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SITUACIÓ DEL 

SECTOR COMERCIAL



1. INFORMACIÓ TÈCNICA //SITUACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL

Santa Maria del Camí és un municipi situat entre els pobles del Raiguer i del Pla de Mallorca, i limita amb els termes de 
Consell, Santa Eugènia, Palma de Mallorca, Marratxí, Bunyola i Alaró.

El 2015, la població resident va ser de 6.685. D’altre banda, també segons dades de l’IBESTAT, el 2015, la població 
d’estrangers residents era d’un 7%.

El comerç és una activitat econòmica important en el municipi de Santa Maria del Camí, tant en quant a nombre de centres 
de cotització a la Seguretat Social com en termes d’ocupació (afiliats a la Seguretat Social i autònoms).
i la tercera en termes d’ocupació (afiliats a la Seguretat Social i autònoms).

a) Indicador d’activitat econòmica:
Nombre de centres de cotització inscrits a la Seguretat Social:

Segons l’indicador d’activitat econòmica, el sector 
comerç suposa un 26,2% del total
de centres de cotització a la Seguretat Social, 
essent la segona activitat econòmica, per davant de 
sectors com construcció (20,8%) i indústria (12,2%).

% agrícola-ramader-pesquer

% indústria

% construcció

% comerç detall

% hoteleria i restauració

% resta de serveis
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social i IBESTAT
Anuari Santa Maria 2014, Observatori de Treball
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SANTA MARIA DEL CAMÍ 



1. INFORMACIÓ TÈCNICA // SITUACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL

Ocupats totals

Ocupació en termes agregats

% agrícola-ramader-pesquer    2 %

% indústria 11 %

% construcció 23 %

% comerç detall 22 %

% hoteleria i restauració 12 %

% resta serveis 30 %

% agrícola-ramader-pesquer

% indústria

% construcció

% comerç detall

% hoteleria i restauració

% resta de serveis

12,3%

En conclusió, en termes agregats el sector comerç ocupa el 22% dels afiliats del municipi, a uns nivells molt parescuts al 
sector construcció (23%), i per sota de la resta de serveis. Segons això, la importància del comerç en termes agregats és 
rellevant pel municipi.
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Caracterització comercial de Santa Maria
Font: Anuari econòmic de La Caixa 2015

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



1. INFORMACIÓ TÈCNICA // SITUACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL
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SANTA MARIA DEL CAMÍ 

Índex comercial

Per valorar la importància de les activitats comercials minoristes en el municipi, hem calculat l’índex comercial de Santa Maria del 
Camí, que es calcula ponderant l’activitat comercial minorista per la població i per cada 1.000 habitants, això és:

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

A Santa Maria del Camí aquest índex és de 8,81. El valor promig de l’índex comercial a Balears és de 12,64, essent l’índex de Santa 
Maria 4 punts inferior al valor de la mitjana. Si ho comparem amb els índexs dels municipis de la zona, observem que l’activitat 
comercial a Santa Maria del Camí té un valor que es troba per sobre de la major part dels municipis veïnats.

Municipi Índex comercial

Santa Maria del Camí 8,81

Santa Eugènia 8,23

Marratxí 7,20

Consell 6,48

Alaró 6,17

Bunyola 4,78
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ORIENTACIONS PER MILLORAR 

L’OFERTA COMERCIAL



2. ORIENTACIONS PER MILLORAR L’OFERTA COMERCIAL

La dinamització comercial d’una zona i 
la millora competitiva dels establiments 
comercials ubicats en ella només 
s’aconseguirà quan hi hagi un equilibri entre 
totes les variables que hi intervenen.

ALGUNES CLAUS 
PER A LA DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL

DINAMITZACIÓ
COMERCIAL

Arquitectura
i patrimoni
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SANTA MARIA DEL CAMÍ 



2. ORIENTACIONS PER MILLORAR L’OFERTA COMERCIAL // LA GOVERNANÇA

SANTA MARIA DEL CAMÍ 

Hi ha diferents aspectes  a tenir 
en compte a l’hora d’afrontar els 
canvis del nostre establiment 
comercial. A continuació 
enumeram alguns reptes i 
oportunitats que es poden 
treballar des del comerç local. 

