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GRANOLLERS
ANTECEDENTS & OBJECTIUS



Al 2014 EIXOS va publicar el primer informe del comerç de Catalunya fet a partir de dades recollides 
mitjançant treball de camp.

Per a fer-lo, vam visitar, classificar i geolocalitzar més de 150mil establiments de tot el territori català. 
Vam mapejar les capitals de demarcació, capitals de comarca, ciutats i també ciutats menors com ara 
Roses, Escalarre o Begues.

Granollers aleshores brillava amb llum pròpia. Amb un Índex d'Atracció Comercial del 33,8% a escala 
de ciutat, Granollers es trobava entre les capitals catalanes més atractives.

Alhora, el carrer d'Anselm Clavé ocupava la 11a posició del ranking de carrers per IAC, per darrera del 
Carrer Caputxins de Vilanova i la Geltrú i per davant del carrer de Santiago Rusiñol de Sant Cugat.

Ara, amb dades recollides un cop passat el pitjor escenari de confinament de la pandèmia, aquest 
informe posa en perspectiva l'evolució dels darrers 8 anys.
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Antecedents & Objectius. Escenari Comercial Previ a la Covid19



El present informe té els objectius següents:

- Avaluar l'escenari comercial post-pandèmia de Granollers.

- Posar en perspectiva històrica l'evolució del teixit comercial de Granollers durant el període 
2013-2021.

- Detectar els clústers d'activitat comercial, les àrees de concentració i especialització comercial.

- Avaluar les oportunitats de millora i establir les àrees d'actuació prioritària al voltant dels clústers 
comercials i del concepte de servei de proximitat, propi de la ciutat mediterrània.

- Detectar oportunitats per a l'establiment de nous negocis i, també, per a la reorientació comercial 
("pivotatge") dels establiments comercials existents.

- Comunicar al lector de l'informe, de forma planera, els indicadors clau per a la interpretació de la 
salut i la dinamicitat comercial de la ciutat.
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Antecedents & Objectius. Estratègia d'impuls econòmic basada en dades.
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Antecedents & Objectius. Estratègia d'impuls econòmic basada en dades.

L'estratègia basada en dades consisteix a fer servir indicadors per a navegar per grans quantitats de dades fins a trobar 

terra ferma. És a dir, fins establir llindars sòlids de comportament d'aquests indicadors, línies vermelles que, quan es 

travessen, desencadenen esdeveniments. Trobar-se a punt de creuar el llindar crític d'un indicador, o haver-lo creuat, és un 

argument molt poderós per a establir prioritats d'actuació.

A través de tres indicadors, l'informe estableix les àrees geogràfiques (hexàgons de 0,33 km2) on es donen les condicions 

per a una actuació prioritària. Són aquestes:

- Més de 40 negocis actius.

- Ocupació comercial (IATC) ≥ 80%

- Atracció comercial (IAC) ≥ 25%
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Antecedents & Objectius. A qui va adreçat l'informe?

Aquest informe és, també, una proposta d'actuació. És per això que va adreçat a tots els agents econòmics, públics i privat, 
que operen a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Agències de desenvolupament econòmic

- Àrees de preservació prioritària

- IATC / ocupació

Comerciants / emprenedors / cadenes

- Especialització

- IATC / ocupació

--> re-negociar renda? pivotar negoci?

Agents immobiliaris / propietaris

- Evolució valor immobiliari 

- Àrees prioritàries



GRANOLLERS
DADES & INDICADORS
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Dades & Indicadors. Fonts de dades de l'informe.

+

EIXOS Data 
(Dades d’inspecció directa sobre el terreny)

Open Data
(Cartografia Open Street Map, 
Dades Obertes de Gencat.cat)

EIXOS combina fonts de dades pròpies (d’inspecció directa sobre el terreny) amb fonts de dades públiques.
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EIXOS disposa d'una classificació única d'activitats econòmiques, amb descriptius de categoria en diversos idiomes i una 
iconografia pròpia, aplicable a l'entorn comercial de qualsevol ciutat de l'món.

