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Presentació

L’activitat comercial esdevé un eix estratègic en la configuració dels municipis, tant 
per l’ocupació i l’activitat econòmica que genera com per la seva capacitat d’articular les
ciutats i crear un model de convivència, seguretat i civisme. 

El comerç urbà genera, a més, altres serveis complementaris: oci, cultura, turisme..., que
fan del centre comercial urbà el punt de trobada del municipi, un espai per a la relació
humana més enllà de l’intercanvi estrictament comercial i que el configura com a tret dife-
rencial de la cultura i forma de la vida de la nostra societat i, concretament, del model de
vida de les ciutats mediterrànies. 

Des de la Delegació de Comerç de la Diputació de Barcelona treballem per tal de contribuir
a la millora d’aquest potencial que suposa el comerç pròxim i urbà, amb el desenvolupa-
ment d’iniciatives adreçades a fer més amable l’entorn, modernitzar els establiments
comercials, millorar l’oferta comercial i augmentar-ne la qualitat.

Molts són els reptes que té al davant l’empresa comercial: els establiments de gran format,
les noves formes de gestió i venda, els nous hàbits de compra i de consum, etc. Avui més
que mai, l’empresa comercial ha de ser conscient que el seu negoci està inmers en un
entorn de canvi permanent al qual només pot acarar-s’hi amb la millora i la innovació tam-
bé constants, per no perdre competitivitat.

Aquest manual de Bones pràctiques per als establiments comercials parteix de casos
pràctics reals d’empreses comercials que han optat per diferents estratègies per no que-
dar enrere en el mercat dels valors ni en el del serveis; estratègies a voltes imaginatives,
d’altres senzilles, econòmicament importants i no tant importants, però que en tots els
casos han suposat una millora en l’activitat comercial del negoci. Desitjo que aquestes
bones pràctiques puguin ser un referent de qualitat per a vosaltres.

Jaume Vives i Sobrino
Diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona



Introducció

Objectius del manual de bones pràctiques per al comerç urbà

Un dels mecanismes més efectius de sensibilització per contribuir a la millora del comerç
urbà és la utilització d’efectes de demostració, és a dir, presentar una sèrie de casos reals
de comerciants que hagin fet millores als seus establiments o s’hagin adaptat als canvis
en els hàbits de compra dels consumidors o de les consumidores. Aquest manual, per
tant, té l’objectiu de motivar els comerciants a emprendre millores que, per petites que
siguin, poden contribuir en gran manera a la modernització del negoci. 

Per tant, esperem que aquest manual serveixi per filtrar la voluntat de millora, per reflexio-
nar sobre la realitat en què es troba el comerç urbà en entorns canviants, per assenyalar
algunes dificultats amb què es troben molts dels i les comerciants, per provocar idees,
donar pistes i aportar solucions o orientacions sobre la manera com es poden resoldre
aquestes dificultats, i per facilitar el canvi apuntant el saber fer de molts i moltes comer-
ciants que han aprofitat les seves possibilitats i la seva creativitat per tal de generar noves
possibilitats de negoci.

Criteris per a la selecció de les bones pràctiques

La selecció dels casos que presentem a continuació tenen com a objectiu la identificació
dels i de les professionals del comerç que llegeixin aquest manual. És a dir, la idea és que
la informació i les bones pràctiques seleccionades puguin ser aplicades per part de qual-
sevol comerç de petites dimensions. Per aquest motiu, hem intentat seleccionar els casos
tenint en compte sis característiques bàsiques: 

• Que suposin una inversió relativament poc significativa.

• Que assegurin la diversitat de sectors existents en el comerç.

• Que assegurin la diversitat de territoris existents a la província de Barcelona, excepte
en un cas, que s’ha escollit una botiga de Lleida perquè se la considera un molt bon
exemple d’innovació i creativitat.

• Que suposin millores realitzades per comerços de petites o mitjanes dimensions.

• Que incloguin experiències de mercats municipals de la província de Barcelona, en
determinats àmbits temàtics.

• Que parteixin d’una dificultat freqüent entre comerciants o que formi part de les erra-
des que se solen cometre en aquest sector.

Estructura del manual

El manual conté dotze àmbits temàtics. Cadascun d’aquests àmbits comprèn tres fitxes.
En la fitxa 1 trobarem el cas de la bona pràctica seleccionat, on es parteix d’una dificultat
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inicial amb què es trobava el nostre comerç protagonista i on s’exposa la seva experièn-
cia en la resolució de la problemàtica plantejada. En la fitxa 2 trobarem les claus de l’en-
cert, és a dir, s’explica perquè pensem que aquest exemple és un cas interessant que cal
tenir en compte i quins són els elements que cal destacar del cas exposat que poden ser
d’utilitat per a la persona que està llegint. En aquesta fitxa també trobarem altres casos
reals. En la fitxa 3 s’exposen les recomanacions per encertar, on es tracta d’anar una mica
més enllà dels casos concrets exposats per tal d’aprofundir sobre diferents elements que
cal considerar en l’àmbit temàtic tractat. Aquests continguts són més generals, i es pot
trobar tota una sèrie d’informació útil en forma de recomanacions o consells, però també
algunes definicions de conceptes importants per al comerç, altres casos reals o enllaços
per obtenir més informació.

Les temàtiques tractades i resum de les bones pràctiques

El primer apartat (a àmbit temàtic) es titula «Entorn i posicionament del negoci». S’hi poden
trobar les peripècies d’un comerç de tèxtil per tal de sortir endavant, adaptant-se i moder-
nitzant-se, així com un mercat municipal que ha sabut adaptar-se als canvis de l’entorn.

El segon apartat tracta sobre «Aprovisionament i gestió d’estocs» en el comerç, i presen-
tem el cas d’una merceria que ha aprofitat les noves tecnologies per tal de gestionar millor
els seus estocs, uns estocs que poden ser gestionats amb eines informàtiques concebu-
des especialment per al seu sector.

El tercer apartat, «Gestió econòmica i financera del punt de venda», assenyala les oportu-
nitats de la informatització de processos en el sector de l’alimentació per tal de millorar l’e-
ficiència i eficàcia del negoci.

El quart apartat tracta sobre «Marxandatge», i ens apropa a la realitat d’una botiga de
cosmètica per tal de captar l’atenció de la clientela dins de la botiga, a través del disseny
del punt de venda i la distribució d’espais i productes.

El cinquè apartat es refereix a un aspecte fonamental de l’establiment: l’aparador. Dins de
l’àmbit temàtic «Aparadorisme» trobarem el cas d’una òptica que va decidir apostar per
aquest element, com ho va fer i quines són les conseqüències que es desprenen de la
seva decisió.

El sisè apartat tracta sobre un aspecte no menys rellevant en el comerç, la «Comunicació
i publicitat». En aquest cas veurem un exemple divertit de comunicació en una botiga de
roba, que va aprofitar les característiques del seu públic objectiu (gent jove, sense com-
plexos) per realitzar una acció amb impacte.

El setè apartat es refereix a la «Gestió de la clientela», i es presenta un cas molt particular
engegat pel propietari d’una altra botiga de roba, que es va atrevir a contactar directament
amb la seva clientela, a la sortida de l’establiment, per tal de millorar l’oferta i serveis del
seu negoci. 

El vuitè apartat, «Capacitació i habilitats per a la venda i la gestió de personal», ens mos-
tra les accions que va decidir engegar un comerciant del sector tèxtil per tal de facilitar la
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millora dels treballadors i les treballadores del comerç en el seu establiment en un context
de dificultats per trobar personal en el sector comercial.

El novè apartat fa referència a la «Normativa que afecta el sector comercial», i aquí troba-
rem un exemple interessant d’associacionisme implicat en la integració del petit comerç
de nouvinguts al seu territori, que comenten la seva experiència en sensibilització i peda-
gogia sobre l’acompliment de la normativa.

El desè apartat tracta sobre la «Successió a l’empresa familiar», un tema fonamental per a
la continuïtat del negoci davant la jubilació del propietari. En aquest cas, s’exposa l’expe-
riència d’una botiga d’equipament de la llar que fa tres generacions que treballa en el
mateix establiment, i que explica les seves dificultats i possibilitats en aquest procés, les
seves errades i els seus encerts.

L’onzè apartat explica les formes de gestió, els avantatges i la importància de la «Perti-
nença a un centre comercial urbà (CCU)». En aquest cas es va decidir posar dos casos de
bones pràctiques per la rellevància del tema i per la quantitat de casos ben diferents que
es poden trobar. El primer es refereix a la gestió d’un aparcament per part d’una associa-
ció de comerciants, i el segon, a la gestió d’un servei de repartiment a domicili per part d’u-
na associació de paradistes d’un mercat municipal.

El dotzè i darrer cas tracta sobre els «Drets dels consumidors i de les consumidores», ele-
ment que va més enllà de la qüestió normativa i que inclou una sèrie d’accions que es
poden considerar com a servei a la clientela. D’entre aquestes accions destaquem l’apos-
ta d’un ajuntament per fomentar l’accessibilitat als establiments comercials per part de les
persones amb dificultats de mobilitat temporals o permanents.
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Temàtica 1:
Entorn i posicionament del negoci

Subtemàtiques:

1. Objectius de l’empresari/a envers el seu negoci i els canvis a l’entorn
2. Importància de conèixer quin és el nostre producte i/o servei
3. Segmentació del mercat
4. Coneixement de la clientela (públic objectiu). Necessitats
5. Anàlisi de la competència. Tipus de competència
6. Anàlisi DAFO

Fitxa 1 (A). Presentació de la bona pràctica (primer cas)

L’adaptació del comerç a l’entorn

La Neus i el Juanma eren dos germans dedicats, com altres familiars, al negoci del tèxtil.
Concretament, ells comptaven amb una petita fàbrica de punt a Cornellà. A poc a poc,
aquesta fàbrica va anar incorporant un petit negoci de venda al públic a la part de davant.
La Neus i el Juanma es van adonar que dedicar-se al comerç en gènere de punt seria, a la
llarga, més rendible i independent que la fàbrica, en un context d’importació cada vegada
més intens en el sector i amb el qual és molt difícil competir pels preus més reduïts provi-
nents del comerç exterior. 

La dificultat d’aquest pas cap al comerç de venda al detall era que la fàbrica (on també hi
havia l’establiment comercial) estava situada en un lloc poc transitat pels consumidors i per
les consumidores. Aquest fet era especialment perjudicial per al tipus de botiga de què es
tractava, dedicat a la venda de roba per a adults. Així, doncs, va començar la recerca d’un
nou local comercial, i van trobar un espai a una parada exterior del Mercat de Sant Ildefons. 
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L’èxit de la botiga exterior del Mercat de Sant Ildefons els va portar a obrir un segon establi-
ment comercial molt a prop del Mercat. Aquesta vegada la Neus i el Juanma van pensar
que seria interessant ampliar l’oferta comercial i van introduir el gènere de punt per a nens i
nenes. La tercera botiga, al carrer Miranda de Cornellà, va instal·lar-se un temps després,
i en aquesta van incorporar oferta de gènere de punt tant per a adults com per a infants.

Aquest recorregut no va ser fàcil, però la Neus i el Juanma tenien clar que s’havien d’anti-
cipar a una caiguda considerable de la fabricació del gènere de punt en aquest país per
les condicions del comerç internacional. I no només es van anticipar a aquesta realitat,
sinó que, a més, van posar tota la seva dedicació i voluntat per desenvolupar un comerç
modern i atractiu per a la clientela. Quina va ser la seva estratègia per tal de consolidar un
negoci comercial derivat de l’àmbit de la producció?

En primer lloc, tant la Neus com el Juanma van donar molta importància a la formació, i no
només al començament, sinó que per a ells segueix sent, avui en dia, una part important
de la seva estratègia de desenvolupament comercial, com comenta la Neus: «Això no és
gens fàcil quan tens fills, però ens sembla important la formació contínua, i per tant ens ho
combinem totes les vegades que calgui». Així van aprendre informàtica, aparadorisme,
embalatge, marxandatge, etc., i tots aquests coneixements es noten a l’interior de la boti-
ga i a l’aparador, que, per cert, el canvien cada setmana.

Avui en dia, la Neus i el Juanma compten amb una clientela fidel i amb un comerç consoli-
dat. Treballen amb diferents proveïdors per tal de tenir sempre gènere nou i diferent. La Neus
ens comenta que «sempre hem tingut clar que volíem ser una botiga molt especialitzada,
en aquest cas de gènere de punt. Per exemple, molta gent ve a visitar-nos per arreglar
roba de punt, un servei que donem gratuïtament i que és difícil d’aconseguir actualment». 

Aquí tenim una de les claus del seu èxit, però, a més, la Neus destaca: «D’altra banda,
sempre hem apostat per l’associacionisme comercial com un pilar fonamental en la nos-
tra defensa d’interessos. A l’Associació de Comerciants de Cornellà vam fer tots els cur-
sos i vam contribuir al seu desenvolupament com a associació a través de la nostra parti-
cipació activa al llarg d’aquests darrers anys». Sense cap mena de dubte, la Neus i el
Juanma, que avui compten amb tres botigues i quatre persones contractades, han sabut
adaptar-se amb creativitat i astúcia a l’àmbit del comerç. 

Fitxa 1 (B). Presentació de la bona pràctica (segon cas)

Canvis a l’entorn i adaptació dels mercats municipals

La inauguració del nou Mercat Municipal Onze de Setembre de Barberà del Vallès, a mit-
jan gener de 2006, ve acompanyada d’una sèrie de canvis d’adaptació a l’entorn que
suposen un pas important en la modernització dels mercats municipals als nous temps
que corren. El nou Mercat ofereix a les ciutadanes i als ciutadans de Barberà un nou espai
comercial en el qual trobaran el «mercat de sempre», amb setze parades de productes
frescos, complementat amb un supermercat Mercadona i nous establiments que obren
l’edifici cap a l’exterior. El Mercat també té un bar amb obertura a l’exterior i a l’interior, tres
establiments externs per a diferents activitats i un local de 150 m2 amb la previsió
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d’instal·lar-hi una ludoteca o altres opcions comercials que complementin l’oferta global
del centre.

Però, a part de la modernització de les instal·lacions i la imatge del Mercat, també s’in-
clou un procés de reforma interna en l’organització i els serveis oferts als consumidors i
les consumidores. Així, el nou reglament del Mercat incorpora la obligatorietat de les
parades d’obrir de dilluns a dissabte, de nou del matí a nou de la nit. Aquesta idea va
anant madurant durant dos anys, abans d’obrir el nou Mercat, i és el resultat d’un model
de mercat més adaptat als nous hàbits de consum de la clientela actualment. Es tracta,
doncs, de tornar a recuperar la gent jove (i, per tant, en edat de treballar) com a consu-
midora del Mercat, un costum que ha anat disminuint al llarg del temps, en part per la
manca d’adaptació dels mercats municipals al seu entorn. D’altra banda, l’existència
d’un supermercat, amb uns horaris comercials més extensos que els dels mercats muni-
cipals tradicionals, exigeix l’adaptació dels horaris per part de tots els integrants del nou
Mercat. Finalment, no es pot oblidar la importància del Mercat com a dinamitzador del
centre del municipi, fet que obligava, també, a adaptar els horaris comercials.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès va pactar amb els i les paradistes del Mercat un hora-
ri que inclogués el dret de mig dia de descans a la setmana, entre dilluns i dimecres, dies
en què hi ha menys afluència de gent als mercats municipals. També es va pactar que
entre les dues i les cinc de la tarda fos opcional (no obligatori) obrir les parades. La realitat
és que, segons comenta la tècnica de comerç de l’Ajuntament de Barberà, actualment 
no hi ha cap parada que tanqui mig dia entre dilluns i dimecres, i que, d’altra banda, només
hi ha dues parades (d’un total de dinou) que decideixen tancar de dues a cinc de la tarda.
Aquesta decisió es deu, efectivament, a l’augment del volum de negoci que han experi-
mentat les parades des de la nova obertura del Mercat Municipal. Però, a més, l’èxit es
deu a la claredat amb què l’Ajuntament de Barberà del Vallès va comunicar als i les para-
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distes la importància d’adaptar-se als nous horaris comercials des del començament de
la reforma, ja que l’ampliació dels horaris del Mercat va ser un requisit indispensable per a
totes aquelles persones que volguessin entrar en el nou Mercat, i així es va fer constar des
del principi.

Així doncs, en termes generals, les opinions i valoracions que arriben per part tant del
públic, en general, com dels concessionaris i les concessionàries, en particular, és molt
bona des que va obrir el nou Mercat de Barberà. Aquest Mercat és, avui en dia, la princi-
pal locomotora de la zona comercial on està ubicat i atrau una gran quantitat de persones
del municipi.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Del primer cas destaquem la receptivitat per aprendre i, per tant, la importància donada a
la formació contínua. Aquesta actitud els va portar a desenvolupar un negoci comercial fia-
ble i rendible, perquè la capacitat de receptivitat davant els canvis de l’entorn és fonamen-
tal per fer sostenible el negoci.

El convenciment de la Neus i el Juanma de la necessitat d’especialitzar-se, la seva per-
severança en l’intent de consolidació del negoci i la visió corporativa del comerç són
altres elements fonamentals del desenvolupament comercial. Aquests tres elements
també formen part de les claus per adaptar-se a un entorn cada vegada més competitiu. 

Del segon cas destaquem l’adaptació dels horaris comercials, un element fonamental en
la modernització dels mercats municipals tradicionals, així com la sensibilització i comuni-
cació amb paradistes que es van mantenir durant dos anys abans del començament de la
reforma. L’Ajuntament va apostar, des del començament, per una mentalitat renovada i
amb capacitat d’adaptació als nous temps.

Dificultats o errades més freqüents

La sensació de frustració i impotència davant de les dificultats per consolidar el negoci por-
ten, de vegades, a tancar el local abans d’estudiar noves possibilitats d’aprofitament de l’en-
torn. 

La sensació de «soledat» davant la vulnerabilitat dels canvis a l’entorn, que ens obliguen a
prendre partit i apostar per a la renovació i la modernització del negoci. Moltes vegades, des
de les associacions de comerciants es poden fer moltes coses per tal «d’esmorteir» l’impac-
te negatiu que pot tenir un element de l’entorn en un moment donat. De vegades, fins i tot,
l’element negatiu es pot aprofitar i convertir-lo en una oportunitat. Però per a això es neces-
sita estratègia de conjunt en una àrea comercial determinada; és a dir, unió dels comer-
ciants.

El pes dels costums i les dinàmiques de gestió tradicionals dins els mercats municipals, que
de vegades provoca resistències al canvi, al començament de les reformes dels horaris
comercials. 

Una errada freqüent per part dels ajuntaments és no establir com a requisit indispensable
l’ampliació dels horaris comercials davant d’una reforma de mercat municipal. La manca de

16 | Manual de bones pràctiques per als establiments comercials

01 Tematica 1  21x29,7  7/5/07  17:37  Página 16



claredat i aposta per aquest servei, per part dels ajuntaments, fa que moltes vegades es dei-
xi a l’elecció de cada paradista el fet d’ampliar els horaris comercials a les tardes als mercats.
Però aquesta manca d’unió en les decisions d’obertura perjudiquen tots els implicats, ja que
un mercat amb la meitat de les parades tancades és un recinte apagat i amb poca vitalitat.

Altres encerts

Fotos Coll (Serveis Fotogràfics i Digitals) funciona des de 1973 a Terrassa i a Matadepera. En
els darrers quatre anys, el pes de la fotografia digital va passar del 39% el 2002 al 92% el
2006; en molt poc temps, les botigues de fotografia van començar a buidar-se de clientela
per les facilitats tecnològiques per emmagatzemar i veure les pròpies fotografies als ordina-
dors domèstics. Però, davant d’aquesta situació, Manel Coll va saber veure una oportunitat
allà on altres veien un problema. Com? Partint de la base que una empresa petita és més àgil
per adaptar-se als canvis de l’entorn que una gran empresa: en Manel va canviar la imatge
del seu establiment, va oferir nous serveis adaptats a les noves necessitats i va iniciar una
sèrie de promocions que no només li van permetre mantenir la seva clientela, sinó augmen-
tar-la. 

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Neus i Neuseta Mercat Municipal Onze de Setembre
Miranda, 38 Verge de l’Assumpció, s/n
Cornellà de Llobregat Tel. 937 188 102
www.acc-cornella.com/neus Barberà del Vallès

www.bdv.es

Fotos Coll
Cremat, 25 - Terrassa. www.collfoto.com

Ftxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. Objectius de l’empresari/a envers el seu negoci i els canvis a l’entorn

Els objectius que es volen assumir en el negoci són susceptibles de patir canvis i des-
viacions respecte als que inicialment s’havia pensat. Per tant, és molt important que
recullin periòdicament aquelles dades (econòmiques, financeres, etc.) necessàries per
construir els indicadors que li permetin detectar les desviacions que es produeixen en el
seu negoci. 

Els aspectes que va fixar en el seu pla d’empresa (la idea de negoci, l’organització dels
recursos humans, la prestació del servei, el producte o l’estructura econòmica i financera,
etc.) també poden canviar. Avaluï les possibles variacions i valori si es desvien dels objec-
tius que vol assumir per al seu negoci.

És important que vostè es vegi com a empresari, no només com a treballador que prote-
geix el seu lloc de treball. D’aquesta manera tindrà sempre els ulls ben oberts respecte a
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millores que es poden introduir en el comerç (per exemple, nova formació, informatització
de la gestió del negoci, introducció de nous serveis i/o productes per tal de satisfer noves
demandes, etc.) i a la manera de portar-les a terme.

Per tal de millorar l’oferta del seu negoci, aposti per aquests tres eixos estratègics: espe-
cialització (buscant buits al mercat que no estiguin adequadament coberts per les grans
fórmules de distribució), diferenciació (intentant adaptar-se a les necessitats específiques
de cada client) i professionalització (aprenent a gestionar el seu establiment amb criteris
empresarials).

No subestimi la seva capacitat per renovar-se i adaptar-se als nous hàbits de consum, de
vegades petits canvis poden suposar grans progressos.

2. Importància de conèixer quin és el nostre producte i/o servei

Tingui en compte que conèixer en detall totes les característiques tècniques, funcionals i
comercials del producte o servei que està oferint l’ajudarà a dissenyar estratègies comer-
cials més adequades als problemes lligats a la seva activitat i li facilitarà l’elaboració d’uns
arguments de venda molt precisos.

El seu producte i/o servei no només genera uns beneficis i uns costos monetaris a la clien-
tela. Podrà millorar els beneficis que obtenen els seus clients si ofereix altres factors no
materials (la qualitat en el tracte i el servei, el preu, l’aparador, la promoció, etc.).

Tingui present que, moltes vegades, una oferta poc definida o mal estructurada pot
desembocar en conseqüències negatives per a la viabilitat i l’èxit de l’empresa. 

3. Segmentació del mercat

La segmentació és un procés de divisió del mercat en subgrups homogenis, a fi de dur a
terme una estratègia comercial, diferenciada o no, per a cadascun d’ells, que permeti
satisfer de manera més efectiva les seves necessitats i aconseguir els objectius comercials
de l’empresa.

Procuri establir mecanismes que tinguin en compte la realitat diversa de les persones que
componen el mercat en el qual opera el seu negoci.

Precisament, la segmentació de mercat posa de manifest aquestes diferències de carac-
terístiques i necessitats i permet conèixer quines són les més rellevants. Així, podrà pro-
posar una oferta diferenciada a cadascun dels grups de consumidors que presentin
característiques o necessitats diferents. 

Pot segmentar el seu mercat fixant preus diferents, impulsant promocions, fent servir mit-
jans de distribució per a diferents grups de clients, de manera que satisfacin millor les
seves necessitats específiques. 

De vegades no hi ha informació suficient sobre el mercat en el qual s’està operant. Vostè
pot elaborar un estudi de mercat per tal de conèixer aspectes com ara els productes que
necessita cada client, perquè els compren i com ho fan, o bé on i quan els compren. Això
l’ajudarà a segmentar el seu mercat.
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Si el seu comerç és petit i/o no disposa de recursos per elaborar un estudi de mercat, pot
dissenyar qüestionaris que s’adjuntin als seus productes, preguntant per la qualitat que
se’n percep, per les qüestions que es millorarien, etc. Per tal d’obtenir el major nombre de
respostes possibles, faci promocions o sorteigs.

4. Coneixement de la clientela (públic objectiu). Necessitats

El seu públic objectiu és el públic al qual s’està dirigint. Per tant, el funcionament del seu
comerç està molt lligat al coneixement de la seva clientela i de les seves preferències i
necessitats. Tingui-les molt present en tot moment.

Aprofiti la informació que li dóna el mercat al qual es dirigeix per obtenir informació de les
necessitats de la seva clientela.

Cal conèixer perfectament en quin rang s’enquadra el producte que s’ofereix (si és de pri-
mera necessitat, béns necessaris o simplement béns de luxe), perquè això condicionarà
les possibilitats de comercialització.

Si diferencia la clientela segons el tipus de comprador, el tipus de producte o el tipus de
competidors, podrà conèixer de manera desagregada els seus clients o públic objectiu.

5. Anàlisi de la competència. Tipus de competència

Per tal d’identificar la seva competència, posi’s en el lloc de la seva clientela. Així, pot inda-
gar amb quins establiments comparen el seu, on compren habitualment els productes o
serveis que pertanyen a la mateixa categoria que comercialitza la seva empresa, per què
compren en els altres establiments, què ofereixen aquests, quina és la imatge que tenen
d’aquestes empreses i la que tenen de la seva, etc. 

Tingui present que les persones estableixen les seves zones de compra segons el temps
que tarden a arribar als establiments. D’aquesta manera, un establiment pot determinar
diferents «nivells» de zona d’influència. Així, pot distingir entre la zona 1 (a cinc minuts de
l’establiment), la zona 2 (a deu minuts), la zona 3 (a quinze minuts) i la zona 4 (a vint
minuts). 