 · Especialització

 · Integració en l’entorn

 · Associacionisme

 · Qualitat

 · Producte+servei

 · Segmentació

 · Fidelització/Personalització

Les ordenances municipals 
vetllen pel manteniment de 
la composició arquitectònica i 
l’harmonia estètica del conjunt 
de la trama urbana, entenent 
que és un dret de tots els 
ciutadans gaudir d’un entorn 
endreçat i harmònic. Les 
plantes baixes formen part del 
paisatge i la imatge comercial 
ha de ser compatible amb les 
característiques 
del seu entorn.

LA GOVERNANÇA



2. ORIENTACIONS PER MILLORAR L’OFERTA COMERCIAL // LA FÓRMULA

SANTA MARIA DEL CAMÍ 

Hi ha diferents aspectes  a tenir 
en compte a l’hora d’afrontar els 
canvis del nostre establiment 
comercial. A continuació 
enumeram alguns reptes i 
oportunitats que es poden 
treballar des del comerç local. 

 · Especialització

 · Integració en l’entorn

 · Associacionisme

 · Qualitat

 · Producte+servei

 · Segmentació

 · Fidelització/Personalització

Comerç + Oci

Entorn + Negoci

Compra + Animació

Marca + Experiència

Destí turístic + “anar de compres”

Una fórmula per al bon funcionament del teixit comercial seria unir diferents conceptes com ara: 
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SITUACIÓ



3. SITUACIÓ // ZONA D’ACTUACIÓ

El comerç es troba ubicat a 
diferents zones:

- Plaça Hostals (restauració,
alimentació, serveis, moda i
complements).
- Carrer Bernat de Santa Eugènia 
(artesania, serveis, perruqueria 
i estètica, electrodomèstics, 
bodega, etc).
- Carrer Llarg (alimentació, 
serveis, esport, idiomes, etc)
- Plaça Nova (restauració, 
bodegues, serveis, moda, 
papereria, floristeria).
- Plaça de la Vila (restauració i 
serveis)
- Carrer Marquès de Fonsanta
(moda, complements i serveis)
- Avda. Jaume III (serveis,
ferreteria, idiomes, alimentació, 
restauració)
 

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 

Els recursos naturals i el patrimoni rural del municipi són un motor generador d’atracció i activitat complementària de la 
comercial. 



Santa Maria del Camí és un poble de vi, font de la seva riquesa econòmica, cultural i social.

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



El nucli urbà, compta amb un patrimoni arquitectònic important, tant de caràcter religiós com pel patrimoni civil. 

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



Es conserven gran part dels elements arquitectònics i ornamentals del passat.

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



Mercat setmanal de Santa Maria del Camí. Aquest mercat dinamitza el comerç i la restauració de la zona.

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



Les compres, la gastronomia i la cultura són les principals motivacions d’una bona part dels visitants.

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



Santa Maria del Camí conserva activitats molt representatives de l’artesania tradicional de l’illa i la producció local.

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



Els productes locals són un element diferenciador envers dels altres municipis.

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 



El comerç té molt de pes en la imatge que projecta un poble.

3. SITUACIÓ // INFLUÈNCIES A CONSIDERAR

SANTA MARIA DEL CAMÍ 
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SANTA MARIA DEL CAMÍ 
MÒDUL 
FORMATIU

APARADORISME, MARXANDATGE VISUAL I 
INTERIORISME PER A LA VENDA
FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ
Cursos de formació en marxandatge, il·luminació, aparadorisme, màrqueting, xarxes 
socials, tendències de consum, etc.

Aprendre les competències professionals del marxandatge visual (visual merchandiser).
Aconseguir projectes creatius i innovadors que diferenciïn la marca de la seva 
competència i la posicionin en el mercat.
Elaborar projectes d’implantació a l’establiment comercial: distribuir, ambientar i 
organitzar espais i productes.
Decidir les estratègies d’aparadorisme i marxandatge visual i estratègic per optimitzar 
i millorar les vendes del producte.
Dur a terme accions promocionals i de comunicació alternativa en el punt de venda.

L’aparadorisme i el marxandatge visual és l’art de presentar de forma adequada, amb la 
combinació d’objectes i materials, els articles que té a la venda un establiment en el seu 
aparador.
Conjunt de tècniques aplicades al disseny i muntatge dels aparadors i dels espais 
comercials amb la finalitat d’augmentar les vendes.