Dades & Indicadors. Classificació d'activitats econòmiques.
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Per aquest informe hem emprat dos indicadors per tal d'establir el valor comercial d'una àrea geogràfica i fer-ne projecció i 
seguiment. Són aquests:

Dades & Indicadors. Indicadors de salut comercial.

Mesura Indicador Fórmula

Ocupació Índex d'Aprofitament del Teixit Comercial (IATC) Locals ocupats respecte el total de locals que 

admeten ús comercial.

Atracció Índex d'Atracció Comercial (IAC) Comerços no quotidians (equipaments per a la 

persona,

equipaments per a la llar i establiments de cultura i 

lleure)

vs. total de locals ocupats.

Dotació Índex de Dotació Comercial (IDC) Nombre d'establiments per cada 100 habitants.



GRANOLLERS
SALUT COMERCIAL



SALUT COMERCIAL MAPA COMERCIAL

3.071 Locals comercials
2.187 Negocis actius
   884 Locals tancats o buits

Hexàgon:
 >40 negocis actius
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SALUT COMERCIAL IATC
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Hexàgon IATC

01 62,12

02 57,78

03 67,92

04 70,08

05 89,32

06 83,76

07 68,05

08 95,46

09 70,70

10 83,97

11 65,06

12 67,22

13 67,19

14 70,66

15 68,42

16 59,52
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IATC 71,2

SALUT COMERCIAL IATC

16Granollers 2021

Granollers té una ocupació mitjana per sota 
del 80% (IATC <80).

El mapa de calor mostra la concentració de 
locals tancats o buits.



SALUT COMERCIAL IATC

17Granollers 2021

01
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Hexàgon IAC

01 18,29

02 13,46

03 19,44

04 17,84

05 20,65

06 34,52

07 44,30

08 21,43

09 22,52

10 32,82

11 20,37

12 15,92

13 13,95

14 13,56

15 11,54

16 16,00



Equipaments per a la persona

Equipaments per a la llar

Cultura i lleure

SECTORS IAC
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IAC 19,84



SALUT COMERCIAL IATC
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09 10
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Hexàgon IDC

2 44,20

3 3,51

4 3,15

5 44,38

6 19,56

7 8,25

9 42,06

10 8,25

11 0,27

12 2,13

13 1,93

14 2,69

15 1,93

16 1,93



GRANOLLERS
TOP EIXOS COMERCIALS



Granollers compta amb 9 eixos 
comercials que tenen 40 o més 
activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior 
al 80% (IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i 
establiments de cultura i lleure 
superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS IATC & IAC
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Via IATC IAC

Carrer Anselm Clavé 86,96 70,00

Carrer de Corró 62,86 29,55

Carrer de Joan Prim 83,08 22,22

Carrer de Francesc Macià i Llussà 75,29 21,88

Av. Sant Esteve 92,42 16,39

Carrer de Girona 82,80 16,15

Carrer de Roger de Flor 73,42 12,07

Passeig de la Muntanya 74,76 11,69

Carrer d'Alfons IV 88,52 11,11
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TOP EIXOS IATC & IAC

Els principals carrers comercials van de nord a sud i es 
distribueixen d'est a oest, formant un feix, amb més 
densitat comercial al centre de gravetat, al voltant del 
carrer d'Anselm Clavé.

A l'espai entre els eixos nord-sud hi ha tot un seguit de 
places i carrers transversals petits (Plaça Porxada, carrer de 
Santa Anna, carrer del Rec, carrer Sant Roc, etc.) que es 
beneficien de la tracció comercial dels carrers grans.

