol·licitat per FORAESTOCS ha d’estar disponible a les 08:00 h del diumenge, ha d’estar obert per 
poder recollir el material. 

• S’ha d’habilitar una estància municipal per poder utilitzar els serveis W.C. 

• S’ha d’habilitar una zona de càrrega i descàrrega per l’organització i els expositors. 

• S’ha de tenir en conta la llum diürna a l’hora de recollir. 

• En cas de que es retiri algun contenidor la zona ha de ser higienitzada. 

• L’Ajuntament hauria d’aportar un roll-up amb el seu logotip en concepte de col·laboració. 
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B.5.2. Shopping Night Esplugues 
 
 Futura conversió d’un Foraestocs a un Acció Shopping Night a nivell de ciutat. 
 
 
B.6. Acte commemoratiu: ‘25N: Reconeixement a la dona al comerç local’. 
 

Acte de reconeixement d’una o més dones que regentin un establiment o botiga a Esplugues de Llobregat. Setmanes abans es faran 
entrevistes a una selecció de dones que hagin destacat en algun àmbit, i s’organitzarà un reconeixement al treball de les dones al front 
d’un comerç. 
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B.7. Fira d’Entitats, Fira Comercial i Industrial Firesplugues, i Fira Mostra-Canvi. 
 

La Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues, tal com el seu nom indica es la màxima figura jurídica de l’associacionisme prevista en 
la representació d’un determinat sector o col·lectiu. Aquesta força i forma d’entendre l’associacionisme professional que duem a 
terme, ens duu a posar a disposició de l’Ajuntament d’Esplugues la nostra col·laboració en ambiciosos projectes com FIRESPLUGUES, la 
Fira d’Entitats d’Esplugues, i MOSTRACANVI. 

 
La Unió de Botiguers, a més de les campanyes que ja promovem per nosaltres mateixos, col·labora de manera decidida i real en 
campanyes que des de l’administració volen posar-se en marxa en favor de l’associacionisme i el comerç local. Aquesta col·laboració 
busca afinar els resultats desitjats. 

 
Més de 33 anys de col·laboració avalen el bon afer de la nostra entitat, i han contribuït en els successius èxits de FIRESPLUGUES, la Fira 
d’Entitats i Mostracanvi, entre d’altres fires i projectes nascuts des de l’Administració local. 

 
El nostre compromís es ferm. Aportem una cinquantena d’expositors i demostracions a l’escenari de FIRESPLUGUES, el nostre expositor 
a la Fira d’Entitats, a més de suport logístic i comercial a MOSTRACANVI. També duem a terme la tasca de difusió i promoció de les fires; 
carta del president de la UBE amb la informació referent annexa, publicació a la web, mailing, difusió a les xarxes socials, fem visites 
personalitzades per informar, i aportem assessorament tècnic als expositors. 

 
La UBE som i aportem a les fires de la ciutat. Muntem el nostre expositor corporatiu on a més de donar a conèixer el nostre projecte, 
dinamitzem la fira, organitzem sortejos, incitem als comerços per a que s’organitzin per mostrar-se units. També elaborem el 
reportatge fotogràfic de FIRESPLUGUES, com a l’edició dels 2011 i 2013, el qual cedim els drets d’ús a l’Ajuntament i als expositors com 
a testimoni i record de la seva satisfactòria participació. 
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B.8. Seguretat Policial; actuacions amb la col•laboració de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.  
 

La UBE mantenim un contacte permanent amb els cossos policials de la Policia Local d’Esplugues i els Mossos d’Esquadra, i junts fem un 
seguiment dels problemes que poden influir negativament al comerç local de la nostra ciutat. També fem la feina de reportar qualsevol 
incidència o sospita que posi en el nostre coneixement des de qualsevol associat. La UBE participa a les campanyes de conscienciació 
d’actituds de seguretat per part des comerciants amb els Mossos, i d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, o masclista.  
 
