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Projecte FInal de Carrera Objectius. Jusliflcacl6, Abast i Antecedents. 

1.1 JUSTIFICACIO 

Les autoritats competents en materia de cometV estan preocupades per la implantaci6 

massiva deis Grans Equipaments Comenrcials (GEC) ja que afecten a I'economía del 

petit comen;. 

EIs GEC's ofereixen una gran gamma de serveis i preus compatibles amb les 

necessitats deis consumidors e inaccessibles peI petit i mitja cometV. 

Per tant, s'han concienciat en conéixer i evaUuar l'impacte d'aquests tipus de comen; 

al voltant de les seves zones d 'influencia. 

Aquest estudi va estar motivat per les conselleries de comen; de Catalunya, Madrid i 

Valencia. 

1.2 OBJECTIUS 

Es vol modelar !'impacte deis grans equipaments comercials (GEC's) i en concret els 

hipermercats d'aquests sobre el territorio 

El qué interessa a les autoritats competents, és la proporció de diners que es deixen 

de gastar els clients d'un municipil districte, en concret en el petit i mitja comen;, i es 

gasten en rhipermercat d'un GEC determinat. Peró és difícil, preguntar a un 

consumidor els diners gastats I'hipermercat, per tant tenim una restricci6. Una altra 

restricció sera que hi ha hipermercats que no autoritzen preguntar als seus clients els 

diners que s'han gastat. 

Per tant si el que es vol és modelar la proporci6 de facturaci6 d'un determínat 

hipermercat que asumeix un determinat municipil districte, el més f8ci1 sera modelar la 

proporció de gent. 

L'objecliu del treball, és doncs, modelar la proporci6 de clients d'un municipildistricte 

que acudeixen a rhipermercat d'un GEC en funció de la zona d'influéncia. 
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Projecte Final de Carrera Base de Dades 

3. BASE DE DADES 

Usarem una base de dades creada a partir d'un recull d'enquestes tetes a les portes 

deis hipermercats de Grans Equipaments Comercials. 

Es van ter 300 enquestes en cadascun deIs 45 hipermercats, que es troben en les 

zones metropolitanes de Madrid, Valencia i Barcelona. 

Les variables de les que disposem origínalment a la Base de Dades poden ser 

cJassificades en cinc grups diferents: dades poblacionals, dades deIs GEC's i deis 

hipermercats, dades de les enquestes, dades de temps i dades de competencia. 

3.1 DESCRIPCIÓ GRÁFICA DE LA BASE DE DADES 

Abans de presentar les variables farem un dibuix esquematic per mostrar com són/a 

que fan referencia les variables de que disposem: 
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\ \ HIPER 1 GEC 1 -NUM. LbCALSf t,,2 \ \ \ -PLACE$'i pARKING 
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-ELS PETlTS MUNICIPIS TENEN LES MATEIXES VARIABLES QUE ELS GRANS, AMB L'UNICA 
EXCEPCIÓ DE QUE NO ESTAN DIVIDITS EN DISTRICTES 

(Figura 3.1. Presentació grafica de com és la situació i algunes de les variables importants) 
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Projecte Final de Carrera 

Com a exemple d'aquestes dades tenim la següent taula: 

-' . ,Centre .' . . .. ...•súj)venm2 . n"um eaixeS ' '.'" Places- pI(. " , mim_locals SBARi2 
Eroski Alcobendas 8800 42 1455 75 30000 
Pryca Las Rozas 7300 48 2000 23 8486 

100000A1campo A1corc6n 10000 68 4290 55 

(taula 3.2. Exemple de dades deis hlpermercats I deis GEC
,
s) 

3. 	 Tercer grup: 

Correspon a les variables corresponents a les enquestes tetes a les portes deis 

hipermercats de cada GEC: 

• 	 Importe medio (PTA): indica quina és la despesa en pessetes que destinen els 

clients procedents d'un determinat municipi/districte en un determinat hipermercat. 

• 	 %Procimp: aquesta variable indica quin percentatge de la despesa, sobre la 

despesa total , és la que representa la que hi dediquen els clients que provenen 

d'un determinat municípi/districte. 

• 	 %Proced: aquesta variable mostra quin és el percentatge de clients que compren 

en un hipermercat i provenen d'un determinat municipi/districte. 