Gràcies a l'estructura en feix, el servei comercial de 
proximitat resta garantit arreu del municipi, tant a la 
perifèria Nord / Sud com a la perifèria Est / Oest.
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Via pers cult llar quot host serv tran altr other localb actius total

Carrer Anselm Clavé 21 2 5 2 3 7 0 0 0 6 40 46

Carrer de Corró 2 7 4 2 4 14 2 2 7 26 44 70

Carrer de Joan Prim 9 6 9 15 15 44 3 5 2 22 108 130

Carrer de Francesc Macià i Llussà 3 5 6 2 10 24 9 5 0 21 64 85

Av. Sant Esteve 2 3 5 11 9 24 1 5 1 5 61 66

Carrer de Girona 5 4 12 21 28 53 3 2 2 27 130 157

Carrer de Roger de Flor 4 0 3 12 7 24 2 5 1 21 58 79

Passeig de la Muntanya 1 3 5 14 14 30 2 6 2 26 77 103

Carrer d'Alfons IV 2 1 3 8 6 34 0 0 0 7 54 61

TOP EIXOS IATC & IAC

La taula mostra la composició comercial, sector per sector, dels 
carrers amb 40 o més de 40 establiments.

pers -> Equipaments per a la persona
cult -> Establiments de cultura i lleure
llar -> Equipaments per a la llar
quot -> Quotidià alimentari
host -> Hostaleria i restauració
serv -> Serveis comercials

tran -> Serveis per al vehicle privat
altr -> Altres tipus d'establiment comercial
other -> Altres activitats en locals comercials
localb -> Locals tancats o buits
actius -> Summa total d'activitats
total -> Summa de locals actius i locals tancats o buits



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 70

#1 Carrer d'Anselm Clavé



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 22,22

#2 Carrer de Joan Prim



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 21,88

#3 Carrer de Francesc Macià i Llussà



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 29,55

#4 Carrer de Corró



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 16,39

#5 Av. Sant Esteve



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 16,15

#6 Carrer de Girona



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 12,07

#7 Carrer de Roger de Flor



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 11,69

#8 Passeig de la Muntanya



Granollers compta amb 9 eixos comercials 
que tenen 40 o més activitats.

5 eixos tenen una ocupació superior al 80% 
(IATC >80).

4 eixos tenen una concentració 
d'equipaments per a la persona, 
equipaments per a la llar i establiments de 
cultura i lleure superior al 20% (IAC >20).

TOP EIXOS RANKING IAC
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IAC 11,11

#9 Carrer d'Alfons IV



Hi ha un eix comercial de Granollers que, tot i no està compost per 
una única via, hem tingut en compte.

Les vies que en formen part no arriben al llindar dels 40 
establiments comercials oberts però, sumades, superen la 
setantena.

Amb un IAC de 58,67 i una ocupació del 88,24%, l'eix anomenat del 
Rec al Roc entraria de ple en la classificació de carrers comercials 
"top".

Concretament, a la segona posició, per darrera d'Anselm Clavé.

TOP EIXOS IATC & IAC
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Via IATC IAC

Carrer de Santa Anna 85,71 70,83

Carrer del Rec 95,00 47,37

Carrer Sant Roc 94,44 41,18

Plaça de les Olles 78,57 72,73

Plaça dels Cabrits 80,00 75,00

Del Rec al Roc 88,24 58,67
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TOP EIXOS IATC & IAC

La taula mostra la composició comercial, sector per sector, dels 
carrers amb 40 o més de 40 establiments.

pers -> Equipaments per a la persona
cult -> Establiments de cultura i lleure
llar -> Equipaments per a la llar
quot -> Quotidià alimentari
host -> Hostaleria i restauració
serv -> Serveis comercials

tran -> Serveis per al vehicle privat
altr -> Altres tipus d'establiment comercial
other -> Altres activitats en locals comercials
localb -> Locals tancats o buits
actius -> Summa total d'activitats
total -> Summa de locals actius i locals tancats o buits

Via pers cult llar quot host serv tran altr other localb actius total

Carrer de Santa Anna 14 1 2 1 0 6 0 0 0 4 24 28

Carrer del Rec 3 2 4 2 0 5 1 2 0 1 19 20

Carrer Sant Roc 4 1 2 4 2 3 0 0 1 1 17 18

Plaça de les Olles 8 0 0 2 1 0 0 0 0 3 11 14

Plaça dels Cabrits 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5

Del Rec al Roc 31 5 8 10 3 14 1 2 1 10 75 85



GRANOLLERS
SECTORS COMERCIALS



SALUT COMERCIAL COMPOSICIÓ COMERCIAL
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Les dades de composició comercial de 
Granollers destaquen la presència 
dels serveis comercials (oficines de 
serveis professionals, perruqueries, 
agències de viatge, serveis financers, 
etc.) que conformen el 40% de 
l'oferta comercial total.