Promovem el contacte de la policia de de proximitat amb el comerç qui ens visiten periòdicament, el patrullatge mixt entre cossos a 
peu, i fem seguiment de les operacions especials de temporada com l’Operació “Grèvol” la que s’inicia i reforça la seguretat a l’època 
de les compres de Nadal.  
 
La UBE participa dels dos consells de seguretat ciutadana que semestralment celebra Esplugues al Ple de l’Ajuntament, on recull la 
informació del seguiment de l’àmbit de la seguretat de la ciutat, parant especial atenció en la que afecta més directament al comerç 
local. També promovem xerrades informatives entre els Mossos i els comerciants. 
 
Reivindiquem la instal·lació de càmeres de seguretat als espais urbans més conflictius, i insegurs. 
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B.9. Campanya de Nadal. 
 

Fira de Nadal d’Esplugues 
 
Volem organitzar la Fira de Nadal d’Esplugues en benefici del comerç local. 
 
Un Nadal Ple d’Ofertes 
 
Editem i distribuïm a través del nostres associats 7.500 llibrets amb les ofertes de Nadal per fomentar el consum al comerç local. 
 
Dinamització de carrer 
 
Contribuïm a crear un ambient de carrer nadalenc on els consumidors vulguin passejar, i comprar als nostres comerços. 
 

• Pares Noëls.  

• Carters Reials. 

• Carrossa de Reis. 
 
 



Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues · www.ube.cat 

 

69 Projecte de dinamització comercial a Esplugues de Llobregat| www.ube.cat · contacte@ube.cat 

 

B.10. Campanyes de conscienciació amb el comerç local i el producte de proximitat. 
 
 ‘Per crear ocupació i crear riquesa compra al comerç local.’ 

La UBE preveu actuacions per conscienciar a la població sobre el benefici i la necessitat de comprar al comerç local, i dels beneficis que 
tots n’obtenim com a ciutat. El comerç ha es font de riquesa a la ciutat, però avui cal treballar per a que els consumidors en prenguin un 
major grau consciència. La campanya es mantindrà activa durant tot l’any.  

 
 ‘Si vens roses per Sant Jordi, proveeix-te al comerç d’Esplugues.’ 

Al 2012, fins una cinquantena de parades venien de forma ‘no fiscalment regulada’ roses a la Fira de Sant Jordi que convoca i organitza 
l’Ajuntament d’Esplugues. Això es tradueix en una venta d’entre 5.000 i 6.000 roses, fet que genera competència al comerç de la flor 
d’Esplugues. Al aquest any repetirem la campanya de conscienciació que l’any passat aconseguí que el 30% de les parades es proveïssin 
de les floristeries locals. Esperem arribar al 66% el la present edició. 
 
‘No ens fa cap bé al comerç d’Esplugues organitzar fires eminentment comercials amb pretextos culturals, que ens portin venedors 
de fora en plena campanya de vendes de Nadal.’ 
El Nadal de 2013, a la Fira de Nadal de la Rambla del Carme se’ns portà 112 parades, que en plena campanya de vendes de Nadal no 
ens fa cap bé al comerç local, amb presència molt minoritària, i amb condicions econòmiques de participació que ens desafavorien, 
enfront als comerciants de fora. Cal treballar per conscienciar tant a les entitats organitzadores, com a l’Administració local que no 
podem posar en perill el correcte transcurs de les vendes de Nadal del comerç d’Esplugues amb els temps que corren, i havent empleat 
recursos municipals. 
 
‘No podem posar Esplugues en obres en plena campanya comercial.’ 
Cal conscienciar a l’Ajuntament del mal que ocasiona al comerç local d’Esplugues el fet d’iniciar 51 obres de reparació i millora dels 
carrers d’Esplugues en plena Campanya de vendes de Nadal, com aquest 2013 ha passat. L’afectació del pas viari pels consumidors i 
l’afectació minvant el nombre de places d’aparcament no resulta gens positiu. 
 
 
Aquestes i altres campanyes de conscienciació les ha de realitzar la UBE en bé de la convivència i dels interessos que tots els actors de la 
ciutat compartim. 
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B.11. La UBE al Consell de Ciutadania d’Esplugues de Llobregat. 
 