Curs que s’estructurarà en tres mòduls formatius.
Aparadorisme estratègic.
Mòdul amb un alt contingut pràctic, l’objectiu del qual és poder dirigir projectes globals 
d’aparadors innovadors i creatius. Metodologia i disseny en aparadorisme. 
Direcció i creació artística d’aparadors. 
Materials i el diàleg amb l’espai.

Marxandatge visual. 
Mòdul teòric i pràctic amb l’objectiu de formar en les tècniques per al desenvolupament 
de projectes globals de marxandatge visual des d’un punt de vista comercial, funcional, 
estètic i competitiu.
Retail & Visual Marxandatge.
Tendències i estilismes.

Interiorisme per a la venda.
Mòdul teòric i pràctic amb l’objectiu d’analitzar les tècniques de màrqueting dirigides al 
punt de venda. Tenint en compte l’objectiu (target), la marca i el producte, s’aprendran a 
implantar les eines necessàries per a la rendibilitat de l’empresa.
Implantació de marca i marxandatge estratègic.
Trade màrqueting: conceptes i organització en comerços.
Creativitat aplicada a la innovació. Estratègies i tècniques.
Projecte final: pràctica en tenda dels coneixements adquirits.

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
MÒDUL 
FORMATIU

MÀRQUETING AL COMERÇ, 
CURS DE GESTIÓ INTERNA

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ
Cursos de formació

Millorar i adaptar la qualitat del servei i dels productes 
comercialitzats al client.
Augmentar la freqüència de visites i la fidelitat dels clients 
definint un sistema integrat que permeti millorar la qualitat.

Assessorament d’estratègia comercial i consultoria, 
formació activa, explicació i aplicació: màrqueting efectiu 
per a comerços i atenció al client. 
Anàlisi de necessitats dels clients objectiu, campanyes, 
promocions, publicitat, producte adequat...

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
FORMACIÓ ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING 

DIGITAL, PER ON COMENÇAR?

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ

Donar a conèixer i ajudar el petit comerç a ser més competitiu 
amb la incorporació de les noves tecnologies al seu dia a dia, 
mitjançant càpsules formatives. 

Coneixement bàsic de les eines de màrqueting digital que 
ajuden al nostre comerç a guanyar visibilitat a la xarxa. 

- El blog o web: la seu social de la botiga a internet
- Comerç electrònic: una tenda virtual a la mida del teu negoci
- Posiciona la teva web o el teu comerç als cercadors: SEO i 
SEM
- Com usar les xarxes socials des d’una perspectiva de 
negoci: Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest  

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
FORMACIÓ CURS D’ANGLÈS BÀSIC 

PER AL COMERÇ

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ

Aconseguir que els comerços de Santa Maria del 
Camí puguin tenir una base d’anglès bàsic per 
atendre clients estrangers.

Curs bàsic de formació d’idiomes adaptat a les 
necessitats del comerç i al llenguatge comercial.
El petit comerç, necessita formació d’idiomes per 
assumir els nous reptes estratègics, proposats dins 
el programa de Dinamització Comercial.

LÍNIA 
D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
ASSESSORAMENT ACTUALITZACIÓ DE LA 

SENYALÍSTICA COMERCIAL 
DEL NUCLI URBÀ

PROPOSTA DE MILLORA D’INFRAESTRUCTURES, 
URBANISME COMERCIAL I GOVERNANÇA
Senyalística

Reforçar i optimitzar la senyalística actual del municipi.
Millorar la informació que s’ofereix al visitant.
Identificar la ubicació dels comerços.

Estudi de senyalització dels comerços i la seva 
compatibilitat amb la trama urbana existent, elements 
urbans, espais públics i edificis singulars de Santa Maria del 
Camí per a la posterior recol·locació d’elements i disseny de 
la nova senyalística.

Implantar la senyalística comercial tot focalitzant els 
punts clau, pàrquings i, en general, els accessos a les 
zones comercials i punts d’interès patrimonial, mitjançant 
la implantació d’elements de senyalística o monòlits on 
s’identifiquin en els plànols els comerços, bars i restaurants 
del municipi, així com el patrimoni arquitectònic. 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
PUBLICACIONS GUIES DE BONES PRÀCTIQUES 

PER AL COMERÇ

PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ
IMATGE COMPETITIVA DELS COMERÇOS
Disseny d’interiors
Disseny d’aparadors 

Sensibilitzar a través de les guies de bones pràctiques per a 
la millora de la competitivitat i rendibilitat en el comerç.
Aplicació de tècniques per a facilitar la compra en el punt de 
venda.
Identificar i diferenciar els comerços 