SALUT COMERCIAL MAPA COMERCIAL

3.071 Locals comercials
2.187 Negocis actius
   884 Locals tancats o buits

Hexàgon:
 ≥ 40 negocis actius
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09 10

11 12 13
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SALUT COMERCIAL COMPOSICIÓ COMERCIAL
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Hexàgon num_pers num_llar num_cult num_quot num_host num_serv num_tran num_altr num_other
01 6 12 1 11 6 46 2 7 1
02 3 2 2 9 13 17 3 2 1
03 2 5 4 5 5 22 4 3 4
04 4 9 1 13 10 24 6 2 3
05 24 15 11 29 33 89 5 11 5
06 104 24 18 76 45 123 4 15 14
07 11 11 10 23 20 102 12 9 3
08 6 5 5 7 19 64 6 1 5
09 1 4 3 3 7 21 2 5 4
10 3 3 0 4 9 19 2 1 2
11 5 9 1 10 11 36 6 2 2
12 13 11 9 23 24 79 10 11 5
13 60 16 10 19 36 96 12 11 2
14 7 1 4 18 17 39 8 5 5
15 3 9 3 12 16 58 4 6 4
16 2 4 3 5 18 0 6 0 4

La taula mostra la composició comercial, per nombre d'establiments i sector, per a cada 
àrea hexagonal analitzada (hexàgons amb ≥ 40 activitats).



Articles esportius

Articles per infants

Joieria i rellotgeria

Merceria

Roba i complements

Òptica

Sabateria

Perfumeria

Els equipaments per a la persona tenen un 
comportament clar de clúster.

El mapa de calor ens mostra la concentració 
al carrer d'Anselm Clavé i els carrers al 
voltant de la Plaça Porxada.

SECTORS Equipaments persona 
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Basar

Electrodomèstics

Ferreteria

Llar i decoració

Materials

Els equipaments per a la llar es troben 
repartits pels eixos principals, amb una 
concentració especial als carrers del voltant 
de la Plaça Porxada.

SECTORS Equipaments llar 
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Galeria d'art

Audiovisuals

Cinema

Fotografia

Sales de festes

Papereria i llibreria

Kiosk

Els establiments de cultura i lleure es troben 
força distribuïts, tot i que hi ha una 
concentració especial al voltant de la Plaça 
Porxada.

SECTORS Cultura & Lleure
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Bar de tapes

Cafeteria

Bar de copes i discoteca

Hotels

Menjar ràpid / per emportar

Restaurant

L'hostaleria i la restauració es troben 
repartides per tota la malla comercial, amb 
una concentració més elevada al centre urbà.

SECTORS Hostaleria & Restauració
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Aviram
Vins & Licors
Carnisseria
Supermercat
Queviures
Congelats
Forn de pa
Fruiteria
Mercat Municipal
Dolços i pastissos
Peixateria
Xarcuteria

El quotidià alimentari té presència a tota la 
malla comercial, si bé el mercat municipal té 
un pes molt important.

Tenint en compte la població de Granollers, 
60.000, hi podria haver espai per a un segon 
mercat, o per a un mercat més gran que el de 
Sant Carles.

Un mercat per cada 30mil o 40mil habitants 
reforça molt l'oferta de proximitat.

SECTORS Quotidià Alimentari
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amb mercat municipal sense mercat municipal



Arranjaments de roba
Banca i serveis financers
Consultori mèdic
Instal·lacions i subministraments
Missatgeria
Centre educatiu privat
Gimnàs
Agència immobiliària
Locutori
Loteria
Mascotes
Neteja
Telefonia mòbil
Serveis professionals
Perruqueria
Estètica i dietètica
Tintoreria i bugaderia
Agència de viatges

Els serveis comercials formen una catifa 
contínua a tota la malla comercial, amb 
especial concentració al centre urbà.

SECTORS Serveis comercials
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Aparcament

Autoescola

Benzinera

Concessionari

Lloguer de vehicles

Taller mecànic

Els serveis per al vehicle privat es troben 
principalment a les vores de la malla 
comercial.

SECTORS Serveis Vehicle Privat
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GRANOLLERS
EVOLUCIÓ HISTÒRICA / IMPACTE COVID19



EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19

El model d'avaluació del risc de tancament de les activitats comercials 
per impacte del covid19 és el resultat d'una col·laboració entre l'equip 
de recerca del MIT Sloan, dirigit pel doctor Seth G. Benzell, i l'equip de 
recerca d'EIXOS, format per David Nogué i Carlos Carrasco.

REFERÈNCIES:

https://geoawesomeness.com/how-to-predict-covid19-impact-on-u
rban-retail/

https://www.pnas.org/content/117/26/14642
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https://geoawesomeness.com/how-to-predict-covid19-impact-on-urban-retail/
https://geoawesomeness.com/how-to-predict-covid19-impact-on-urban-retail/
https://www.pnas.org/content/117/26/14642


Paràmetres d’Avaluació de Risc

Essencial / No essencial

Probabilitat de Contagi

Preferències dels Usuaris

Intensivitat de la Mà d’Obra

Caducitat del Producte
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19



Paràmetres d'Avaluació de Risc

Essencial / No essencial

Qualificació que rep un negoci per decisió de les 
autoritats, que estableix si pot o no obrir i exercir la seva 
activitat durant el confinament.

Essencials: farmàcies, quotidià alimentari, consultoris 
mèdics, estancs.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19



Paràmetres d'Avaluació de Risc

Probabilitat de Contagi

A partir de dades de localització de telèfons mòbils, 
s'estableix la concentració d'usuaris mitjana a cada tipus 
de negoci.

També s'estableix el temps de permanència dels usuaris 
en cada tipus d'establiment i, per tant, el temps 
d'exposició a virus.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19



Paràmetres d'Avaluació de Risc

Preferències dels Usuaris
Els usuaris decideixen quins negocis prefereixen visitar 
abans, un cop surtin del confinament.

El criteri s'estableix en base a una enquesta a centenars 
d'usuaris, on se'ls proposen parells de tipus de negoci i 
se'ls fa triar un com prioritari.

L'anàlisi de les enquestes proporciona un model estadístic 
que prioritza unes activitats per sobre d'altres.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19



Paràmetres d'Avaluació de Risc

Intensivitat de Mà d'Obra
Mesura el nombre mitjà d'empleats per cada cent metres 
quadrats de local de cada tipus d'establiment.

Això permet establir una relació directa entre el nombre 
d'empleats i l'estrès financer que patirà l'activitat, en cas de 
romandre tancada durant el període de confinament.

Per exemple, un concessionari de cotxes disposa de molts 
metres quadrats per cada empleat. En canvi, un restaurant té 
una elevada densitat d'empleats per cada cent metres 
quadrats.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19



Paràmetres d'Avaluació de Risc

Caducitat del Producte
Mesura el risc financer de cada tipus d'activitat, depenent de si 
emmagatzema o no producte en el punt de venda, i de si el 
producte caduca i en quin temps.

Restaurants i bars de tapes tenen producte emmagatzemat que 
caduca en dies o setmanes. Botigues de roba i complements 
tenen un producte que, en dos mesos de confinament i amb el 
canvi de temporada, ha de ser venut en liquidació.
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Gràfic de distribució de 
riscos segons l'activitat 
econòmica.

La part alta de la taula 
expressa l'àrea de baix 
risc de contagi.

La part dreta de la 
taula, expressa la 
màxima prioritat dels 
usuaris.

Les farmàcies són els 
negocis amb menor risc 
de contagi i els que els 
usuaris consideren més 
prioritaris.
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Intensivitat de Mà d'Obra
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Gràfic de distribució de 
riscos segons l'activitat 
econòmica.

La part alta de la taula 
expressa l'àrea d'alt risc 
financer derivat de la 
caducitat i pèrdua de 
producte emmagatzemat.

La part dreta de la taula, 
expressa el màxim risc 
financer per un ús 
intensiu de mà d'obra a 
l'establiment.

Els restaurants són els 
negocis amb més risc de 
pèrdua de producte i els 
que tenen més 
treballadors per cada 
100m2 d'establiment.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19
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La fórmula final combina i pondera tots els factors de risc 
especificats en cada un dels dos models, EIXOS i MIT, i els 
tradueix en un percentatge d'probable tancament de negocis 
per a cadascuna de les categories d'activitat econòmica.

Cada un dels blocs de la primera fórmula es correspon amb un 
dels dos models, EIXOS i MIT.

Dins de cada bloc hi ha una suma ponderada de tots els factors, 
especificant el pes relatiu de cada un d'ells respecte a la resta.

La segona fórmula correspon a el càlcul de diversos escenaris 
d'impacte: baix, mitjà, alt. A partir del resultat obtingut en la 
primera fórmula (considerat l'escenari d'impacte mitjà), s'aplica 
un coeficient reductor i un altre mayorador per obtenir la resta 
d'escenaris.

L'objectiu d'el model de previsió de risc no és encertar l'escenari 
final o "real". En realitat es tracta d'establir, d'una manera 
exhaustiva, totes les hipòtesis d'impacte possible per així 
preveure el seu potencial efecte i les necessàries actuacions de 
prevenció i de posterior reactivació econòmica.

Fórmula per ponderar els diferents factors de risc i combinar-los en un únic valor final.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19



El model final d'avaluació de risc 
combina els resultats per a cada 
categoria comercial dels dos 
models parcials (MIT & EIXOS).

El risc s'expressa com a 
percentatge d'establiments d'una 
categoria que podrien tancar com 
a conseqüència de l'impacte de 
l'covid19.

Es consideren dos escenaris finals 
hipotètics: un de baix efecte de 
l'impacte (LOW) i un altre d'alt 
efecte de l'impacte (HIGH).
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Els dos primers escenaris són reals: l'històric de 2013 i l'actual, amb dades de 2021.
El tercer escenari és hipotètic, basat en una projecció feta a partir d'aplicar el model predictiu d'avaluació de risc a les dades de 
2013.
L'hipòtesi post-covid19 que hem triat per a fer l'informe es caracteritza per ser un escenari límit o llindar.
Més enllà d'aquest escenari, progressant en la mateixa direcció (tancament massiu d'establiments comercials), ja ens trobem amb 
escenaris de col·lapse del model comercial urbà de Granollers.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA. IMPACTE COVID19
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Històric 2013 Actual 2021 Hipòtesi covid19 03

EVOLUCIÓ HISTÒRICA. OCUPACIÓ COMERCIAL (IATC)

L'evolució de l'IATC mostra una clara tendència a la pèrdua d'ocupació comercial entre 2013 i 2021.



60Granollers 2021

Històric 2013 Actual 2021 Hipòtesi covid19 03

EVOLUCIÓ HISTÒRICA. ATRACCIÓ COMERCIAL (IAC)

L'evolució de l'IATC mostra una clara tendència a la pèrdua d'atracció comercial entre 2013 i 2021.
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Via IATC IAC
Carrer Anselm Clavé 98,55 76,47
Carrer d'Alfons IV 92,31 25,00
Carrer de Girona 81,69 24,14
Av. Sant Esteve 87,30 23,64
Carrer de Roger de Flor 82,14 20,29

Via IATC IAC

Carrer Anselm Clavé 86,96 70,00

Carrer de Joan Prim 83,08 22,22

Av. Sant Esteve 92,42 16,39

Carrer de Girona 82,80 16,15

Carrer d'Alfons IV 88,52 11,11

2013 2021

L'evolució històrica mostra una tendència clara pel que fa a l'atracció comercial (IAC), que cau.

Pel que fa a l'ocupació, hi ha eixos que milloren i eixos que empitjoren clarament, però tots ells es mantenen 
dins l'àrea saludable (IATC > 80).

EVOLUCIÓ HISTÒRICA. EIXOS PRINCIPALS
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CONCLUSIONS ESTRUCTURA DE FEIX COMERCIAL

L'oferta comercial de Granollers s'organitza a partir de 9 
eixos que van de nord a sud, distribuïts d'est a oest en 
forma de feix. Un feix de 9 eixos.

Aquesta estructura propicia el repartiment 
d'establiments i vertebra l'oferta de proximitat a tots els 
racons de la malla urbana.

A la franja central de Granollers, un conjunt de places i 
petits carrers formen un entramat comercial força dens, 
que va d'est a oest, entre els eixos principals nord-sud.

L'únic mercat municipal de Granollers es troba situat a 
l'inici del Carrer de Sant Jaume, al centre-est.
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CONCLUSIONS IMPULSAR OFERTA MERCAT MUNICIPAL

L'oferta de quotidià alimentari la conformen un mercat 
municipal amb 34 parades d'alimentació especialitzada i un 
seguit de botigues d'alimentació més o menys especialitzada, 
distribuïdes per la malla comercial.

Granollers té un mercat de menys de 40 parades per a 60mil 
habitants. Existeix marge de creixement de l’oferta de 
quotidià alimentari especialitzat i de proximitat, atès que 
l’oferta de mercat municipal és petita en relació al nombre 
d’habitants, fet que es compensa parcialment amb un gran 
mercat no sedentari setmanal. 

El mercat municipal és un element a preservar i a impulsar. Al 
mercat s'hi formen dinàmiques de clúster, concentració i 
especialització d'establiments comercials. Aquestes 
dinàmiques són molt útils per a impulsar l'activitat comercial 
de qualitat, dins i fora del mercat municipal.
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CONCLUSIONS PRESERVAR HEXÀGONS PRIORITARIS

A més de protegir els eixos nord-sud, cal 
prioritzar les actuacions de recuperació 
econòmica, parant especial atenció a 
garantir l'ocupació comercial per sobre 
del 80% als hexàgons prioritaris: 

05, 06, 09, 10

IATC 2021

Actual 2021

IAC 2021

05 06

09 10

05 06

09 10
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CONCLUSIONS PRESERVAR ELS EIXOS NORD-SUD

Cal vetllar per l'ocuapció comercial als 
eixos Nord-Sud, especialment al 
Carrer de Corró, que té força 
potencial i es troba en situació de risc 
de desertització severa (IATC < 70).

Cal preservar-ne especialment el tram 
central, entre Ramon Llull i Josep 
Torras i Bages.

IAC 29,55
Alerta: IATC 62,86

#4 Carrer de Corró



Promoure la creació d'entitats 
professionalitzades de gestió i 
dinamització dels eixos comercials 
és una solució a mig termini per a 
la preservació i l'impuls de les 
àrees prioritàries.

Un cop aprovada la llei d'APEUs, un 
primer pas necessari és avaluar 
amb dades i indicadors quines 
serien les àrees comercials amb 
més potencial per a desplegar 
aquest model de gestió amb la 
màxima garantia d'èxit, tot i 
comparant les mètriques amb 
referents de ciutats d'altres països 
amb més llarga experiència (Nova 
York, Londres).

New York City
+80 BIDs

+80.000 establiments
1r BID: 1976

Greater London
+60 BIDs

+70.000 establiments
1r BID: 2007
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OPORTUNITATS APEU GRANOLLERS

http://empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=387093


Un cop definides les àrees 
prioritàries:

- Fer seguiment i facilitar la 
reubicació de negocis d'àrees no 
prioritàries cap a les àrees 
prioritàries.

- Detectar oportunitats per a nous 
negocis, dins de les àrees 
prioritàries, i fer-ne difusió a través 
dels serveis de suport a 
l'emprenedoria, dels agents 
immobiliaris que operen a la zona, 
i d'altres mitjans.

- Fer seguiment i facilitar el 
pivotatge de l'activitat de negocis 
existents en aquestes àrees.

Botiga de samarretes amb 
estampats personalitzables, venda 
on-line i recollida a punt de venda 
físic.

A un clúster de roba altament especialitzat hi 
podria encaixar bé aquest tipus de botiga 
altament especialitzada.

Complementarà l’oferta de servei i també 
portarà nous clients de la botiga on-line que 
venen a recollir la compra realitzada.
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OPORTUNITATS NEGOCIS ESPECIALITZATS



Hem identificat 10 oportunitats 
d'aterratge de nous negocis a 
Granollers, associats a clústers 
comercials específics de la ciutat.

Els clústers són aquests:

Salut i bellesa
Home Sweet Home
Com a casa, no es menja enlloc

Hem creat un informe per cada 
una de les oportunitats, associat a 
un destinatari específic que, 
pensem, estaria en condicions 
d'aprofitar-ho en algun moment.
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OPORTUNITATS ATERRATGE DE NOUS NEGOCIS

Clúster Informe d'oportunitat

Salut i Bellesa Saló d'Estètica Beauty Jeff

Salut i Bellesa Clínica DentalSpa

Home Sweet Home Comertia No Quotidià

Salut i Bellesa Comertia Quotidià

Salut i Bellesa Perfumeria Douglas

Com a casa, no es menja enlloc Gremi de Carnissers

Com a casa, no es menja enlloc Gremi de Peixaters

Salut i Bellesa Tintoreria-bugaderia Beauty Jeff

Com a casa, no es menja enlloc Peixateries Puignau

Salut i Bellesa Menjar Ràpid Saludable

https://docs.google.com/presentation/d/1tPh_qdzNz1WxorWo4EFCCng3fneI8oecNLCB_TXh67A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TAB73oXZ2O-GWjVs_UKXMIGWMXmEvhcaYDnwqXbdyvU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F5MxRJosKcwBRa5LpjZomqxTiiME9tE1zJvGiHYXE90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1FOnRhBah9FrBNgA847wT-G-yIQTrBPfkbDD1dRURxLY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XDCJJOvsoWjyU-OVwUpCLiA39Pz1vJmsRGmFziTTtcQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13Ghr8mNNDUBY0MkjqI7hlQ17JvbfoizTcrzcis4MrrE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZnHCJzDSH3Oz01RKwhN9TYGYHJNa2nYonfYxT38sANU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1T_adxD0phipWrZJxcb2HhqhTgaUs6lyKfEwUhAN7RP0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SuZW75z_W7USon7kvkyiqlt9eMJ6c0Y79DkoDZ1AAb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w-ONgiJ8390m-7v_CPrYEFDoOVotl2mOxjhNLxTyjTo/edit?usp=sharing
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REFERÈNCIES, ARTICLES I SERVEIS RELACIONATS

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America: Rationing social 

contact during the COVID-19 pandemic: Transmission risk and social benefits of US locations

MIT News: “Which businesses should be open?”

Covid19 Impact on Barcelona Retail | Autor: David Nogué | Publicació: Geoawesomeness.com

COVID-19 Impact on Manhattan Retail | Autor: David Nogué | Publicació: Geoawesomeness.com

Geomob video-conference: Covid19 impact on Manhattan & Barcelona 

Bilbaoin.com: Servei de localització d'oportunitats de negoci | Desenvolupador: Eixos.cat | Client: 

Bilbao Ekintza

London Retail Covid19 Impact | Autor: David Nogué | Publicació: Geoawesomeness.com

London Retail Covid19 Impact (Conference) | Presentació de l'informe a públic de Londres.

Impacto do Covid19 no varejo paulista (Conferència) | Presentació de l'informe al públic de São Paulo.
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https://www.pnas.org/content/early/2020/06/09/2008025117
https://www.pnas.org/content/early/2020/06/09/2008025117
http://news.mit.edu/2020/which-businesses-should-open-covid-0611
https://www.geoawesomeness.com/covid19-impact-barcelona-retail/
https://www.geoawesomeness.com/
https://www.geoawesomeness.com/covid19-impact-manhattan-retail/
https://www.geoawesomeness.com/
https://youtu.be/hwLS1gAqJxM
http://oportunidades.bilbaoin.com/html/portada-7-eng.html
https://www.geoawesomeness.com/london-retail-covid19-impact/
https://www.geoawesomeness.com/
https://youtu.be/kdbB6hPhu9o
https://www.youtube.com/watch?v=VDjliLTbnic&t=2989s
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