La UBE participa del Consell de Ciutadania on l’Ajuntament disposa una important partida pressupostària del capítol d’inversions. La 
UBE promou millores d’urbanisme comercial urbà, especialment la creació de places d’aparcament, i recolza actuacions de suport a 
l’emprenedoria. 
 
Participació en Consells i Taules de treball pel foment econòmic 
 
La UBE té el deure i la capacitat de representar els interessos del comerç d’Esplugues a qualsevol consell, taula, o reunió que es 
convoqui, on el comerç es pugui veure afectat. 
 
Per un Comerç viu, fem ciutat  
 
La UBE com entitat  representativa del comerç d’Esplugues té la voluntat de col·laborar amb les entitats que organitzin actes rellevants 
a la nostra ciutat. 
 
Ens interessa fomentar i dur a prop del comerç d’Esplugues activitats rellevants, tot posant especial atenció i suport a aquelles  que 
enriqueixin l’oferta i l’interès per la ciutat, busquin el benefici del comerç, o contribueixin a auxiliar  a persones en risc d’exclusió social. 
 
Exemple: Fires comercials no intrusives, actes benèfics, altres afins 
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B.12 GRANS PROJECTES: Centres comercials urbans a cel obert 
 

Cal assumir que els eixos i les zones comercials de La Plana, El Centre i Can Vidalet necessiten evolucionar per superar els reptes i 
dificultats que ja s’han presentat, i pels que vindran; nous centres comercials, un mercat globalitzat, la incidència del mercat digital 
d’internet amb eBay, Amazon, Chinavasion, AliExpress i altres amenaces. 
 
L’actual oferta d’aquestes zones ofereixen l’oportunitat de fer-les zones realment pròsperes, i una importantíssima font de recuperació 
econòmica, creació laboral, foment de l’emprenedoria, i cohesió social i econòmica. 
 
Hem de treballar, amb les eines anteriorment citades, per a que Can Clota, El Gall, i els polígons i altres centres econòmics creixin 
comercialment. 

 
 
Tracte de centre comercial a cel obert als eixos comercial 
 

La UBE considerem els tres important eixos anteriorment mencionats com els embrions de tres centres comercials a cel obert de la 
ciutat. És per aquest motiu que treballem per tal de crear els procediments i les eines que ens permetin dur a terme la representació, la 
defensa, la promoció i la gestió aquests importantíssims eixos econòmics. 
 

 
Millora de la identificació comercial de ZONA (Màstil amb bandera EC) 
 

Quan anem en cotxe veiem l’“Splau”, l’“Eroski”, “La Farga”, “El Corte Inglés”. 
 
És un error que tot client potencial que viatja per una de les nostres importants vies de comunicació com son Laureà Miró, l’Av. de 
Cornellà, o les rondes no percebi l’entrada a un dels nostres eixos comercials.  
 
Els eixos comercials avui són completament invisibles als nostres clients potencials.  
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Cal corregir la identificació i els accessos de zona comercial. Avui es casi imperceptible a peu, i completament invisible pels vehicles. Són 
massa petits  i no sempre estan ben ubicats. La informació que conten es insuficient amb només la marca comercial i el nom del barri 
on s’ubica. 
 
Hem de convertir la debilitat d’estar dividits per aquestes importantíssimes vies, en la fortalesa d’aprofitar tot el trànsit que hi passa 
comunicant-los la nostra oferta comercial. Així sí podem créixer. 
 
Cal instal·lar a la via pública importants estructures corporatives del comerç, per tal de convidar a comprar als nostres comerços, tal 
com fan els nostres competidors de grans superfícies. 
 
Un exemple a Esplugues: La torre publicitària de 25 metres d’alçada del nou Burguer King, o la del nou Mac Donald.  
 
Cal aprofitar les vies de comunicació per promocionar eixos i zones comercials. 