Com a exemple d'aquestes dades tenim la següent taula: 

" · Hip.erme.t~ut ' ... ," : Municij>iI<I(StnCte< '.',",: .. . JmP.9B:~Medló'(f!;rA)· ,,"%P.ROCIM!? : :~ :::~% F?~OCED ~;' 
Continente Campanar Extramurs 10553 557 480 

Campanar 7236 10,18 12,90 
MISLATA 5730 4,64 740 
QUART DE POBLET 11600 4,49 

293 
350 
3,60Pryca Gran Turia L'Eixample 6464 

(taula 3.3 . Exemple de dades de procedents de les enquestes) 

4. 	 Quart grup: 

La variable que separem a part en aquest grup ens dóna una idea aproximada deis 

temps d'accés de cada municipi/districte a un GEC. 

• 	 Tiempo min: és una estimació del temps d'accés (en minuts) que es triga per anar 

de cada municipildistricte fins el GEC estudiat. Aquesta és una estimació realitzada 

tenint en compte les distancies que els separaven i pel tipus de via per on s'havia 

de recórrer aquestes distancies. 

Aquesta estimació va ser teta per una mateíxa persona per el que s'assumeix 

homogeneítat en el sistema de mesura. 
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Com a exemple: 

Hiperrriercat ... : li -_Murii~ifdistricte _. > .- TIEMPO MIN 
Continente Campanar Extramurs 45 

Campanar 3,0 
QUART DE POBLET 145 

Prvca Gran Turia L'Eixample 12 O ,
(taula 3.4. Exemple de dades amb la vanable temps d accés) 

5. 	 Cinqué grup: 

Aquest grup de variables ens dóna una idea aproximada de la competencia existent 

amb altres GEC's; es tenen en compte els 4 GEC's més propers a cada 

municipi/districte (no s'inclou evidentment el GEC del que se'n vol deduir la despesa). 

Per cadascun deis 4 GEC's tenim: 

• 	 Hip n: aquest codí indica quin és el primer, segon, tercer o quart hipermercat "més 

propers" a un determinat municipi/districte (tindrem dades per quatre 

hipermercats) . 

• 	 Supv n: superfície de venda (en m~ de I'hipermercat n. 

• 	 Hipt n: temps d'accés (en min) entre una població determinada i I'hipermercat n. 
2• 	 SBA n: superfície bruta (en m ) del Gran Equipament Comercial que conté 

I'hipermercat n. 

Com a exemple d'aquestes variables tenim la següent taula que fan referencia a una 

població i als altres primer i segon hipermercats "més propers": 

Municipildistricte hipl SBAl hiptl . hip2 SBA2 hipt2 
Eixamyle 59 53800 7,0 60 31000 7,5 

Sants-Montiu'ic 61 6500 2,5 60 31000 3,0 

Les Corts 60 31000 2,5 61 6500 2,5 

Sant Boí de Llobregat 28 32130 6,0 30 43615 8,0 
Comella de Llobregat 28 32130 2,0 30 43615 85 

(taula 3 .5. Exemple de dades de competencia) 

6. 	 Noves variables: 

Aquest nou grup de variables que definim són les que formen el model definitiu que 

tenim al Capítol 5. 

• 	 Primer: variable categorica (val O o 1). Ha estat creada amb el quocient de 

variables POblaciófTemps; per cada hipermercat assignavem 1 al quocient major i 

Oa la resta. 
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ProJecte Rnal de Carrera AnaJisi Bivariant 

• Supven m2 VS. num caixes: 

22000  bcn 
+ rrad 

x x valW
~ 
e 
[ l2(XJO

+ 
:l 

'" 
o +:t 

o " o 
2(XJO-<,---- - --.-----_--,---J 

o 	 50 100 
numcaixes 

(figura 4.2.1 . Número de caixes VS . Superficie de venda segons zona metropolitana) 

Mitjanyant aquesta relació ens podem fer una certa idea de la grandaria de 

I'hipermercat i la relació que existeix amb el número de caixes. 

En la figura 4.2.1 es comprova la correlació existent entre aquestes dues variables. 

~s una relació lógica -directament proporcional- que ens mostra que quan augmenta la 

superfície de I'hipermercat augmenta el número de caixes. 

Podem acceptar que el hipermercats més grans han de tenir més caixes. 

• SBAm2 vs. num locals: 

100000 - + 

o 

+ + 

+ 

100o 200 300 

numlocals 

(figura 4.2.2 . Número de locals vs. superficie bruta segons zona metropolitana) 

Amb aquesta relació que fa referencia als GEC's també podem tenir una idea 

aproximada del seu tamany i de la se va capacitat per albergar més o menys locals. 

Es comprova que els GEC's amb més superfície són els que més locals contenen. 
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Projecte Rnal de Carrera 	 Analisi Bivariant 

4.2.3. 	Dades del comportament del consum: 

A la base de dades tenim variables que, basicament, fan referencia al consum i a la 


procedéncia deis clients que compren en els hipermercats deis GEC's. 


Per tant, en aquest punt el que volem és intentar veure quina és la relació entre la 


procedéncia deis clients i la seva des pesa en els hipermercats. 


Les dues següents figures són les més destacades en aquest punt de I'analisi. 


I 

.. 
I'!-"""-"-~~~-~•• _~. , ~ 

• o. a 
•• e...." .. a • 

o 	 w ~ ro ~ S 00 ro 00 

0/0 PRCCEDÉi'OA 

(figura 4.2.4. Relació despesa mitja-procedencia) 
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(figura 4.2.5. Relaci6 %Procimp-%Procedencia) 

La figura 4.2.4 compara la despesa mitja deis clients amb la procedencia. 

Aquesta figura és molt important perque observem que per municipis/districtes amb un 

percentatge de procedéncia baix la variació de despesa és molt alta, mentre que per 

municipis/districtes amb un percentatge de procedencia alt la despesa és practicament 

la mateixa. 

Així podriem dir que el valor esperat de la despesa (línia vermella) és aproximadament 

constant; i, per tant, que, sigui quina sigui la procedéncia deis clients, la despesa mitja 

és la mateixa. 

La figura 4.2.5 mostra, com es comprova a I'annex, una de les correlacions més altes 

entre dues variables existents en la base de dades. 

Aquesta relació és una de les més importants en el present projecte. 

Sovint, preguntar a la gent el que es gasta és un fet una mica incomode i moltes 

vegades la gent no contestara o si ho fa , la seva resposta pot ser molt subjectiva; a 

més, pot pasar com en el cas deis Hipercor que no és deixi fer aquesta pregunta als 

enquestadors. 
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Projecte Final de Carrera 

7::--':: 

Extramurs 
~~ ~1!a 

52713 

- •. -----~- -~.óId~._o,_. 

14% 

Campanar 31178 8% 

La Saidia 48824 130/. 

L'Olivereta 51351 14% 

Patraix 46296 12% 

Rascanya 4411/ 12% 

¡eenica/ap 36941 10% 

Mis/ata 38808 100A 

Quart de Poblet 27253 70/. 

Poblaci6 total 377481 100% 
-.(Taula 6.2.Exemple de tau/a per la variable % Poblaclo) 

• Variable 1/Temps: 

Aquesta va ser la variable més facil de crear. 


Simplement vam prendre la variable Temps (que venia originalment en la base de 


dades) i vam fer la seva inversa (dividir 1 per la variable Temps) per crear la nova 


variable. 


Al fer la seva inversa el que volem és "castigar' els hipermercats que són més lIuny 


d'un municipi/districte i "primar' els que esta n més prop d'un municipi/districte. 


Prenem aquesta variable perqué el temps d'accés d'un municipi/districte a un GEC 


cre'iem que és un factor que influeix alhora d'anar o no I'hipermercat del GEC en 


questió. 


Aquestes són les transformacions més importants que s'han fet. Encara que s'hagin fet 


attres transformacions o calculs, només hem indicat les que creiem més importants i 


que tindrem en compte en el model. 
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Projecte Final de Carrera 	 Modelat 

6.4 TERCERA PART DE LA MODELlTZACIÓ 

En aquesta tercera fase el que s'ha fet és una selecció entre els models que creiem 

millors, aplicant els dos criteris exposats al principi del capitol. 

En definitiva, al final del procés, ens vam quedar amb tres models per escollir. A 

continuació exposarem aquests tres models: 

'.: : . ~ . '. M~det1; "; --~ < :~<'-· I .;;~.. ~{r·~:· -':';:'· Méi~Z" · ;;'}: '::,,:.:-v :!':' ,.~,,: '¡~;'. :i . .fMo~3:.; >,;· e:;;.::,:>. 
Devfan'éa -._ 4988 ' .- c.:-..6eV¡ari~c .:!' ; 5781 : ~~ D~Yian;"~~~' ;; 4953 

-0,66647 -1,50305 

082058 0,79034 

Competenct;t -8 ,52E-05 -8,97E-06 

Yo Poblado . 0,0324647 0,56311 

0,92996 
(Taula 6.3. Tauta comparativa deis tres models finals) 

Tenim un tercer criteri per escollir un model que consisteix en triar el que tingui la 

devianya més petita i un percentatge de concordancia major. 

Així dones, resumint per triar un model teníem en compte, primer, els següents criteris: 

1. Que el model que sigui el més homogeni possible per tota la base de dades. 

2 , Que el model sigui intuifiu i de facil in'terpretació. 

3. 	 Si tenim diversos models molt similars, triar el que tingui menor devianya i major 

percentatge de concordancia. 

Un punt important és que, a part d'aquests tres criteris, hem de mirar els grafics que 

mostren la distribució del~ residus per comprobar que no mostrin cap patró i que 

estiguin distribuits aleatóriament. 

Tenint en compte tot aixó ens vam quedar amb el tercer model. 

El primer criteri no variava molt entre els tres models í es podía considerar igual en els 

tres. La manera de veure-ho va ser amb el grafic deis residus (veure punt A.S de 

I'annex). 
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Projecte Final de Carrera 	 Resultats i I nterp reta ció 

7. 	RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

Al final del capítol anterior havíem arribat a un model satisfactori, recordem que era un 

model amb quatre variables. Aquestes quatre variables havien estat calculad es a partir 

de les variables inicials: 

• 	 Competencia: Mesura la competencia de I'hipermercat en funció de la distancia i 

superfície deis quatre hipermercats més propers. 

• 	 Primer: Mesura el municipil districte més important dintre de la zona d'inf/uencia de 

I'hipermercat. 

• 	 Ln (% Població): Mesura el percentatge de població que representa el municipil 

districte dintre de la zona d'influencia. 

• 	 Ln (1fT): Mesura la distancia d'un municipi/ districte a /'hipermercat. Passa a dividir 

ja que volem 'castigar' els municipis/districtes més allunyats. Sembla ciar que com 

més lIuny estigui el municipil districte menys enquestes s'obtindran d'el\. 

Nota: En les dues últimes variables s'utílitza el logaritme neperia per motius de 
mil/orar la distribució deIs residus í reduir la curvatura d'aquests. (Mirar punt A. 5 
de /'annex) . 

-1,50305 
0,79034 

-8,97E-05 
0,92996 
0,56311 

(Taula 7.1. Taula resum deis coeficients del model definitiu) 

En la taula anterior podem veure la estimació deis coeficients, per tant, es pot 

comenyar a interpretar alguna cosa. 
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Amb els valors previstos pel model i els valors observats podem crear la següent 

grafica: 

::r·--.---..------- .---..------.-------.- --- .---. 

: 

160 r--------------------------------------------~l 

1 4o r------------~~--~~----------------------~l 
E 120 1 ··------------------------~~----~~~--------~~
~ 
"' 

10o +I---- . ----------~----------~ 

~ 80 ~----~---.~.----~----------------------------4 

: ~----------
... 

60 • ro. . .. ... 

o 50 100 150 200 250 300 

Valors Observats 

(Figura 8.1. Grafic bivariant de Valors Observats vs. Valors Previstos) 

Com s'observa en la figura 8.1 i en les taules del punt A.7 deis Annexos, s'observa una 

gran variabilitat entre els valors observats i els valors previstos pel model. 

Per valors observats molt grans el model d6na valors previstos petits. Aixó succeeix 

perqué tot i que el model és el millor per les dades que tenim hí ha molta variabílítat 

entre municípis. 

Possiblement, darrera deis habits de compra deis clients deis muncípis/districtes que 

tenim hi han variables que no estan registrades -les desconeixem- i s6n importants 

per determinar millor la proporci6 de gent que compra en un hipermercat. 

8.2 EXEMPLE. 

En aquest apartat es mostrara un petita taula per un hipermercat en concret 


(Continiente Campanar) i els municipis/ districtes de la seva zona d'influéncía. 


Aquesta taula també conté les variables explicatives del model, la variable resposta 


-amb e!s seus valors observats i esperats-. 
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:" ~-HIB~$r.;eR~A'F, t', ~~M. l!Ñlc ~ 'O[S]R " , ~i?, ~m~~ , , ~ :':- ,\#J,,! .1:rt.¡' ,1 r !;;.t~r %p~bl~~i~~" f é;O'mJxe!éncia~( v~ PR'OCENQ~. __,C, ,,' , " ,,' ' , , " " tvl'J;»glilVJ~,.P;~' 
CONTIN CAMPANAR Extramurs 1 -1,50408 2,63651 8022,9 14 62 

Campanar O -1,09861 2,11136 8813,3 39 32 
La Saidia O -1,79176 2,55987 5063,1 12 30 

L'Olivereta O -1,60944 2,61033 13403,3 36 18 
Patraix O -2 ,07944 2,50671 6283,1 21 21 

Rascanya O -2,0149 2,4585 4474,4 12 25 
Benicalap O -1,79176 2,28097 5092 11 26 
MISLATA O -2,19722 2,33028 7329,7 22 16 

QUART DE POBLET O -2,67415 1,97681 4486,1 11 11 
----- - -

(Taula 8,2 Exemple en I'hipermercat Continente Campanar) 

Cal recordar que PROCENQ:; Valors Observats 
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