Tingui en compte, també, una altra variable en la definició de la zona d’influència: com
major sigui la freqüència de compra dels productes o serveis, menor serà el desplaçament
que realitzi la clientela.

La vertadera competència entre empreses que venen el mateix tipus de productes es pro-
dueix entre els establiments situats a la zona 1 i 2 d’influència. Però, a més, s’ha de pren-
dre en consideració l’atracció que poden tenir les grans superfícies.

Tingui present, a més, que el poder d’atracció geogràfic d’una gran superfície minorista és
directament proporcional a la seva superfície de venda, la varietat dels productes oferts,
els nivells de preus i les inversions que realitza en activitats promocionals. 

Pot fer una avaluació comparativa de les fortaleses i debilitats dels competidors i de l’em-
presa: esmentar els punts dèbils dels competidors, els punts en els quals els competidors
són més forts que el seu negoci, i les oportunitats de creixement derivades dels punts
anteriors.
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6. Anàlisi DAFO

Recordi que una anàlisi DAFO respon a les sigles de debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats. Aquesta anàlisi l’ajudarà a determinar les estratègies o actuacions que ha de
portar a terme per tal de millorar aquells elements més crítics del seu comerç.

• Una debilitat o punt feble és una limitació, un defecte o una inconsistència que cons-
titueix ja un obstacle per aconseguir el model desitjat.

• Per amenaça s’entén una circumstància o situació de fora del sector, desfavorable
per implantar el model. També inclou aquelles circumstàncies internes del sector que,
a mitjà termini, poden obstaculitzar-ne la consecució. 

• Una fortalesa o punt fort del sector és un element favorable intern per a la consecu-
ció del model desitjat: pot consistir en una situació o un recurs en condicions de ser
utilitzat per assolir algun aspecte del model.

• Una oportunitat és una circumstància o situació externa que és potencialment favo-
rable per assolir el model. També inclou aquelles situacions o recursos interns que, a
mitjà termini, poden ser utilitzats a favor d’aquest model.

Per tal d’elaborar una anàlisi DAFO, ha d’analitzar les fortaleses i debilitats de l’empresa en
diferents àmbits relacionats amb l’estructura empresarial i el producte o servei. Així mateix,
les oportunitats i les amenaces de l’entorn poden referir-se al mercat, al sector, a la com-
petència, etc.

Si el quadre DAFO està format per molts elements, pot jerarquitzar-los donant valors
numèrics a cadascun dels elements.
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Temàtica 2:
Aprovisionament i gestió d’estocs

Subtemàtiques:

1. Planificació i previsió de compra
2. Selecció de proveïdors. Avaluació d’ofertes (cost, preu i qualitat)
3. El contracte de compravenda. Garanties
4. Cost total de l’aprovisionament. Rendibilitat de la compra
5. Gestió d’estocs. Rotació
6. Compres conjuntes

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

La gestió informatitzada dels estocs

En Josep té una merceria i fa un any va decidir fer una reforma per tal d’augmentar l’espai
disponible dins la botiga. Va ser en aquell moment quan en Josep va decidir fer un esforç
més i adaptar els mecanismes de gestió del negoci mitjançant programes informàtics.

Així doncs, va contactar amb una empresa que feia programes informàtics adaptats a les
necessitats especials del ram tèxtil. En Josep va comprar les eines informàtiques necessà-
ries per instal·lar el programari i, en molt poc temps, va començar a gestionar tota la boti-
ga de manera informatitzada.

Amb aquest programa, en Josep pot fer un munt de coses associades a la comptabilitat i
la gestió d’estocs de l’empresa. Entre altres coses, el programari permet:
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• Visualitzar els estocs d’una botiga. 

• Visualitzar els estocs de la mercaderia de totes les botigues d’un sol cop d’ull inclo-
ent-hi la mercaderia al magatzem de cada botiga. 

• Realitzar un control de la mercaderia que hi ha a la botiga mitjançant captura per codi
de barres o per ODM (Oracle Data Mining).

• Regularitzar la mercaderia quan l’estoc no concorda amb el real, a causa de robato-
ris, deterioraments, etc.

• Saber en qualsevol data l’import i les quantitats de la mercaderia disponible a totes
les botigues (o a la botiga) o a aquelles que siguin seleccionades, incloent-hi qualse-
vol data anterior.

A més, en Josep pot:

• Incorporar la fotografia de l’article seleccionat.

• Incorporar un nombre il·limitat de colors i fins a un màxim de vint talles, definibles per
ell mateix per a cada article, sense que sigui necessària la codificació de cada color i
talla, ja que una referència única per a cada talla és suficient per elaborar la codifica-
ció de tot el magatzem. 

• Desglossar totes les existències individualment per a cada article. En aquest cas, és
possible controlar colors i talles de cadascuna de les referències definides, així com
l’agrupació d’articles per temporada, família, secció i tendència. 

• Veure el perfil dels usuaris i fer un seguiment constant de la clientela.

• Obtenir estadístiques d’entrada i de sortida de mercaderies, tant en unitats com en
imports.

• Obtenir estadístiques sobre marges i beneficis.

• Fer un històric de vendes i compres efectuades.

• Fer càlculs automàtics de preus de rebaixes i liquidacions.

• Gestionar les ofertes.

• Configurar l’etiquetatge de codi de barres de manera personalitzada.

En definitiva, en Josep creu que aquesta modernització tecnològica de la seva merceria li
permet tenir un control molt més rigoròs de la seva mercaderia i dels beneficis derivats de
les vendes.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

La informatització dels estocs és una manera excel·lent de saber en tot moment les existèn-
cies que es tenen i, per tant, la necessitat de fer una nova demanda. Associat a aquesta
gestió, es pot tenir molt present els articles més i menys venuts, i establir ofertes per als arti-
cles dels quals ens volem desprendre. Finalment, també és molt interessant saber quin
tipus de client compra cada article, per tal d’adaptar-se més acuradament a la clientela.

És molt interessant buscar, com ha fet en Josep, programes específics per a la ges-
tió de la botiga en el ram (en aquest cas, el tèxtil), perquè això permet tenir preestablertes
una sèrie d’opcions informàtiques que faciliten el procés de gestió dins el sector.
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Dificultats o errades més freqüents

Dificultats per veure la necessitat real de fer una gestió dels estocs sistematitzada.

Manca de sensibilització entre comerciants per tal de fer inversions en informàtica i per
veure les facilitats i la conveniència d’aquests tipus de programes informàtics.

Dificultats per mantenir l’equilibri dels estocs i de calcular el cost dels estocs.

Compra de mercaderies als proveïdors sense comptar amb les possibilitats de venda real a
la botiga. Aquest fet es produeix moltes vegades per l’acceptació d’ofertes que ofereixen els
proveïdors en la compra de mercaderies i per la manca de coneixement suficient dels pro-
ductes que interessen a la clientela.

Si els proveïdors de compra són únics i els comerciants depenen totalment d’ells, això pot
provocar poca flexibilitat, preus més cars i risc elevat en la gestió de les compres. 

Manca d’utilització d’indicadors d’evolució de la gestió de les compres (mesura del cost,
servei i qualitat).

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Merceria Jana

Josep Miguel, 6

Sabadell

Tel. 937 103 582

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. Planificació i previsió de compra

Prèviament a la planificació de les compres, tingui en compte la previsió de la demanda,
explicada en l’apartat anterior. 

Una vegada establerts els objectius de vendes, fixi la quantitat de producte que vol com-
prar, així com els volums segons cada període determinat de temps. Per exemple, per a
una botiga de torrons, no necessitarà el mateix volum de compres per Nadal que el mes
de juliol. 

Fixi criteris objectius en la planificació de les compres, a partir dels quals s’iniciaran les
ordres de compra de nous productes. Per norma general, es fixa un horitzó temporal per
anar realitzant les comandes, de tal manera que el comerç sempre tingui a disposició una
quantitat mínima de producte en estoc per a la venda. Una bona recomanació és fer la
previsió setmanalment.

Una altra de les alternatives és fixar estocs mínims a partir dels quals es realitzen les ordres
de compra. Mitjançant el càlcul entre vendes mitjanes, estoc de productes en magatzem i
terminis de lliurament dels proveïdors, es pot fixar la periodificació de les compres. 
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Tingui present que l’estoc final ha de ser l’estoc de seguretat que es necessita per al perí-
ode següent. Per tant, per constituir l’estoc final s’ha de realitzar una previsió de quines
seran les vendes del període següent. 

Per tal d’establir la previsió de compres, només s’ha d’aplicar la fórmula següent: estoc
inicial del període + vendes previstes del període - estoc final de seguretat previst del
període. Per exemple, al principi de la setmana un comerciant preveu que les vendes
d’aquesta setmana seran de 10.000 € (o 500 articles) i estima que necessitarà tenir
6.000 € al final de la setmana (o 300 articles) en estoc per fer front a les vendes de la
setmana següent. Com que sap que actualment té un estoc de 5.000 € (o 250 articles),
la seva previsió de compra per a la setmana següent serà de: 5.000 € + 10.000 €

– 6.000 € = 9.000 €.

2. Selecció de proveïdors. Avaluació d’ofertes (cost, preu i qualitat)

Abans de seleccionar els seus proveïdors, consideri els criteris d’avaluació següents:

• Logístics: valoració de terminis de lliurament, possibilitat de fer comandes obertes,
volums mínims per comanda, etc. 

• Qualitat: tenint en compte les especificacions i característiques tècniques dels pro-
ductes subministrats i la seva adequació a les exigències de qualitat fixades. 

• Econòmics: es poden valorar aspectes com ara condicions de pagament, costos
totals de compra, contractes de col·laboració, etc. 

• Estratègics: en aquest cas, es té en compte el grau d’importància de cada producte
en el conjunt de l’activitat comercial, relacionant la disponibilitat i la importància per a
cada cas. 

3. El contracte de compravenda. Garanties

A l’hora de negociar les condicions del contracte amb els proveïdors, haurà de fixar unes
condicions de compra per a cada comanda en particular. 

En canvi, per a compres de reposició, usualment es fixa un acord global i uniforme que
restarà vigent al llarg del període establert. En aquest cas, els terminis són estàndards i
han estat establerts amb anterioritat.

Asseguri’s que en les condicions i terminis de la compra s’hagin inclòs els elements
següents:

• Data de distribució

• Quantitat de la compra efectuada

• Preu

• Descomptes

• Forma de subministrament

• Terminis de titularitat

Fixi’s quina d’aquestes tres estratègies de negociació segueixen els proveïdors, així podrà
actuar en conseqüència: 
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• Lliure competència: es dóna quan el proveïdor no està disposat al fet que es discu-
teixi el cost. En aquest cas, se selecciona aquell que més convingui, prioritzant el preu
per damunt de tot. Aquesta estratègia determina clarament els costos, però no asse-
gura una relació a llarg termini. A més, en aquesta situació el poder de decisió i de
força recau sobre el proveïdor. 

• Preu de mercat: en aquest cas hi ha un preu de tarifa publicada. No hi ha negociació
possible, ja que hi ha dependència de mercats organitzats. 

• Preu de cost: hi ha una negociació mútua. El preu ve donat pel cost dels materials,
mà d’obra, royalties, patents, tecnologia, costs financers associats, amortitzacions,
etc. Aquesta estratègia requereix que el proveïdor indiqui la seva posició financera.
Normalment, s’accepta una salvaguarda d’adequació als increments de l’índex
general de preus. 

Es poden combinar totes tres o dues de les estratègies de manera simultània, així com
mantenir acords amb diferents proveïdors amb la finalitat de poder revisar aspectes de
costos, i permetre un coneixement i un desenvolupament de la relació. 

Intenti mantenir relacions amb un nombre limitat de proveïdors.

Estableixi relacions de manera estable i a llarg termini.

Limiti, en la mesura del possible, els canvis de proveïdors. 

Estableixi una classificació fonamentada en el cost total i no pas en el preu de compra. 

En la mesura de les possibilitats, col·labori amb ells amb l’objectiu de fer els seus proces-
sos més barats i fiables.

Generi i mantingui actualitzada una base de dades dels proveïdors (de manera que pugui
cercar i classificar els proveïdors depenent dels béns que produeixin) que pugui servir de
referència en la cerca de nous proveïdors per a nous productes.

Defineixi el procés de control de qualitat en les recepcions dels productes adquirits segons
els conceptes següents: tipus de control (mostra representativa, exhaustiu) depenent 
del tipus de compra i del seu pes econòmic, responsable i executor del procés, ubicació del
lloc físic on es durà a terme el control (taller intern o extern, a casa del proveïdor) i proce-
diments d’obtenció de dades.

4. Cost total de l’aprovisionament. Rendibilitat de la compra

De manera detallada, tingui molt present que l’aprovisionament té els costos següents: 

• Costos unitaris del producte: és el preu de compra de cada producte, és el cost prin-
cipal, però no cal oblidar la resta de costos que es generen en el procés de compra. 

• Costos de comanda: aquells costos que es generen en la realització de la comanda.
Costos com ara les trucades, la gestió administrativa, el temps dedicat, etc. 

• Costos de manteniment de l’estoc: els costos relacionats amb l’emmagatzematge
dels productes prèviament a la seva venda. Poden ser costos administratius i de per-
sonal, operatius, d’espai, de cost d’oportunitat, financers, etc. 
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• Costos de trencament d’estocs: els costos que es generen en el moment en què el
comerç es queda sense existències per a la venda i, per tant, no pot fer front a la
demanda dels seus clients, d’aquí el cost de no vendre. 

És molt apropiat realitzar un càlcul de la rendibilitat de cada compra de producte destinat a
la venda per conèixer en tot moment quina és la seva contribució als guanys de l’empresa. 

Tingui present que no sempre aquells productes que tenen un marge brut comercial més
elevat són els més rendibles. Per tal de calcular la rendibilitat de la compra o la contribució
de cada producte al benefici cal tenir en compte diversos aspectes:

• El guany brut: el benefici derivat de la diferència entre el preu de compra i el preu de
venda de cada producte.

• La rotació: quina és la sortida de cada producte en unitats per setmana, per 
exemple.

5. Gestió d’estocs. Rotació

Si el seu comerç té costos d’emmagatzematge baixos, costos de comanda elevats o aug-
ments esperats dels preus d’adquisició del producte, fixi un índex màxim d’estocs d’e-
xistències, a partir del qual no és aconsellable augmentar-lo, per tal de no incidir en uns
costos excessius. 

Per contra, si els costos d’emmagatzematge del seu negoci són elevats, els costos de
comanda són baixos, la demanda dels productes és estable, els proveïdors són de con-
fiança, no hi ha avantatges importants o s’espera que baixin els preus, estableixi un índex
d’estoc mínim o de seguretat.

Cal tenir sempre en compte els terminis de lliurament del proveïdor, per evitar caure per
sota de l’estoc de seguretat. En aquest sentit, és adient utilitzar mètodes de volum òptim
de comanda i periodificació òptima. 

Igualment, és important utilitzar algun mètode específic de classificació de les existències,
de tal manera que s’optimitzi el pas cap al comerç i es redueixin els costos d’emmagatze-
matge. Els articles es poden classificar per la seva semblança, per l’origen, per l’ús o tipus
de consumidor. 

Així mateix, també pot utilitzar l’anomenat model ABC per a la gestió d’estocs, que agru-
pa les existències en tres categories, d’acord amb la seva importància per a l’activitat del
comerç. Les existències de categoria A són les més importants i representen, aproxima-
dament, el 20% de l’estoc, però aporten entre el 60% i el 80% del valor. Les existències
de categoria B són menys rellevants i se solen situar al voltant del 30%, però només
representen entre el 10% i el 20% del valor. Finalment, les existències de la categoria C
són les menys importants de totes i representen el 50%, però només entre el 5% i el 10%
del valor. 

6. Compres conjuntes

La compra conjunta, en fer comandes d’un major volum de producte, li permetrà aconse-
guir descomptes importants en la compra i disminuir, així, els costos d’adquisició. 
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En cap cas la compra conjunta no ha de significar la pèrdua d’autonomia de cada comerç
o implicacions de capital. 

Algunes de les fórmules per realitzar compres conjuntes poden ser constituir centrals de
compres, acords comercials, consorcis, empreses conjuntes o simples acords informals. 

Més enllà de les compres conjuntes, una altra opció que pot tenir en compte per estalviar
costos i optimitzar el procés és la gestió conjunta d’estocs. Consisteix a posar en comú
els estocs d’existències i establir els indicadors de control com ara l’estoc màxim, l’estoc
de seguretat o el punt de comanda basant-se en la suma de les existències de tots els
comerços que cooperen. Posem-ne un exemple: les demandes per a un determinat perí-
ode per a quatre empreses són, respectivament, de 900, 800, 750 i 600 unitats i es poden
considerar homogènies en el temps. Els costos d’una ordre de compra són de 5.000 €
per comanda. Els costos de possessió són de 20 € per unitat i període. Si les quatre
empreses decideixen constituir un centre logístic comú, la demanda conjunta per període
és de 3.050 unitats i el cost total serà de quasi la meitat del que suposaria si cadascú com-
prés de manera independent. A més, la gestió comuna dels estocs suposaria la reducció
del nombre mitjà d’unitats en estocs. Quan actuen de manera independent, l’estoc mitjà
és de 390 unitats, mentre que amb una política de gestió conjunta és de 195 unitats. 

Òbviament, es recomana aquesta gestió conjunta dels estocs només en el cas de
comerços amb similituds, que pertanyin al mateix sector o realitzin les mateixes activitats,
de manera que tinguin necessitats semblants. 
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Temàtica 3:
Gestió econòmica i financera del punt de venda

Subtemàtiques:

1. Càlcul de costos i càlcul de marge
2. Fixació dels preus
3. Factors que condicionen el preu
4. Estratègies de preus
5. Punt d’equilibri
6. Situació financera
7. Fonts de finançament externes i internes. Negociació amb entitats financeres
8. Tècniques de previsió de tresoreria, previsió de cobraments i pagaments

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

La gestió informatitzada dels comptes del negoci

Servifruit és una empresa detallista de venda de fruites i verdures que es va crear el 1997.
A més d’aquests productes, complementa la seva mercaderia principal amb la venda
d’ous, pastes fresques, conserves i olives a granel, malgrat que aquests darrers productes
suposen un percentatge molt petit sobre el total. Actualment compta amb vint-i-un cen-
tres (franquícies i botigues pròpies) als quals proveeixen d’aquests productes alimentaris. 

L’empresa va anar creixent molt ràpidament fins que el sistema de comptabilitat per botiga,
amb l’única eina de la bàscula per codis, va fer molt difícil la gestió del negoci. Així, l’any
2001, en José Miguel va contactar amb una empresa d’informàtica per tal d’informatitzar la
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gestió econòmica i financera del negoci. En aquell moment, només hi havia una eina infor-
matitzada estàndard al mercat, fet pel qual en José Miguel i l’empresa informàtica van
plantejar una adaptació del programa informàtic especialitzada per al sector de l’alimentació.

Bàsicament, en José Miguel es trobava amb una dificultat particular per utilitzar l’eina
estàndard informatitzada (destinada especialment a forns de pa, amb una variabilitat de
productes molt limitada): la codificació de la mercaderia, ja que estem parlant de 700 o
800 productes. Per tant, els programes informàtics existents per a la gestió financera del
negoci no podien assumir aquesta quantitat tan gran de productes. A més, el fet que la
mercaderia no es pogués codificar per codis numèrics dificultava encara més el procés.

D’altra banda, aquesta variabilitat provocava la necessitat de formar els dependents de les
botigues sobre el codi de cadascun dels productes venuts. Si a aquest fet s’afegeix la gran
rotació de personal que normalment hi ha en aquest sector del comerç, estem parlant d’u-
na formació quasi contínua al personal per tal de saber cobrar els productes venuts. Així
va sorgir la idea d’incorporar no només la capacitat del programa per incloure una gran
quantitat de productes diferents, sinó una fotografia de cada producte amb pantalla tàctil
des de la qual es pogués seleccionar l’aliment venut.

Actualment, l’empresa Servifruit pot realitzar amb agilitat una sèrie d’aspectes molt impor-
tants relacionats amb la gestió econòmica i financera. En primer lloc, la formació de les per-
sones que se situen a les caixes enregistradores és de màxim deu dies. En segon lloc, la
gestió burocràtica del negoci avui és molt més àgil (per exemple, la gestió de les comandes
via aquesta eina informàtica, en comptes de fer-ho via telefònica o per fax, com es feia
abans d’utilitzar-la). En tercer lloc, aquesta eina soluciona amb rapidesa una altra dificultat
pròpia del sector de l’alimentació: la variabilitat dels preus. Cada dia s’han de canviar preus
d’almenys deu o quinze productes i amb l’automatització es pot fer fàcilment i al mateix
temps a totes les botigues. Finalment, avui en dia es fa molt més fàcil l’obtenció d’informa-
ció de cada botiga (per exemple, històries de vendes o de comandes de cada botiga).

En José Miguel reflexiona sobre les característiques del programa informàtic i aprofitem per
preguntar-li si creu que aquest programa només és interessant per a empreses mitjanes o
grans i amb més d’una botiga. Ell respon: «Actualment, el 90% de les fruiteries treballa amb
el sistema de bàscules per codis. Jo crec que la informatització del negoci pot ser igualment
interessant per a qualsevol botiga petita. D’això, me n’adono cada vegada que tinc un pro-
blema informàtic en alguna de les botigues, perquè és quan se’m fa una muntanya tornar al
sistema anterior durant uns dies. D’altra banda, el cost dels equips informàtics és igual o
més econòmic que les bàscules de sempre, sembla que sigui molt més car, però no és així!
Avui en dia els equips informàtics són molt més barats que abans. I quant al programari,
com que ja és un programa acabat i especialitzat, és molt assequible per al petit comerç».

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Renovar les instal·lacions per tal de facilitar processos.

No haver tingut por davant les eines informàtiques, que aporten agilitat i augmenten l’efi-
ciència en la gestió econòmica i financera.

Haver adaptat l’eina existent amb l’ajuda d’una empresa informàtica per tal de resoldre
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totes les dificultats pròpies del sector de l’empresa.

Dificultats o errades més freqüents

Creure que en un comerç de petites dimensions la informatització de la gestió econòmica i
financera resulta més un problema que no pas una eina de treball eficaç.

En molts dels petits comerços no se sol fer una anàlisi econòmica i financera. Moltes vega-
des no se sap realitzar els càlculs bàsics de costos i del marge, o fixar el preu segons totes
les variables que estan influint en el cost dels productes.

Tampoc no es fa un pla econòmic i financer, la qual cosa de vegades provoca la impos-
sibilitat de saber el benefici net que suposa el comerç. Aquesta situació d’indefinició 
també provoca que no es tingui clar les inversions que es podrien fer en un moment de-
terminat per millorar el comerç i les repercussions financeres que podria tenir aquesta
inversió.

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Servifruit

Longitudinal Nueve, 65

Zona Franca de Barcelona

Tel. 932 626 354

www.servifruit.com

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. Càlcul de costos i càlcul de marge 

El càlcul dels costos i del marge brut ha de permetre, d’una banda, poder fixar d’una
manera més correcta els preus de venda dels productes, i de l’altra, realitzar el càlcul del
punt mort que dóna una idea sobre la viabilitat del comerç. Concretament, el punt mort és
el volum de vendes que cal aconseguir per cobrir tots els costos. Si no hi ha mercat sufi-
cient per arribar al punt mort, llavors la idea empresarial no és viable.

Per fixar el preu objectiu de venda d’un producte primerament s’ha de determinar quin és
el seu preu de cost. 

La determinació del preu de cost d’un producte es pot realitzar a través de l’anàlisi
d’aspectes com ara el preu de compra al proveïdor, les comissions de venda, el transport,
les assegurances, els aranzels, les taxes, els impostos, etc. 

A partir del càlcul del cost unitari, es fixa el marge brut comercial, és a dir, el valor
econòmic en què es pretén incrementar el cost per tal d’obtenir un benefici de cada ven-
da. Per explicar el significat de marge, imaginem que habitualment una empresa ven per
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50 euros un producte que compra per 25 euros i que, a més, paga una comissió de 
5 euros al venedor per cada producte venut.

Si al preu de venda del producte se li resten els costos variables del producte (per exem-
ple, el cost de compra del producte i la comissió del venedor; és a dir, tots aquells costos
que varien quan el volum de vendes varia), obtenim l’anomenat marge brut comercial
nominal (MBn), que és de 20 euros per cada producte venut. Amb els marges de la ven-
da dels seus productes, l’empresa haurà d’afrontar els costos fixos.

MBn = preu venda públic - costos variables unitaris

Si es divideix el marge brut comercial nominal pel preu del producte i multipliquem aques-
ta divisió per 100, s’obté l’anomenat marge brut comercial percentual que, en aquest
exemple, és del 40%.

Consideri que hi ha elements que poden fer disminuir el seu marge, com per exemple la
utilització de la targeta per part del client (necessària) i errades de gestió (com ara
descomptes incorrectes, devolucions errònies, marge sobre cost, no control de les mer-
caderies lliurades, etc.)

2. Fixació dels preus

Vostè pot fixar els preus segons el cost: consisteix a agregar un determinat marge comercial
al preu de cost del producte. Per exemple, si una barra de pa té un cost de 0,20 euros,
afegint un marge comercial de 0,30 euros obtenim un preu de venda de 0,50 euros. 

També pot tenir en compte la demanda: el preu de venda fluctuarà d’acord amb la varia-
bilitat de la demanda. És a dir, el preu augmentarà com més gran sigui la demanda del pro-
ducte, i al revés, però també disminuirà si augmenta l’oferta. Per exemple, és el cas dels
preus que s’estableixen en el llançament de productes tecnològics innovadors de gran
consum com ara els reproductors de DVD. 

Finalment, pot tenir en compte la competència: el preu es fixa d’acord amb els preus de
venda de la competència, i se situen a nivells semblants. A més, aquesta opció requereix
un coneixement profund de les característiques i les polítiques comercials de la com-
petència. 