 
 
Millor senyalització comercial urbana (senyals de tràfic) 
 

Ídem que al punt anterior. 
 
No son fàcilment perceptibles des dels vehicles. 
 
Requereixen millorar. 
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Elements diferenciadors 
 

Tot centre comercial ofereix activitats complementàries per tal d’enriquir la seva oferta i fidelitzar la periodicitat de la visita i la compra 
dels seus clients. 
 
Volem crear la marca “Dijous Música Esplugues” 
 
Volem que els nostres restauradors puguin oferir continguts musicals en directe. A l’interior dels seus locals de l’1 d’octubre al 22 de 
juny, i a les seves terrasses del 23 de juny al 30 de setembre, en horari de 20:30 a 22:30. 
 
Amb aquesta oferta volem diferenciar-nos d’altres ciutats, tot oferint un complement cultural atractiu que inciti a fidelitzar als clients 
locals i potencials. 
 
Actualment estem elaborant el reglament de gestió, organització i  promoció d’aquesta acció de dinamització, mirant de tenir en 
compte tots els interessos i sensibilitats d’administracions i veïns. 

 
  
 
Targetes de prepagament Zona Blava 
 

Cal que els nostres comerços recuperin la capacitat d’obsequiar als seus clients amb targetes bonificades de Zona Blava com es feia 
anys enrere. 
 
Hem d’arribar a un acord amb l’administració i l’empresa que gestioni aquestes àrees d’estacionament  a Esplugues i posar en marxa 
aquest servei per tal de millorar l’accessibilitat a les nostres zones comercials. 
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Peatonalització dels eixos comercials 
 

Existeix la reivindicació del comerç de peatonalitzar alguns eixos comercials en dates senyalades per tal d’incentivar el trànsit peatonal 
per davant dels aparadors. El públic a peu mira els aparadors. Els altres no. 
 
Cal organitzar en dates senyalades accions de dinamització que enforteixin els vincles entre els clients locals i potencials amb el nostre 
comerç. 

 
 
Zona Verda única 
 

L’actual estat d’implantació de la Zona Verda ens perjudica al comerç. 
 
Tot usuari de Zona Verda ha de poder aparcar a qualsevol Zona Verda de qualsevol barri d’Esplugues. L’actual situació ens aïlla entre els 
barris, inclòs a l’hora de fer la compra. Recordem que els grans centres comercials ofereixen aparcament gratuït. A Esplugues, els veïns 
d’El Centre han de pagar per hores, essent ja usuaris de pagament, per aparcar a Can Vidalet, i els de La Plana, no podent ésser usuaris, 
han de pagar per aparcar a qualsevol Zona Verda. 
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Trasllat de la Zona Blava de La Plana al C/Dr. Manuel Riera 
 

Basant-nos en la nova direcció que volem emprendre des del comerç d’Esplugues, es imperant que estudiem solucions d’aparcament 
afins al projecte que estem emprenent. 
 
La Zona Blava de La Plana no pot estar permanentment en un espai provisional, cedit per un ens privat, doncs arribarà el dia en que 
prendrem mal. 
 
Cal preveure la futura pèrdua d’aquest servei, i reubicar-lo a temps en un eix comercial important. Tenim gran preferència pel C/Dr. 
Manuel Riera, Llunyell, Quintana i Mestre Joan Corrales. 

 
 
Expositors informatius a l’entrada i a l’interior dels eixos 
 

Assolit el punt anteriorment citat de crear la Guia Comercial d’Esplugues, que serà oferta de forma permanent mitjançant medis físics i 
digitals al client final local i potencial, cal instal·lat punts informatius informatitzats als accessos dels eixos comercials, i a punts 
intermedis estratègics, per tal de que qualsevol client que ens visiti pugui accedir i trobar instantàniament el comerç o el producte que 
requereixi. 
 
Podem complementar aqueta acció amb aplicacions mòbils accessibles mitjançant codis QR als comerços i a la senyalització comercial 
de zona. 
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Blindatge dels eixos comercials (Llei d’usos) 
 

Necessitem protegir el projecte. 
 
