
comerç
EL VENDRELL 

7 raons



01. POBLACIÓ

�36.482 habitants

�Capital del Baix Penedès (99.813 hab.) 

8.572 nous residents en 10 anys

�+50.000 persones en cap de setmana (2a 

residencia)

�Oferta oferta i alta qualitat residencial

�3a ciutat més poblada de la província, 
després de Tarragona i Reus. 02. UBICACIÓN

�Posició geoestratègica privilegiada entre las àrees 

metropolitanes de Barcelona i Tarragona.

�Bona accessibilitat al mercat català. 2/3 parts de la 

població catalana resideix a menys d’1 h de la 

comarca: 65 km de Barcelona, a 30 km de Tarragona, a 

40 km de Reus, a 212 km de França.

�Bona dotació d’ infraestructures viàries. Important 
xarxa de carreteres i vies d’alta capacitat.

02. UBICACIÓ

01. POBLACIÓ



�Sector turístic molt potent

�Possibilitat de generació de sinergies entre sectors

complementaris (turisme-comerç, turisme-vitivinícola, 

etc.)

�Impuls del turisme rural i l’enoturisme.

�+ de 100.000 persones durant els mesos d’estiu

�7 Km. de platges i 4.000 places turístiques

03. TURISME

04. PATRIMONIO CULTURAL
�Vila de Pau Casals i museística 

�Vila de foc i castellers 

�Vila d’enoturisme: DO Penedès

�Vila del Xató

�Vila termal: Hotels balnearis “Terma    Europa”, 

“Le Méridien Ra”; Riu termal “El riuet”

�Vila de senders i rutes

�Vila de concerts en l’Auditori: cicle de jazz, Festival 

Internacional Pau Casals

�Vila de Fires: Fira de Santa Teresa, Turismar

�Sector turístic molt potent

�Possibilitat de generació de sinergies entre sectors 

complementaris (turisme-comerç, turisme-vitivinícola, 

etc.)

�Impuls del turisme rural i l’enoturisme

�+ de 100.000 persones durant els mesos d’estiu

�7 Km. de platges i 4.000 places turístiques
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05. COMERÇ EN EXPANSIÓ

�Creixement del número de franquícies que s’instal·len al 

Vendrell.

�Concentració de l’oferta comercial: més del 70 % de l’oferta 

comercial està situada en 7 carrers peatonals i 2 places del 

centre del Vendrell.

�Centre comercial i d’oci “Les Mates” en procés d ‘expansió.

�Noves obertures que generen atracció: Burger King i 

McDonald’s.

�Tradició comercial: comerços centenaris.

�Forta dinamització comercial: associació de 

comerciants consolidada (CIT).

�Disponibilitat de locals en zones estratègiques 

del centre del Vendrell.

�Oportunitats de negoci. Carència de comerços en 

determinats sectors, fuites de compres a altres 

municipis.



06. INTERMEDIACIÓ

�Nexe entre empreses franquiciadores, 

marques pròpies, inversors i emprenedors.

�Detecció i identificació de necessitats i 

oportunitats que puguin ser d’interès estratègic 

per al Vendrell.

�Exploració d’ubicacions.

�Contactes amb APIS i propietaris de locals 

disponibles.

�Facilitació del procés de localització i 

d’instal·lació.

�Participació en fires del sector.

07. SOLUCIONS PER A 

PERSONES EMPRENEDORES 

�Servei d’informació i d’acompanyament a la 

instal·lació de comerç i indústria: teixit comercial i 

empresarial, tràmits d’obertura, ajuts i subvencions, 

llicències, etc. 

�Servei d'assessorament empresarial: en àmbits 

com estratègia, màrqueting, financer, qualitat, etc. 

�Formació empresarial i específica per a comerços

�Xarxa emprenedora

�Actes i jornades: Jornada de franquícies, Nit de la 

Xarxa, etc. 

�Suport en la recerca de personal a través d’una

borsa de treball.



Suport al comerç

www.leina.org

T. 977 668 312

Persona de contacte:

Sònia Marcé Ros  – comerc@leina.org