3. Factors que condicionen el preu

A més del preu de compra i els costos fixos i variables del comerç, tingui present que la
naturalesa del mercat on opera el comerç i on s’emmarquen els seus productes pot condi-
cionar el preu (que s’acabarà ajustant al nombre de competidors i demandants).

Tingui també en compte que, tant a escala local, nacional com internacional, aspectes
com ara la política econòmica i monetària, la conjuntura dels cicles econòmics, l’índex
d’importacions i exportacions o el clima social i polític poden afectar els preus dels seus
productes. 

El preu d’aquells productes que poden cobrir les mateixes necessitats poden influir sobre
el preu del producte.
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Així mateix, el creixement del consum del producte, les previsions de caiguda en la
demanda o la simple evolució observada també poden ser determinants per a la fixació
dels preus. 

4. Estratègies de preus

Vostè pot fixar preus baixos per fer-se conèixer i tractar d’obtenir part del mercat de
manera més ràpida. Un cop obtingut l’efecte desitjat, s’han de corregir per recuperar 
el marge comercial. Aquests productes s’anomenen productes ganxo. Així mateix, pot
fixar un preu de llançament, com a mètode promocional, per tal de captar una part del
mercat i tractar de fidelitzar-la posteriorment.

Si el que busca és generar un efecte psicològic en el comprador o la compradora, perquè
sembli que són més baixos o més atractius, utilitzi preus imparells del tipus 99 o 95.

5. Punt d’equilibri

Analitzi la rendibilitat de l’empresa a través del càlcul del punt d’equilibri, també conegut
com a punt mort. El punt d’equilibri es pot definir com aquell volum de vendes necessari
per cobrir els costos o, d’acord amb una altra visió, el volum de vendes a partir del qual
s’obtenen beneficis. 

El càlcul del punt d’equilibri exigeix el coneixement dels costos fixos i variables en què pre-
visiblement s’incorrerà, així com del preu de venda dels productes oferts. 

Així mateix, hi ha diferents maneres de calcular el punt d’equilibri, ja sigui en termes de
volums (unitats que cal vendre per igualar costos i ingressos) o en termes de facturació
(euros que cal facturar per igualar costos i ingressos). 

Per calcular el punt d’equilibri per unitats (PE) faci 

Punt dequilibri = 
Costos fixos

= X unitats
Preu – Cost variable unitari

on el preu menys el cost variable unitari és el marge de cada unitat. 

6. Situació financera

Desenvolupi un pla econòmic i financer que faciliti l’anàlisi sobre qüestions com ara la
rendibilitat de l’empresa, el funcionament econòmic, els resultats o la recerca dels recur-
sos més adients per portar a terme totes aquelles accions previstes. 

Per tal d’elaborar de la manera més correcta el pla econòmic i financer, porti sempre una
comptabilitat correcta, és a dir, disposi d’un sistema comptable que reflecteixi tots els fets
econòmics que tenen lloc a l’empresa. En aquest sentit:

• Elabori un balanç de situació i del compte de resultats. 

• Faci una correcta imputació dels costos a les respectives àrees que els originen.

• Acumuli amb les altres eines comentades tota la informació necessària per analitzar
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els fets econòmics i comptables ocorreguts, rellevants per realitzar previsions i pres-
supostos. 

Utilitzi el compte de resultats com a eina fonamental per indicar la previsió, en periodifica-
cions setmanals, mensuals, trimestrals, etc., del benefici generat pel negoci i calculat com
a diferència entre els ingressos i les despeses durant un període, independentment de les
dates de cobrament o pagament dels uns i les altres.

Un balanç de situació reflecteix la situació patrimonial de l’empresa, és a dir, quins són els
béns i drets de valor econòmic que posseeix l’empresa i quines són les seves obligacions,
en un moment determinat. 

En canvi, el compte de resultats i el pla de tresoreria reflecteixen els canvis experimen-
tats en el patrimoni empresarial durant un període determinat.

7. Fonts de finançament externes i internes. Negociació amb entitats financeres

Si vol demanar un crèdit a alguna entitat financera, encarregui’s primer de fer una anàlisi
econòmica: és a dir, determini la capacitat teòrica de generar diners i defineixi les possibi-
litats de devolució del deute de manera anual.

A més, abans de demanar finançament a aquestes entitats, haurà de realitzar una anàlisi
financera: és a dir, determinar les inversions necessàries durant l’any, definir el tipus de
necessitat (permanent o transitòria) i establir el marc de la presa de decisions sobre
finançament.

Generalment, les fonts de finançament es poden classificar entre fonts de finançament
externes i internes, és a dir, segons la naturalesa del creditor, sigui a través de persones o
empreses alienes a l’empresa o a través dels seus socis o amb recursos propis d’altra mena. 

Per a la negociació de qualsevol tipus de finançament amb entitats de crèdit, cal tenir en
compte una sèrie d’aspectes que hi influeixen i que poden determinar millors o pitjors
condicions de finançament. 

En la negociació, a més de la figura de l’entitat de crèdit, hi entren el mateix demandant,
així com la figura d’un avalador. També cal tenir en compte aspectes com ara el tipus d’in-
terès que s’ofereix, si és fix o variable, i les despeses relacionades, com ara comissions
d’obertura o d’estudi, entre d’altres. 

Els instruments que es poden utilitzar per tal d’obtenir finançament són: el préstec a curt
termini (inversions puntuals de poc import), el compte de crèdit (recomanat per a neces-
sitats transitòries, com ara pics de tresoreria), la confirmació (dóna la possibilitat de
finançament dels pagaments a proveïdors), el facturatge (per a petites i mitjanes empreses
que facturen a grans empreses i a les administracions públiques, i les condicions de paga-
ment són a curt termini), el préstec a llarg termini (instrument per a finançament de béns
d’inversió en material immobilitzat, el lísing (per a l’adquisició de béns mobles o immo-
bles de llarg termini) i el rènting (per a la compra de transport, maquinària i/o recursos 
informàtics). 

8. Tècniques de previsió de tresoreria, previsió de cobraments i pagaments
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El pla de tresoreria reflecteix tot el moviment de diners que entren i surten de l’empresa.
Indica els diners necessaris per pagar les factures i la seva procedència.

El pla de tresoreria inclou les entrades i sortides de diners, a fi de detectar diferències positives
o negatives de numerari, conegudes correntment com a superàvit o dèficit de tresoreria. 

La periodicitat amb què són captades aquestes diferències financeres il·lustren fidelment
la gestió del pròxim any, la qual cosa obliga a prendre mesures amb antelació suficient per
corregir els desfasaments entre cobraments i pagaments.

Recordi que el pla de tresoreria ha d’aconseguir: 

• Ser suficientment complet, que tingui en compte tots els possibles moviments de
cobrament i pagament.

• Una coordinació perfecta amb el balanç de situació previsional i el compte de resul-
tats també previsional. Els tres documents han de ser plenament coherents, amb
dependència els uns dels altres. 

• Una presentació clara, amb una ordenació concreta. Aquesta classificació ha d’as-
semblar-se com més millor a la utilitzada en el compte de resultats. 

Els cobraments inclouen caixa, talons i rebuts de targetes de crèdit, però també inclouen
crèdits bancaris, altres crèdits, lloguer d’actius fixos i venda d’actius fixos.

Per tal d’evitar una evolució irregular dels cobraments, cal exercir un cert control en la seva
evolució i quantia. Alguns aspectes que han de rebre una espacial atenció són:

• Riscs concedits (imports i antiguitat). 

• Seguiment diari de talons bancaris, rebuts domiciliats i lletres de canvi.

• Emissió de factures. S’ha d’evitar una demora excessiva entre la venda i l’emissió de
la factura i el cobrament. 

En l’elaboració del quadre de tresoreria s’ha de tenir en compte el període mitjà de paga-
ment de la clientela. Si el local comercial concedeix un crèdit a trenta dies, les vendes del
mes actual conformaran la base dels cobraments del proper mes.

Els pagaments poden estar originats per compra de mercaderies; compra d’actius fixos;
despeses fixes com ara lloguer, tributs, salaris, subministraments, material d’oficina, des-
peses financeres, despeses de personal (incloent el pagament a la seguretat social per
part d’empresaris i treballadors); pagament d’impostos; devolució de crèdits, etc.

Utilitzant la informació obtinguda en el quadre de tresoreria, el comerciant pot veure si hi
ha algun període durant l’any en què necessitarà algun tipus de finançament extra a curt
termini.

Una previsió de tresoreria assenyalarà els fluxos d’entrada i sortida de diners en el negoci
i ajudarà a preveure els saldos bancaris i les necessitats de finançament que haurà de
solucionar en un termini determinat.
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Temàtica 4:
Marxandatge

Subtemàtiques:

1. La distribució de la superfície, les instal·lacions i el gènere en el punt de venda
2. El disseny del punt de venda

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

Un espai per gaudir de la compra

L’any 2001 es va obrir un nou concepte de supermercats, i gran part de la seva creativitat
es detecta en el disseny i la distribució dels espais interiors. L’establiment, situat a Lleida i
amb una superfície de 700 m2, sintetitza l’eslògan següent: «La vida diària pot ser diferent». 

Sunka, expressió japonesa que vol dir «pren-te un temps per a tu, que vas molt angoixat»,
és un nou concepte que parteix del reconeixement que avui hi ha noves formes i estils de
viure. Està dirigit de manera especial a totes aquelles persones que disposen de poc
temps i, al mateix temps, han de fer-se càrrec de diverses responsabilitats (casa, feina,
família, fills, etc.).

Entrar a Sunka suposa desaccelerar-se, i l’entorn té, en aquest punt, una funció fonamen-
tal. La Sala Sunka, per exemple, és un espai situat dins el supermercat que porta el mateix
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nom, on es porten a terme activitats culturals i d’oci obertes a tota la ciutadania. A l’entra-
da de la botiga hi ha un espai destinat a exposicions d’obres d’artistes amateurs i a
col·leccions particulars d’objectes o fotografies.

Tots els elements de Sunka estan pensats per satisfer la clientela, a la qual identifiquen
dins un segment de població molt específic i amb unes característiques molt concretes.
L’objectiu final, des del moment en què s’accedeix a l’establiment, és descarregar el con-
sumidor de les obligacions i la pressió externa per poder centrar-se en l’acte de la compra
com a forma de gaudir.

El primer que trobem és un taulell amb el que s’anomena el majordom de serveis, des-
tinat a alleugerir el consumidor d’aquelles tasques que li roben el temps i no li perme-
trien comprar de manera relaxada: portar la roba a la tintoreria, les fotografies a revelar,
les sabates a reparar, etc. Així, ja des de l’entrada, podem aparcar una sèrie de proble-
mes i relaxar-nos en aquesta zona de desacceleració, contemplant alguna exposició o
escoltant música. Annex a aquesta zona, trobem un espai de guarderia ludoteca per si
volem deixar els nens, i un passadís amb una decoració suau i amb poemes a les
parets, que ens permetrà accedir a la zona de compra en les millors condicions.

La zona de compra pròpiament dita està distribuïda amb les fruites i verdures en primer
lloc, per aconseguir un efecte colorista. A continuació, trobem la zona de precuinats, que
inclou un apartat especial amb receptes i contenidors, anomenats kits, amb tots els ingre-
dients de cadascuna de les receptes. 

Al primer pis, trobem un espai de descans, amb revistes, connexió gratuïta a Internet i
màquines de begudes i cafès. A l’altell de la botiga, a més, hi ha una sala d’actes equipa-
da amb una cuina on es fan demostracions i tastets de productes i cursets de cuina. La
sala d’actes també s’utilitza per a presentacions de llibres, conferències i activitats infantils.

L’abril de 2003, un nou competidor del supermercat va obrir just a pocs metres de Sunka.
Els seus preus són més econòmics que els de Sunka i la cadena està ben dirigida; no obs-
tant això, la clientela de Sunka no ha disminuït. Sembla que la fórmula del supermercat
convencional ha reforçat la diferenciació de Sunka. 

De totes maneres, el més interessant d’aquesta proposta és la idea d’introduir elements
relacionats amb el benestar i la comoditat a l’establiment, que porti a relaxar-se i a gaudir
de la compra. Aquest fet és perfectament extrapolable a qualsevol establiment comercial,
per petit que sigui, que amb una mica d’estil i creativitat pot fer sentir especialment «com
a casa» a la clientela (per exemple, oferint cafè o infusions, posant una música molt agra-
dable, fent exposicions de joves artistes, etc.). Per tant, no es necessiten grans superfícies
o estilistes de renom per portar a terme aquest nou concepte.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Tenir present els nous costums de la clientela a la qual va dirigit el negoci i facilitar aquests
nous esquemes de la vida quotidiana amb una distribució i disseny oportuns. 

Comptar amb tots tipus d’elements innovadors per captar l’atenció de la clientela i sub-
mergir-la en un ambient agradable, de tal manera que passi una bona estona a la botiga i
torni una altra vegada a visitar-la.
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Jugar amb colors i amb la incorporació d’elements complementaris (com ara les receptes)
per tal de captar l’atenció dels consumidors i les consumidores.

Arriscar-se amb una proposta nova en un àmbit on normalment no es veuen gaire les inno-
vacions perquè es considera que es tracta d’un sector quotidià, basat en la compra de
productes bàsics.

Dificultats o errades més freqüents

Manca d’il·luminació de l’interior de la botiga o manca d’utilització dels llums com a recurs
per focalitzar, destacar, generar determinats ambients, etc.

Escassa o nul·la comunicació a l’interior de la botiga amb la clientela (preus, serveis oferts,
marques existents, etc.).

Barreres entre clientela i producte (per exemple, per mostradors grans).

Producte amagat o guardat dins la botiga, sense estar a la vista de la clientela.

Distribució poc adient del producte, sense organitzar-lo per seccions.

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Sunka

Bisbe Martí Roano, 12

Lleida

Tel. 973 205 100

www.plusfresc.com

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. La distribució de la superfície, les instal·lacions i el gènere 
en el punt de venda

Principis per a la distribució interior

L’accés al local ha de ser còmode per a tothom, sense esglaons ni barreres de cap tipus. 

L’accés de les mercaderies tant al magatzem com a la sala de vendes ha de ser fàcil. 

La distribució interior del comerç ha de guiar el client a recórrer tot l’espai de venda.

La sala de vendes ha d’estar ben senyalitzada, en el cas que es divideixi per seccions,
marques, tipus de productes, etc. 

Les regles de circulació per a la sala de vendes

Tingui en compte la tendència de les persones a circular primer per la dreta. És per
aquest motiu que convé posar la façana a la dreta, mentre que la sortida i la caixa registra-
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dora han d’estar a l’esquerra. En cas contrari, la clientela percebrà que l’entrada no és
còmoda. 

Intenti provocar una circulació fluïda per tot el local, evitar qualsevol incomoditat al client
(esforç físic, manca d’informació, etc.), que pugui comprar amb rapidesa i trobar la mer-
caderia sense dificultat. 

Zona freda / zona calenta i ubicació dels productes

Els articles de compra impulsiva no poden estar en zones fredes, ja que es compren
quan es veuen.

Per complementarietat amb altres productes de major entitat, els productes complemen-
taris han d’estar junts (bosses i sabates, etc.).

A la part dreta de l’establiment (zona calenta) ubiqui els articles de compra reflexiva
(mobles, electrodomèstics, etc.). 

Ubiqui els articles de primera necessitat o més buscats al fons a l’esquerra (zona freda).

A la part esquerra i a prop de les caixes de sortida, posi les seccions de compra compul-
siva (articles de perfumeria, novetats, xiclets, etc.). 

Idees per posar en pràctica… en la distribució de la superfície en el punt de venda

Il·luminar més la zona freda que la resta de la botiga, però vigilar molt bé que el local no que-
di subil·luminat.

Posar les marques més conegudes i buscades a les zones més fredes de la botiga i promo-
cionar-les adequadament (mitjançant música, il·luminació, en displays, etc.) perquè la gent
arribi fins a aquesta zona. 
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Punts freds Punts calents

Definició Són llocs en els quals el rendiment de les
vendes està per sota de la mitjana general
per distintes causes.

Els punts calents són emplaçaments en els
quals les vendes dels productes són majors
per metre lineal que la mitjana del local.
Generen al seu voltant una zona d’atracció 
i el seu origen pot ser natural o bé artificial.

Trets distintius (1) Es troben massa a prop de 
l’entrada del local i a l’esquerra.
(2) Estàn mal il·luminats o tenen poca llum.
(3) Són racons i passadisos sense sortida.

(1) Es deuen a la pròpia arquitectura del local
i a la disposició del mobiliari.
(2) El punt calent artificial es crea mitjançant
un element tècnic (il·luminació, decoració,
etc.), missatge publicitari o promocional 
(visual, auditiu), o ubicant-hi alguns
productes d’elevat interès.

Consell En els comerços d’alimentació, situar
en les zones fredes aquells productes de
compra obligada (llet, carn, etc.) ja que,
de totes formes, la clientela anirà
a buscar-los.

Repartir estratègicanent i intel·ligentment els
punts calents artificials en zones fredes, amb
l’objectiu de captar l’atenció i reactivar allà
les vendes, sense oblidar que també han
d’estar a les calentes.
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2. El disseny del punt de venda

Tingui en compte que, com a norma general, els colors clars i freds eixamplen i eleven,
mentre que els colors foscos i calents baixen, pesen, tanquen i oprimeixen.

Estudiï les possibilitats que pot donar l’enllumenat per millorar el seu establiment. Un local
mal il·luminat no aconsegueix captar suficientment la confiança de la clientela, especial-
ment els que estan en la penombra. 

• La il·luminació ha de ser clara i nítida. 

• Com més es pugui concentrar la il·luminació, més possibilitats hi haurà de crear punts
calents (punts d’atenció).

• Convé combinar diferents formes d’il·luminació (ambiental, focal) i tipus de llums
(incandescents, fluorescents, halògens) per destacar elements concrets en un entorn
il·luminat agradable i equilibrat. 

• Una il·luminació excessiva pot enlluernar o cansar la vista de la clientela i suposa una
despesa innecessària. Per exemple, en el cas dels llums fluorescents, la il·luminació
justa hauria de ser d’uns 600 luxs aproximadament. 

Convé mantenir una temperatura mitjana dins de la botiga d’entre 19 ºC i 22 ºC al llarg de
tot l’any. Si un client o clienta troba una temperatura agradable en un local comercial,
acostuma a relaxar-se i a quedar-se una mica més del que és habitual, especialment si a
l’exterior hi ha temperatures que no conviden a passejar o mirar aparadors.

La música haurà d’adequar-se al tipus de públic que visiti l’establiment: seria poc adient
posar música clàssica en una botiga de roba per a gent jove, de la mateixa manera que no
se sentirà una emissora de música comercial en una galeria d’art. 

Idees per posar en pràctica… en el disseny del punt de venda

Una manera d’atreure la clientela més jove és apostar per una ambientació atrevida, però
elegant, combinant, per exemple, colors innovadors com ara el negre i el vermell o jugant
amb la il·luminació per cridar l’atenció sobre espais i productes d’un local amb llum més difu-
minada.

El blanc és un color que apareix en comerços d’alimentació, que aporta més llum i ho fa més
gran. El blau és un color fred i relaxant ideal per a botigues de matalassos i llits, per exemple.
El taronja, per la seva part, capta l’atenció i s’associa a infància i joventut. El violeta és un
color utilitzat en establiments de roba o de decoració.
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Temàtica 5:
Aparadorisme

Subtemàtiques:

1. L’exposició de la mercaderia
2. La importància dels colors
3. El punt focal
4. L’equilibri i les línies
5. Regles bàsiques per a un bon aparador
6. Un món d’exemples

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

L’art de captar l’atenció

La Marisol ja fa dotze anys que té l’òptica al carrer del Pi de Barcelona. Fa uns anys, la Mari-
sol i el seu marit van començar a pensar que l’aparador és fonamental per a la botiga, per
la seva capacitat d’atracció, i van començar a estudiar i a interessar-se pel tema. Així, van
acabar contactant amb una dissenyadora experta en arquitectura efímera (aparadorisme) i
van pensar que podien fer la prova de contractar els seus serveis durant una temporada.

Només arribar a la botiga, la dissenyadora els va explicar algunes coses que haurien de
tenir sempre en compte a l’Òptica Ares. Per exemple, com que ells tenen moltes marques
reconegudes per oferir (per tipus de producte venut), haurien de treballar molt bé la comu-
nicació amb la clientela per anunciar les marques que ofereixen des de l’aparador. Aquest
és, segons la dissenyadora, un dels punts forts de l’establiment per tal de captar l’atenció
del públic. És, bàsicament, una oportunitat d’arribar a la gent que passa pel carrer del Pi.
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Altres consells es referien a la importància de la col·locació del producte (que ha de tenir
una visualització correcta i ha de generar desig) a l’aparador, o a la necessitat d’establir
un calendari de renovació de l’aparador segons el canvi de temporada o de festes con-
cretes. Així doncs, es van posar a treballar conjuntament, amb la supervisió i direcció de
la dissenyadora, que més enllà dels valuosos consells va encarregar-se de dissenyar l’a-
parador cada vegada que l’Òptica Ares ho necessitava i s’ho podia permetre.

L’aparador ha anat canviant des de fa uns cinc anys, i la Marisol explica que hi va haver
un abans i un després a la botiga. El primer que li va sobtar va ser la quantitat de 
gent nova que començava a parar-se a l’establiment per tal de mirar l’aparador, gent
que, a més, entrava a preguntar i a mirar dins la botiga. La segona qüestió que va 
canviar, i que es deriva de l’anterior, és l’augment de la facturació que va provocar 
el canvi d’aparador. De fet, la Marisol explica que cada vegada que canvia l’aparador es
produeix un augment de les vendes d’aproximadament un 30% respecte del dia ante-
rior al canvi.

La gent vol veure aparadors atractius i, d’altra banda, aparadors que es vagin renovant
periòdicament. Això dóna la sensació de comerç modern i en constant renovació i actua-
lització de productes. A l’Òptica Ares canvien l’aparador cada dos mesos aproximada-
ment, però la Marisol creu que s’hauria de fer una vegada al mes, «perquè els efectes són
molt positius». Actualment segueixen treballant amb la mateixa dissenyadora, amb la qual
s’ha establert una relació de confiança. Així, fa un temps que van guanyar el tercer premi
en un concurs d’aparadors al barri. Ella n’està molt orgullosa i aposta clarament per un
aparador atractiu.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Establir una bona relació amb una especialista en aparadors i donar importància, per part
del comerç, al tema a través de la lectura i l’observació d’altres aparadors.

Tenir consciència de la importància de l’aparador i de la imatge de l’establiment en gene-
ral. Aquest fet va produir una aposta clara des del principi pel canvi i la renovació de l’apa-
rador de l’establiment, assumint el cost que això suposava.

Dificultats o errades més freqüents

Ompliment excessiu de l’aparador.

Manca de transmissió d’una idea a través de l’aparador.

Manca de treball de composició (aparadors «plans», sense volum).

Manca d’il·luminació de l’aparador o manca d’utilització dels llums com a recurs per focalit-
zar, destacar, generar determinats ambients, etc.

Escassa o nul·la comunicació de l’aparador amb la clientela (sobre l’arribada de nous pro-
ductes de temporada, preus, serveis oferts, marques existents, etc.).
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En aquest apartat s’ha fet referència a:

Òptica Ares

Pi, 12

Barcelona

www.optica-ares.com

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

A l’hora de fer el seu aparador, intenti aconseguir els objectius següents:

• Atraure la clientela: a través de l’aparador s’ha de causar impacte a la gent que pas-
si per davant, i fins i tot persuadir-la perquè entri al comerç.

• Captar l’interès: cal que comuniqui i transmeti els productes que s’ofereixen a l’esta-
bliment.

• Provocar el desig: ha de generar, entre la gent que passa pel carrer, el desig d’adqui-
rir un determinat producte i gaudir-ne.

• Induir a l’acció: l’aparador ha de convèncer i induir a la compra.

• Ser recordat: cal que romangui en la memòria de l’observador, perquè les compres
induïdes per l’aparador no sempre són immediates.

No s’oblidi de comunicar amb l’aparador (ofertes, marques, novetats, etc.). Una bona
manera de fer-ho és mitjançant: 

• La coherència d’estil: els articles exposats han de tenir certa relació entre si, per
poder transmetre una idea de conjunt.

• La variació constant: l’aparador ha d’estar «viu» perquè la clientela percebi un bon
assortit de productes i per aconseguir una major expectació i sensació de renovació
constant. 

• La força en el missatge: l’aparador ha de causar impacte amb un missatge clar i con-
tundent. Per a això s’utilitzaran els articles reclam.

Per tant, es fa imprescindible tenir un calendari o planning anual, que es pugui confeccio-
nar per temporades o per esdeveniments. Això permetrà preveure amb el temps neces-
sari qualsevol acció al punt de venda. 

1. L’exposició de la mercaderia

Esculli un producte atractiu per a la clientela. 

Exposi un producte actual i innovador. 

No saturi l’aparador amb massa productes, malgrat que tampoc no és recomanable
exposar-ne massa pocs.

Exposi productes que no siguin ni massa cars ni massa econòmics, malgrat que aquest
punt dependrà del tipus de comerç. 
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Tingui molt present en tot moment el tipus de públic que vol atreure.

Conservi la mercaderia sempre en perfecte estat si ha de ser exposada a l’aparador.

2. La importància dels colors

Esculli un esquema monocromàtic, és millor partir d’un color i afegir matisos dins del
mateix to. 

Parteixi del color dels articles exposats, els autèntics protagonistes de l’aparador. Per tant,
han de marcar el to de tot el conjunt. El color ha d’acompanyar sempre a l’article, no
anul·lar-lo.

Compte amb els colors molt intensos, brillants i vistosos. Apliqui’ls, si vol, només a àrees
petites i deixi un espai buit al seu voltant per no fatigar el públic. 

3. El punt focal

És el punt dominant de l’aparador. És important establir un únic punt focal, o bé un de prin-
cipal i d’altres de secundaris. Un bon consell per ressaltar un punt concret és la utilització
del contrast de color, textura o forma.

4. L’equilibri i les línies

Eviti que l’aparador «pesi» més d’una banda que d’una altra, que sembli carregat només
en una meitat i buit en l’altra. Per això s’ha de tenir en compte la simetria de l’eix; és a dir,
si es marca una línia vertical imaginària al centre de l’aparador i es comença a compondre
a partir d’aquest moment, es poden equilibrar les dues parts. 

Les línies aporten la sensació de direccionalitat, descriuen contorns i identifiquen objectes
concrets. Creen vectors de direcció, aporten dinamisme a la imatge, separen dos plànols
entre si i aporten profunditat a l’aparador. Utilitzi-les per al seu benefici!
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Psicologia del color
Blanc Símbol d’innocència, puresa, de veritat. 

Negre Suggereix foscor, ansietat, separació i tristesa; però també serietat, noblesa
i elegància.

Vermell Color càlid, desbordant i d’una gran vitalitat. Suggereix amor i perill, ja que és el color
més impactant.

Blau Símbol de tot allò espiritual. És el color del cel. És el color més profund i menys
material. 

Verd Símbol de l’esperança. Color tranquil·litzant, refrescant, humà. 

Groc Color alegre, jove, viu i suau, que irradia. En el simbolisme popular, suggereix gelosia,
enveja o mala sort. 

Taronja Segon color més visible després del groc. Indica perill, atenció, i també festa, plaer.

Violeta Significa autocontrol, dignitat, aristocràcia, espiritualitat. Símbol feminista.
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• Horitzontals. Donen la sensació de benestar, estabilitat, equilibri, descans i placide-
sa. Són el major exponent de la serenitat i s’associen amb la tranquil·litat, la calma i el
repòs. Les línies horitzontals són de molta utilitat en aparadors estrets i alts.

• Diagonals o obliqües. Suggereixen acció, dinamisme i inestabilitat. Són provocado-
res, creen desequilibri. S’utilitzen, sobretot, per animar exposicions monòtones. 

5. Regles bàsiques per a un bon aparador

Per al disseny de l’aparador d’un comerç hi ha algunes regles bàsiques que s’haurien de
tenir en compte:

1. S’han de seleccionar productes que guardin relació d’estil, color, forma o facin con-
junt.

2. La quantitat de formes geomètriques o ritmes ha de ser d’un o dos per aparador.

3. La quantitat de colors bàsics ha de ser d’un o dos per aparador, encara que s’ad-
meten diferents tonalitats del mateix color. 

4. La composició ha d’organitzar-se a partir de línies horitzontals i verticals.

5. S’han de crear diferències d’alçada i profunditat. 

6. S’han d’organitzar grups i respectar els espais entre ells.

7. S’ha de centrar la composició i separar-la del fons i les parets laterals. 

8. Cal potenciar la il·luminació, realçar els productes i dirigir la llum als productes que
es vulguin destacar. 
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6. Un món d’exemples

Aquest aparador és original, però millorable en dos aspectes:

1. El color verd trenca l’esquema cromàtic i guanya més protagonisme que la resta.

2. Els objectes amb el fons vermell no s’aprecien perquè s’ha utilitzat un to massa fosc.

Observi com s’han deixat espais buits al voltant de colors forts per tal de no fatigar qui
contempla l’aparador. 

Observi també la combinació de colors utilitzada, amb una gamma cromàtica de no més
de dos colors predominants.
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Evidentment, en aquest aparador es juga
amb elements cromàtics. D’una banda,
s’introdueix la tèrmica perquè s’ha optat
per colors càlids que donin una major força
i impacte. D’altra, es juga amb la psicolo-
gia, ja que es té en compte la càrrega sig-
nificativa del color vermell. Com que es
tracta d’una botiga de cosmètics, s’utilitza
el vermell perquè es relaciona amb l’amor,
la seducció, l’elegància, etc.

Els ritmes en diagonal, en forma d’essa o
en piràmide són els més utilitzats per donar
sensació de moviment, però això no vol dir
que siguin els únics. En aquest cas s’ha uti-
litzat convenientment un ritme en horitzon-
tal que ve donat per la repetició dels ele-
ments d’attrezzo. La disposició d’aquests
elements, així com la disposició dels pro-
ductes en la base de l’aparador, ajuden a
crear una sensació de moviment, malgrat
que sigui repetitiu.

El fet d’escollir un esquema monocromà-
tic no és cap errada ni suposa perdre
impacte en l’aparador. En realitat, és ade-
quat partir d’un sol color i anar escollint
matisos dins del mateix to. Per tant, ens
trobem davant d’un bon aparador, amb
una bona il·luminació i una correcta com-
posició de l’espai.

Aquest aparador, en canvi, no compleix
cap de les regles bàsiques d’un bon apara-
dor. En primer lloc, no comunica un missat-
ge clar i concret; en segon lloc, no està
suficientment il·luminat i, en darrer lloc,
acumula massa mercaderia.
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Temàtica 6:
Comunicació i publicitat

Subtemàtiques:

1. Canals de comunicació per a la venda
2. Alguns consells en publicitat
3. Alguns consells en promoció de vendes
4. Missatges
5. Mitjans de comunicació

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

Promocions amb impacte: Entra nu… surt vestit!

Sota aquesta consigna la botiga de roba Desigual va convocar, juntament amb CityTv, tota
la gent de la ciutat de Barcelona, el 17 de febrer de 2006, a les nou de la nit. Es tractava
d’entrar nu a la botiga i sortir vestit completament gratis. Es va plantejar per a les primeres
cent persones que entressin al local, però, com diu Eva, una de les organitzadores de l’es-
deveniment, «pensàvem que potser no arribaria tanta gent, però finalment ens va sobtar
la receptivitat que van tenir: van venir molt més de cent persones, molta gent es va que-
dar nua fora del local sense poder entrar per manca d’existències». D’aquesta manera,
Desigual va fer una lectura original del fenomen típic de les rebaixes.

Aquesta promoció va sorgir d’un brainstorming (pluja d’idees) a Desigual, tractant de bus-
car promocions o esdeveniments que no deixessin la gent indiferent. Curiosament, la idea
va sorgir un dimarts, i el dimecres següent CityTv va contactar amb ells per proposar la
realització d’una idea similar. Una vegada consolidada la idea original, Desigual va haver
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de solucionar alguns temes legals. Per exemple, va caldre demanar drets d’imatge a les
persones que van participar en la promoció, perquè es preveia una difusió significativa de
l’acte. També van haver de col·locar més estoc del que era habitual, per tal de cobrir les
necessitats de tots els participants i no deixar ningú sense roba o sense la talla adequada.
Finalment, van haver de preveure temes de seguretat per tal d’evitar possibles aldarulls. 

Finalment, la idea es va portar a terme amb la col·laboració del presentador del programa
«Dilluns Clapés», de CityTv, que va estar present al local el dia de la promoció i va animar
el públic a apuntar-se a l’experiència des d’un equip que es va instal·lar a l’entrada de la
botiga. 

El reportatge es va emetre tres dies després per televisió. El conductor del programa va
animar els participants des d’una zona acordonada davant de les portes de la botiga Desi-
gual. Dins del local, quatre reporters del programa van fer-se càrrec de l’acte entrevistant
els participants mentre escollien i s’emprovaven la roba. En definitiva, l’acció va tenir molt
bona recepció per part de la població jove de Barcelona, que va gaudir de les rebaixes
més originals de l’any. 

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Accions d’aquesta mena, arriscades i innovadores, poden tenir interès per a la televisió,
un mitjà de comunicació de gran impacte social. És a dir, es tracta d’una acció d’impacte
significatiu amb un cost menor que si s’hagués volgut fer publicitat a la televisió.

Per a més seguretat, es va establir un pacte entre CityTv i Desigual per tal d’augmentar
l’interès mutu en aquesta acció. Aquesta col·laboració va assegurar la presència de la
televisió a l’esdeveniment i, a més, va contribuir a augmentar l’interès de la joventut mit-
jançant l’actitud engrescadora del conductor del programa, que estava al carrer, davant
de la porta de la botiga.

Una acció d’aquest tipus té molt a veure amb les marques identificatives de la marca Desi-
gual, d’estil ètnic (fins i tot tribal) i clarament enfocat a un públic jove i sense complexos.

Hi havia un benefici directe i atractiu: el regal de la roba que cadascú s’emprovés.

Dificultats o errades més freqüents

Dirigir la publicitat en mitjans massius (per exemple, al diari periòdic) només a la clientela.
Això pot provocar que la clientela no llegeixi el diari on s’ha publicat l’anunci (per exemple,
d’una promoció especial per a la clientela fidel) i que els altres se sentin discriminats. 

Utilitzar la publicitat com a mitjà per provocar la venda immediata, fet que s’aconsegueix
millor amb la promoció de vendes o la venda personal. 

Utilitzar la promoció de vendes per crear una actitud favorable a la compra de determinats
productes o serveis, cosa que s’aconsegueix millor amb la publicitat. 

Manca de claredat en el missatge que es vol transmetre, per excés d’informació, manca de
focalització del que és més rellevant en el missatge o per la utilització d’un llenguatge molt
tècnic i incomprensible per a la clientela.
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Altres encerts

Una altra botiga de roba va reproduir un espot publicitari al seu aparador. Es tractava de con-
tractar un actor per tal de reproduir l’escena de l’espot que, d’altra banda, era reconegut per la
població. Amb la reproducció de l’espot publicitari a l’aparador, es va aconseguir l’arribada 
d’una gran quantitat de curiosos davant de la botiga. L’efecte d’aquesta publicitat va ser im-
mediat, però no només això. A partir d’aquí, la gent de la població reconeix la botiga on una
vegada s’havia fet aquesta acció, que es va recordar amb bon humor.

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Desigual

Bruc 49, baixos

Barcelona

Tel. 933 043 164

www.desigual.com

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. Canals de comunicació per a la venda

Si vol crear una actitud favorable a la compra d’algun producte o servei del seu establi-
ment, utilitzi la publicitat. La seva finalitat és informar, persuadir i recordar. A través d’a-
quest mitjà vostè podrà comunicar l’aparició d’un nou producte o servei, descriure’n les
característiques, suggerir nous usos, comunicar un canvi de preus, desfer malentesos,
reduir temors, generar imatges, etc.

Si, en canvi, vol incentivar a curt termini la compra de determinats productes, faci servir la
promoció de vendes. Utilitzi aquest mitjà quan vulgui llançar nous productes en mercats
molt competitius, aconseguir augmentar les vendes i/o accelerar l’eliminació d’estocs.
Tanmateix, si sol·licita que s’ompli un formulari per enviar promocions de vendes, podrà
obtenir informació molt útil sobre la clientela. 

Si el seu objectiu és provocar una reacció de compra immediata, utilitzi la venda personal
o el màrqueting directe. Per contactar directament amb la clientela, utilitzi el correu (tradi-
cional o electrònic), el telèfon o el fax. Per disposar d’informació de contacte de la cliente-
la, pot utilitzar mitjans promocionals (amb el suport de la publicitat) per aconseguir que
proporcioni les seves dades (per exemple: Ompli aquest full amb les seves dades i rebrà a
casa un regal, un descompte, etc.). D’altra banda, perquè les cartes siguin efectives, cal
que siguin redactades tenint en compte les regles de la comunicació comercial escrita:
cuidar l’aspecte i l’interès de les primeres línies, utilitzar elements que destaquin visual-
ment i repetir els punts més importants.

Si el que vol és millorar la imatge del seu establiment o dels seus productes, una bona
manera és fer relacions públiques (conferències o seminaris, rodes de premsa, actes
socials, desfilades, causes socials, patrocini, etc.). 
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Alguns exemples de relacions públiques per a la venda

Actes socials: una botiga de marcs celebra el seu desè aniversari i organitza un sopar, en el
qual convida proveïdors, clients (marxants d’art i botigues de decoració) i alguns dels artis-
tes més reconeguts de la ciutat. En aquest cas, hi ha dues repercussions: en primer lloc, es
genera una bona imatge de l’empresa en el sector; en segon lloc, si l’esdeveniment trans-
cendeix als mitjans de comunicació, és una manera indirecta i gratuïta de publicitat. 

Desfilades: una botiga d’esports organitza una desfilada en la qual mostra les últimes nove-
tats en roba i articles esportius. D’aquesta manera, aconsegueix generar imatge entre la
clientela. 

Tot i que normalment els comerços fan servir la publicitat de manera individual per al seu
propi interès, també hi ha la possibilitat de realitzar-la de manera col·lectiva. Moltes vega-
des, un grup o sector de comerciants determinat, d’una zona o activitat comuna, s’agru-
pen per realitzar publicitat conjuntament. El cas més típic de publicitat col·lectiva és el de
les associacions de comerciants. Així mateix, també es pot fer el que s’anomena publici-
tat cooperativa, que consisteix en la col·laboració entre fabricants, majoristes i detallistes
en l’àmbit de la publicitat. 

2. Alguns consells en publicitat

En el moment de fer publicitat, intenti que la clientela mantingui el record de l’establiment
i dels seus productes o serveis, a través de destacar els seus avantatges i les seves parti-
cularitats, on es pot adquirir, mantenir la seva difusió fora de temporada (si és un produc-
te de temporada), etc. 

L’ús de la publicitat és útil per a tot tipus de comerços, amb independència del sector o
l’activitat que desenvolupen. No obstant això, resulta especialment recomanable per a
aquells comerços que es dirigeixen a un públic massiu.

Si el que vol és atreure nous compradors, incrementar la freqüència d’ús d’un producte o
servei, incrementar la quantitat de compra, crear preferència de marca, persuadir la clien-
tela perquè compri en un determinat moment o animar-la a canviar de marca, utilitzi la
publicitat. 

També li convé utilitzar la publicitat si el seu objectiu és recordar al client o la clienta l’e-
xistència i els avantatges d’un determinat producte o servei, recordar on es pot adquirir,
mantenir el recordatori del producte fora de temporada o recordar que el producte pot ser
necessari en el futur.

3. Alguns consells en promoció de vendes

Intenti presentar a la clientela una ocasió única i irrepetible de compra, de tal manera que
es generi una motivació per adquirir un producte o servei.

No convé utilitzar massa sovint les promocions de venda, ja que la clientela pot habituar-
s’hi i passar a comprar només durant les promocions.

Utilitzi la promoció especialment davant de situacions com ara:
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• L’aparició de noves marques al mercat. 

• L’augment de la competència en el sector. 

• Una crisi econòmica que contribueix al fet que la clientela sigui més receptiva a les
ofertes promocionals.

Mitjans de publicitat i promoció més habituals per al petit comerç

Alguns dels elements més utilitzats per a fer publicitat i promoció al mateix establiment
solen ser els aparadors, les senyalitzacions interiors, determinats tipus de mobiliari, la reto-
lació lluminosa i electrònica, tot i que el cartell és, sens dubte, l’instrument més emprat per a
aquest propòsit. 

Entre els elements de publicitat i comunicació externa més habitual per al petit comerç hi
ha, per exemple, els cartells a transports públics o la distribució per correu de fulletons. 

De manera general, alguns dels instruments més utilitzats per a la promoció són els sorteigs,
els regals, les mostres gratuïtes, els descomptes i les ofertes. 

4. Missatges

En l’elaboració de qualsevol tipus de missatge publicitari, per tal de crear impacte sobre la
potencial clientela, intenti: 

• Captar l’atenció de la clientela: l’interès del producte per al públic objectiu: el format
i el disseny (tipus de lletra, colors) de l’instrument publicitari poden ser determinants
per tal d’atraure la clientela.

• Generar interès: introduint els avantatges més significants o els beneficis que la seva
compra pot reportar.

• Ser comprensible: no s’ha de caure en tecnicismes excessius o incloure informació
excessiva en la publicitat.

• Ser creïble: s’ha d’evitar que el missatge resulti excessivament exagerat o indueixi a
engany.

• Induir a una resposta: en forma d’interès per l’establiment i els seus productes o, fins
i tot, que indueixi a la compra.

• Complir amb els objectius de la publicitat: el missatge publicitari ha d’estar enfocat
a informar, persuadir i recordar, els objectius primordials de qualsevol acció en matè-
ria publicitària.

5. Mitjans de comunicació

Tingui en compte els avantatges i els inconvenients dels mitjans massius (principalment la
televisió, la ràdio, els diaris i revistes o les tanques publicitàries, tots ells mitjans amb un
abast notable i amb un elevat nombre de potencials coneixedors) i els directes (mitjans
impresos, com poden ser els cartells, els catàlegs, els díptics o fulletons, o els mitjans cor-
poratius, com és el marxandatge). 
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• Per exemple, si es vol donar a conèixer l’obertura del nou comerç pot ser més útil fer
servir algun dels mitjans massius, com ara premsa o ràdio. 

• Si vol donar a conèixer un nou producte o local molt especialitzat, esculli revistes
especialitzades, que permeten una millor segmentació de la clientela.

• En canvi, per difondre un descompte per liquidació d’un determinat producte, seria
molt més adequat algun tipus de promoció directa, com ara cartells o fulletons al
mateix establiment o en una zona propera. Els mitjans directes tenen una capacitat
d’arribar a la gent molt més limitada i, per tant, el seu abast i impacte pot ser molt
menor. 

• Tingui en compte que hi ha una saturació al mercat de catàlegs i fulletons i que, per
tant, potser no té l’efecte esperat. 
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Temàtica 7:
Gestió de la clientela

Subtemàtiques:

1. Atenció de la clientela: expectatives del comprador
2. Fidelització de la clientela
3. Comportament i hàbits de compra del consumidor
4. Serveis a la clientela
5. L’avaluació del servei. Les enquestes

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

Com conèixer la clientela?

En Joan, propietari de diferents botigues de roba LEVIS STORE, sabia que hi havia algun
dia a la setmana que a les botigues es venia menys que d’altres. Aquesta situació és molt
freqüent entre les botigues, però en Joan va considerar dos elements significatius que
podien empitjorar la situació més endavant. D’una banda, es va adonar de la pèrdua pro-
gressiva de la fidelitat de la clientela que pateix el petit comerç en general, davant la cada
vegada major compra d’impuls, associada, sobretot, a la capacitat d’impacte visual de les
botigues. I de l’altra, es trobava amb les necessitats pròpies del sector tèxtil: la molt escas-
sa durabilitat de la moda que fa necessari un grau de rotació molt fort dels seus estocs.

Davant aquesta situació, en Joan va decidir apropar-se a la seva clientela per tal d’adap-
tar millor la botiga a les seves necessitats i als seus gustos. Ell parteix de la idea que qual-
sevol persona que entra a la seva botiga té algun interès en les coses que ofereix. I, per
tant, si no compren, és que alguna cosa ha fallat. La seva intenció és parlar amb la gent
que surt del negoci sense haver comprat res i investigar per què no els ha interessat fer-
ho. Així doncs, quan detecta que un dia determinat baixen bastant les vendes, en Joan
s’ubica just davant la porta del seu negoci i espera que el comprador o la compradora
sense bossa del propi comerç surti al carrer.
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«Perdoni, sóc l’amo d’aquesta botiga, podria preguntar-li què li ha semblat l’establi-
ment?». Aquestes paraules, que, naturalment, adapten la seva forma al perfil del client o
la clienta amb què es trobi, són un punt de partida per intentar esbrinar per què aquell
client o clienta finalment ha sortit amb les mans buides del local. De vegades aquesta con-
versa es fa al carrer, mentre en Joan acompanya el seu interlocutor, i de vegades prefereix
convidar-los a fer un cafè, si hi ha prou receptivitat.

«Al principi, les persones es queden molt sorpreses, però la majoria accedeix a respondre
i finalment senten que la seva opinió és important per a la millora del negoci. Això agrada»,
explica en Joan. En Joan sap que aquestes xerrades poden donar professionalitat a l’es-
tabliment i una major confiança del potencial client o clienta en el comerç. Però l’objectiu
final és millorar el negoci a partir de l’opinió de les persones que entren al seu local, espe-
cialment aquells que en surten sense haver comprat res.

L’opinió d’en Joan sobre la seva experiència és molt positiva. Explica que no només pot
conèixer millor la seva clientela, sinó que ha ajudat en gran manera a incorporar nous ele-
ments de millora a les botigues, com ara la introducció de nous productes, la recol·loca-
ció del producte per tal de fer-lo més fàcil de trobar, o el reforç de tècniques d’atenció a la
clientela en el procés de venda.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

No és gens fàcil conèixer la clientela quan el propietari o la propietària de la botiga no atén
directament el seu negoci. La bona pràctica presentada suposa una bona alternativa per
estar més a prop de la clientela.

Hi ha molts casos en què una persona pot sortir del comerç sense comprar, i aquesta
informació és difícil de saber si no es pregunta al possible client o clienta. Aquesta pregun-
ta és especialment interessant quan es tracta d’una persona que surt amb «les mans bui-
des» del comerç.

Hi ha altres vies més convencionals de rebre informació, com ara les enquestes, però en
general són poc personalitzades –amb preguntes tancades que no deixen gaire marge
per a les matisacions– i poc «amigables» –es poden veure com un tràmit per part de la
clientela, amb poc interès. 

Dificultats o errades més freqüents

Per què es perd la clientela?

• Perquè hi ha nova competència a la qual no s’ha fet front mitjançant accions de promo-
ció, renovació del negoci, publicitat, etc.

• Perquè el producte venut deixa de tenir interès de manera progressiva per a la clientela a
la qual va dirigit (canvis d’hàbits de compra i consum), i no s’incorporen productes més
adaptats a les noves necessitats o/i tendències de consum.

• Perquè l’aparador no convida a entrar al negoci (per manca de renovació periòdica, per
manca de tècniques de marxandatge, etc.).
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• Perquè les accions de publicitat i/o promocions no són les més adients per a cada cas, o
han estat inexistents.

• Perquè no es compta amb un personal d’atenció al client professionalitzat i amb les habi-
litats i els coneixements necessaris.

Altres encerts

Les targetes de fidelització proporcionen molta informació respecte al tipus de clients que
compren i al tipus de productes que solen emportar-se a casa. Alguns comerços estan sin-
tetitzant aquesta informació i oferint promocions personalitzades a la seva clientela, adap-
tant-se al tipus de producte que sol comprar.

En aquest apartat s’ha esmentat el cas de:

Levis Store

Passeig de la Zona Franca, 137, local 5

Barcelona

Tel. 933 630 727

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. Atenció de la clientela: expectatives del comprador

Tingui en compte les expectatives de la clientela, que vol:

• Sentir-se atesa, no importunada.

• Sentir-se tractada amb amabilitat i cortesia.

• Sentir-se escoltada i compresa, que el seu criteri sigui valorat.

• Sentir-se única i diferent a la resta dels compradors.

• Sentir-se aconsellada segons els seus interessos i no enganyada.

• Sentir-se ajudada, però lliure per prendre una decisió i no pressionada.

• Sentir-se igualment ben atesa un cop realitzada la compra.

• Que el producte satisfaci les expectatives que el comprador hi ha posat.

2. Fidelització de la clientela

Asseguri’s que s’acompleixin les expectatives de la seva clientela: la seva satisfacció con-
tribuirà a la fidelització.

És important adequar el producte a cada client, a les seves característiques i necessitats
específiques, com a garantia de satisfacció.

També contribueix a la fidelització oferir elements de distinció respecte a la competència,
diferenciant-se des de la perspectiva del client, que ho valorarà com un valor afegit al pro-
ducte.
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Fer-se fiable és indispensable per generar fidelitat. Complir els compromisos (per exemple
en terminis de recepció de mercaderies) o crear-se una imatge de qualitat, solidesa i bona
atenció al client són bons exemples de com es pot generar aquesta confiança entre la
clientela.

Pot utilitzar diferents mecanismes de fidelització, com ara descomptes per a futures com-
pres, regals complementaris a la compra, cupons de descompte sobre altres productes,
targetes de fidelització (en el context d’una associació de comerciants), materials informa-
tius (catàlegs, díptics, fulletons), etc. 

Altres mitjans per fidelitzar la clientela:

• Valor de la venda en punts i regals.

• Receptaris.

• Bonificacions excepcionals.

• Jornades de portes obertes.

• Relacions publiques (còctels, sopars, concerts).

• Promocions a través d’un personatge.

• Reemborsament del valor de la compra.

• Recompra dels articles antics per altres de nous.

• Cursos per a clients (per exemple, alimentació).

• Gestió de les incidències, queixes, demandes, peticions.

3. Comportament i hàbits de compra del consumidor

Per tal d’adaptar-se als nous hàbits de consum de la clientela, tingui en compte que: 

• La clientela valora molt positivament, actualment, l’especialització dels productes i
la bona imatge dels establiments. Aquests elements s’associen a la major renda per
càpita i als canvis culturals associats a la comunicació a través d’imatges.

• La renovació i novetat periòdica dels productes és molt recomanable i està asso-
ciada a la creixent valoració donada al canvi i la innovació en la nostra societat.

• La repercussió cada vegada major dels mitjans de comunicació de masses fa que
avui sigui molt efectiu fer accions de promoció a través d’aquests mitjans, malgrat
que no en tots els casos (vegeu «Temàtica 5: Comunicació i publicitat»).

• La repercussió de la població immigrant i el coneixement cada vegada més ampli que
té la població sobre altres cultures a través d’Internet i altres mitjans de comunicació,
fa que actualment hi hagi més interès i receptivitat per allò que abans es veia com a
«diferent», per la qual cosa és molt interessant introduir elements ètnics o produc-
tes d’altres cultures a la mercaderia habitual de venda.

• L’augment massiu de la incorporació de la dona al treball i de les llars unifamiliars pro-
dueix noves necessitats d’adaptació a la clientela. Donar solucions a través de nous ser-
veis específics per a determinats col·lectius pot ser molt ben rebut (per exemple, adap-
tació d’horaris comercials, servei de ludoteca per als nens, repartiment a domicili, etc.).
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• La millora molt significativa de les comunicacions i el transport i, per tant, l’accessibi-
litat a moltes zones comercials fan que avui sigui més important que mai treballar la
diferenciació positiva del propi comerç.