Basant-nos en la nova direcció que volem emprendre des del comerç d’Esplugues és previsible que, havent anunciat el projecte i/o 
havent assolit algunes fites, ens d’àmbit no estrictament comercial desitgin agafar posicions dins dels eixos que des del comerç hem 
ideat i dinamitzat, prenent una actitud parasitaria i/o fagocita.  
 
Tenim la trista experiència de com l’eix comercial de l’Av d’Isidre Martí es va veure debilitat comercialment per la massiva obertura 
d’entitats bancàries, que provocaren l’empobriment de l’oferta comercial d’un dels nostres millor s eixos.  
 
Hem de preveure i protegir-nos d’aquest mal blindant els eixos comercials davant d’aquests perills ja coneguts. 
 
Reivindiquem una distància no inferior als 200 metres entre entitats bancàries i/o establiments no estrictament comercials, molt 
especialment als carrer principals. 
 
No hem de permetre la conversió de locals ubicats a prop dels eixos comercials en vivendes. 
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Nova política de promoció orientada al client potencial 
 

Si volem créixer hem de sortir a vendre fora, sense deixar la promoció local. 
 
El creixement del projecte ve acompanyat amb una nova política de comunicació que si bé no canvia l’essència de l’últim any, sí vol 
sortir a captar el client potencial de fora d’Esplugues i fer-lo comprar als nostres carrers. 
 
Estem treballant per tancar acords amb grups de comunicació per tal de poder contractar paquets publicitaris corporatius. 
 
Aquest gir implica utilitzar importants canals de comunicació tals com són TV3, 8TV, l’Ara, La Vanguardia, El Periódico, entre altres 
mitjans que sí arriben al client potencial, al qual no arribem amb la comunicació local, o fins i tot comarcal. 
 
Ex: Veure punt B.13. 

 
 
Pantalles informatives 
 

Apostem per eliminar balles i pilons publicitaris tradicionals. La pressió que exerceixen grans empreses els fa inútils. 
 
Els nous suports publicitaris han de reunir informació d’”Esplugues Comerç” i incorporar pantalles digitals. 
 
Considerem important crear un canal de comunicació corporatiu i instantani a la mateixa ubicació on es troben els clients per tal de 
poder incidir en la seva decisió o voluntat de fer la compra. 
 
Aquesta acció pot obtenir ingressos complementaris que podem destinar a assolir els objectius de l’entitat. 
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Augmentar l’Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial 
 

L’Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial –IATC és del 31,4%. A partir del 20% es considera perillós. La probable obertura d’un Gran 
Centre Comercial a Can Oliveres promet agreujar aquest fet. Cal dur a terme accions per repoblar els eixos comercials i els seu entorn 
més immediat. 

 
 
Augmentar l’Índex d’atractivitat d’Esplugues 
 

L’Índex d’Atractivitat Comercial-IAC a Esplugues és del 21,1%, lluny del 30% que es considera un Teixit Comercial saludable. Cal doncs 
augmentar l’oferta comercial especialment amb els sector d’Equipament a la Persona, Serveis de la Llar, Cultura i lleure. 
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B.13 Accions dirigides al turisme internacional: Forns de Gaudí 
 

La riquesa, i la capacitat de captar nous clients, d’Esplugues també radica a la nostra cultura, als nostres museus, a la nostra ceràmica, a 
les pel·lícules que s’han rodat, a les localitzacions utilitzades, als forns que va utilitzar Gaudí amb la seva preuada ceràmica, entre molt 
altres exemples... 
 
Ens hem de preguntar per què no tenim guies turístiques als avions on expliquin als turistes japonesos, entre altres, que a Esplugues hi 
ha els forns on Gaudí va fer la seva ceràmica, per què no expliquem als clients potencials de tot el món que Woody Allen va rodar “Vicky 
Cristina Barcelona” al C/Montserrat, per què no donem ús al patrimoni tangible i no tangible en favor de tots. 
 