IDI posa a l’abast del comerç del municipi un conjunt de 
guies de bones pràctiques sobre diferents temàtiques 
d’interès per millorar la imatge, tant interior com exterior, i 
la gestió del comerç:
-Guia sobre marxandatge visual i aparadorisme
-Guia sobre la imatge gràfica i retolació dels comerços

Aquestes guies seran un instrument senzill i de fàcil 
consulta  per tal de proporcionar al comerciant una sèrie de 
recomanacions tècniques per a la renovació i millora del seu 
punt de venda. 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
PUBLICACIONS GUIA PROMOCIONAL DE

L’ARTESANIA I EL PRODUCTE 
LOCAL DEL MUNICIPI

PROPOSTA DE MILLORA D’INFRAESTRUCTURES, 
URBANISME COMERCIAL I GOVERNANÇA
Senyalística

Foment de la cooperació comercial
Captació de públic visitant
Atreure gent al poble
Aconseguir que el turisme s’interessi pel contingut comercial 
que ofereix el poble.
Donar a conèixer els productes locals al turisme de la zona.

Guia de promoció de productes locals i artesans del 
municipi enfocada al turisme dels hotels rurals, residències 
vacacionals i visitants en general.
Aquestes guies seran un instrument senzill i de fàcil lectura 
que posarà en valor aquests tipus de productes i estarà a 
disposició del públic en el llocs més adients per a la seva 
consulta.

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
ASSESSORAMENT SANTA MARIA PASSPORT

IMATGE COMERCIAL DEL MUNICIPI

Potenciar el consum local en el municipi de Santa Maria del 
Camí a través d’un sistema de promocions conjuntes, d’una 
manera innovadora. 

Per potenciar l’activitat comercial de Santa Maria del 
Camí es vol elaborar una guia d’experiències  del municipi. 
Aquesta guia s’oferirà a restaurants, cellers, comerços i 
altres establiments interessats. Dins la guia es detallaran  
els productes, les ofertes, els descomptes i les promocions 
que oferiran cada un dels negocis inscrits. 

Aquesta guia tendrà un cost per als usuaris, que es podran 
beneficiar d’una manera econòmica dels avantatges indicats 
en cadascuna de les experiències.

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
ASSESSORAMENT

FOMENT DE LA COOPERACIÓ COMERCIAL
-Jornades formatives i de sensibilització

Posar en contacte els infants amb l’entorn comercial del seu poble.
Donar a conèixer l’oferta del comerç minorista: veure la diversitat de 
comerços del municipi i dels productes i serveis que ofereixen. 
Captació de nous clients: sensibilitzar els nins i joves perquè coneguin 
i comprin a les botigues de Santa Maria del Camí,  d’una manera 
activa, crítica i responsable. 
Despertar la vocació de nou botiguers: una possible sortida 
professional.

Es planteja una proposta didàctica que vincula comerç i escola per 
posar en contacte els infants amb el comerç del seu poble.

 “Comerç i escola” és un programa a desenvolupar dins l’àmbit 
escolar conjuntament amb el consistori, l’associació de comerciants i 
els centres escolars, per tal d’apropar els alumnes del primer cicle de 
primària al teixit comercial. 

El programa es divideix en dues parts:
- Visites guiades als establiments del municipi. D’aquesta manera els 
alumnes tendran l’oportunitat de visitar tant els comerços tradicionals 
com les botigues més innovadores de Santa Maria del Camí. 

- Material didàctic “Anam a conèixer el comerç de...”, en aquest cas el 
comerç de Santa Maria del Camí, per tal que el professor i els alumnes 
puguin treballar dins l’aula.

També pot incloure diverses línies d’actuacions coordinades, com ara 
concursos de dibuix, xerrades a les aules amb comerciants, foment 
del comerç just i consum responsable, etc. per reflexionar sobre la 
importància que té un acte tan quotidià com és allò que compram i 
on ho fem.

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

PROGRAMA “L’ESCOLA AL COMERÇ”



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
ASSESSORAMENT IMATGE DE MARCA COMERCIAL PER 

SANTA MARIA DEL CAMÍ

IMATGE COMERCIAL DEL MUNICIPI
- Marca col·lectiva de municipi o zona

El repte d’aquest projecte és construir una marca per a Santa Maria del Camí que amb 
el temps esdevingui un referent de les activitats de promoció que es realitzen per als 
comerços i la restauració. 
   