• La consciència creixent respecte a la salut i el medi ambient fa que la població rebi
molt bé les accions de combinació de salut i medi ambient amb els productes i
serveis oferts.

4. Serveis a la clientela

Pot escollir entre diferents tipus de serveis a la clientela:

Serveis prevenda

• Venda a crèdit

• Admissió de targeta

• Prova del producte

• Demandes per telèfon o Internet

• Treballs a mida

• Reserves de producte

Serveis postvenda

• Devolució dels diners

• Servei a domicili

• Instal·lació del producte

• Acceptació de devolucions i queixes

• Recompra del producte utilitzat

Altres serveis

• Horaris comercials més adequats als nous hàbits de compra i consum

• Embalatge i presentació (paper de regal)

• Bosses de compra

• Lavabos

• Tiquets de pàrquing

• Zona de descans

• Zona de joguines per als infants

• Tracte personal

• Agilitat

• Dedicació

• Assessorament i consell sobre els productes
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5. L’avaluació del servei. Les enquestes

Malgrat que les enquestes tenen els seus inconvenients, també poden ser útils per recap-
tar opinions de la seva clientela.

Convé fer una valoració general de l’establiment i una més específica per a cada tipus de
servei. No s’oblidi de preguntar: 

• El grau de satisfacció de la visita o compra que acaba de fer al seu local: el client 
o la clienta s’ha quedat: 1. molt satisfet/a, 2. satisfet/a, 3. mitjanament satisfet/a, 
4. gens satisfet/a.

• La valoració sobre la botiga: il·luminació, aparador, visibilitat de preus, neteja, deco-
ració, distribució del producte, confort, ordre.

• La valoració sobre el producte: varietat o gamma, qualitat, preu, marques, exclusi-
vitat, actualitat, quantitat i presentació. 

• La valoració dels serveis: lliurament a domicili, treballs a mida, reserves de producte,
venda a crèdit, admissió de targetes. 

• La valoració del màrqueting: publicitat, promocions, fidelització. 

• La valoració de l’atenció a la clientela: tracte, agilitat, dedicació, disponibilitat, infor-
mació, assessorament o consell, devolucions, horari. 
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Temàtica 8:
Capacitació i habilitats per a la venda i la gestió de personal

Subtemàtiques:

1. Capacitació i habilitats per a la venda: l’atenció al públic
2. Capacitació i habilitats per a la venda: reconèixer les necessitats de la clientela
3. Capacitació i habilitats per a la venda: com gestionar situacions conflictives
4. Gestió de personal: Motivació
5. Gestió de personal: Formació i aprenentatge
6. Gestió de personal: Perfil del venedor
7. Contractació

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

La motivació del personal

En Roman fa anys que es dedica a la venda de roba. Actualment compta amb dues boti-
gues i té divuit persones contractades. En Roman sap que el 50% del seu negoci depèn
del personal de les seves botigues i, per tant, s’ha de cuidar i estimular. En aquest sentit,
fa uns quants anys va posar en marxa algunes accions per tal de motivar i fidelitzar el per-
sonal de les seves botigues.

Una de les accions engegades és l’establiment d’un dissabte lliure al mes per a totes les
persones que treballen a les botigues quaranta hores setmanals. Aquesta idea va sorgir
per les reticències cada vegada majors amb què es va trobar a l’hora de buscar nous tre-
balladors o treballadores davant de l’obligació de treballar tots els dissabtes. Per tant, va
decidir, ara fa cinc anys, establir aquesta rotació a cadascuna de les botigues.

D’altra banda, en Roman també va decidir incorporar una sèrie d’incentius econòmics, a
partir de diferents fórmules de gratificació, a part del salari base. Aquestes gratificacions
són de quatre tipus: incentius per producte, el que s’anomena venda creuada, estimació
econòmica de la venda i conversió de venda.
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L’incentiu per producte suposa una gratificació a una sèrie de productes que han de tenir
una forta rotació o productes que normalment es venen menys i s’han de treure de l’estoc.
Imaginem, per exemple, productes de principi de temporada que no han estat venuts, o arti-
cles de la temporada passada, o d’altres amb un preu superior al mitjà de la seva classe.

La venda creuada suposa establir el percentatge d’unitats venudes pels tiquets generats
de cada venda durant un període de temps determinat. Per exemple, si un treballador ha
generat 100 tiquets i ha venut 120 unitats en total, la venda creuada seria de 1,20 unitats
per tiquet com a mitjana (120%). En Roman afirma que a partir de 1,20 de venda creuada
estableix un incentiu econòmic. 

L’estimació econòmica de la venda és un incentiu que s’estableix a partir de la compa-
ració de la venda en el mateix mes de l’any anterior. També es consideren, en aquest tipus
d’incentius, les previsions de creixement de les vendes a sis mesos vista, que serà sem-
blant als dels mateixos mesos de l’any anterior depenent de diversos elements (com, per
exemple, les inversions que s’hagin realitzat, l’arribada de noves marques, les col·lec-
cions, etc.). Per tant, si una vegada feta la comparació, el mes en curs supera les previ-
sions establertes de venda per a cada treballador o treballadora segons el previst a cada
botiga, s’estableix un incentiu col·lectiu per establiment.

Finalment, un altre incentiu col·lectiu és l’anomenada conversió de venda. En aquest cas,
mitjançant un comptador de persones que entren a la botiga, s’estableix un percentatge
de vendes que han de fer-se sobre el total de persones que entren a comprar. Aquest per-
centatge és del 16%; arribat a aquest percentatge, s’estableix un incentiu econòmic. Així,
si entren 100 persones a l’establiment, 16 haurien de sortir amb algun article de la botiga.
Aquest procés es comptabilitza normalment una vegada al mes.

El resultat és molt positiu, segons ens explica en Roman. La fórmula mixta de gratifica-
cions, que combina un mètode competitiu (incentiu relacionat amb l’índex de vendes fetes
per cada dependent o dependenta) i un mètode solidari (relacionat amb el volum de fac-
turació un cop cobert el punt mort), és una bona combinació. Ell pensa que si només es
premia el primer factor pot afavorir el mal ambient a les botigues i es pot acabar descui-
dant el reconeixement de feines que també són importants, com ara plegar la roba, arre-
glar l’aparador, etc. D’aquesta manera, totes les tasques queden reconegudes i els incen-
tius compensen les diferents motivacions.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Considerar la motivació del personal com un element fonamental de l’estratègia de venda.

Estimular els treballadors i les treballadores, escoltant les seves peticions (com, per exem-
ple, el fet de tenir un dissabte al mes lliure).

Diversificar els incentius.

Dificultats o errades més freqüents

• No considerar la motivació del personal com una estratègia de venda fonamental.

• Descuidar la formació del personal perquè es consideri que s’aprèn «a la feina» i que no
cal que els treballadors i les treballadores necessiten saber conceptes especialitzats sobre
el producte que s’està venent.
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• Manca de comunicació amb el personal.

• Considerar que els incentius econòmics són els únics que poden estimular el personal,
deixant de banda altres aspectes fonamentals, com ara la capacitat per millorar aspectes
de la botiga, opinar sobre noves accions que es poden realitzar per estimular la venda,
facilitar la feina als treballadors i a les treballadores o millorar la comoditat i el bon ambient
en el treball.

Altres encerts

La botiga Express, de roba per a joves, implanta des de fa alguns anys diversos incentius per
als seus treballadors i treballadores. Saben que el negoci depèn un 50% de l’equip humà. El
propietari de la botiga comenta: «Sense els nostres col·laboradors no seriem on som». En
aquest sentit, les actuacions bàsiques que s’engeguen són: responsabilitzar treballadors i
treballadores (delegar preses de decisions en els empleats), motivar-los (fer-los participar en
els resultats, etc.), fidelitzar-los (a partir de plans de pensions pagats per l’empresa), reconèi-
xer la seva dedicació i el que han fet bé, i fomentar el treball en equip (companys de feina
amb diferents atribucions).

En aquest apartat, s’ha fet referència a:

Compte de Rius 26

Compte de Rius, 26

Tarragona

Tel. 934 154 702

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. Capacitació i habilitats per a la venda: l’atenció al públic

Tingui molt present les sis fases que constitueixen el procés de venda: 

• Fase d’acollida: la clientela ha de notar que el personal del comerç és conscient
de la seva presència i que està al seu servei. S’ha de procurar que la visita sigui
agradable, amb gestos amables i atents, però evitant una excessiva pressió co-
mercial.

• Fase d’indagació: és el moment de fer parlar el client, escoltar de manera activa i
tenir present en tot moment els possibles frens i impediments que pot plantejar el
client per no adquirir el producte. 

• Fase d’argumentació: en la major part de les vegades, la venda no es produeix com
a conseqüència de molts o diferents arguments a favor d’un producte, sinó que és
gràcies a un de sol que el client es decideix per la compra. L’exposició de tots els
arguments a favor d’un producte pot resultar contraproduent, ja que es pot confon-
dre el client i evitar la compra. En aquest cas, l’actuació correcta és identificar quin
és l’argument més rellevant per a cada client, aspecte que s’haurà posat al desco-
bert durant la fase d’indagació. 
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• Fase de demostració: en la realització de la demostració, és important tractar d’im-
plicar el client, de manera que participi i s’involucri, i permetre així que experimenti
directament els beneficis i avantatges anunciats. 

• Fase de les objeccions: discutir, generalment, acaba amb la pèrdua de la venda i del
client. No s’ha d’utilitzar un to de veu o paraules excessives, com ara dir al client que
està equivocat i, en canvi, s’ha de mostrar acord amb el client en algun punt. 

• Fase de tancament de la venda: per tal d’assegurar la venda, es pot utilitzar la tèc-
nica de l’alternativa: consisteix a donar al client la possibilitat d’escollir entre dues
opcions, per evitar que pugui adoptar una posició de rebuig davant una sola alterna-
tiva. No s’ha de caure en deixar reflexionar el client entre comprar o no, sinó entre les
dues proposicions que se li han plantejat. 

En definitiva, per tal de poder oferir una atenció òptima al client, procuri demostrar respec-
te, aprendre a escoltar, descobrir expectatives, repetir allò específic i presentar les solu-
cions o alternatives. 

A més, pot utilitzar un to de veu càlid i cooperatiu, donar confiança, mostrar seguretat i
convicció, informar sempre per disminuir possibles tensions, mostrar interès i compromís,
no donar sempre la raó i argumentar amb dades si cal.

2. Capacitació i habilitats per a la venda: reconèixer les necessitats
de la clientela

Estudiï fins a quina distància estan disposats a desplaçar-se els consumidors i les consu-
midores per arribar al seu establiment.

Analitzi també quina importància dóna la seva clientela a la comoditat en la compra.

Observi quin és l’horari comercial més desitjat pel client, si les darreres hores i els caps de
setmana són importants per a la clientela.

Estudiï els serveis que poden agradar a la seva clientela.

Analitzi l’amplitud i profunditat desitjada per a l’assortiment dels productes.

Observi quin índex de qualitat és el més apropiat per al seu comerç.

Observi quina és la importància que la seva clientela dóna al preu.

Investigui les accions necessàries per tal de disminuir el risc percebut.

Observi si el segment escollit té necessitats especials i quines són.

3. Capacitació i habilitats per a la venda: com gestionar situacions conflictives

Les reclamacions i queixes són naturals en qualsevol comerç i permeten descobrir
errades, pensar la manera més eficaç d’abordar-les i procurar que no tornin a succeir.

En aquest sentit, el primer que s’ha de fer és demostrar al client o la clienta que es té un
interès real per resoldre el problema i que es desitja arreglar-lo. Per això, el venedor o la
venedora haurà de mostrar una actitud:
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• Comprensiva: de totes maneres, procuri disculpar-se només des del moment en
què està segur que la reclamació és justa.

• Pacient: la clientela s’ha de poder expressar lliurement i sense interrupcions, procu-
ri no ser impacient.

• Responsable: procuri ajudar de manera sincera el client o la clienta a aclarir el que
ha succeït, sense eludir responsabilitats.

En definitiva, intenti atendre i tranquil·litzar la clientela, assumint el problema i les conse-
qüències que se’n deriven: entendre el problema, analitzar la informació i extreure conclu-
sions sobre l’origen del problema i l’assumpció de les responsabilitats.

Si la responsabilitat és de l’establiment, s’ha de reconèixer la falta, demanar disculpes a la
clientela i resoldre el problema el més aviat possible. Si el treballador o la treballadora no
pot resoldre’l, s’ha de conduir el client davant l’encarregat o propietari.

Si la responsabilitat recau en una tercera persona aliena a la botiga, el treballador o la tre-
balladora ha de fer notar al client que es fa càrrec dels perjudicis causats, explicar-li quin
és l’origen dels problemes (sense grans crítiques al responsable).

4. Gestió de personal: Motivació

Estableixi una política redistributiva clara i objectiva. La política de fixació de sous i sala-
ris ha de ser un dels instruments més rellevants d’estimulació i motivació del personal. Cal
que s’estableixin principis clars, de manera que les retribucions siguin sempre concordes
amb les característiques del lloc de treball i amb el grau de responsabilitat. A banda del
salari fix i possibles plusos, es poden establir pagues extres per la consecució d’objectius,
oferir formació sense càrrec o pagant part de la matrícula, pagaments en espècies, com
ara dietes, finançament a baix interès, regals, viatges, etc. 

Fomenti un bon ambient de treball a través de la promoció de la iniciativa del personal, les
relacions entre els diferents llocs de treball, la cooperació, el treball en equip, etc. 

Introdueixi mecanismes de participació de les decisions per part dels treballadors i les
treballadores. És important que el personal pugui prendre decisions en el seu camp i que
siguin respectades, i fins i tot s’ha de facilitar que participin en les decisions que afecten el
conjunt de l’empresa. 

Involucri el personal en els resultats. Fer conèixer al personal com la seva feina contribueix
als resultats globals de l’empresa i com pot fer que aquesta contribució s’incrementi. 

Ofereixi formació als seus treballadors i les seves treballadores. Contribuir al crei-
xement professional i a la millora de les capacitats en el lloc de treball a través de pro-
grames de formació específics per a cada treballador o treballadora. És aconsellable
establir un pla de formació concret, que inclogui totes les necessitats formatives detec-
tades.

Ofereixi la possibilitat de fer plans de carrera, si el seu negoci ho permet. És important
que cada treballador o treballadora conegui les seves possibilitats de promoció dins l’em-
presa. Es tracta d’un compromís de l’empresa lligat al compliment de determinats objec-
tius i amb una recompensa en promoció i remuneració que motivi el personal. 
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És de gran rellevància marcar de manera pactada entre empresa i personal els objectius
per a cada període, normalment anual, de manera que hi hagi una motivació fonamenta-
da per al seu acompliment. L’avaluació del treball també ha de servir per al reconeixe-
ment dels esforços realitzats. 

5. Gestió de personal: Formació i aprenentatge

Els gestors de comerç poden ser persones propietàries, dependentes o encarregades
de les botigues, però actualment han d’assumir noves funcions i aquesta és la novetat.
Actualment, la tradicional atenció al client deixa pas a noves formes de relació i atenció
més modernitzades per a les quals és necessari fer un reciclatge formatiu. A més, les tas-
ques de comptabilitat relatives a l’activitat han incorporat noves eines (informàtiques)
que poden facilitar molt aquests processos i que cal conèixer i fer servir actualment en
la mesura que es pugui. D’altra banda, se sumen noves funcions relacionades amb la
promoció, els serveis i la imatge de la botiga, com per exemple la col·locació de produc-
tes dins l’establiment, l’organització d’activitats de fidelització de la clientela, la gestió
de queixes i reclamacions, etc., accions cada vegada més indispensables davant la gran
competència amb la qual ha de conviure el petit comerç cada dia. És justament en
aquests darrers punts a través dels quals el comerç al detall es pot diferenciar més
clarament de les grans superfícies i donar un caràcter particular i original a la seva bo-
tiga.

6. Gestió de personal: Perfil del venedor

Esculli sempre a persones amb habilitats comunicatives (que s’expressin amb claredat,
amb un llenguatge correcte, però comprensible per a tothom). La persona que s’ocupa de
les vendes ha de presentar tot un conjunt d’habilitats comunicatives, tant verbals com no
verbals, de manera que pugui captar l’atenció de la clientela i fer-se entendre sense pro-
blemes. 

Expliqui als treballadors i les treballadores els seus coneixements sobre els productes que
es venen a la botiga. El personal del comerç que tracta amb la clientela ha de tenir un
coneixement exhaustiu dels productes que es venen. 

Tingui cura del bon aspecte i de la imatge personal, i una actitud positiva davant de totes
les situacions que se li presentin.

Valori l’empatia alhora de trobar un treballador o una treballadora; s’ha de desenvolupar la
capacitat de posar-se en la situació del client i reconèixer les seves necessitats o inquie-
tuds. Ha d’escoltar el seu interlocutor en tot moment, demostrant que l’escolta i segueix
la conversació, però sense caure en una excessiva condescendència, argumentant quan
calgui.

Valori també el domini del llenguatge verbal i gestual, tant per fer-lo servir en el procés de
venda com per interpretar els gestos de la clientela. 

En tot moment, la persona venedora ha de portar el lideratge en el procés de venda, per
aquest motiu ha de ser capaç d’adaptar-se a les diferents persones i personalitats amb
les quals ha de tractar. 

68 | Manual de bones pràctiques per als establiments comercials

08 Tematica 8  21x29,7  7/5/07  17:34  Página 68



7. Contractació

Pel fet d’incorporar nou personal, l’empresa adquireix un conjunt de compromisos i res-
ponsabilitats, alguns dels quals són: la retribució dels treballadors i les treballadores; donar
d’alta el personal a la Seguretat Social i, consegüentment, complir amb el pagament de
les quotes empresarials i tramitar el pagament de les quotes corresponents als treballa-
dors; retenir el percentatge corresponent de l’IRPF a cadascun dels treballadors i treba-
lladores. 

Tingui en compte que la Seguretat Social ha de liquidar-se mensualment i que les reten-
cions en concepte de l’IRPF han de liquidar-se, amb caràcter general, amb una periodici-
tat trimestral.

D’altra banda, tingui present altres despeses que poden sorgir amb la contractació de
personal, com ara les despeses de representació, indemnitzacions laborals, despeses 
de formació del personal, indemnitzacions per accidents de treball, assegurances per al
personal o despeses derivades de l’aplicació a l’empresa de programes de seguretat i
higiene en el treball.
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Temàtica 9:
Normativa que afecta el sector comercial

Subtemàtiques:

1. Llei d’horaris comercials
2. Regulació de vendes especials
3. Política lingüística
4. Garanties en la venda de béns de consum
5. Fulls de reclamació
6. On trobar més informació?

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

Treballar amb immigrants

La Fundació Tot Raval fa quatre anys que existeix i, des del primer moment, es va implicar
amb les associacions de comerciants del barri amb l’objectiu de millorar la convivència al
Raval de Barcelona, on actualment un 47% dels residents són immigrants i un 24% del
total de comerços pertanyen a aquest col·lectiu. La Fundació parteix de la idea que el
comerç és una de les bases de la convivència als barris, perquè en la major part de vega-
des les persones es relacionen amb el seu territori a través del comerç. Per tant, s’ha de
treballar per la integració del comerç al barri.

Aquesta feina va començar fa uns anys a partir d’un fet que va sorgir al carrer Sant Pau de
Barcelona, al barri del Raval. En aquest carrer, més del 50% dels comerços era d’immi-
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grants. Però l’associació del carrer era regentada només per autòctons que entenien la
immigració com un problema. Hi havia una sèrie de llegendes urbanes com per exemple
que els immigrants no pagaven impostos, o que obrien sense llicències, etc. Totes supo-
sicions, perquè a l’hora de la veritat els autòctons i els immigrants no tenien cap comuni-
cació real. No hi havia cap contacte entre ells. Llavors, quan va arribar Nadal, el carrer Sant
Pau (davant la divisió existent entre comerciants) no va posar els llums nadalencs.

A partir d’aquest fet, la Fundació Tot Raval, juntament amb el Districte de Ciutat Vella i la
Federació de Comerciants del Raval, va ajudar a incloure els comerciants catalans d’ori-
gen immigrant a les associacions de comerciants noves i ja existents, i va començar a
estudiar quina era la seva realitat i com es podia contribuir a la millora de la comunicació
entre comerciants autòctons i immigrants. Com a anècdota significativa, s’ha de dir que la
persona tècnica de comerç de Tot Raval és mediadora intercultural.

Què hi havia de cert en les llegendes urbanes que comentaven els autòctons sobre els
comerciants immigrants? Després de realitzar-ne un estudi, la Fundació es va adonar que,
en alguns casos, hi havia incompliments en la normativa (no menys que en els casos dels
autòctons), però que en aquests casos l’incompliment tenia a veure amb la manca d’infor-
mació sobre la normativa vigent. Aquesta mancança sorgia, en la major part dels casos, per
dificultats d’enteniment idiomàtiques i per una mancança absoluta de comunicació amb les
associacions de comerciants del barri o carrer en què es trobaven. 

Per tal de posar-hi remei, la Fundació Tot Raval i la Federació de Comerciants Eix del Raval
van iniciar una sèrie d’accions de sensibilització per tal d’informar sobre la normativa
vigent en termes de comerç. Així, per exemple, van repartir fulls amb l’explicació dels
punts més importants de la normativa, informació que es va elaborar en català i es va tra-
duir al castellà, urdú (llengua pakistanesa) i àrab. A més, es van organitzar xerrades amb
la presència de comerciants autòctons i d’origen immigrant per parlar de la nova Llei d’ho-
raris comercials. Actualment, d’altra banda, es reparteixen comunicats en paper amb
informació sobre canvis de normativa, actualitzacions, etc., en les quatre llengües ja
esmentades predominants al barri.

El resultat d’aquestes accions ha estat molt satisfactori en termes de normativa, entre d’al-
tres. En el cas dels comerciants immigrants, l’efecte positiu de l’enteniment de la norma-
tiva per part d’uns quants comerciants s’ha estès amb el mecanisme del boca-orella dins
de cada comunitat d’immigrants, ja que la relació afí dins de cada grup afavoreix l’inter-
canvi ràpid d’informació. Actualment, la Fundació hi segueix implicada, conjuntament
amb les federacions de comerciants del barri, mitjançant un projecte amb mediadors
interculturals per al col·lectiu de comerç, la incorporació de gestors d’ajuda al comerciant
i la realització de pedagogia sobre normativa (fent, per exemple, un decàleg d’obligacions
en el comerç en diferents llengües). Aquest projecte ha estat aprovat pel Pla d’acollida del
districte i es portarà a terme juntament amb la Federació de Comerciants del Casc Antic,
l’Eix Comercial de Palau a Palau i el Pla integral del Casc Antic.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Implicar el comerç regentat per immigrants a les associacions de comerciants.

Generar comunicació entre comerciants autòctons i d’origen immigrant.
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Entendre el comerç com un punt clau en les relacions comunitàries i en la millora de la con-
vivència, entendre la millora del comerç com un fet social.

Estudiar i entendre les causes reals de l’incompliment de la normativa per tal de posar-hi
remei de la manera més adient.

Dificultats o errades més freqüents

• Mancança de llicències comercials dins el col·lectiu del petit comerç.

• Incompliment de la normativa en temes relacionats amb la normalització lingüística (espe-
cialment, relacionats amb la retolació).

• Dificultats d’acatament de la legislació de preus, que ha d’estar en les dues llengües ofi-
cials de Catalunya i que sol estar només en una.

• Desconeixement de la normativa respecte a la ubicació dels productes (per exemple, en
petits supermercats no es pot vendre carn al tall, mentre que és freqüent que succeeixi; o
en els mateixos tipus d’establiments els productes de neteja no estan separats dels d’ali-
mentació, fet que està penalitzat per la normativa).

• Venda no permesa de productes tèxtils i d’altres prohibits en supermercats.

• Dificultats d’enteniment de la nova Llei d’horaris comercials.

Altres encerts

Hi ha paradistes de mercats municipals (com per exemple al Mercat Municipal de Sant Car-
les, a Granollers) que estan complint la normativa de traçabilitat (entrada en vigor el 1 de
gener de 2005). La traçabilitat és l’habilitat de seguir el moviment d’un aliment a través dels
passos específics de producció, processament i distribució. Concretament, una d’aquestes
parades compleix les indicacions de traçabilitat i etiquetatge (de procedència) del peix mit-
jançant un ordinador a la parada que li permet gestionar, de manera ràpida i amb qualitat, els
etiquetatges amb informació sobre preus, lloc de procedència del peix, etc. En aquest sen-
tit, augmenta la qualitat i fiabilitat dels seus productes mitjançant l’acompliment de la norma-
tiva reglamentària.

D’altra banda, hi ha un programa pilot de seguiment de la normativa de l’activitat comercial
iniciat per la Diputació de Barcelona l’any 2005. Aquest programa dóna suport als ajunta-
ments per tal de donar a conèixer la normativa vigent als seus establiments comercials i el
seu compliment. Els ajuntaments que participen en aquesta iniciativa actualment són Bada-
lona, Calella, Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Granollers, Sabadell, Sant Celoni,
Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Vic, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, i Vilafranca del Penedès.
Com a elements de suport s’han editat tríptics informatius de la Llei d’horaris comercials en
català, castellà, urdú, xinès, àrab, francès i anglès. 

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Fundació Tot Raval

Plaça Caramelles, 8

Barcelona

Tel. 934 426 868

www.totraval.org
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Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

En l’àmbit concret del comerç detallista, hi ha diferents normatives a escala estatal,
autonòmica i local que en regulen l’activitat. La normativa estatal i autonòmica és d’aplica-
ció general per a tots els comerços catalans, però cal tenir en compte aquelles ordenan-
ces específiques de cada municipi que poden variar segons sigui el cas. 

1. Llei d’horaris comercials

Segons la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials de Catalunya, els establi-
ments comercials no poden romandre oberts ni realitzar cap activitat de venda entre les
22.00 i les 7.00 h. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar
l’horari de tancament a les 20.00 h.

El nombre màxim d’hores diàries en què els establiments comercials poden romandre
oberts és de dotze.

El temps setmanal d’obertura dels establiments comercials els dies feiners és de setanta-
dues hores, com a màxim.

El nombre de diumenges i festius en què els establiments comercials poden romandre
oberts és de vuit l’any en total.

Els establiments comercials han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11
de setembre i 25 de desembre.

Els comerciants, dins els límits establerts, poden fixar lliurement la distribució de l’horari
general durant els dies feiners de la setmana, i també l’horari corresponent als diumenges
i festius d’activitat autoritzada.1

Els establiments comercials han d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació
sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

2. Regulació de vendes especials

Es consideren vendes especials les vendes a distància, les vendes ambulants, les vendes
automàtiques i les vendes en pública subhasta. Aquí ens aturarem breument en les dues
modalitats que poden afectar més el petit comerç.
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L’oferta de venda a distància haurà d’incloure, almenys: identitat del proveïdor, caracte-
rístiques del producte, preu i despeses de transport degudament separats, forma de
pagament i modalitats d’entrega, termini de validesa de l’oferta i existència d’un dret de
desistiment o resolució. A més, es prohibeixen els enviaments no sol·licitats.

El comerç de venda ambulant o no sedentària ha d’exposar de manera fàcilment visible
per al públic les seves dades personals i el document en què consta l’autorització munici-
pal corresponent.

Els venedors i les venedores d’aquest tipus de productes hauran de ser autoritzats per la
Generalitat de Catalunya i figurar inscrits en el registre corresponent. 

3. Política lingüística

Tingui present, si desenvolupa la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara que
tinguin els serveis organitzats des de fora:

• Que el comerciant ha de poder atendre la clientela tant si parlen en català com en
castellà, o en aranès a la Vall d’Aran.

• Que els rètols fixos dels comerços (ja siguin a l’aparador, a l’exterior o interior de l’es-
tabliment) han d’anar almenys en català.

• Que els documents d’oferta dels serveis han d’estar almenys en català.

• Que les empreses que subscriuen amb els clients contractes dels anomenats d’ad-
hesió, amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles
en exemplars separats, en català i en castellà.

• Que el seu establiment pot ser denunciat per qualsevol ciutadà o ciutadana a les
oficines de garanties lingüístiques, que atenen consultes i ofereixen informació i re-
cursos que facilitin l’ús del català a les empreses, i també tramiten queixes i denún-
cies perquè els organismes competents facin una inspecció i, si cal, imposin una
sanció.

• Que si pretén oferir un servei a domicili, el prestador del servei ha de tenir a disposi-
ció dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la
mà d’obra, dels transports i/o desplaçaments, si escau, així com de qualsevol altre
servei ofert.

4. Garanties en la venda de béns de consum

La Llei de garanties en la venda de béns de consum, en vigor des de l’11 de setembre del
2003, regula l’obligació del venedor de lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb
el contracte de compravenda. Això significa:

• Que el bé adquirit s’ajusti a la descripció feta pel venedor i tingui les qualitats presen-
tades al consumidor mitjançant una mostra o un model.

• Que el bé adquirit serveixi per als usos que ordinàriament es destinen els béns del
mateix tipus.

• Que el bé sigui apte per a l’ús especial que hagi requerit el consumidor i que el vene-
dor hagi acceptat.
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• Que presenti la qualitat i el comportament esperats, tenint en compte les caracterís-
tiques concretes definides pel venedor o fabricant.

En cas de manca de conformitat del bé amb el contracte, el consumidor pot optar, a la
seva elecció, entre la reparació del bé o la seva substitució, sempre que aquesta no resul-
ti impossible o desproporcionada. Si un cop feta la reparació, aquesta no resultés satis-
factòria, el consumidor pot exigir la substitució del bé.

Tant la reparació com la substitució seran gratuïtes per a la clientela i es realitzaran en un
termini de temps raonable.

Si la reparació o la substitució no són possibles o són desproporcionades, el consumidor
podrà optar entre una rebaixa del preu o la resolució del contracte, amb devolució del
preu. La resolució no serà possible quan la falta de conformitat sigui de poca importància.

5. Fulls de reclamació

La Generalitat de Catalunya estableix un model unificat de fulls de reclamació per als esta-
bliments comercials.

Totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directa-
ment a les persones consumidores o usuàries en l’àmbit territorial de Catalunya hauran de
disposar de fulls de reclamació/denúncia oficials.

Els fulls de reclamació/denúncia oficials han de romandre a l’establiment on es dugui a ter-
me l’activitat comercial o de serveis a la persona consumidora o usuària, i seran lliurats a la
persona que ho sol·liciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l’empresa.

Els fulls oficials de reclamació/denúncia estaran integrats per un joc unitari d’impresos
compost per tres exemplars: un original per a la persona denunciant/reclamant, un per a
l’administració i un tercer per a l’establiment, que contindran les indicacions en català,
castellà i anglès.

Tots els establiments obligats a disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia estan
obligats a exhibir al públic en un lloc visible un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels
fulls oficials de reclamació/denúncia per a les persones consumidores i usuàries.

6. On trobar més informació?

Llista per temàtiques:

Horaris comercials:

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials de Catalunya. 
Llei 17/2005, de modificació de la Llei 8/2004, d’horaris comercials.
Ordre de 12 de desembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments
comercials els diumenges i dies festius per a l’any 2006.
<http://www.gencat.net/ctc/serveis/normativa/comerc/horaris_comercials/index.html>

A més, es poden trobar les preguntes més freqüents sobre horaris comercials a: 
<http://www.gencat.net/ctc/departament/preguntes_frequents/comerc/horaris_comer-
cials/index.html>
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Política lingüística:

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
<http://www6.gencat.net/llengcat/legis/lleipl.htm>
A més, es poden trobar les preguntes més freqüents sobre la Llei de política lingüística a
empreses i comerços a:
<http://www6.gencat.net/llengcat/legis/faqllei.htm>

Garanties en la venda de béns de consum:

Document tècnic, amb la Llei 23/2003, de 10 de Juliol, de garanties en la venda de béns de
consum.
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/descarrega/dt/07Garanties.pdf>

Vendes especials:

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, publicada al BOE núm. 15
de 17.1.96.
Llei 47/2002, reforma de la Llei 7/1996, d’ordenació del comerç minorista.
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/normativa/comerc.asp>

Fulls de reclamació:

Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als esta-
bliments comercials i en l’activitat de prestació de serveis.
<http://www.gencat.net/interior/departament/legislacio/joc_espectacles/espectacles/recla
macio/index.hm>

Etiquetatge:

Reglaments sobre etiquetatge (en alimentació, carn de vacum, peix i altres productes) a:
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/normativa/etiquetatge.asp>

Equipaments comercials:

Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials.
<http://www.gencat.net/ctc/serveis/normativa/comerc/equipaments/index.html>

Registres:

Registre de Venda Domiciliària: Decret 39/1984, de 31 de gener, pel qual es desplega la Llei
1/1983, de 18 de febrer, pel que fa als requisits per a l’exercici de la venda domiciliària.

Registre d’Activitats Firals: Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals (DOGC núm. 1907,
de 10.6.94), Decret 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’acti-
vitats firals (DOGC núm. 2048 de 10.5.95). 

Registre d’Empreses de Venda a Distància: Decret 286/1999, de 26 d’octubre, pel qual es
regula l’autorització de les empreses de venda a distància i la inscripció en el registre corres-
ponent. 

Registre de Franquiciadors: Decret 287/1999, de 26 d’octubre, pel qual es regula la inscrip-
ció en el Registre de Franquiciadors.
<http://www.gencat.net/ctc/serveis/normativa/comerc/registres/index.html>
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Regulació dels preus: 

Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes
oferts als consumidors i usuaris (correcció d’errades en el DOGC núm. 3628, pàg. 7823,
de 3.5.2002). 
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/descarrega/normativa/dt73_2002.pdf>

Traçabilitat:

L’article 18 del Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu estableix l’obligació de
posar en marxa, aplicar i mantenir un sistema de traçabilitat. Aquest article és aplicable des
del dia 1 de gener de 2005.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha publicat una guia d’introducció als siste-
mes de traçabilitat i una orientació sobre els mètodes d’implantació i aplicació, amb vista a
l’obligatorietat de mantenir sistemes de traçabilitat a partir del dia 1 de gener de 2005.
<http://www.gencat.net>.
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Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

Treballar amb immigrants

La Fundació Tot Raval fa quatre anys que existeix i, des del primer moment, es va implicar
amb les associacions de comerciants del barri amb l’objectiu de millorar la convivència al
Raval de Barcelona, on actualment un 47% dels residents són immigrants i un 24% del
total de comerços pertanyen a aquest col·lectiu. La Fundació parteix de la idea que el
comerç és una de les bases de la convivència als barris, perquè en la major part de vega-
des les persones es relacionen amb el seu territori a través del comerç. Per tant, s’ha de
treballar per la integració del comerç al barri.

Aquesta feina va començar fa uns anys a partir d’un fet que va sorgir al carrer Sant Pau de
Barcelona, al barri del Raval. En aquest carrer, més del 50% dels comerços era d’immi-
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grants. Però l’associació del carrer era regentada només per autòctons que entenien la
immigració com un problema. Hi havia una sèrie de llegendes urbanes com per exemple
que els immigrants no pagaven impostos, o que obrien sense llicències, etc. Totes supo-
sicions, perquè a l’hora de la veritat els autòctons i els immigrants no tenien cap comuni-
cació real. No hi havia cap contacte entre ells. Llavors, quan va arribar Nadal, el carrer Sant
Pau (davant la divisió existent entre comerciants) no va posar els llums nadalencs.

A partir d’aquest fet, la Fundació Tot Raval, juntament amb el Districte de Ciutat Vella i la
Federació de Comerciants del Raval, va ajudar a incloure els comerciants catalans d’ori-
gen immigrant a les associacions de comerciants noves i ja existents, i va començar a
estudiar quina era la seva realitat i com es podia contribuir a la millora de la comunicació
entre comerciants autòctons i immigrants. Com a anècdota significativa, s’ha de dir que la
persona tècnica de comerç de Tot Raval és mediadora intercultural.

Què hi havia de cert en les llegendes urbanes que comentaven els autòctons sobre els
comerciants immigrants? Després de realitzar-ne un estudi, la Fundació es va adonar que,
en alguns casos, hi havia incompliments en la normativa (no menys que en els casos dels
autòctons), però que en aquests casos l’incompliment tenia a veure amb la manca d’infor-
mació sobre la normativa vigent. Aquesta mancança sorgia, en la major part dels casos, per
dificultats d’enteniment idiomàtiques i per una mancança absoluta de comunicació amb les
associacions de comerciants del barri o carrer en què es trobaven. 

Per tal de posar-hi remei, la Fundació Tot Raval i la Federació de Comerciants Eix del Raval
van iniciar una sèrie d’accions de sensibilització per tal d’informar sobre la normativa
vigent en termes de comerç. Així, per exemple, van repartir fulls amb l’explicació dels
punts més importants de la normativa, informació que es va elaborar en català i es va tra-
duir al castellà, urdú (llengua pakistanesa) i àrab. A més, es van organitzar xerrades amb
la presència de comerciants autòctons i d’origen immigrant per parlar de la nova Llei d’ho-
raris comercials. Actualment, d’altra banda, es reparteixen comunicats en paper amb
informació sobre canvis de normativa, actualitzacions, etc., en les quatre llengües ja
esmentades predominants al barri.

El resultat d’aquestes accions ha estat molt satisfactori en termes de normativa, entre d’al-
tres. En el cas dels comerciants immigrants, l’efecte positiu de l’enteniment de la norma-
tiva per part d’uns quants comerciants s’ha estès amb el mecanisme del boca-orella dins
de cada comunitat d’immigrants, ja que la relació afí dins de cada grup afavoreix l’inter-
canvi ràpid d’informació. Actualment, la Fundació hi segueix implicada, conjuntament
amb les federacions de comerciants del barri, mitjançant un projecte amb mediadors
interculturals per al col·lectiu de comerç, la incorporació de gestors d’ajuda al comerciant
i la realització de pedagogia sobre normativa (fent, per exemple, un decàleg d’obligacions
en el comerç en diferents llengües). Aquest projecte ha estat aprovat pel Pla d’acollida del
districte i es portarà a terme juntament amb la Federació de Comerciants del Casc Antic,
l’Eix Comercial de Palau a Palau i el Pla integral del Casc Antic.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Implicar el comerç regentat per immigrants a les associacions de comerciants.

Generar comunicació entre comerciants autòctons i d’origen immigrant.
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Entendre el comerç com un punt clau en les relacions comunitàries i en la millora de la con-
vivència, entendre la millora del comerç com un fet social.

Estudiar i entendre les causes reals de l’incompliment de la normativa per tal de posar-hi
remei de la manera més adient.

Dificultats o errades més freqüents

• Mancança de llicències comercials dins el col·lectiu del petit comerç.

• Incompliment de la normativa en temes relacionats amb la normalització lingüística (espe-
cialment, relacionats amb la retolació).

• Dificultats d’acatament de la legislació de preus, que ha d’estar en les dues llengües ofi-
cials de Catalunya i que sol estar només en una.

• Desconeixement de la normativa respecte a la ubicació dels productes (per exemple, en
petits supermercats no es pot vendre carn al tall, mentre que és freqüent que succeeixi; o
en els mateixos tipus d’establiments els productes de neteja no estan separats dels d’ali-
mentació, fet que està penalitzat per la normativa).

• Venda no permesa de productes tèxtils i d’altres prohibits en supermercats.

• Dificultats d’enteniment de la nova Llei d’horaris comercials.

Altres encerts

Hi ha paradistes de mercats municipals (com per exemple al Mercat Municipal de Sant Car-
les, a Granollers) que estan complint la normativa de traçabilitat (entrada en vigor el 1 de
gener de 2005). La traçabilitat és l’habilitat de seguir el moviment d’un aliment a través dels
passos específics de producció, processament i distribució. Concretament, una d’aquestes
parades compleix les indicacions de traçabilitat i etiquetatge (de procedència) del peix mit-
jançant un ordinador a la parada que li permet gestionar, de manera ràpida i amb qualitat, els
etiquetatges amb informació sobre preus, lloc de procedència del peix, etc. En aquest sen-
tit, augmenta la qualitat i fiabilitat dels seus productes mitjançant l’acompliment de la norma-
tiva reglamentària.

D’altra banda, hi ha un programa pilot de seguiment de la normativa de l’activitat comercial
iniciat per la Diputació de Barcelona l’any 2005. Aquest programa dóna suport als ajunta-
ments per tal de donar a conèixer la normativa vigent als seus establiments comercials i el
seu compliment. Els ajuntaments que participen en aquesta iniciativa actualment són Bada-
lona, Calella, Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Granollers, Sabadell, Sant Celoni,
Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Vic, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, i Vilafranca del Penedès.
Com a elements de suport s’han editat tríptics informatius de la Llei d’horaris comercials en
català, castellà, urdú, xinès, àrab, francès i anglès. 

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Fundació Tot Raval

Plaça Caramelles, 8

Barcelona

Tel. 934 426 868

www.totraval.org

Temàtica 9: Normativa que afecta el sector comercial | 73

09 Tematica 9  21x29,7.qxd  7/5/07  17:53  Página 73



Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

En l’àmbit concret del comerç detallista, hi ha diferents normatives a escala estatal,
autonòmica i local que en regulen l’activitat. La normativa estatal i autonòmica és d’aplica-
ció general per a tots els comerços catalans, però cal tenir en compte aquelles ordenan-
ces específiques de cada municipi que poden variar segons sigui el cas. 

1. Llei d’horaris comercials

Segons la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials de Catalunya, els establi-
ments comercials no poden romandre oberts ni realitzar cap activitat de venda entre les
22.00 i les 7.00 h. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar
l’horari de tancament a les 20.00 h.

El nombre màxim d’hores diàries en què els establiments comercials poden romandre
oberts és de dotze.

El temps setmanal d’obertura dels establiments comercials els dies feiners és de setanta-
dues hores, com a màxim.

El nombre de diumenges i festius en què els establiments comercials poden romandre
oberts és de vuit l’any en total.

Els establiments comercials han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11
de setembre i 25 de desembre.

Els comerciants, dins els límits establerts, poden fixar lliurement la distribució de l’horari
general durant els dies feiners de la setmana, i també l’horari corresponent als diumenges
i festius d’activitat autoritzada.1

Els establiments comercials han d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació
sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

2. Regulació de vendes especials

Es consideren vendes especials les vendes a distància, les vendes ambulants, les vendes
automàtiques i les vendes en pública subhasta. Aquí ens aturarem breument en les dues
modalitats que poden afectar més el petit comerç.
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L’oferta de venda a distància haurà d’incloure, almenys: identitat del proveïdor, caracte-
rístiques del producte, preu i despeses de transport degudament separats, forma de
pagament i modalitats d’entrega, termini de validesa de l’oferta i existència d’un dret de
desistiment o resolució. A més, es prohibeixen els enviaments no sol·licitats.

El comerç de venda ambulant o no sedentària ha d’exposar de manera fàcilment visible
per al públic les seves dades personals i el document en què consta l’autorització munici-
pal corresponent.

Els venedors i les venedores d’aquest tipus de productes hauran de ser autoritzats per la
Generalitat de Catalunya i figurar inscrits en el registre corresponent. 

3. Política lingüística

Tingui present, si desenvolupa la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara que
tinguin els serveis organitzats des de fora:

• Que el comerciant ha de poder atendre la clientela tant si parlen en català com en
castellà, o en aranès a la Vall d’Aran.

• Que els rètols fixos dels comerços (ja siguin a l’aparador, a l’exterior o interior de l’es-
tabliment) han d’anar almenys en català.

• Que els documents d’oferta dels serveis han d’estar almenys en català.

• Que les empreses que subscriuen amb els clients contractes dels anomenats d’ad-
hesió, amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles
en exemplars separats, en català i en castellà.

• Que el seu establiment pot ser denunciat per qualsevol ciutadà o ciutadana a les
oficines de garanties lingüístiques, que atenen consultes i ofereixen informació i re-
cursos que facilitin l’ús del català a les empreses, i també tramiten queixes i denún-
cies perquè els organismes competents facin una inspecció i, si cal, imposin una
sanció.

• Que si pretén oferir un servei a domicili, el prestador del servei ha de tenir a disposi-
ció dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la
mà d’obra, dels transports i/o desplaçaments, si escau, així com de qualsevol altre
servei ofert.

4. Garanties en la venda de béns de consum

La Llei de garanties en la venda de béns de consum, en vigor des de l’11 de setembre del
2003, regula l’obligació del venedor de lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb
el contracte de compravenda. Això significa:

• Que el bé adquirit s’ajusti a la descripció feta pel venedor i tingui les qualitats presen-
tades al consumidor mitjançant una mostra o un model.

• Que el bé adquirit serveixi per als usos que ordinàriament es destinen els béns del
mateix tipus.

• Que el bé sigui apte per a l’ús especial que hagi requerit el consumidor i que el vene-
dor hagi acceptat.
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• Que presenti la qualitat i el comportament esperats, tenint en compte les caracterís-
tiques concretes definides pel venedor o fabricant.

En cas de manca de conformitat del bé amb el contracte, el consumidor pot optar, a la
seva elecció, entre la reparació del bé o la seva substitució, sempre que aquesta no resul-
ti impossible o desproporcionada. Si un cop feta la reparació, aquesta no resultés satis-
factòria, el consumidor pot exigir la substitució del bé.

Tant la reparació com la substitució seran gratuïtes per a la clientela i es realitzaran en un
termini de temps raonable.

Si la reparació o la substitució no són possibles o són desproporcionades, el consumidor
podrà optar entre una rebaixa del preu o la resolució del contracte, amb devolució del
preu. La resolució no serà possible quan la falta de conformitat sigui de poca importància.

5. Fulls de reclamació

La Generalitat de Catalunya estableix un model unificat de fulls de reclamació per als esta-
bliments comercials.

Totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directa-
ment a les persones consumidores o usuàries en l’àmbit territorial de Catalunya hauran de
disposar de fulls de reclamació/denúncia oficials.

Els fulls de reclamació/denúncia oficials han de romandre a l’establiment on es dugui a ter-
me l’activitat comercial o de serveis a la persona consumidora o usuària, i seran lliurats a la
persona que ho sol·liciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l’empresa.

Els fulls oficials de reclamació/denúncia estaran integrats per un joc unitari d’impresos
compost per tres exemplars: un original per a la persona denunciant/reclamant, un per a
l’administració i un tercer per a l’establiment, que contindran les indicacions en català,
castellà i anglès.

Tots els establiments obligats a disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia estan
obligats a exhibir al públic en un lloc visible un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels
fulls oficials de reclamació/denúncia per a les persones consumidores i usuàries.

6. On trobar més informació?

Llista per temàtiques:

Horaris comercials:

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials de Catalunya. 
Llei 17/2005, de modificació de la Llei 8/2004, d’horaris comercials.
Ordre de 12 de desembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments
comercials els diumenges i dies festius per a l’any 2006.
<http://www.gencat.net/ctc/serveis/normativa/comerc/horaris_comercials/index.html>

A més, es poden trobar les preguntes més freqüents sobre horaris comercials a: 
<http://www.gencat.net/ctc/departament/preguntes_frequents/comerc/horaris_comer-
cials/index.html>
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Política lingüística:

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
<http://www6.gencat.net/llengcat/legis/lleipl.htm>
A més, es poden trobar les preguntes més freqüents sobre la Llei de política lingüística a
empreses i comerços a:
<http://www6.gencat.net/llengcat/legis/faqllei.htm>

Garanties en la venda de béns de consum:

Document tècnic, amb la Llei 23/2003, de 10 de Juliol, de garanties en la venda de béns de
consum.
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/descarrega/dt/07Garanties.pdf>

Vendes especials:

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, publicada al BOE núm. 15
de 17.1.96.
Llei 47/2002, reforma de la Llei 7/1996, d’ordenació del comerç minorista.
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/normativa/comerc.asp>

Fulls de reclamació:

Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als esta-
bliments comercials i en l’activitat de prestació de serveis.
<http://www.gencat.net/interior/departament/legislacio/joc_espectacles/espectacles/recla
macio/index.hm>

Etiquetatge:

Reglaments sobre etiquetatge (en alimentació, carn de vacum, peix i altres productes) a:
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/normativa/etiquetatge.asp>

Equipaments comercials:

Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials.
<http://www.gencat.net/ctc/serveis/normativa/comerc/equipaments/index.html>

Registres:

Registre de Venda Domiciliària: Decret 39/1984, de 31 de gener, pel qual es desplega la Llei
1/1983, de 18 de febrer, pel que fa als requisits per a l’exercici de la venda domiciliària.

Registre d’Activitats Firals: Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals (DOGC núm. 1907,
de 10.6.94), Decret 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’acti-
vitats firals (DOGC núm. 2048 de 10.5.95). 

Registre d’Empreses de Venda a Distància: Decret 286/1999, de 26 d’octubre, pel qual es
regula l’autorització de les empreses de venda a distància i la inscripció en el registre corres-
ponent. 

Registre de Franquiciadors: Decret 287/1999, de 26 d’octubre, pel qual es regula la inscrip-
ció en el Registre de Franquiciadors.
<http://www.gencat.net/ctc/serveis/normativa/comerc/registres/index.html>
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Regulació dels preus: 

Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes
oferts als consumidors i usuaris (correcció d’errades en el DOGC núm. 3628, pàg. 7823,
de 3.5.2002). 
<http://www.diba.cat/salutpconsum/consum/descarrega/normativa/dt73_2002.pdf>

Traçabilitat:

L’article 18 del Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu estableix l’obligació de
posar en marxa, aplicar i mantenir un sistema de traçabilitat. Aquest article és aplicable des
del dia 1 de gener de 2005.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha publicat una guia d’introducció als siste-
mes de traçabilitat i una orientació sobre els mètodes d’implantació i aplicació, amb vista a
l’obligatorietat de mantenir sistemes de traçabilitat a partir del dia 1 de gener de 2005.
<http://www.gencat.net>.
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Temàtica 10:
Successió a l’empresa familiar

Subtemàtiques:

1. La preparació de la successió
2. L’organització i la preparació de la successió
3. Les relacions entre la família i l’empresa
4. Jubilar-se: preparar-se i fer-ho

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

Una botiga de 1927

En Joan és el propietari d’un negoci familiar que compta amb vuitanta anys d’antiguitat. El
va fundar el seu avi, l’any 1927, a Vilafranca del Penedès. Al llarg d’aquests anys la botiga
ha anat diversificant la seva oferta de productes, i avui en dia compta amb una amplia
gamma de productes tèxtils (tapisseria, tendals, cortines, etc.). A més, actualment hi tre-
ballen més de deu persones.

Com es va fer el traspàs de pares a fills? En Joan ens explica la seva experiència. Per a ell
el traspàs va ser molt gradual i clar. Ha estat basat en regles clares de joc pel que fa a la
seva continuïtat en el negoci. Ell va començar a treballar a la botiga als catorze anys amb
el seu pare i des de llavors es va implicar en el negoci familiar. Va ser l’únic dels tres ger-
mans que tenia dedicació plena a Teixits Solà.

Aquesta situació va provocar una progressiva assumpció de responsabilitats en el negoci
familiar i la confiança del seu pare per tal d’assolir-ne la direcció més endavant. En Joan ens
explica: «El meu germà petit va començar a treballar al negoci als vint anys i no volia grans
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responsabilitats. Quan el meu pare va començar a pensar a jubilar-se i retirar-se del negoci
familiar, li vaig dir que jo em mereixia la direcció per la meva implicació i temps de treball a la
botiga. El meu pare hi va estar d’acord i les coses van quedar molt clares des de llavors».

Abans que es retirés el pare, en Joan ja prenia decisions juntament amb ell respecte a la
gestió de la botiga. Així, van decidir obrir un nou establiment a prop del primer. Ens expli-
ca que, de totes maneres, va ser difícil establir reformes i idees noves a la botiga quan el
seu pare estava a la botiga. «Me’n recordo que en un moment determinat li vaig comentar
al meu pare que havíem de comprar una furgoneta per traslladar els productes. I em va
costar convèncer-lo perquè ell no entenia per què ho havíem de fer. Em deia que ja teníem
un vehicle, que ja en teníem prou amb això», comenta en Joan.

En Joan tenia moltes idees de reforma i millora del negoci, com el seu pare les havia tingut
en el seu moment, però amb els anys el pare havia deixat de voler arriscar en el negoci i
prenia una actitud més conservadora de gestió de la botiga. De totes maneres, en Joan
va saber convèncer el seu pare d’alguns canvis necessaris per millorar la botiga i el seu
pare el va acabar entenent, en gran part perquè els riscos assolits finalment tenien molta
repercussió en termes econòmics. 

Fa poc temps en Joan va emprendre una reforma integral de la botiga més antiga, amb el
canvi total del mobiliari i la informatització del negoci. Està content amb el que ha estat la
seva implicació en l’empresa familiar. Quan li preguntem què passarà amb la generació
següent, ja que ell té tres fills, diu que no ho sap encara. «La botiga és un recurs per a qual-
sevol dels meus fills, de fet un d’ells sol treballar amb mi durant les vacances d’estiu per
guanyar uns calerons. Però jo no vull pressionar ningú. Cadascú ha de seguir el seu camí
com més li agradi. I és que les coses han canviat molt d’una generació a l’altra. A l’època
dels meus pares s’havia d’estar a la botiga i tothom s’havia d’implicar (la dona, algun dels
fills) per ajudar en el negoci. Avui en dia ja no tenim aquesta concepció d’obligatorietat, i
cadascú pot fer el que vulgui amb la seva trajectòria professional». En Joan diu que, de
totes maneres, encara li queden quinze anys per a la jubilació i que encara té temps per
pensar en el relleu generacional, en cas que sigui possible.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

Hi ha una implicació significativa d’un dels fills en el negoci derivada del treball realitzat a la
botiga durant molts anys.

L’assumpció de responsabilitats va començar molt abans del traspàs de la direcció de la
botiga de pare a fill, fet que va permetre aconseguir un aprenentatge continuat i una pre-
paració sòlida per part del fill.

La nova generació va emprendre, en el seu moment, la iniciativa de nous projectes de
millora per al desenvolupament del negoci i va esquivar els obstacles derivats d’una ges-
tió més conservadora instaurada pel pas del temps. 

A l’hora de fer el trasllat del negoci hi havia un posicionament molt clar respecte a qui por-
taria el «timó» a partir de la jubilació del propietari. Aquest posicionament va quedar molt
clar davant de tota la família bastant abans de fer el traspàs de la direcció el negoci.
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Dificultats o errades més freqüents

• No portar a terme de manera ordenada en el temps i eficaç en els seus resultats el procés
de la preparació de la successió.

• Endarrerir l’evolució de l’estructura de responsabilitats de l’empresa. Això suposa que no
es construeixin els mitjans que afavoreixin la integració i coordinació dels directius que
s’hauran de responsabilitzar de la futura direcció o que no es constitueixin prou bé els sis-
temes de direcció.

• Despreocupar-se de la formació de la següent generació, perquè aquesta sàpiga actuar
com a accionariat actiu i responsable.

• No preparar-se per deixar la pròpia feina, per deixar d’exercir el poder en mans de la
següent generació.

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Teixits Solà

Carrer de Santa Maria, 6 i 13. 

Vilafranca del Penedès 

Tel. 938 181 210 

www.teixitssola.com

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. La preparació de la successió

Inculqui als fills i filles la responsabilitat pel comerç des que són petits. Aquesta tasca es
pot desenvolupar, per exemple, mitjançant «l’ajuda» dels fills i filles en tasques determina-
des del comerç en moments concrets, sempre en sentit lúdic i sense obligar ningú. 

Transmeti als seus descendents els valors familiars i comercials que es volen preservar. El
llegat d’un comerciant ha de comprendre no només un patrimoni, actius i negoci, sinó
també, i especialment, un conjunt de valors. Per a això, intenti invertir temps de dedicació
i atenció a la seva família fora del comerç. La transmissió de valors emanen principalment
en el si de la cultura familiar.

Lligat amb el punt anterior, eduqui els futurs accionistes en els seus drets i obligacions
com a propietaris. Mostri als seus fills i filles, d’altra banda, les alegries i penes de la direc-
ció del negoci. 

Posi èmfasi i dedicació en la formació de la generació següent. En aquest punt convé des-
tacar que:

• L’experiència de la següent generació fora i dins de l’empresa abans de fer-se càrrec
del negoci és molt important. Entre dos i cinc anys d’experiència externa són molt
recomanables per als successors. 
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• No ha de tenir por de parlar obertament amb els fills o filles sobre la possibilitat que
facin carrera fora del comerç.

• Estimuli l’experiència internacional laboral per tal d’aconseguir una visió més amplia
dels successors o successores.

• Consideri les mateixes possibilitats per a la successió per a dones i homes en el con-
text familiar.

• Dins l’empresa, iniciï els futurs directius en el seu grau de competència.

• Doni treballs als successors dins del negoci que siguin mesurats amb estàndards
reals (d’acord amb la resta de la plantilla). Doni’ls responsabilitats mesurables en la
línia de la direcció i l’oportunitat de tenir èxit en la seva tasca.

• Doni tot el suport perquè les oportunitats de formació siguin iguals per a tothom de
la seva família.

Intenti detectar els familiars que realment volen fer-se càrrec en el futur del negoci a tra-
vés d’una bona comunicació. És possible que la persona que vostè hagi pensat com a
successor no estigui interessada a ser-ho, i que li costi dir-ho per no ferir-lo. Aquests
interessos ocults surten molt cars si es detecten massa tard. En definitiva, comprengui
que la incorporació de la nova generació ha de ser lliure, i s’ha de prioritzar la vocació.

2. L’organització i la preparació de la successió

Planifiqui la successió amb temps, establint un calendari i preparant el retir dels líders
actuals. El millor moment per fer-ho és quan l’actual líder té cinquanta-set anys, per tal de
començar a planificar la retirada en els següents vuit anys.

Estableixi normes clares per a la contractació de familiars a l’empresa o comerç, així com
la diferència clara entre lideratge i gestió, doni contingut a tots dos i defineixi a qui corres-
pon cada rol.

Expliqui als directius no familiars de l’empresa o comerç que també tenen responsabilitats
en la formació dels futurs gerents familiars.

Accedeixi a bona informació del sector, del mercat, de la clientela i altres dades rellevants
per establir el context sobre el qual es planificarà.

Inclogui una exhaustiva revisió del funcionament i el rendiment del negoci per identificar els
problemes o les dificultats més importants que es troben o es poden trobar en el futur.

Estimuli el successor o la successora a desenvolupar plans per tal de revitalitzar el
negoci.

Presenti el pla de la successió a la família i aconsegueixi l’enteniment, el consens i la tran-
quil·litat durant tot el procés.

Desenvolupi mecanismes per revisar i aportar noves propostes, sobretot per aportar solu-
cions en el cas que no s’estigui complint el pla.

Estudiï la conveniència de fer un protocol familiar. Aquesta eina legal pretén ser un instru-
ment on es plasmin no només les relacions familiars respecte a la seva participació en
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l’empresa i de les expectatives que se’n tenen, sinó també les regles que afecten l’empre-
sa en el desenvolupament futur d’aspectes com ara la gestió o la generació de nous recur-
sos propis.

3. Les relacions entre la família i l’empresa

Separi clarament els temes familiars dels empresarials o comercials, i dibuixi molt bé els
límits entre socis/accionistes, membres de la família i directius empleats.

Busqui solucions creatives als problemes derivats de les divergències en l’empresa fami-
liar (per exemple, competència entre fills, manca de lideratge o habilitats d’algun familiar
que vulgui ser successor de la direcció, manca de comunicació de problemes que queden
«enquistats» al llarg del temps, etc.). Alguns consells per tal d’enfrontar les «crisis» familiars
referents al negoci són:

• Defineixi el problema i, si cal, faci-ho amb la resta de la família implicada. No comen-
ci per presentar una solució.

• Eviti les acusacions personals, faci servir la dita: «Ataqui el problema, doni suport a
la persona».

• Si la resolució es perfila lenta, busqui més opcions i alternatives per resoldre-la.

• Eviti la temptació de deixar el problema en mans d’algun altre.

• Sigui dur amb els problemes, tingui tacte amb les persones.

• Consideri que els problemes són consubstancials en les empreses familiars, no sigui
dur amb vostè mateix.

4. Jubilar-se: preparar-se i fer-ho

Dissenyi un pla de vida per tal d’omplir la nova etapa que comença un cop ha passat el
negoci als seus successors.

No hi ha un pla de jubilació vàlid per a tothom. Alguns es jubilen als quaranta anys, men-
tre que d’altres als setanta encara estan treballant. El més important és que hi hagi un pla
per a la successió i que aquest pla estigui completament assumit quan es produeixi la jubi-
lació del propietari.

Hi ha moltes maneres de deixar l’empresa en mans de les noves generacions familiars. Per
exemple, es pot deixar progressivament, deixant de treballar un dia a la setmana més per
any (el primer any el propietari no hi va els dilluns, el segon any no hi va ni dilluns ni dimarts,
etc.) i delegant progressivament les tasques de responsabilitats.

Però, sobretot, abans de deixar el negoci no s’oblidi de:

• Seleccionar els líders més competents i capaços de portar el comerç cap endavant.

• Defineixi les competències clau que s’han de transferir a partir de la seva jubilació.
Els interessos s’han de prioritzar en cada àrea i les dificultats s’han de detectar con-
cretament.

• Fixi’s una data límit per renunciar a les seves responsabilitats, per tal que els succes-
sors o les successores puguin preparar-se simultàniament.
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• Tregui els seus béns fora del negoci familiar i transfereixi els riscos als seus succes-
sors. Això pot despertar la motivació del successor o la successora i el seu instint
empresarial.

• Deixi clar quin és el paper que vol tenir en el negoci en el futur. Per exemple, rebre
informes mensuals sobre l’estat de les finances, participar en reunions de planifica-
ció, etc.
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Temàtica 11:
Pertinença a un centre comercial urbà (CCU)

Subtemàtiques:

1. Formes de gestió: actuacions conjuntes. De l’associacionisme a l’empresa de serveis

2. Centres comercials urbans: com organitzar-los i aconseguir-ne avantatges

Fitxa 1 (A). Presentació de la bona pràctica (primer cas)

La gestió de l’aparcament

Els i les comerciants de Viladecans Eix Comercial eren ben conscients de la importància de
comptar amb un aparcament proper al seu espai comercial. La implicació del comerç en la
promoció i en la construcció d’un aparcament en aquesta zona fa que el projecte que pre-
sentem suposi un canvi de filosofia i una iniciativa capdavantera en el comerç tradicional. 

Com es va plantejar aquesta construcció? Mitjançant la compra de l’aparcament per part
d’una societat mercantil formada per comerciants, amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i de l’Ajuntament de Viladecans. Aquesta societat, que es va encarregar de la
compra i de la seva gestió, es va constituir amb 178 accions (per un valor de 8.520 €
cadascuna). El total conformava el pressupost necessari per a la construcció de dues
plantes de l’aparcament (1.516.358,86 €). Cada comerciant interessat a fer la inversió i
participar en la societat podia comprar una acció. El procés de recerca d’accionistes no
va ser fàcil. Es va plantejar fer-ho per etapes: una primera ronda de venda on únicament
podrien adquirir accions les persones o empreses que estiguessin associades a Vilade-
cans Eix Comercial i on només es podria adquirir una acció per persona; una segona 
ronda on els socis de l’Eix podrien adquirir dues o més accions, i una tercera ronda on
s’acceptaria totes aquelles persones o empreses que volguessin invertir en l’aparcament.

Finalment es va aconseguir un total de 886.080 € (el 56,74% del pressupost necessari per
a la realització de l’aparcament, la qual cosa suposa la compra total de 104 accions) 
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per part de comerciants. Davant de l’èxit de la gestió en la recerca de pressupost i en la
implicació dels comerciants en el projecte, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Viladecans també es van implicar en el projecte. Així, cadascuna d’aquestes institucions
va assumir un 19,66% del pressupost total de l’aparcament i es va convertir en accionis-
tes amb un total de 70 accions per part de l’administració pública (35 cadascuna). Per
acabar d’aconseguir el pressupost necessari, es van posar a la venda les 4 accions que
quedaven per vendre (que suposaven un 3,93% del total del pressupost) per a qualsevol
empresa o persona interessada a fer la inversió (tercera ronda).

Les obres van començar l’octubre de 2005, prèvia adjudicació de les obres, i van acabar
el desembre del mateix any. Tal com s’havia plantejat, es van fer 89 places d’aparcament
que ocupen dues plantes de 1.600 m2 cadascuna. La gestió de les places es fa de la
manera següent: la meitat, situades a la primera planta subterrània, es destinen a aparca-
ment de rotació; l’altra meitat, situada a la planta –2, són actualment places de lloguer per
a abonats «tot el dia». 

D’aquesta manera, s’aconsegueixen ingressos a través dels tiquets d’hores, del lloguer de
les places i de la publicitat a l’interior de l’aparcament i als tiquets. Entre les despeses hi ha
les de personal, el manteniment i instal·lacions, així com els impostos, els serveis d’asses-
soria, l’assegurança i els subministraments.

La gestió de les places d’aparcament es fa mitjançant una estructura organitzativa de
caràcter privat formada per a aquest objectiu, «Eix aparcament». Aquesta organització
gestiona, entre altres coses relacionades amb l’aparcament, els tiquets del pàrquing
rotatiu. D’aquesta manera, cadascun dels comerciants demana els tiquets que vol oferir
a la seva clientela i segons una sèrie de condicions paga una tarifa o se li pot fer un des-
compte. Per exemple, si la persona que demana els tiquets rotatius per als seus clients
és accionista, se li pot fer un descompte d’un 5% aproximadament; si és associat, un
3%; si és comerciant, però no és associat ni accionista, en principi no pot tenir descomp-
te, però tot depèn de la quantitat de tiquets que demani (si compra a partir de 200
tiquets, també se li fa un descompte). Cada tiquet per separat costa 0,30 € per una frac-
ció de 15 minuts.

Apart d’aquesta opció, els comerciants de l’Eix –així com la clientela de manera directa–
tenen l’opció d’accedir a una plaça d’aparcament com a pupil·latge (no rotatiu). En aquest
cas, els accionistes tenen un 25% de descompte pel lloguer de cada plaça; i els botiguers
associats, entre un 5% i un 10% (a través d’un conveni entre «Eix aparcament» i «Vilade-
cans Eix Comercial»).

Què s’ha guanyat amb aquesta experiència? En primer lloc, donar un servei indispensable
per a la clientela a través de la millora de l’accessibilitat en vehicle (sense afectar l’acces-
sibilitat a peu, ja que l’aparcament està situat a les plantes -1 i -2). D’altra banda, es van
revalorar tots els locals de la zona comercial com a conseqüència de la major atractivitat
que genera l’aparcament a l’àrea. En tercer lloc, atès que la nova instal·lació està situada
al costat de l’Ajuntament i de la zona comercial, va resultar relativament fàcil rendibilitzar
aquesta inversió.
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Fitxa 1 (B). Presentació de la bona pràctica (segon cas)

El servei conjunt de repartiment a domicili al mercat

En aquest cas, el servei conjunt posat en marxa parteix d’un mercat municipal. Es tracta
d’un servei de repartiment a domicili de les compres realitzades que és assumit, íntegra-
ment, per persones amb disminució. Per tal de dur-lo a terme, totes compten amb el
suport del monitor, responsable d’aquesta prestació i treballador del centre de formació
ocupacional per a discapacitats Tallers Bellvitge. Aquesta entitat i l’Associació de Comer-
ciants del Mercat de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat són els veritables impulsors
d’aquest programa. 

La idea es va gestar tres anys abans de la seva posada en marxa, quan Tallers Bellvitge va
conèixer una experiència similar realitzada als mercats d’Horta i del Carmel de Barcelona,
on treballadors amb trastorn mental portaven les compres de la clientela al seu domicili.
Aquesta experiència va ser el que va moure Tallers Bellvitge a iniciar les converses amb el
Mercat de Santa Eulàlia. Van pensar: Per què no ho podem fer nosaltres? Per la seva part,
el Mercat de Santa Eulàlia també tenia les seves raons per engegar aquest projecte. Un
cop enllestida la remodelació del Mercat, instaurar un servei a domicili era una de les ide-
es més atractives que es podien oferir, un servei sense cost per a la clientela que donés
més flexibilitat al procés de compra, tant per a la gent gran com també per atreure al
jovent, menys acostumats a comprar als mercats. Així, doncs, va néixer Compra-Servei.

Aquesta iniciativa permet resoldre dues inquietuds bàsiques: d’una banda, la necessitat
dels mercats d’oferir nous serveis i incentius per fer front a la competència, i de l’altra, la
creació de nous llocs de treball per a un col·lectiu que sol tenir més dificultats per trobar
feina. 

Per tal que els treballadors i les treballadores poguessin desenvolupar la seva tasca correc-
tament, Tallers Bellvitge va donar formació a un total de dotze alumnes, la meitat dels quals
treballen habitualment al Mercat (tres en cada torn quinzenal) i feien un total de trenta-set
hores setmanals. Uns quants monitors es van encarregar d’ensenyar els treballadors i les
treballadores a interpretar un mapa, d’acompanyar-los pels carrers de l’Hospitalet i d’orien-
tar-los per a una correcta realització de tot el procés. La formació rebuda es complementa
amb la realització d’un curs de manipulador d’aliments i d’ofimàtica, per tal que els futurs
repartidors aprenguin a utilitzar l’aplicació del programari amb què desenvolupen la seva
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feina. D’altra banda, s’intenta facilitar la feina al màxim als treballadors i les treballadores de
Compra-Servei. En efecte, els mapes acolorits, les etiquetes en diferents tons i l’ús d’un
programari dotat amb múltiples funcions de verificació són una constant a la parada del ser-
vei instal·lada al Mercat de Santa Eulàlia.

El procediment emprat està pensat per donar la màxima comoditat als usuaris i les
usuàries, que només han de lliurar una butlleta on s’especifiquen les compres realitza-
des i ja pagades. Un operari de recepció pren nota de l’hora en què el client vol rebre la
seva comanda. Poc després, els seus companys van a buscar totes les mercaderies
adquirides, guarden en un refrigerador els productes frescos i, quan arriba l’hora del
repartiment, els empaqueten i els preparen per ser duts a l’adreça facilitada per la clien-
tela.

Beneficiar-se de Compra-Servei és totalment de franc i la clientela no necessita assolir un
import mínim en les seves compres per tal d’utilitzar-lo. El carnet per adherir-s’hi es pot
trametre el mateix dia de la compra i no implica el pagament de cap compra mensual. A
més, tots els veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia que ho desitgin poden encarregar la
seva comanda per telèfon. Fins i tot, es preveu que en un futur proper les comandes tam-
bé es puguin fer a través d’Internet, ja que el projecte del programa necessari ja és una
realitat.

Compra-Servei compta amb el finançament de l’Associació de Venedors i Venedores del
Mercat de Santa Eulàlia, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat i l’Obra Social de Caja Madrid. De totes maneres, no es descarta que, més enda-
vant, els usuaris i les usuàries hi contribueixin amb una «petita quota simbòlica», perquè
comparteixin part de la responsabilitat social del projecte. 

Actualment, més de 470 clients i clientes del Mercat Municipal de Santa Eulàlia ja han
fet ús del lliurament a domicili, com ara la Manuela (clienta de vuitanta anys), que reco-
neix que és la millor iniciativa que ha pres mai el mercat i lloa les excel·lències del perso-
nal, amb qui ha establert un fort vincle emocional. Tot i que cada dues setmanes l’equip
de vuit operadors es renova, tornen a repetir l’experiència i són molt coneguts entre
clientela i paradistes. Un any més tard, Compra-Servei ha demostrat sobradament que
és tot un èxit.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

En tots dos casos, es tracta de comerciants que deixen de banda les seves diferències per
tal d’engegar un projecte comú que pot contribuir al desenvolupament general i individual
(per extensió) de cadascun d’ells. El millor servei a la clientela atreu nova clientela i tendeix
a fidelitzar la ja existent. 

Les actuacions conjuntes entre el comerç i diferents agents de desenvolupament social i
urbanístic genera molt bona acollida per part de la clientela, que tendeix a donar suport a
aquest tipus de projectes. D’altra banda, també tenen un efecte molt positiu entre el
col·lectiu de comerç, que veu la utilitat de les seves accions més enllà de la qüestió mera-
ment econòmica. 
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Dificultats o errades més freqüents

• Manca de sensibilització del comerç sobre les possibilitats que tenen les actuacions con-
juntes.

• Manca de visió de futur. 

• Estructures associatives tradicionals amb poca capacitat d’innovació i obertura a noves
idees.

• Manca de projectes estratègics per part de les associacions de comerciants.

• Actuacions puntuals i sense continuïtat.

• Baixos pressupostos, de vegades molt dependents de subvencions públiques per
l’absència de quotes per part de socis o per quotes molt reduïdes.

Altres encerts

Partint d’una filosofia segons la qual el petit comerç és l’eix vertebrador d’una 
ciutat, l’any 1995 neix l’Associació de Comerciants de Granollers amb l’objectiu de
crear valor afegit a través de la implicació del comerç urbà al territori. Des de Gran
Centre Granollers (GCG) es vol recuperar la ciutat per a les persones i en aquest
sentit han realitzat moltes activitats al carrer al llarg dels deu anys de funcionament.
A més de tallar carrers els dies més comercials de la setmana i posar cadires de
boga per als vianants, fan activitats culturals i animacions al carrer, fan participar la
gent que passa pel carrer i organitzen sopars solidaris en lloc dels tradicionals
sopars de comerciants amb gran èxit. D’altra banda, el GCG va consolidar una tar-
geta de pagament que avui en dia utilitzen habitualment unes 14.000 famílies i que
ha esdevingut un cas únic i referent. 

En aquest apartat s’ha fet referència a:

Viladecans Eix Comercial

Girona, 28

Viladecans

Tel. 936 375 064

www.viladecans.net

Mercat Municipal de Santa Eulàlia

Josep Anselm Clavé, 35

L’Hospitalet de Llobregat

Tel. 933 314 694

www.l-h.es/directori
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Tallers Bellvitge

Av. Nostra Senyora de Bellvitge, 170-178

L’Hospitalet de Llobregat

Tel. 933 354 897

http://discapacidad.cepes.es

Gran Centre Granollers

Lleó, 5

Granollers

Tel. 938 796 446

www.grancentre.com
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Fitxa 3. Recomanacions per encertar

Les recomanacions

1. Formes de gestió: actuacions conjuntes. De l’associacionisme a l’empresa 
de serveis

Les associacions de comerciants són el nucli des del qual es poden desenvolupar accions
de caràcter comercial. Sense aquestes associacions, les accions de promoció del comerç
no poden arribar a desenvolupar tota la seva potencialitat. No hi ha dinamització comer-
cial sense una associació de comerciants forta, representativa i amb capacitat de decisió,
interlocució, negociació i pressió. 

En definitiva, què es pot fer des de les associacions de comerciants o des de les entitats de
gestió representatives del comerç urbà que gestionen els centres comercials urbans?

• Crear una imatge de marca del nucli comercial en què està ubicada que ajudin a
generar una imatge cohesionada del comerç. 

• Definir la posició sobre qualsevol canvi a l’entorn urbà. 

• Mantenir informat i recollir opinions dels comerciants sobre possibles accions de
millora del comerç, mitjançant l’establiment de canals de comunicació (butlletins, so-
pars del comerç, visites als establiments, etc.) amb ells. 

• Organitzar campanyes de promoció del comerç i animació al carrer, per tal de gene-
rar un major grau de fidelització i d’atractivitat comercial. 

• Establir una interlocució vàlida i cohesionada del comerç amb les instàncies munici-
pals per tal de tirar endavant projectes comercials.

• Generar serveis tant per al comerciant com per a la clientela, que ajudin a fidelitzar i
atreure nous socis a l’associació (en el cas dels serveis al comerç) i clientela a l’espai
comercial (en el cas dels serveis a la clientela). 

• Participar, exclusivament o compartida amb l’administració, en la gestió del CCU o
de l’Eix Comercial.

Recordi els conceptes claus per desenvolupar un projecte en l’àmbit associatiu:

• Informació per dissenyar les accions més adients a les necessitats del comerç i de la
ciutadania en general. 

• Participació del comerç, de l’ajuntament i d’altres entitats, les quals s’hauran d’im-
plicar activament en la millora del comerç urbà del municipi. 

• Orientació a l’acció, en tant que l’abast serà a curt, mitjà i llarg termini, perquè el pla de
dinamització necessita temps per consolidar-se, però també petits resultats cada any. 

• Vocació de continuïtat per assolir els objectius, consolidar el projecte i aconseguir els
recursos necessaris (suport inicial de l’administració i, sobretot i principalment, com-
promís econòmic dels comerciants).

Tingui en compte que els serveis als professionals del comerç són un element bàsic per
tal de generar nous socis i fidelitzar els existents. Entre aquests serveis podem trobar:
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• Concertació conjunta de subministraments (telefonia fixa, telefonia mòbil, entitats
financeres, etc.), productes (bosses, caixes enregistradores, papereria, etc.) i serveis
(consultoria laboral i fiscal, neteja, assegurances, borsa de treball, recollida de car-
tons, impremta, arts gràfiques, repartiment a domicili, seguretat, etc.).

• Central de serveis, on l’associació actua com a entitat negociadora i com a marc per
a l’establiment d’acords individuals amb proveïdors i subministradors.

• Concertació amb l’administració (bosses, publicitat, etc.).

• Assessoria tècnica (estudis, recursos humans, finançament, gestió, emprenedors,
etc.).

• Formació.

• Portal web (possibilitats de correu electrònic i/o pàgina web individual, futur e-comerç).

Entre els serveis a la clientela, destaquen:

• Les targetes de fidelització engegades per l’associació.

• Els tiquets d’aparcament gratuït per la compra d’algun producte.

• Horari comercial homogeni entre tots els establiments de la zona comercial i adaptat
als nous hàbits de consum.

• Carrets de compra, que facin més fàcil la compra al mercat.

• Possibilitat de pagament amb targeta i pagament centralitzat.

• Repartiment a domicili.

2. Centres comercials urbans: com organitzar-los i aconseguir-ne avantatges

Els CCU es desenvolupen en un entorn urbà al voltant de carrers principals i els seus trams
viaris més propers.

Els CCU es plantegen com l’única alternativa viable perquè el comerç urbà pugui compe-
tir, amb igualtat de condicions, amb altres formats com ara els centres comercials immo-
biliaris o les grans superfícies comercials.

Els CCU han de conjugar la llibertat d’elecció de la clientela, els atractius propis de la ciu-
tat (equipaments, serveis, patrimoni històric, etc.), la creació de llocs de treball en el sec-
tor comercial i una major qualitat del servei.

Normalment, les problemàtiques més freqüents dels CCU estan relacionades amb la pèr-
dua d’importància del sector comercial en la zona, el progressiu deteriorament i la pèrdua
de qualitat de vida en els nuclis antics, la manca d’espais d’aparcament al centre, el dete-
riorament del mobiliari urbà i la manca de modernització del comerç tradicional als carrers
amb major tradició comercial.

Davant d’aquests perills, els objectius d’un CCU han de centrar-se en:

• Transformar el centre o la zona en un pol d’atracció comercial, lúdica i de serveis
complementaris tant del municipi o barri com de la seva àrea d’influència.

• Donar suport al procés d’adaptació del centre o la zona a tot tipus de canvis
de consum i estructurals que afecten el desenvolupament econòmic i social local
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(creació de llocs de treball, captació d’inversions, projecció del municipi, vinculació
dels nous residents, etc.).

• Caracteritzar el centre o la zona per estratègies empresarials proactives i no
només per actuacions de defensa davant de possibles competidors (com els cen-
tres comercials immobiliaris o els centres d’oci).

Per tal de millorar un CCU, l’associació o, en general, l’entitat gestora ha de tenir ben pre-
sent els elements següents:

• Treballar amb criteris de delimitació: s’ha d’estudiar el grau de concentració
comercial i de serveis mínim necessari per emprendre accions de dinamització. A
més, s’han d’identificar quins són els carrers més comercials i delimitar el perímetre
del CCU i l’entorn d’accés.

• Analitzar el comerç de la zona delimitada: estudiar el pes dels diferents sectors
comercials, el grau de modernització dels comerços i els punts d’atracció comercial.

• Identificar la necessitat d’aparcament a la zona: analitzar possibilitats de nou apar-
cament a l’àrea, l’aparcament subterrani existent i en solars, les zones d’aparcament
de rotació al carrer (blaves, vermelles, verdes, etc.) i estudiar la possible eliminació de
places d’aparcament al carrer per garantir la mobilitat a peu. Estudiar també les pos-
sibilitats participació de l’associació o entitat gestora del CCU en la gestió de l’apar-
cament.

• Estudiar l’accessibilitat i la mobilitat a la zona: si hi ha la necessitat de connexió vià-
ria amb la resta del municipi, si els desplaçaments a peu són suficientment agrada-
bles i segurs, si hi ha accés a la zona mitjançant transport públic, si hi ha suficients
llocs de càrrega i descàrrega, si hi ha barreres arquitectòniques que trenquen la
mobilitat i l’accessibilitat al territori, etc.

• Identificar altres elements que puguin generar centralitat i atractivitat, com per
exemple mercats municipals, mitjans o grans operadors comercials, equipaments
administratius, equipaments culturals, equipaments religiosos, espais d’interès his-
toricocultural, etc.

• Estudiar la imatge de marca de CCU més adient a les característiques de la zona
comercial: abans de crear la imatge, s’ha de definir el model de centre comercial
urbà.

• Analitzar l’estat de l’enllumenat i la seva possible millora: tenir en compte l’homoge-
neïtat de formats de l’enllumenat públic, la possible manca de llum en alguns carrers
dins del perímetre del CCU i l’eficiència energètica necessària (evitar situacions de con-
taminació lumínica sense renunciar a una il·luminació suficient i agradable).

En aquest context, dins l’espai comercial urbà i d’allò que anomenarem, genèricament, un
centre comercial urbà, les accions que caldria realitzar s’organitzarien al voltant de cinc
eixos o àmbits d’actuació:

• Millora de l’oferta comercial, en termes quantitatius i qualitatius.

• Millora de l’entorn urbà, sota criteris d’urbanisme comercial basats en el convenci-
ment que el carrer és el vestíbul del comerç i, de retruc, el comerç motiva, sovint, allò
que succeeix al carrer.
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• Imatge i comunicació per identificar i donar a conèixer l’espai comercial urbà.

• Serveis de valor afegit per a consumidors i comerciants, únic mecanisme raona-
ble per fidelitzar els consumidors i per comprometre el col·lectiu de les persones que
treballen al comerç.

• Gestió i organització de l’espai comercial urbà, factor indispensable en un context
de necessitat creixent de professionalització del comerç urbà, però també en el marc
de la gestió integral de l’espai comercial urbà.

Sense cap dubte, tot allò descrit en aquest apartat no es podria dur a terme sense acon-
seguir la sostenibilitat econòmica del CCU. En aquest sentit, s’afegeixen alguns consells
i observacions respecte a la part pressupostària d’una associació o entitat que gestioni
un CCU:

• Tingui en compte que, per consolidar una bona gestió d’un CCU, necessitarà
contractar un gerent dinamitzador, fer campanyes, promocions i publicitat i generar
serveis.

• Les quotes ordinàries haurien de cobrir, com a mínim, entre el 50% i el 60% dels
pressupostos de funcionament.

• S’han de generar recursos propis per la via de l’autofinançament amb, per exemple,
targetes de pagament, generació de serveis de pagament o altres mecanismes.

• La quota recomanable per a les persones associades és, com a mínim, de 30 euros
al mes. Perquè el comerciant accepti aquesta quota, ha de preveure que el benefici
que pot treure de pertànyer a l’associació o entitat gestora és superior a la quota
pagada.

• Per realitzar campanyes o accions d’animació es poden trobar patrocinadors. Posi
especial atenció a les empreses o entitats de nova implantació en l’àmbit del CCU.

• Davant la demanda de subvencions a les administracions públiques, consideri que
la tendència és a rebre un euro per cada euro posat per part de comerciants. Es
poden rebre subvencions directament de l’ajuntament, de les diputacions, dels 
governs autonòmics i de la Unió Europea (per a programes d’aspecte social o
estructural). Consideri, de totes maneres, que l’objectiu d’una associació gestora
d’un CCU ha de ser l’autofinançament a llarg termini.
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Temàtica 12:
Drets dels consumidors i de les consumidores

Subtemàtiques:

1. La mediació de consum
2. L’arbitratge de consum
3. Les associacions de consumidors
4. Vies de reclamació

Fitxa 1. Presentació de la bona pràctica

Comerciants conscienciats en la defensa dels consumidors

Quantes vegades haurem vist persones que han de fer la seva compra des de l’exterior de
la botiga perquè un graó els barra el pas? A banda de les persones que presenten algun
tipus de discapacitat, també hi ha persones que temporalment presenten una disminució
física, persones carregades amb bosses, persones amb cotxet, persones que van a fer la
compra amb carret i, majoritàriament, persones grans amb algun problema de mobilitat
(representen un 30% dels barcelonins, xifra que anirà augmentant a poc a poc a causa del
creixement de l’esperança de vida).

Pel que fa als establiments comercials, contrasten visiblement les facilitats d’accés i d’ús
que ofereixen les grans superfícies, on la clientela es pot moure amb comoditat, amb l’ac-
cés, sovint difícil, a les botigues petites, les «de sempre», les que hi ha més a prop dels
nostres domicilis i que habitualment proveeixen els serveis i productes de primera neces-
sitat. Això és així perquè l’actual normativa autonòmica sobre accessibilitat incideix sobre
les superfícies de nova construcció o rehabilitació més grans de 100 m2, i estableix la
màxima exigència als comerços de més de 500 m2.
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En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona impulsa una campanya per contribuir a la
millora de l’accessibilitat dels establiments comercials de barri, mitjançant diversos pro-
grames de subvencions. Aquesta nova campanya, que vol potenciar el comerç de proxi-
mitat accessible per a tothom, s’inscriu en el marc de l’Any del Comerç que se celebra
enguany. La campanya «Comerç accessible, comerç obert a tothom» és una iniciativa
conjunta de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i de l’Institut Munici-
pal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV) adreçada als propietaris i les propietà-
ries de locals comercials de menys de 500 m2, així com també als titulars de bars i restau-
rants de menys de cinquanta places que vulguin fer reformes als seus establiments per
millorar les condicions d’accessibilitat.

Com es pot millorar l’accessibilitat d’un establiment comercial? El més important
per a una persona amb dificultats de mobilitat, i més concretament per a aquella que es
desplaça en cadira de rodes, és poder entrar a l’establiment; per aconseguir això, cal
substituir els graons per rampes suaus i adequar la porta perquè tingui una amplada míni-
ma de 80 cm i que sigui de fàcil obertura o automàtica. Un cop a dins, l’amplitud dels
espais ha de permetre moure’s i desplaçar-se amb comoditat; els emprovadors, que habi-
tualment són molt reduïts, també s’han d’adaptar per donar cabuda a una persona usuà-
ria de cadira de rodes; en el cas de bars i restaurants, a més de l’accés des de l’exterior,
l’adequació dels serveis higiènics és la fita que es persegueix amb aquesta campanya.

Què cal fer? Acollir-se a la campanya és molt fàcil, ja que els dos instituts promotors
posen a l’abast de les persones interessades la informació i l’assessorament tècnic en tot
el procés administratiu per sol·licitar la subvenció, que pot arribar fins al 25% del cost de
l’obra. A més a més, totes les actuacions tenen una subvenció addicional —si cal— equi-
valent al retorn de les taxes de serveis urbanístics i l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

Abans d’iniciar les obres i els tràmits corresponents, cal trucar al telèfon 932 562 525 o bé
escriure un correu electrònic a l’adreça <cc_accessible@mail.bcn.es>. Si el comerciant
ho desitja, abans d’acollir-se a la campanya, un tècnic de l’IMPD visitarà el seu establiment
per assessorar-lo sobre totes les millores que pot efectuar al seu establiment per tal de fer-
lo més accessible. Des de l’IMPUiQV es fa arribar als comerciants interessats en la cam-
panya tota la documentació necessària perquè, abans d’iniciar les obres, puguin formalit-
zar la seva inscripció. 

La presentació de la campanya es va fer a principis de maig de 2006 i ja hi ha hagut
comerços interessats a fer una rehabilitació del seu propi establiment per tal de millorar
l’accessibilitat. No obstant això, encara és d’hora per poder veure els resultats d’aquesta
campanya, que durarà fins a finals de 2007.

Fitxa 2. Les claus de l’encert

És una iniciativa que potencia la consciència social sobre l’accessibilitat, a la vegada que
beneficia el comerç de proximitat, mitjançant el potencial increment de la clientela amb
dificultats (temporals o definitives) de mobilitat.
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És, clarament, una iniciativa que millora les condicions de les persones amb dificultats de
mobilitat, ja siguin persones amb cotxets d’infants, persones en cadira de rodes, perso-
nes grans amb dificultats de mobilitat, persones accidentades amb dificultats temporals
de mobilitat, etc. 

Dificultats o errades més freqüents

• Manca de sensibilitat per temes d’accessibilitat entre els comerciants.

• Construcció de rampes amb molt desnivell, molt incòmodes o inservibles segons el tipus
de dificultat en la mobilitat (per exemple, per a cadires de rodes).

• Dificultats per posar rampes a les portes d’accés dels establiments molt petits o amb
determinats accessos. De vegades s’ha de canviar tota la zona de l’entrada o fins i tot
resulta impossible de solucionar la manca d’espai reglamentari per posar rampes.

Altres encerts

Hi ha molts comerços associats a l’Arbitratge de Consum. Aquest és, com
s’explicarà en aquest mateix document, un servei més a la clientela que
suposa la disponibilitat d’arribar a un pacte consensuat entre clientela i
comerç en cas de conflicte (referit a la compra d’algun producte). És, per
tant, una garantia de qualitat i de bon servei de l’establiment adherit. Entre els
diferents sectors, trobem que el dels mobles és el que té més pes dins el total
d’establiments a Catalunya, amb un 7,60% de comerços adherits dins del
total d’establiments adherits. Entre els municipis, trobem Martorell (a la pro-
víncia de Barcelona), Olot (a Girona) i la Sénia (a Tarragona) com a territoris amb percentat-
ges més alts de comerciants d’adherits a l’Arbitratge de Consum, amb percentatges del 9%,
7% i 17%, respectivament, sobre el total del comerç a cada municipi. 

Fitxa 3. Recomanacions per encertar

El que s’ha de saber

1. La mediació de consum

La mediació consisteix en un procediment ràpid, senzill i gratuït, a través del qual dues
parts enfrontades arriben, o poden arribar, a resoldre la seva controvèrsia.

L’acord es facilita mitjançant la intervenció d’un tercer neutral i imparcial, expert en tècni-
ques de negociació i resolució de conflictes, el qual és coneixedor de la normativa del con-
flicte i fa veure a les parts els avantatges i els inconvenients de cada posició, sempre amb
la finalitat de mantenir la relació comercial i evitar un litigi.

La mediació basa el seu fonament en la voluntat de les parts d’acceptar l’ajuda d’un ter-
cer i d’estar predisposes a dialogar, per molt distants que siguin les seves posicions.

Els acords i pactes als quals arriben les parts tenen caràcter privat i només són coneguts
per elles i pel mediador, és a dir, es manté el principi de confidencialitat.
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També existeix el principi d’imparcialitat del mediador vers les seves actuacions per aju-
dar les parts a assolir acords.

La solució no ha de ser imposada per un tercer: no hi ha un jutge o un tribunal arbitral que
dicti la solució al conflicte, ja que són les parts les que van apropant posicions fins a arri-
bar a l’acord o la solució proposats per elles mateixes.

Qui reclama és qui ha contractat el servei o ha adquirit el producte objecte de controvèr-
sia, i qui és reclamat és qui ha prestat el servei o venut el producte o és responsable de la
seva qualitat.

Si no hi ha certa flexibilitat o si no estan disposades a cedir en algun aspecte, la mediació
no serà possible i la negociació es pot trencar.

Quins organismes es poden fer servir per a una mediació de consum?

• Les oficines municipals d’informació als consumidors (OMIC) o les oficines comarcals
d’informació als consumidors (OCIC).

• Les associacions de consumidors.

• Les juntes arbitrals de consum.

• Els centres europeus de consumidors.

2. L’arbitratge de consum

En la mediació, un mediador ajuda les parts perquè elles mateixes arribin a un acord, men-
tre que en l’arbitratge un tribunal compost per tres àrbitres imposa i dicta la solució al con-
flicte.

Aquest sistema de resolució de conflictes és viable per a aquells conflictes de caràcter civil
on hi hagi una relació de consum: consumidor–comerciant, i sobre matèries de lliure dispo-
sició conforme a dret. No obstant això, no poden ser objecte d’arbitratge de consum els
casos en els quals concorri intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte (per
exemple, intoxicació en un restaurant, negligències mèdiques, estafes, etc.).

La voluntarietat d’ambdues parts en conflicte de deixar la solució en mans d’un tercer és
un element essencial i necessari de tot arbitratge. Això vol dir que per utilitzar l’arbitratge
no només és suficient amb la presentació d’una sol·licitud d’arbitratge per part d’un con-
sumidor o usuari, sinó que cal l’acceptació voluntària d’aquesta via per part de l’empresa-
ri o comerciant.

L’empresari o comerciant pot expressar la seva voluntat d’acceptar l’arbitratge de consum
de tres maneres:

a) Mitjançant la seva adhesió a una junta arbitral de consum, la qual cosa significa que
l’empresari, signant un document de compromís, s’obliga a acceptar aquesta via
per als futurs conflictes que puguin plantejar els seus clients, si aquests la trien. A
canvi, l’empresari pot utilitzar en la seva publicitat el distintiu d’estar adherit a una
junta arbitral de consum com una garantia de qualitat afegida als béns i serveis que
ofereix i una major credibilitat davant els seus clients.
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b) Mitjançant l’acceptació de l’arbitratge de consum de manera expressa com a conse-
qüència d’una sol·licitud d’arbitratge que li ha estat traslladada per una junta arbitral de
consum. En aquest cas només accepta que la reclamació concreta que fa el seu client
sigui resolta a través de l’arbitratge i s’obliga a complir el laude que es dicti.

c) Mitjançant la contestació a una sol·licitud d’arbitratge concreta que li ha estat tras-
lladada per una junta arbitral de consum.

Ens trobem davant d’un procediment que si ambdues parts en conflicte accepten no els
costarà diners i obtindran un laude o una resolució equiparable i amb els mateixos efectes
que una sentència judicial.

Allò que decideix el col·legi arbitral, òrgan encarregat de resoldre el conflicte en l’arbitrat-
ge de consum, vincula ambdues parts. És com si es tractés d’una sentència judicial, té els
mateixos efectes i té caràcter de cosa jutjada.

Les juntes arbitrals de consum (JAC) són els organismes administratius encarregats de
gestionar l’arbitratge de consum i posen tots els mitjans, personals, econòmics i materials,
perquè es puguin constituir els tribunals arbitrals en cada cas, així com per fomentar l’arbi-
tratge de consum com a mitjà de resolució de conflictes entre consumidors i empresaris.

L’adhesió a una junta arbitral de consum per part d’una empresa contribueix a resoldre els
conflictes entre aquesta i els consumidors d’una manera positiva i dóna garantia d’una
imatge de serietat, credibilitat i professionalitat. Si comprem un producte o un servei a un
establiment adherit a una junta arbitral de consum tenim la garantia que, en cas de conflic-
te, aquest es resoldrà a través d’aquesta via gratuïta, senzilla, ràpida i executiva.

3. Les associacions de consumidors

Les associacions de consumidors són organitzacions privades, d’interès públic, en les quals
tres o més persones s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense
afany de lucre, una finalitat encaminada a defensar els interessos dels consumidors.

La tasca que desenvolupen va dirigida als seus associats i entre els serveis que ofereixen
als seus membres podem assenyalar el d’informació i assessorament, defensa jurídica
tant individualitzada com col·lectiva, així com publicacions i estudis especialitzats.

Entre les seves moltes activitats cal destacar les següents:

• Defensa dels drets dels consumidors i usuaris. Aquesta és la seva activitat principal
i intervenen amb les administracions públiques, aconsellen els poders públics res-
pecte a la necessitat de realitzar noves normes o fan informes preceptius per a les
disposicions que afecten els consumidors i usuaris.

• Informació als consumidors dels seus drets i les seves obligacions. 

• Educació i formació de com han de fer efectius els seus drets, de com han de trami-
tar una denúncia i de les accions que poden adoptar en cada cas. 

• Representació dels consumidors davant les autoritats competents i en diferents
organismes amb competències que afecten directament o indirectament els consu-
midors i usuaris (grups de treball, comissions, consells assessors…). 

• Representació dels consumidors en els mitjans de comunicació públics i privats.
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4. Vies de reclamació

Telèfon d’Atenció Ciutadana (012).

Els fulls de reclamació/denúncia (vegeu el capítol 9).

Els serveis d’atenció al client.

Les associacions de consumidors.

Els organismes administratius de consum.
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Annex

On trobar més informació?

www.diba.cat: Diputació de Barcelona. Informació sobre comerç local.

www.gencat.net: Web del Departament d’Economia i Finances. Secretaria de Comerç i
Turisme. Departament d’Educació. Oferta del curs Tècnic/a superior en aparadorisme i del
curs Tècnic/a superior en serveis al consumidor. 

www.cambrescat.es: Consell General de Cambres de Catalunya.

www.cambrabcn.es: Cambra de Comerç de Barcelona, amb productes i serveis que
posen a disposició de les empreses per tal de respondre a les seves necessitats i donar-
los un major grau de competitivitat.

www.cidem.es: suport directe a les empreses a través de productes i serveis orientats a la
millora de la seva posició competitiva.

www.consum.cat: Agència Catalana de Consum. És un organisme autònom de la Gene-
ralitat de Catalunya, adscrit al Departament de Treball i Indústria.

www.ocuc.org: Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, que té l’objectiu
d’informar, assessorar i protegir els consumidors i usuaris.

www.consumidors.org: Unió de Consumidors de Catalunya. Dóna informació a les perso-
nes consumidores i usuàries i, al mateix temps, dóna a conèixer la tasca que desenvolu-
pen les associacions que treballen aquests temes.

www.comertia.net: Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Comerç. Agrupa diver-
ses empreses de caràcter familiar que treballen en diferents sectors del comerç. 

www.iefamiliar.com: Institut de l’Empresa Familiar. Aquest institut és una associació sen-
se ànim de lucre, d’àmbit estatal, constituïda per un grup d’empresaris familiars. 

www.laempresafamiliar.com: pàgina web destinada a l’empresa familiar. 

www.confecomercat.es: consell de gremis de comerç i serveis de Barcelona.

www.anceco.com: Associación Nacional de Centrales de Compra y Servicios. 

www.pimec.es: Patronal catalana que representa les micro, les petites i les mitjanes em-
preses de tots els sectors i que és fruit de la fusió de les patronals Pimec i Sefes (1997).

www.abccat.com: Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC).

www.cecot.es: patronal CECOT.

www.franquiciadores.com: Associació Espanyola de Franquiciadors.

www.asedas.es: Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats.

www.commercenet.org: Associació Espanyola de Comerç Electrònic.
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www.bcn.cat/imd: web de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. És un
organisme de l’Ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions perquè 
les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguin desenvolupar els seus projec-
tes vitals d’una manera autònoma, en igualtat de condicions, i amb respecte a les
diferències.

www.bcn.cat/paisatgeurba: web de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida. Entre altres coses, s’encarrega de coordinar les actuacions de totes les instàncies
que intervenen en la preservació i la millora del paisatge urbà i la qualitat de vida, i propo-
sar les normatives orientades a la protecció i millora del paisatge urbà i a la regulació dels
seus usos.

www.bcn.cat/juntarbitral: web de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, que compta
amb un procediment senzill, àgil i gratuït per resoldre els conflictes que poden sorgir entre
consumidors i empresaris sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia.

www.consum.cat/EscolaConsum: servei públic gratuït creat per l’Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu afavorir la presència de l’edu-
cació del consum dins de l’àmbit educatiu català. Es constitueix com un centre d’estudis
de l’educació del consum que posa al servei de la ciutadania diversitat d’activitats, un cen-
tre de documentació i assessorament en matèria d’educació del consum. 

www.barcelonactiva.cat: Agència de Desenvolupament Local de Barcelona, instrument
per al disseny i execució de les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona referents a l’ocu-
pació, la cooperació empresarial i el foment de l’esperit emprenedor.

www.mercasa.es: compta, en el terreny detallista, amb una xarxa de dotze centres
comercials de gestió pròpia i col·labora amb els ajuntaments, les comunitats autònomes i
les associacions de comerciants per a la modernització dels mercats minoristes munici-
pals. 

www.mercatsbcn.com: Mercats Municipals de Barcelona.

www.uoc.edu: Universitat Oberta de Catalunya. Oferta de cursos de formació en Respon-
sable de merchandising i promoció en el punt de venda.

www.escodi.com: formació per a les empreses i els professionals del comerç.

www.cambraterrassa.es: oferta de curs gratuït d’aparadorisme, d’atenció al client i de
tècniques de venda per a venedors del comerç.

www.factorhuma.org: fundació per la motivació dels recursos humans.

www.carrerdesants.com: pàgina web de l’Associació del Carrer de Sants de Barcelona.

www.totcentre.com: web centre comercial urbà de Vilanova i la Geltrú.

www.bdv.cat: Ajuntament de Barberà del Vallès. El mercat municipal com a locomotora
del centre comercial urbà.

www.terrassa.org: projecte de gerència per potenciar el centre comercial urbà.

www.detotapropteu.com: web del centre comercial urbà de Barberà del Vallès. 
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www.eixosbcn.com: la Fundació Barcelona Comerç és una entitat sense ànim de lucre
que té com a objecte i finalitat la promoció de tota mena de projectes i activitats orienta-
des a l’afavoriment del pla de desenvolupament dels eixos comercials de Barcelona en els
àmbits social, econòmic i cultural.

www.ubesplugues.com: web del centre comercial urbà d’Esplugues de Llobregat.

www.compragava.com: web del centre comercial urbà de Gavà.

www.grancentre.com: web del centre comercial urbà de Granollers Gran Centre.

www.botmol.com: web del centre comercial urbà de Molins de Rei.

www.creualta.net: web del centre comercial urbà de Creu Alta de Sabadell.

www.comcreu.com: web del centre comercial urbà de Comerç Creu de Sabadell. 

www.sabadellcentre.com: web del centre comercial urbà de Comerç Centre de Sabadell.

www.centrevila.org: web del centre comercial urbà de Vilafranca del Penedès.
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Diputació de Barcelona
Delegació de Comerç
Recinte Maternitat. Pavelló Mestral
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. 934 049 331
www.diba.cat
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Col·lecció_Documents de Treball
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La Diputació de Barcelona és una institució de 

govern local que traballa conjuntament amb els 

ajuntaments per impulsar el pogrés i el benestar 

de la ciutadania.

La col·lecció Documents de Treball facilita als 

agents del món local continguts actualitzats per 

contribuïr a la millora en la gestió de les

polítiques públiques locals. 