Estem treballant en la recopilació d’aquests elements, i la seva promoció, per tal de captar l’interès dels clients potencials nacionals i de 
tot el món per venir conèixer, i tenir l’oportunitat de fer negoci.  
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B.14 Seguretat 
 

Hem de reforçar la seguretat dels comerços a la nit mentre romanen tancats, especialment amb els bars amb màquines 
escurabutxaques.  
 
Hem d’augmentar la lluminària que funciona de nit a la via pública. 

 
 
B.15 Propostes de millora 
 
Estació de descans pel turisme d’autocaravanes 
 

Cal transformar el descampat adjacent a la policia local i a l’escola Lola Anglada en quelcom útil per a la ciutat i en aquella zona 
especialment pel comerç. 
 
Per tal de rehabilitar la zona proposem l’habilitació d’un espai de descans per al turisme d’autocaravana. 
 
És un espai estratègicament ben situat i comunicat per a aquesta fi, i ben comunicat amb dues benzineres i el Tram a prop. 
 
Aquesta activitat faria aparèixer Esplugues a guies europees, i ens portaria a una zona comercialment molt deprimida un turisme 
familiar que previsiblement gastaria a la Rambla Àngel Guimerà, i arribaria fàcilment als eixos comercials de la ciutat. 
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Creació d’un nou gran aparcament pel comerç al nou mercat de La Plana 
 

Cal crear un nou gran aparcament al Barri La Plana que doni servei al client que hagi estat captat per les accions descrites en aquest 
projecte. 
 
Demanem que en el moment de la planificació del definitiu mercat el previngui destinar 500 places d’aparcament per a donar servei al 
client del comerç d’Esplugues. 
 
Podem estudiar altres ubicacions si altres estructures afins existents, o previstes, poden donar aquest servei. Exemple: Rambla del 
Carme. 

 
 
Creació d’un nou aparcament pel comerç al nou mercat de Can Vidalet 
 

Amb previsió del que l’aparcament que hi ha a La Bòbila pugui quedar petit, cal crear un nou gran aparcament al Barri Can Vidalet que 
doni servei al client que hagi estat captat per les accions descrites en aquest projecte. 
 
Demanem que en el moment de la planificació del definitiu mercat es previngui destinar 750 places d’aparcament per a donar servei al 
client del comerç d’Esplugues. 
 
Podem estudiar altres ubicacions si altres estructures afins existents, o previstes, poden donar aquest servei. 

 
 
Galeries comercials a El Gall per a un nou centre d’emprenedoria 
 

En el cas de que acabessin tancant les galeries comercial del barri El Gall, podríem transformar-les en un centre d’emprenedoria, o un 
niu de petites empreses, facilitant-los locals rehabilitats a preus reduïts. 
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B.16 Mobilitat 

Cal incloure a qualsevol pla de mobilitat urbana sostenible l'objectiu específic de garantir que els clients potencials, qui venen de fora, puguin 
aparcar àgilment quan vinguin amb intenció de consumir. Lo contrari ens deixa en situació d’indefensió davant el grans centre comercials que 
proliferen arreu i sí compten amb una generosa oferta d’aparcament.  

L’actual oferta d’aparcament produeix un efecte de dissuasió als consumidors. 

Propostes específiques 

Implantar de Zona Verda als cinc barris comercials: L’actual implantació de la Zona Verda beneficia a Can Vidalet i El Centre, però ens perjudica 
el comerç de Can Clota, La Plana i El Gall. 

Traslladar les Zones Blaves als veritables eixos comercials: Isidre Martí, Dr. M. Riera i recuperar la perduda al c/Molí. Demanem instal·lar 
comptadors electrònics a les vies principals tal com trobem als centres comercials. 

Implantar el Disc Horari a les zones de càrrega i descàrrega. 

Cal: 

Estudiar posar al servei del consumidors les places que no s’han pogut vendre o concessionar. Avui contem amb unes places d’aparcament que 
ningú en fa ús. 

Canviar els dispensaris de tiquets de Zona Blava doncs han canviat la targeta de paper (0,04€), per l’electrònica (0,60€), que ens impedeix 
bonificar l'aparcament als clients.  

Implantar la Zona Vermella a l’Av. de Cornellà tal com ha ha fet la ciutat de Cornellà de Llobregat. Aparcament en un lateral de la via de 20:30 a 
07:00 entre setmana, i el cap de setmana sencer. Cal estudi de densitat de trànsit previ. 
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Construir les places d’aparcament en els futurs mercats per donar servei als mateixos i als eixos comercials propers. 

Millorar, i en alguns casos corregir, la senyalització de l’àmbit comercial. Les senyals d’Esplugues Comerç son pràcticament invisibles. 

Millorar la senyalització de les zones d’aparcament. Ex.: 

Plaça Catalunya de La Plana: La senyal és a la pròpia plaça, deuria ser a Av. de Cornellà ben visible. 
Zona blava/verda de Can Clota:  El cartell informatiu és de molt difícil comprensió. El fet de pintar les línies de terra blanques, confon. 
Deurien pintar-se intermitentment de blau i verd. 

Estudiar habilitar per aparcar el solar de l’antiga jardineria de sota el Pont d’Esplugues. Habilitar aparcaments perifèrics resta pressió als eixos. 

Establir procediment periòdic trimestral d’inspecció de vehicles abandonats a la vía pública per procedir a la seva retirada. 

Renovar la idea sobre les zones d’alta concentració comercial. Tenim dues, i no tres. La Plana i Centre amb 400 comerços, i Can Vidalet amb 
300. L’Av. de Cornellà no suposa cap barrera infranquejable, tal com sí resulta el Torrent i la Ronda. Cal doncs repensar el tracte que donem als 
consumidors potencials que ens travessen i no estem captant. 

Reformar la vorada del TRAM per una vorada rodona, no tallant. Resulta incomprensible que sigui un canto viu, tal com un ganivet. Ja ha 
malmès vehicles. Pot ferir persones. 
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C. PRESSUPOST 
 

Despeses: 
 

B.1. Pla d’Acció Comercial a Esplugues de Llobregat.      96.400€ 
 

B.2. Pla Estratègic de Suport al comerç local d’ Esplugues de Llobregat. 
B.3. Pla de captació i fidelització de socis ‘Ser de la UBE us interessa’. 
B.4. Pla Estratègic de Imatge i Comunicació de la Unió de Botiguers d’Esplugues. 
B.5. Fires 
B.6. Acte commemoratiu: ‘25N: Reconeixement de la dona al comerç local’. 
B.7. Fira d’Entitats, Fira Comercial i Industrial Firesplugues, i Fira Mostra-Canvi. 
B.8. Seguretat Policial; actuacions amb la col·laboració de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.  
B.9. Campanya de Nadal. 
B.10. Campanyes de conscienciació amb el comerç local i el producte de proximitat. 
B.11. La UBE al Consell de Ciutadania d’Esplugues de Llobregat.     135.000€ 
 
B.12 Centres comercials urbans a cel obert.       610.000€ 
 
B.13 Accions dirigides al turisme internacional: Forns de Gaudí     24.000€ 
 
B.14 Seguretat           600€ 
 
B.15 Propostes de millora       
 
B.16 Mobilitat 

TOTAL: 866.000€ 



Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues · www.ube.cat 

 

85 Projecte de dinamització comercial a Esplugues de Llobregat| www.ube.cat · contacte@ube.cat 

 

Previsió d’ingressos 2016: 
 

Quota de socis actuals          25.000€ 
Subvenció CCAM i Generalitat, Diputació de Barcelona      6.000€ 
Altres ingressos: Publicitat, fires        7.500€ 
 

TOTAL:  38.500€ 
 

 
 Subvenció sol·licitada: 
 
              #827.500€# 
 
 

NOTA: En aquest import s’inclou les inversions urbanístiques contemplades en aquest Pla que l’Ajuntament accedís a dur a terme. 
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