La marca renova l’autoestima perquè reflexa d’una manera personalitzada les iniciatives 
en el sector comercial i de la restauració, personalitzant i donant vida tant als petits 
comerços locals com als seus propietaris.

Crear una marca comercial per al municipi, potent i atractiva, esdevé un dels punts claus 
per al desenvolupament correcte d’un teixit urbà comercial.
Organització de jornades informatives amb els responsables del projecte, els 
representants dels comerciants i del sector de la restauració, entre d’altres, per explicar 
què representa la nova imatge i assegurar el compromís de tots els agents implicats del 
municipi.

Definir un pla de comunicació de la marca (web Ajuntament, xarxes socials, etc.)

LÍNIA 
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

Exemple d’una iniciativa de Campos “Campos un bon pla”



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
ASSESSORAMENT DIAGNOSI PUNT DE VENDA-DPV

GESTIÓ DEL COMERÇ
- Definició d’estratègia, model de negoci i proposta de valor

Obtenir una major rendibilitat i competitivitat del punt de venda
Evolucionar els negocis cap a models rentables i productius
Millorar i modernitzar les seves infrastructures

Aquest servei consisteix en la realització d’una anàlisi per part d’un 
consultor, sobre diferents aspectes de l’establiment comercial amb 
l’objectiu de conèixer l’estructura de la seva gestió, identificant 
els punts forts i febles en set àrees clau del negoci. Sobre la base 
d’aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions tècniques que 
ajudin a la renovació i optimització de la gestió de l’establiment.
El procediment consisteix en un assessorament personalitzat a través 
de la presa de dades per part d’un tècnic- consultor assignat per la 
Cambra que visitarà dues o tres vegades el comerç. 

Les àrees d’anàlisi del DPV se centren en:
- Característiques generals del comerç i punt de venda
- Anàlisi de l’entorn comercial: factors d’atractivitat i competencial
- Imatge externa de l’establiment comercial
- Imatge interna de l’establiment comercial
- Gestió estratègica del punt de venda
- Màrqueting i comunicació
- Política comercial i gestió financera

Com a resultat del treball, el consultor lliurarà al comerç un Pla de 
Millora de l’ establiment mitjançant accions d’aplicació concreta i 
immediata, per optimitzar la gestió del punt de venta i augmentar la 
seva rendibilitat. 

LÍNIA D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ



SANTA MARIA DEL CAMÍ 
ASSESSORAMENT

FOMENT DE LA COOPERACIÓ COMERCIAL
- Captació del públic visitant 

Atraure els visitants perquè descobreixin el conjunt de forns de 
Santa Maria del Camí i augmentar el nombre de possibles clients. 
Potenciar i donar més visibilitat als productes dels forns. 
Posar en valor la qualitat del pa i els forns tradicionals.

- Disseny d’un fulletó amb un mapa on estiguin indicats els forns i 
pastisseries de Santa Maria del Camí amb una breu descripció del 
seu producte més destacat o representatiu. Així mateix, dissenyar 
un cartell per a la seva difusió.

- A les fires o dates senyalades, potenciar el productes del forn 
i pastisseria més típics del poble. En aquest sentit es podrien 
realitzar visites guiades als forns per mostrar l’elaboració dels 
seus productes estrella, així com organitzar tallers on es pugui 
aprendre a elaborar ensaïmades.

- Campanya per tal de posar en valor la qualitat del pa i els forns 
tradicionals, a través de l’aplicació de la marca “Pa d’aquí, forn 
i tradició”, impulsada per l’Associació de Forners i Pastissers de 
les Illes Balears i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a 
través de l’IDI. Aquesta marca identificarà els forns amb obrador 
amb un 70% de productes d’elaboració pròpia,  
entre d’altres requisits.
Es realitzaran diversos elements com ara les bosses per al pa i la 
senyalística en vinil que identificarà aquests tipus de forn. 

Per dur a terme aquestes accions és necessari que s’hi involucrin i 
participin activament els forns del municipi.

LÍNIA D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

POSAR EN VALOR ELS PRODUCTES DELS FORNS 
I PASTISSERIES DE SANTA MARIA DEL CAMÍ



Hi col·laboren:

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

CONSELLERIA
TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA

AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ


