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1. INTRODUCCIÓ
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1. INTRODUCCIÓ
La renovació i transformació del Mercat de la Independència de Terrassa realitzada al llarg de la seva his-
tòria ha estat provocada per a la necessitat d’adaptar-se a cada temps. Ara i en els darrers temps, ha can-
viat sensiblement l’escenari i les perspectives de la distribució alimentària a Catalunya. Les tendències de 
consum, especialment destinada als productes de quotidià alimentari fresc i l’exigència d’un relleu gene-
racional, no només dels empresaris que el formen, sinó també dels seus consumidors actuals i potencials, 
obliga a repensar el model d’aquest mercat. 

En major o menor mesura, al llarg d’aquests anys s’han realitzat intervencions en el model i les estructures 
físiques dels mercats i una important labor de comunicació i promoció d’aquests. Però una vegada més, 
els canvis culturals, socials i econòmics que cada vegada a major velocitat es produeixen en la societat 
actual, obliguen l’administració a iniciar nous camins, noves maneres d’estructurar, gestionar i organitzar 
el mercat municipal. En aquest sentit i atesos els principis d’eficiència, equitat i eficàcia, i a les previsions 
d’evolució, la planificació estratègica és una eina que permet a les organitzacions preparar-se per a enfron-
tar situacions que poden presentar-se en el futur i l’objectiu final és el de respondre a les necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes i millorar la qualitat dels serveis prestats.

L’estudi que avui presentem té l’objectiu de donar una orientaci ó al consistori Terrassenc per traçar les 
línies de futur del Mercat de la Independència i com aquest pot esdevenir un referent d’excel·lència en 
comerç alimentari, de cohesió social, no només del Barri Centre, sinó també de la ciutat i de les del vol-
tant, donat que el Mercat de la Independència té una influència comarcal. També ha de ser un model de 
dinamització econòmica del Vallès. 

L’interès que té l’Ajuntament de Terrassa de convertir el seu mercat municipal en un format comercial 
competitiu perfectament integrat i adaptat als nous hàbits de consum és fruit del neguit constant de mi-
llora competitiva, abordant aquest objectiu des de la perspectiva d’un plantejament estratègic amb visió 
integral i globalitzador.

Font: https://www.flickr.com/photos/joseptarres
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Atès que s’ha d’afrontar una reforma important del Mercat de la Independència, planificant el seu futur, 
és molt important conèixer quin ha de ser el seu mix comercial. Aquesta informació contribuirà a fer que 
l’òrgan competent pugui prendre les decisions més adients per al disseny d’un projecte de futur idoni pel 
mercat.

Però perquè tingui èxit la modernització del mercat, considerem que la transformació estratègica ha de 
ser entesa com un procés participatiu, en el qual es tingui en compte a tots els actors implicats, no només 
al consistori, sinó també als empresaris que el componen i als mateixos usuaris. La qual cosa hauria de 
suposar la creació d’un espai per al consens i la deliberació, en el qual s’atendran els suggeriments i expec-
tatives dels qui tenen interessos en aquest projecte. Aquest espai participatiu hauria de suposar, també, 
identificar als responsables encarregats de desenvolupar cadascuna de les iniciatives adoptades, conèixer 
el seu grau de compromís i els recursos econòmics, materials i humans per a dur a terme renovació del 
Mercat de la Independència.

Utilitzant l’eina que avui presentem, on s’ha realitzat una diagnosi de la situació del mix comercial del 
mercat, s’han d’establir les bases per a iniciar un nou projecte de  transformació i modernització del Mer-
cat.

Les propostes estratègiques que formen part d’aquest treball s’han elaborat a partir de la diagnosi efectu-
ada, però també tenint en compte experiències prèvies que han representat l’èxit, introduint novetats que 
intenten respondre a les noves necessitats i tendències dels consumidors actuals i potencials.

Una vegada s’adopti l’estratègia més adient i s’aprovi un pla estratègic per aquesta modernització, s’haurà 
de tenir en compte que serà un procés continu i que haurà de revisar-se, avaluar-se i modificar-se regular-
ment. 

Aquest document recull l’estudi realitzat per a la Consultora Fica’t, Comerç i Mercats, S.L. per a identificar 
el mix comercial idoni per al mercat de la Independència i adaptar-lo a les necessitats actuals. D’aquesta 
manera es donarà resposta a la sol·licitud que l’Ajuntament de Terrassa ha presentat. Donat que no s’ha fet 
cap estudi en un període llarg de temps, el present té com a objectiu el de conèixer el detall de l’oferta i la 
demanda actual del mercat i, posteriorment, definir com hauria de ser la seva oferta completa, profunda 
i competitiva.
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE
Per poder fer una bona diagnosi del Mercat de la Independència s’han establert uns objectius que guiaran 
l’estudi fins al final.

Objectiu general:

• Definir el mix comercial idoni pel Mercat de la Independència de Terrassa: Amb aquest objectiu 
volem arribar a un disseny òptim pel que fa a l’oferta que hi ha d’haver al Mercat -extreta de l’anà-
lisi de la demanda-, per donar-li continuïtat a un Mercat que és referent amb més de 100 anys de 
trajectòria.

Objectius específics:

• Conèixer el perfil demogràfic dels clients del Mercat i saber si les seves necessitats estan cober-
tes: Amb aquest objectiu podrem saber que tipus de públic tenim fidelitzat i que és el que més 
valoren del Mercat.

• Conèixer quin és el públic objectiu o client potencial del Mercat i saber que és el que ens dema-
na: Amb aquest objectiu volem saber quin és el públic al qual hem d’aconseguir atraure i que ens 
està demanant aquest, és a dir, que li falta per fer el pas i venir a comprar al Mercat. 

• Conèixer quines són les activitats comercials que tindran el factor clau per atraure els nous 
clients: Amb aquest objectiu volem saber quines són les activitats comercials que ja estan satura-
des i quines noves podrien encaixar al mix comercial segons la demanda dels egarencs.

Font: freepik.com
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3. METODOLOGIA I ACCIONS
Per ampliar el coneixement de la demanda actual es van fer enquestes presencials a clients i no clients 
del Mercat de la Independència. Per tal de representar de forma fidedigna la composició demogràfica de 
la població de Terrassa es va realitzar un mostreig per quotes i posteriorment vàrem procedir a fer una 
explotació dels resultats per poder extreure conclusions. 

Pel que fa al cens, primer es va haver de definir l’àrea d’influència -radi de 500 metres- i les zones censals 
que estaven en aquesta. Un cop extreta aquesta informació, es va fer una confecció del cens presencial, és 
a dir, trepitjar terra i anotar tots els establiments d’alimentació i restauració que existien dins del camp 
prèviament definit, amb l’objectiu de conèixer quina és l’oferta que trobem fora del Mercat. 

Un cop es va tenir el cens presencial fet, es va passar a geolocalitzar i fer mapes de calor per tal de conèixer 
quines eren les zones amb més oferta comercial i així poder detectar de forma visual i ràpida la densitat 
d’aquesta. Darrerament es va analitzar estadísticament aquest cens presencial. 

Per fer l’estudi macroeconòmic de la demanda es va necessitar fer demografia per seccions censals i poste-
riorment geolocalitzar-les. A més es va fer estadística demogràfica amb l’objectiu de conèixer el compor-
tament de la població. També es va analitzar l’enquesta de pressupostos familiars per tal d’obtenir infor-
mació sobre la naturalesa i destí de les despeses de consum, centrant-nos en l’alimentació i restauració. 
Amb tota aquesta anàlisi es va determinar quin és el Mercat actual que hi ha a Terrassa. 
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4. RESULTATS 
OBTINGUTS
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4. RESULTATS OBTINGUTS

4.1 ANÀLISI DE L’OFERTA I LA DEMANDA

4.1.1 Anàlisi del Mercat de la Independència

El Mercat disposa d’un total de 71 parades entre les quals destaquen especialment els establiments de 
fruites i verdures, la xarcuteria, la peixateria o la carnisseria. 

Taula 0. Descripció activitats Mercat de la Independència de Terrassa
Fruites i verdures 14 20%
Xarcuteria 11 15%
Peixateria 10 14%
Carnisseria 9 13%
Polleria 8 11%
Cafè bar 3 4%
Herbolari 3 4%
Llegums, cereals i menjar preparat 3 4%
Queviures 2 3%
Reparació calçat i còpia claus 2 3%
Arranjament de roba, bugaderia i merceria 1 1%
Despulles 1 1%
Floristeria 1 1%
Pesca salada i conserves 1 1%
Superservei 1 1%
Vins i caves 1 1%
TOTAL 71

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada per l’Ajuntament de Terrassa

La superfície mitjana de les parades no supera els 8m2.

4.1.2 Aspectes metodològics del treball de camp

El treball de camp dirigit a la demanda s’ha obtingut mitjançant enquestes presencials en zones properes 
al Mercat de la Independència de Terrassa.

Es comptabilitzen un total de N= 218 per una població coneguda, amb un nivell de confiança del 95% i una 
probabilitat d’encert-error (p=q=50%) el que suposa un marge d’error del ± 6,63%.
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Fitxa tècnica de la investigació
Univers Habitants de Terrassa i municipis propers

Dimensió mostra 218 persones majors de 18 anys

Error mostral
± 6,63% per una població coneguda, un nivell de confiança del 95% i una probabili-

tat d’encert-error (p=q=50%).

Dates del treball 
de camp

Del 19 al 21 de novembre de 2020

Font: Elaboració pròpia

Alhora, per tal de representar de forma fidedigna la composició demogràfica de la població de Terrassa 
s’han realitzat un mostreig per quotes. Aquesta tècnica de mostreig no probabilístic estableix elements a 
tenir en compte a l’hora de realitzar l’enquesta, fet que porta a l’investigador a seleccionar una mostra que 
representi una població segons unes determinades variables o qualitats.

Per a la realització d’aquest treball de camp la finalitat del mostreig per quotes consistia a obtenir una 
mostra que s’equiparés a la composició demogràfica de la ciutat de Terrassa.

Taula 1. Franges d’edat població. Terrassa (2019)

             Homes Dones
De 18 a 30 anys 15.212 14.800
De 31 a 40 anys 16.244 16.299
De 41 a 50 anys 19.578 18.525
De 51 a 60 anys 14.426 14.751
De 61 a 70 anys 10.000 11.141
> 70 anys 10.876 16.119
TOTAL 86.336 91.635

Font: IDESCAT

L’objectiu era replicar el pes demogràfic de cada franja d’edat del municipi a una mostra de 200 persones. 
Aquest era el nombre de respostes inicial que es pretenia assolir (veure taula 2 i taula 3). 

Taula 2. Percentatge de població per franges d’edat. Terrassa (2019)

  Homes Dones
De 18 a 30 anys 8,5% 8,3%
De 31 a 40 anys 9,1% 9,2%
De 41 a 50 anys 11,0% 10,4%
De 51 a 60 anys 8,1% 8,3%
De 61 a 70 anys 5,6% 6,3%
> 70 anys 6,1% 9,1%
TOTAL 48,5% 51,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT
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Taula 3. Quotes a aplicar a l’enquesta N=200

 QUOTES. MOSTRA 200 Homes Dones
De 18 a 30 anys 17 17
De 31 a 40 anys 18 18
De 41 a 50 anys 22 21
De 51 a 60 anys 16 17
De 61 a 70 anys 11 13
> 70 anys 12 18
TOTAL 97 103

Font: Elaboració pròpia

Finalment, el treball de camp efectuat aconsegueix arribar a N=218, el que fa variar lleugerament el pes de 
representació de cada franja d’edat. Tot i que els percentatges no canvien de forma substancial en relació 
amb les proporcions reals del municipi de Terrassa.

 Taula 4. Mostra final enquesta (N=218)

Home % Dona %
De 18 a 30 anys 18 8,3% 18 8,3%
De 31 a 40 anys 19 8,7% 20 9,2%
De 41 a 50 anys 25 11,5% 22 10,1%
De 51 a 60 anys 17 7,8% 21 9,6%
De 61 a 70 anys 11 5,0% 15 6,9%
> 70 anys 13 6,0% 19 8,7%
TOTAL 103 47,2% 115 52,8%

Font: Elaboració pròpia 

4.1.3 Anàlisi

4.1.3.1.Perfil

La majoria de les persones enquestades tenen el seu domicili a la ciutat de Terrassa, concretament fins 
al 96,3%.  A la mostra també hi ha presència de residents de municipis propers, com per exemple Rubí 
(1,4%), Sabadell (1,4%), Ullastrell (0,5%) i Viladecavalls (0,5%), tot i que en menor mesura.

Taula 5. Residència habitual persones enquestades

Terrassa 96,3%
Rubí 1,4%
Sabadell 1,4%
Ullastrell 0,5%
Viladecavalls 0,5%

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada
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De forma generalitzada, els compradors del Mercat de la Independència són de Terrassa (95,0%), també 
es detecten compradors d’altres municipis però de forma molt més reduïda. 

Taula 6. Residència habitual segons compra al mercat
COMPRA NO COMPRA

Terrassa 95,0% 97,4%
Sabadell 2,0% 0,9%
Rubí 2,0% 0,9%
Ullastrell 1,0% 0,0%
Viladecavalls 0,0% 0,9%
Total 100% 100%

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

Respecte al sexe de les persones enquestades el 47% dels participants de l’enquesta són homes, mentre que 
el 53% són dones. Uns percentatges que, tal com s’ha explicat als Aspectes Metodològics, obeeixen al sistema 
de quotes emprat per a realitzar l’enquesta.

Gràfic 1. Sexe

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

La distribució dels percentatges de les franges d’edat de la mostra responen també als patrons seguits pel 
mostreig per quotes. Tot i alguna lleugera variació, la mostra reflecteix la composició demogràfica del muni-
cipi de Terrassa l’any 2019 segons les dades d’IDESCAT.
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Gràfic 2. Edat

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

4.1.3.2 Compra al Mercat

Del total de persones enquestades un 46% afirmen ser clients habituals del Mercat, mentre que el 54% 
no hi realitza compres de forma continuada. És destacable que les dones (53%) resulten ser un segment 
poblacional amb més potencial de compra que els homes (39%).

Gràfic 3. Vostè és client habitual del Mercat de la Independència?

 Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

Gràfic 4. Vostè és client habitual del Mercat de la Independència?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada
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Alhora, l’edat es configura com una variable que incideix en el factor compra. Així, a mesura que augmen-
ta l’edat incrementen les possibilitats de ser comprador al Mercat, fet que estableix una relació pròxima a 
la proporcionalitat inversa.

Aquesta relació no és exacta, ja que la cohort amb un percentatge més elevat de compra és la dels 51 als 60 
anys. A partir d’aquesta franja d’edat la proporció de compradors baixa lleugerament. Un factor atribuïble 
a les dificultats de mobilitat de les persones en edat més avançada.

Gràfic 5. Vostè és client habitual del Mercat de la Independència?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

Respecte als motius que s’addueixen per no comprar al Mercat de forma habitual, destaca especialment 
la preferència per altres formats comercials (38%). Altres motius de pes són el costum (22%), els preus 
elevats (18%) o els horaris (12%).

Gràfic 6. Per quins motius NO compra habitualment al Mercat?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

Els motius que porten a no comprar al Mercat de la Independència no varien de forma substancial segons 
el sexe. La preferència per altres formats comercials, el costum i els preus elevats són les causes de major 
pes entre els homes i les dones. Així i tot, és destacable que la limitació horària té un major impacte entre 
les dones.
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Taula 7. Motius per no comprar al Mercat segons sexe
  Homes Dones
Preus elevats 19% 17%
Relació qualitat-preu 1% 0%
Per costum 22% 21%
Preferència per altres formats comercials 39% 38%
Pels horaris 9% 16%
Per falta de varietat 3% 1%
Per falta de qualitat 0% 0%
Per falta d’aparcament 5% 7%
No sap 2% 0%
TOTAL 100% 100%

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

L’edat tampoc es presenta com una variable que alteri notablement el comportament dels compradors. No 
obstant això, hi ha algunes diferències que cal remarcar.

En primer lloc, les persones addueixen de forma clara els preus elevats i a la preferència per altres formats 
comercials com a motius per no comprar al Mercat.

En segon lloc, és destacable que les persones en edat adulta (de 31 a 50) perceben l’horari com un factor que 
els limita molt més a l’hora de comprar.

Per últim, la gent gran es veu més influenciada, en comparació amb altres franges d’edat, pels preus elevats 
i pel costum.

Taula 8. Motius per no comprar al Mercat segons edat
  De 18 a 30 anys De 31 a 40 anys De 41 a 50 anys De 51 a 60 anys De 61 a 70 anys > 70 anys

Preus elevats 25% 0% 10% 19% 24% 23%
Relació quali-
tat-preu

0% 0% 2% 0% 0% 1%

Per costum 21% 22% 21% 19% 29% 24%
Preferència per al-
tres formats comer-
cials

35% 41% 38% 52% 29% 38%

Pels horaris 9% 33% 24% 5% 6% 9%
Per falta de varietat 2% 0% 2% 0% 0% 1%
Per falta de qualitat 2% 0% 0% 0% 0% 0%
Per falta d’aparca-
ment

4% 4% 2% 5% 12% 4%

No sap 4% 0% 0% 0% 0% 1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada
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 Més de la meitat dels compradors que opten per altres formats comercials es decanten pels supermercats 
(60%) i en menor mesura pel comerç local (38%). Remarcar que un 2% realitza la seva compra d’alimen-
tació on-line.

Gràfic 7. Si no compra al Mercat on compra habitualment?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

El motiu de major de pes a l’hora de comprar en aquests formats és la proximitat i la rapidesa (33%). Altres 
motius argumentats pels compradors són el costum (17%), la relació qualitat preu (14%) i els horaris (11%).

Gràfic 8. Per quins motius compra en aquest format comercial?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

En canvi, és la qualitat el factor que produeix major atracció entre els compradors del Mercat (34%). En 
mesura el costum (18%), el tracte (14%) i la varietat (13%).
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Gràfic 9. Per quins motius compra habitualment al Mercat?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

4.1.3.3 Transport

La majoria de persones que compren al Mercat es desplacen a peu (64%), tot i que un percentatge signifi-
catiu ho fa en transport públic (26%). També hi ha una proporció de compradors que es desplacen en cotxe 
(10%), tot i que de forma minoritària.  

Gràfic 10. En quin mitjà de transport ha vingut?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

4.1.3.4 El Mercat

Al Mercat de la Independència són els productes de carnisseria els recullen una demanda més elevada 
(27%). També destaquen la fruita i la verdura (23%) i el llegum i el plat cuinat (15%).
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Gràfic 11. Què compra habitualment al Mercat?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

Un 50% dels compradors tenen l’hàbit d’acudir al Mercat de forma setmanal. És destacable que fins un 
30% hi assisteix més d’un cop per setmana.

Gràfic 12. Amb quina freqüència acudeix al Mercat?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

L’import mig de compra al Mercat és d’un total de 57,37€ per llar. Una gran part dels compradors efectua 
compres de fins a 50€ (61,0%) o de 51 a 100€ (33,0%).

Taula 9. Quin import ha destinat avui a la seva compra al mercat?

De 0€ a 50€ 61,0%

De 51€ a 100€ 33,0%

De 101€ a 150€ 4,0%

De 150€ a 200€ 2,0%

IMPORT MIG DE COMPRA 57,37€

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

L’element amb una valoració més elevada del Mercat de la Independència és la qualitat dels productes 
(9,52/10). La imatge de les parades (8,61/10) i la comoditat en fer la compra (8,59/10) són altres variables 
amb les que els compradors estan àmpliament satisfets. 
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Altres ítems del Mercat com la rapidesa en fer la compra (7,62/10), la visibilitat dels preus dels productes 
(7,37/10) obtenen una valoració mitjana per part de la clientela.

És remarcable que l’element amb una valoració més baixa són les activitats que d’animació que s’organitzen 
(6,06/10), encara que hem de dir que possiblement ve marcat per l’efecte Covid-19.

Finalment, anomenar que la satisfacció general amb el Mercat de la Independència de Terrassa és d’un 
9,04 sobre 10, una puntuació molt elevada.

Taula 10. Valoració ítems del Mercat (1 al 10)
Valoració de 1 a 10

Visibilitat dels preus dels productes 7,37
Imatge de les parades 8,61
Qualitat dels productes 9,52
Activitats d’animació que s’organitzen al mercat 6,06
Horari d’obertura del mercat 8,20
Rapidesa en fer la compra 7,62
Comoditat en fer la compra 8,59
Satisfacció general amb el mercat 9,04

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

A continuació (veure imatge 1) es presenten els resultats d’una regressió lineal efectuada entre les dife-
rents variables amb possibilitat de puntuar de l’1 al 10 de l’enquesta.

En aquesta regressió lineal es pretenia valorar quines variables eren explicatives en relació amb la satis-
facció general dels consumidors. És a dir, quina de les variables a puntuar té un impacte més alt en la 
satisfacció general.

L’anàlisi estadística mostra com les variables: comoditat en fer la compra, horari d’obertura i imatge de les 
parades són els elements que incideixen més en la satisfacció dels compradors en relació amb el Mercat. 
Així, quan un consumidor puntua de forma elevada aquests ítems tendeix a valorar millor la satisfacció i, 
per tant, es mostra més satisfet.
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Imatge 1. Anàlisi estadístic. Regressió lineal entre ítems a valorar i satisfacció general amb el Mercat

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

L’última pregunta de l’enquesta feia referència a la possibilitat d’introduir millores en el mercat. Aquesta 
pregunta era oberta i, per tant, els enquestats no tenien respostes prefixades. No obstant això, per a una 
millor anàlisi s’han categoritzat les diferents aportacions recollides

Destaca un nombre elevat de persones que opinen que es podria millorar la climatització (37%). També 
hi ha altres propostes com l’ampliació d’horaris (20%), la instal·lació de lavabos (13%) o la categoria Altres, 
que agrupa diferents tipus de millores. Aquestes no resulten un nombre elevat si es tracten per separat, 
però és necessari tenir-les en compte.

Gràfic 13. Quines millores creus que es podrien introduir en el Mercat?

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada

Taula 11. Categoria altres (Millores a introduir en el Mercat)
Olor 2
Preus 1
Més bancs 1
Il·luminació 1
Entrega a domicili 1
Activitats dinamització 1
Parades amb opció vegana 1

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada
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4.1.3.5 Població

Es calcula que un radi de 500 metres (que és la distància que un consumidor està disposat a recórre per 
anar a comprar i que representa uns 6-8 minuts caminant) és l’àrea d’influència que exerceix el Mercat als 
compradors.

Dintre del radi de 500 metres (veure imatge 3 i 4) hi ha un total d’11 seccions censals. Calculant el percen-
tatge de l’àrea de cada secció censal dintre el radi es pot establir la població que viu al voltant dels 500 dels 
metres del Mercat.

Taula 12. Població seccions censals i dins radi 500 metres del Mercat de la Independència
Codi secció censal Població 2019 % radi dins de secció censal Població dins del radi
8279801024 866 86% 745
8279804001 1.459 12% 172
8279804014 1.323 82% 1.091
8279804015 1.235 100% 1.235
8279804016 1.243 46% 570
8279804026 1.444 12% 167
8279801001 1.361 88% 1.200
8279801005 1.290 0,1% 1
8279801006 1.555 27% 425
8279801007 1.828 27% 497
8279801008 2.680 11% 298
 TOTAL 16.284 6.401

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT
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Imatge 2. Ubicació Mercat de la Independència amb radi de 500 metres

Font: Elaboració pròpia

Imatge 3. Seccions censals en un radi de 500 metres al voltant del Mercat de la Independència

Font: Elaboració pròpia
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Imatge 4. Població en un radi de 500 metres al voltant del Mercat de la Independència

Font: Elaboració pròpia

4.1.3.6 Prospecció establiments radi 500 metres

Taula 13. Establiments alimentació i restauració en un radi 500 metres
Sector N
Restauració 86
Pa, pastisseria 8
Cafeteria, forn degustació* 16
Supermercat 12
Fruita i verdura 9
Venda de plantes i herbes en herbolaris 4
Vins i begudes de tot tipus 4
Llaminadures i dolços 4
Carns i derivats 2
Làctics 2
Altres 1
Peixateria 1
Rostisseries 1
TOTAL 150

Font: Elaboració pròpia

*Els establiments catego-
ritzats com a Cafeteria, forn 
degustació estan representats 
tant al mapa de l’oferta d’ali-
mentació com a l’oferta de res-
tauració. Aquesta tipologia es 
correspon amb establiments 
que tenen servei de fleca, però 
al mateix temps també ofe-
reixen servei de restauració al 
mateix establiment.

En canvi, els establiments eti-
quetats com a Pa, pastisseria 
ofereixen productes de fleca, 
però no servei de restauració. 
El que es podria anomenar 
com un forn tradicional.

Aquestes dues tipologies d’es-
tabliments es comptabilitzen 
en l’anàlisi de la demanda en 
una única categoria de pro-
ducte: Pa
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Imatge 5. Establiments alimentació en un radi de 500 metres al voltant del Mercat de la Independència

Font: Elaboració pròpia 

Imatge 6. Establiments restauració en un radi de 500 metres al voltant del Mercat de la Independència

Font: Elaboració pròpia
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Despesa en alimentació

La capacitat de compra en alimentació de Terrassa és de 523 milions d’euros a l’any, mentre que la des-
pesa anual en alimentació que fan els habitants residents a 500m de radi del mercat és de 16,3 milions €/
any.

Taula 14. Despesa en alimentació de Terrassa

Població RFBD càpita Despesa en alimentació Despesa alimentació 
anual

223.627 16.500 14,17% 522.851.107€
Metodologia: Població x RFBD per càpita x % Despesa en alimentació (Font INE)

Taula 15. Despesa en alimentació de les seccions censals a 500m del mercat

CODI SECCIÓ CENSAL POBLACIÓ 2019 RFBD capita (€) Despesa alimentació anual
8279801024 745 19.178 2.024.554 €
8279804001 172 16.788 409.164 €
8279804014 1.091 16.634 2.571.528 €
8279804015 1.235 16.805 2.940.867 €
8279804016 570 16.314 1.317.665 €
8279804026 167 15.346 363.146 €
8279801001 1.200 21.543 3.663.172 €
8279801005 1 17.162 2.432 €
8279801006 425 17.218 1.036.911 €
8279801007 497 16.942 1.193.139 €
8279801008 298 17.893 755.561 €
 TOTAL 6.401 17.947 16.278.138

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades INE

Hàbits de compra

Els habitants de Terrassa compren el 83% de l’alimentació fresca en el seu barri de residència i, concreta-
ment, el 28% ho fan a botigues de barri i el 13% al mercat municipal.

D’altra banda, però, el mercat municipal és un destí per habitants de fora-barri i, en aquest sentit, té la 
capacitat d’atraure el 5% de residents del municipi. 

Tanmateix, a Terrassa existeixen dos mercats. En aquest sentit, s’ha establert que el Mercat de la Inde-
pendència té més poder d’atracció que el mercat de Sant Pere. Per als nostres càlculs hem establert que 
el 75% dels compradors de mercat opten per acudir al mercat de la Independència (atès que és més gran 
i cèntric).
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Taula 16. Retenció i fuita de compra a Terrassa

On compra
Alimentació
 fresca

Resta  
d’alimentació

Productes 
quotidians no 
alimentaris

Equipament 
de 
la persona

Equipament 
de
la llar

Barri de 
residència 79% 77% 76% 37% 37%
Altres barris
o zones del 
municipi 21% 23% 24% 63% 63%
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Taula 17. Hàbits de compra a Terrassa

Tipologia d’es-
tabliment de 
compres al barri 
de residència 
per categoria

Alimenta-
ció fresca

Resta d’ali-
mentació

Productes quoti-
dians no alimen-
taris

Equipament 
de la perso-
na

Equipa-
ment de la 
llar

Botiga de barri 32% 13% 14% 30% 28%
Mercat munici-
pal 13% 3% 0% 0% 0%
Supermercat 29% 54% 56% 1% 2%
Hipermercat 3% 5% 4% 1% 1%
Altres 2% 3% 3% 6% 6%
  79% 77% 76% 37% 37%

Tipologia d’es-
tabliment de 
compres a altres 
barris o zones 
del municipi

Alimenta-
ció fresca

Resta d’ali-
mentació

Productes quoti-
dians no alimen-
taris

Equipament 
de la perso-
na

Equipa-
ment de la 
llar

Botiga de barri 5% 2% 2% 47% 28%
Mercat munici-
pal 5% 1% 0% 0% 0%
Supermercat 7% 12% 13% 1% 1%
Hipermercat 2% 5% 5% 1% 7%
Altres 1% 3% 3% 14% 26%
  21% 23% 24% 63% 63%

Font: Estudi d’hàbits de consum i compra de la província de Barcelona. Municipi: TERRASSA (2019). Diputació de Barcelona

Despesa per sectors d’alimentació

El mercat de la Independència té un potencial de xifra de negoci de 1,8 milions d’euros en el seu radi im-
mediat i – molt important! – de 17,6 milions d’euros en persones de fora-barri.
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Taula 18. Hàbits de compra a residents a 500m del mercat

Distribu-
ció 

 Hàbits de 
compra

Pa Fruita Carn Peix Altres TOTAL

Botiga de 

barri 32% 722.075 € 516.901 € 1.161.110 € 580.484 € 2.304.812 € 5.285.381 €

Mercat 13%   206.385 € 463.601 € 231.772 € 920.252 € 1.822.010 €
Supermercat 29% 646.067 € 462.490 € 1.038.888 € 519.380 € 2.062.200 € 4.729.026 €

Hipermercat 3% 57.661 € 41.277 € 92.720 € 46.354 € 184.050 € 422.063 €

Altres 2% 48.488 € 34.710 € 77.969 € 38.980 € 154.770 € 354.917 €

% Consum   14% 10% 22% 11% 44% 10%

TOTAL   1.368.141 € 979.391 € 2.199.999 € 1.099.864 € 4.367.012 €

           

16.278.138 € 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Estudi d’hàbits de compra de Terrassa 2017

Taula 19. Hàbits de compra a residents fora-barri
Distribu-
ció 

 Hàbits de 
compra

Pa Fruita Carn Peix Altres TOTAL

Mercat 5%  
1.997.686 € 4.487.385 € 2.243.416 € 8.907.489 

€
17.635.976 
€

% Consum   14% 10% 22% 11% 44% 10%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Estudi d’hàbits de compra de Terrassa 2017
Metodologia: (Despesa en alimentació total de Terrassa – Despesa en alimentació en radi de 500m) x hàbit de compra en el mercat x sub-
sector de consum

Despesa per establiment

El mercat i el seu entorn demostren tenir una oferta àmplia i, fins i tot, en alguns sectors, saturada. És el 
cas de, per exemple, de:

- Forns de pa i pastisseries. La despesa en productes pròpiament de fleca per establiment dificulta 
l’entrada de nova competència. Cal apuntar que molts models de negoci d’aquest tipus comple-
menten l’oferta amb altres productes o serveis (cafeteria, degustació, menjar preparat, etc.) de 
manera que, la xifra de facturació total és més elevada.

- Fruita i verdura. A banda de la facturació mitjana per establiment que dista molt de la mitjana 
autonòmica,  trobem que dins el mercat existeixen 14 parades d’aquest producte.

- Carn i derivats. Pel que fa a fora del mercat, l’oferta està copada per botigues de proximitat i pels 
supermercats. Dins el recinte trobem 29 parades fet que  resta atractivitat a l’entrada de nous 
competidors d’aquest producte.

- Peix. Els comerços especialitzats en la venda de peix són pràcticament inexistents fora el mercat, 
però en canvi, dins el mercat hi trobem 11 parades.  En aquest sentit, la facturació mitjana de les 
parades està per sota de la mitjana autonòmica i, per aquest fet, es desaconsella l’ampliació en 
aquest tipus de producte.
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Recomanacions

Diversificació

El mercat de la Independència mostra una oportunitat d’ampliar parades que diversifiquin l’oferta exis-
tent. Prova d’això és la despesa mitjana del sector anomenat “Altres” que ens indica el poder d’atracció que 
té el mercat sobretot, pels visitants fora barri.

Aquest fet reforça l’argument de guanyar competitivitat en una oferta que s’adapti a les exigències de la 
demanda (veure enquesta d’atractivitat realitzada) i, per tant, és necessari ampliar l’oferta en activitats 
que donin facilitat de compra a la clientela i una experiència de consum satisfactòria.

A més, es creu convenient que les noves activitats tinguin un avantatge competitiu respecte la resta i que 
tinguin poca presència a l’exterior del mercat. 

Així, doncs, algun tipus d’activitats que podrien tenir cabuda serien aquelles que incorporin les cinquenes 
gammes o cobreixin nínxols com, per exemple, intoleràncies alimentàries o, fins i tot, complements de la 
llar relacionats amb la gastronomia (cal notar que l’enquesta d’hàbits apunta que el 0,2% dels residents 
fora barri acudeixen al mercat a comprar equipament de la llar).

Reconcentració de parades

Es suggereix aplicar una estratègia de concentració de parades de manera que es redueixi el nombre de 
titulars, però en canvi, es mantingui la superfície de venda de sectors com, sobretot, la carn i la fruita. 

Gastronomia i degustació

El mercat de la Independència és freqüentat per molts residents fora barri i, també, fora vila. La seva ubi-
cació a l’eix més comercial del municipi li proporciona l’oportunitat que esdevingui un espai d’encontre 
social i gastronòmic, que combini l’oferta alimentària amb un apartat més lúdic i distès. 

En aquest sentit, es planteja el fet de captar activitats i reformular algunes existents, de manera que esde-
vingui un entorn amb oferta de restauració i degustació amb capacitat tractora, que aporti un avantatge 
competitiu al mateix equipament i esdevingui un motor de dinamització a la zona.
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4.2 ESTUDI DEL MIX COMERCIAL
4.2.1 Mapa de color

Per tal d’arribar al mix comercial idoni del Mercat de la Independència, primer hem de fer un mapa de 
color* amb l’objectiu de veure quina és la situació actual d’aquest i on estan ubicades les parades, per 
veure on es localitzen les majors taques de color i per tant, on hi ha la concentració més gran d’activitats 
concretes o espais disponibles.

A primera vista, podem veure com a la nau de la Rasa, existeixin diversos espais buits i això es tradueix en 
una zona freda i amb poc dinamisme comercial. 

En el cas de la nau del peix, observem que també hi ha diversos espais disponibles, i ens reafirmem en 
seguir l’estratègia de traslladar l’activitat del peix a la nau freda -la Rasa- deixant així la nau disponible per 
reinventar-la en degustació. 

Per altra banda, també es veu clarament com el color verd, és a dir, la fruita i la verdura, predomina en el 
Mercat i per tant, això ens diu que són susceptibles d’agrupar-se.

Passa el mateix amb els sectors tradicionals -carnisseria, xarcuteria i aviram- que presenten saturació, com 
podem veure al mapa de color. 

Per últim, s’observa una mancança d’activitats de quarta i cinquena gama, que en principi nomes es veuen 
concentrades a les parades de llegums.  

*Adjunt a l’annex 1
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4.2.2 Anàlisi de Rendibilitat del Mercat de la Independència de Terrassa

4.2.2.1 Rendibilitat de les parades

Rendibilitat d’una inversió

La rendibilitat és un terme financer que s’empra per detectar en quin grau una inversió és factible de ser 
recuperada en un període de temps concret. Dit d’altra manera, la rendibilitat indica a partir de quin mo-
ment es pot recuperar el capital invertit.

En aquest sentit, la recuperació d’una inversió dependrà del valor dels actius així com del benefici anual; 
és a dir, el rendiment que ha generat el capital invertit. 

Aquest càlcul es pot simplificar de la següent manera:

Sent:  

Rendibilitat = Benefici net / Inversió realitzada

Benefici net = Ingressos - despeses - Amortitzacions - Depreciacions - Impostos

En el cas que ens ocupa, és difícil conèixer la rendibilitat de cada parada atès que no es disposa de suficient 
informació que permeti un càlcul efectiu. Ens referim a conèixer el volum d’inversió, així com les xifres de 
negoci i, sens dubte, el desglossament dels costos d’explotació individualitzats.

Llindar de rendibilitat

El llindar de rendibilitat (també anomenat punt mort o punt d’equilibri) d’un negoci és la xifra de factura-
ció que permet haver cobert totes les despeses fixes i, a partir de la qual, els ingressos es destinen a finan-
çar els costos variables; essent el marge d’explotació el benefici brut que l’empresa obtindrà.

Es pot entendre que és la xifra mínima de facturació per tal de garantir la viabilitat del negoci, ja que, si 
no s’arriba al llindar, no es podrà afrontar a les despeses estructurals. 

El càlcul que s’empra per determinar el llindar de rendibilitat és el següent:

Llindar de rendibilitat = Costos fixes / Marge d’explotació(%)

Aquest indicador és, doncs, molt valuós per estimar si una empresa és capaç de generar beneficis i, en 
conseqüència, disposarà d’un dels elements necessaris per a determinar la rendibilitat.
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4.2.2.2 Principals resultats sectorials a Catalunya

L’Estadística estructural d’empreses del sector serveis és la principal font d’informació dels serveis de mer-
cat. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses de serveis, inclo-
ses les de comerç (nombre d’establiments i d’ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de 
personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial.

Les fonts primàries d’informació són l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç i la del sector 
serveis, que són dues enquestes per mostreig de caràcter anual dutes a terme per l’INE amb la col·laboració 
de l’Idescat en el territori català (d’acord amb els convenis signats entre els dos instituts).

L’Idescat elabora una estadística anual a partir de les microdades de l’Enquesta amb l’objectiu d’ampliar 
els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

D’acord amb aquesta estadística, les principals magnituds (Compte de resultats, llindar de rendibilitat i 
mitjana de treballadors per establiment) pels sectors de venda al detall de fruita, carn, peix i altres són:

Establiments de venda al detall de fuita i verdura (2016-2018)

% €/treballador
Xifra de negoci 100% 91.096
Costos variables 71% 64.969
Marge d’explotació 29% 26.127
Sous i salaris 12% 11.364
Serveis exteriors 8% 6.971
Altres despeses 0% 287
Despeses fixes 20% 18.621
EBITDA (Benefici brut) 8% 7.506
Llindar de rendibilitat= CF/Marge (%) 64.924
Mitjana de treballadors per establiment 2,3

Establiments de venda al detall de carn i derivats (2016-2018)

Compte de resultats per establiment % €/treballador
Xifra de negoci 100% 67.810 
Costos variables 65% 43.988 
Marge d’explotació 35% 23.822 
Sous i salaris 19% 12.876 
Serveis exteriors 9% 6.075 
Altres despeses 0% 185 
Despeses fixes 28% 19.137 
EBITDA (Benefici brut) 7% 4.685 
Llindar de rendibilitat= CF/Marge (%) 54.474
Mitjana de treballadors per establiment 2,8
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Establiments de venda al detall de peix i derivats (2016-2018)
Compte de resultats per establiment % €/treballador
Xifra de negoci 100% 90.532 
Costos variables 75% 68.143 
Marge d’explotació 25% 22.389 
Sous i salaris 10% 9.175 
Serveis exteriors 6% 5.642 
Altres despeses 0% 76 
Despeses fixes 16% 14.893 
EBITDA (Benefici brut) 8% 7.496 
Llindar de rendibilitat= CF/Marge (%) 60.220
Mitjana de treballadors per establiment 2,2

Quadre resum de les dades estructurals per sectors

Compte de resultats per establiment Fruita Carn Peix
Xifra de negoci 100% 100% 100%
Costos variables 71% 65% 75%
Marge d’explotació 29% 35% 25%
Sous i salaris 12% 19% 10%
Serveis exteriors 8% 9% 6%
Altres despeses 0% 0% 0%
Despeses fixes 20% 28% 16%
EBITDA (Benefici brut) 8% 7% 8%
Llindar de rendibilitat per treballador= CF/Marge (%) 64.924 54.474 60.220

 
4.2.2.3 Mercat de la Independència

D’acord amb els càlculs i estimacions realitzats en anteriors apartats, el mercat de la Independència de 
Terrassa actualment presenta els següents valors:

Fruita Carn Peix

Establiments 14 29 11

Facturació estimada 2.204.071 € 4.950.986 € 2.475.188 €

Facturació estimada per parada 157.434 € 170.724 € 225.017 €

Atès que disposem de les dades estructurals per cada sector, es fa la següent estimació de compte 
de resultats per les parades del mercat:
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Fruita Carn Peix

Facturació estimada per parada 157.434 € 170.724 € 225.017 €

Costos variables 112.280 € 110.748 € 169.369 €

Marge d’explotació 45.154 € 59.975 € 55.648 €

Sous i salaris 19.639 € 32.418 € 22.804 €

Serveis exteriors 12.047 € 15.296 € 14.023 €

Altres despeses 496 € 467 € 189 €

Despeses fixes 32.181 € 48.181 € 37.016 €

EBITDA 12.973 € 11.795 € 18.632 €

Llindar rendibilitat= CF/Marge (%) 112.203 € 137.149 € 149.678 €

Les xifres obtingudes presenten un escenari realista tot tenint en compte que es tracta de valors estimats 
i que agrupen les parades sense tenir en compte ni la superfície ni l’estructura d’aquesta.

Tanmateix, els resultats ajuden a visualitzar el següent:

• Les parades del sector de la fruita són les que tenen un llindar de rendibilitat més baix comparat 
amb la resta. Per tant, per esdevenir viables necessiten menys volum de facturació en relació amb 
els altres sectors.

• El sector del peix requereix una xifra mínima de negoci anual més elevada que la resta, bàsica-
ment, perquè és el que té el marge d’explotació més baix.

• El sector de la carn es mostra més intensiu en capital humà que la resta de sectors. El motiu és que 
la carn i derivats requereix, en molts casos, de manipulació per a la transformació de la matèria 
primera en productes elaborats: croquetes, hamburgueses, etc.   

• En els tres casos, l’EBITDA (benefici brut) oscil·la entre els 13 mil i els 18 mil euros. Aquesta xifra 
ens indica que són activitats viables atès que són capaces de generar beneficis abans d’impostos. 
No obstant això, per determinar si són activitats rendibles s’hauria de conèixer el volum d’inversió 
realitzat i amortitzat en el temps.

Per a una millor comprensió de les dades, addicionalment s’ha cregut oportú calcular quin és el llindar de 
rendibilitat per metre quadrat segons el sector. 

L’obtenció d’aquest indicador ha partit de calcular quina és la dimensió mitjana de les parades segons 
sector.
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Les xifres obtingudes són:

Fruita Carn Peix

M2 mitjana 7 7 12

Llindar rendibilitat= CF/Marge (%) 112.203 € 137.149 € 149.678 €

Llindar rendibilitat /m2 16.029 € 19.593 € 12.473 €

A més, per tal de fer una estimació del nombre de treballadors per parada i per sector, s’ha realitzat el 
següent càlcul:

Fruita Carn Peix

Llindar de rendibilitat 112.203 € 137.149 € 149.678 €

Llindar de rendibilitat per treballador 64.924 54.474 60.220

Treballadors estimats mercat independència 1,7 2,5 2,5

4.2.2.4 Escenaris de futur

A partir de totes les estimacions i càlculs fetes fins al moment, s’ha procedit a preveure diferents escenaris 
de futur i a determinar forquilles de facturació mínima que facin viable les parades així com el nombre 
màxim de parades que hauria de tenir el mercat per cada sector per fer-lo realment viable.

Escenari A

• Ampliació d’horaris d’obertura (matí i tarda)
• La superfície de les parades es manté com l’actual

Aquest escenari implica haver de tenir la parada oberta durant franges més dilatades. Per tant, és previsi-
ble que s’haurà d’ampliar la plantilla de treballadors per tal de donar una cobertura efectiva. 

Per aquest supòsit es preveu, com a mínim, haver de duplicar la plantilla. 

Fruita Carn Peix

Treballadors 3,5 5 5

Llindar de rendibilitat per treballador 16.029 € 19.593 € 12.473 €

Facturació mínima anual 224.406 274.298 299.356

Màxim de parades perquè sigui viable 10 18 8
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Comparativa d’escenari A amb actual Fruita Carn Peix

Facturació 43% 61% 33%

Parades -30% -38% -25%

Conclusió:

Si els horaris del mercat s’ampliessin de manera significativa, les parades haurien d’incrementar la seva 
plantilla i, per tant, tindrien l’exigència d’augmentar la seva xifra de negoci anual; creixement que oscil·la-
rien entre el 33% i el 61%.

Atès que hem copsat que el mercat té un límit de demanda, aquest escenari implicaria haver de reduir el 
nombre de parades. 

Davant aquest plantejament, caldria veure quina imatge transmetria el mercat amb menys parades (i de 
la mateixa superfície que l’actual).

Escenari B

• Reconcentració de parades
• L’horari es manté com l’actual

Aquest escenari preveu una reconcentració de les parades, tot fent-les més grans i, per tant, amb possibili-
tat de millorar l’exposició i l’experiència de compra. Es tracta d’ampliar per a ser més competitius. 

En conseqüència, es preveu haver d’incrementar, també, la plantilla.

Per aquest supòsit es preveu, com a mínim, haver de duplicar la superfície i la plantilla. 

Fruita Carn Peix

M2 14 14 24

Llindar de rendibilitat/m2 16.029 € 19.593 € 12.473 €

Facturació mínima superfície 224.406 € 274.298 € 299.356 €

Treballadors 3,5 5,0 5,0

Llindar de rendibilitat per treballador 64.924 54.474 60.220

Facturació mínima treballadors 224.406 € 274.298 € 299.356 €

Màxim de parades perquè sigui viable 10 18 8
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Comparativa d’escenari B amb actual Fruita Carn Peix

M2 100% 100% 100%

Facturació 43% 61% 33%

Parades -30% -38% -25%

Conclusió:

Si s’augmentés la dimensió de les parades hi hauria una doble repercussió. 

La primera seria, lògicament, una disminució del nombre de parades actuals atès que l’espai és limitat. La 
segona seria la necessitat de dotar les parades de més personal per tal de poder atendre-les adequada-
ment.

Per tant, es donaria un increment de la xifra de negoci i una disminució de les parades, igual que en l’es-
cenari A. 

Aquest supòsit, doncs, tindria les mateixes implicacions que l’escenari A en termes de viabilitat.

Escenari C

• Reconcentració de parades
• Ampliació d’horaris d’obertura (matí i tarda)

Aquest darrer escenari és el més agosarat dels tres ja que implica augmentar la mida de les parades i, a la 
vegada, ampliar l’horari del mercat. 

Per aquest supòsit es preveu, com a mínim, haver de duplicar la superfície i triplicar la plantilla. 

Fruita Carn Peix

M2 14 14 24

Llindar de rendibilitat/m2 16.029 € 19.593 € 12.473 €

Facturació mínima superfície 224.406 € 274.298 € 299.356 €

Treballadors 5 8 7

Llindar de rendibilitat per treballador 64.924 54.474 60.220

Facturació mínima per treballador 336.608 411.447 449.034

Màxim de parades perquè sigui viable 7 12 6
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Comparativa d’escenari C amb actual Fruita Carn Peix

M2 100% 100% 100%

Facturació 114% 141% 100%

Parades -53% -59% -50%

Conclusió:

Aquest plantejament és el d’un canvi de model de mercat, en què les parades esdevenen empreses a la 
cerca de la màxima facturació per tal de poder mantenir les estructures que haurien de disposar (en ter-
mes de superfície i de plantilla).

El canvi de format del mercat hauria d’obligar a fer un salt considerable en la xifra de facturació de les pa-
rades (amb increments de més del doble respecte l’actualitat).

Finalment, per tal que aquestes parades fossin viables hauria d’haver-hi una reducció dràstica del nombre 
de parades, però tenint en compte que serien més grans de superfície.

Per visualitzar-ho ràpidament, la viabilitat del mercat implicaria tenir parades, com a mínim, el doble de 
grans que les actuals.  

Consideracions finals

En els tres escenaris s’ha estat desenvolupant, en tot moment, xifres de facturació mínima que permetin 
assolir el llindar de rendibilitat. Recordem, doncs, que es tracta d’un extrem a partir del qual es costegen 
les despeses fixes i es disposa d’un benefici igual a zero.

Ara bé, l’objectiu de qualsevol empresa és assolir un volum de negoci que permeti aconseguir beneficis. És 
més, en termes de rendibilitat per inversió, és necessari que els beneficis aconseguits permetin finançar 
els actius en un període de temps concret.

Per tant, creiem oportú formular una hipòtesi en què la xifra de facturació mínima es vegi incrementada 
en un 10% o en un 20% respectivament. 

A partir d’aquest supòsit, es redimensiona el nombre màxim de parades del mercat de la manera que es 
reflecteix en les següents taules:
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ESCENARI A

Escenari A Fruita Carn Peix
Sostre de demanda 2.204.071 4.950.986 2.475.188 
       
Xifra facturació mínima 224.405,64 274.298,27 299.356,25 
Increment 10% 246.846 301.728           329.292 
Màxim parades mercat 9 16 8 
       
Increment 20% 269.287 329.158 359.228 
Màxim parades mercat 8 15 7 

ESCENARI B

Escenari B Fruita Carn Peix
Sostre de demanda 2.204.071 4.950.986 2.475.188 
       
Xifra facturació mínima 224.405,64 274.298,27 299.356,25 
Increment 10% 246.846 301.728 329.292 
Màxim parades mercat 9 16 8 
       
Increment 20% 269.287 329.158 359.228 
Màxim parades mercat 8 15 7 

ESCENARI C

Escenari C Fruita Carn Peix
Sostre de demanda 2.204.071 4.950.986  2.475.188
       
Xifra facturació mínima 336.608,46 411.447,40 449.034,38 
Increment 10% 370.269 452.592 493.938 
Màxim parades mercat 6 11 5 
       
Increment 20% 403.930 493.737 538.841 
Màxim parades mercat 5 10 5 
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4.2.2.5 Conclusió final

D’acord els càlculs realitzats, per tal que el mercat sigui més competitiu és necessari una reformulació del 
plantejament actual, ja sigui en una ampliació d’horaris i/o en una reconcentració de parades; de manera 
que siguin més grans.

En qualsevol dels dos casos, les empreses allotjades al mercat probablement hauran de disposar de més 
personal per tal d’afrontar la nova situació. De retruc, les despeses estructurals esdevindran majors amb 
la consegüent necessitat d’incrementar la xifra de facturació.

Amb tot, el nombre de parades al mercat s’hauria de reduir perquè aquest equipament esdevingui viable 
tant a nivell individual com col·lectiu. 

Aquest fet originarà:

- Parades més grans

- En l’escenari més ambiciós, una reducció dràstica del nombre de parades respecte l’actualitat

- Espais més comuns més amples

- Més oportunitat de donar entrada a nous sectors amb elements diferenciadors

A continuació us fem una proposta esborrany de com seria l’escenari de futur C.

*Veure a l’annex 2
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4.3 ESTRATÈGIES DE MILLORA ORIENTADES A LA DEGUSTACIÓ

En un estudi publicat a la Revista de Turisme i Patrimoni Cultural (1) es classifica l’evolució dels mercats en 
3 grups: Un, que és el de Mercats redissenyats com turístics i per “gentries”, un altre de Mercats híbrids que 
integren l’oferta tradicional amb una amb un cert atractiu lúdic (Ocis), aprofitant aquesta característica 
per fer-los sostenibles, i un tercer, que ho defineix com Mercats tradicionals en procés de canvi, i futur per 
desxifrar.

És indiscutible doncs, que el Mercat d’abastament és un servei característic i d’importància cabdal a Cata-
lunya des de ja fa dècades, ja que de fet esdevingueren el lloc on els nostres pares i avis feien la compra.

A poc a poc, els llocs de bars tradicionals als mercats d’abastament, on els paradistes, transportistes i tre-
balladors en general del mateix lloc, prenien els esmorzars o feien simplement un descans, han anat es-
devenint llocs on menjar amb qualitat i prestigi. També en els casos de mercats sits a llocs turístics, han 
arribat fins i tot a ser emblemes per ells mateixos.

En els últims anys s’ha comprovat així mateix que la incorporació de la degustació en alguns mercats (ob-
viant aquí els plenament turístics i fins i tot els híbrid/lúdics) ha donat bons exemples de dinamització, 
i fins i tot, recuperació d’edificis en estat decadent. El paradigma és la còpia adaptada del Mercat de La 
Boqueria (referent mundial de Mercat) per part del Mercat de San Miguel a Madrid, el qual és un exemple 
privat. I un altre bon exemple el Mercat de San Antón, també a Madrid, en aquest cas si: mercat municipal. 
Més proper podem citar el Mercat Vell de Sant Cugat -de dimensions i pretensions més modestes-, en el 
qual In Consulting ha participat.

També es pot remarcar que els mateixos mercats son espais d’amalgama de diferents activitats i àgores de 
les mateixes ciutats, han suportat força bé la incorporació de diferents usos al seu interior, com poden ser, 
diferents espais comercials, supermercats, etc.
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En el cas del Mercat de la Independència, és un mercat ubicat al centre de la ciutat, per tant ja amb un 
poder atractiu important per la mateixa població de Terrassa, i malgrat tenir força oferta de restauració no 
gaire llunyana, es pot convertir en un referent, i en un potenciador de la citada oferta, sense perjudicar-la 
de segur donat que la restauració és un sector on la competència genera un clar atractiu.

Obvia dir, doncs, que en aquests moments de canvi d’hàbits de consum -els quals s’estan produint a una 
altíssima velocitat-, és bo plantejar-se la incorporació als programes d’aquests edificis de possibles ele-
ments que aconsegueixin portar públic i usuaris, i segurament pensar a situar la major part dels mercats 
municipals dins el segon punt de l’estudi amb el qual hem iniciat aquesta introducció: Mercats d’abasta-
ment amb potencial d’experiències diverses (oci) i per tant, sostenibles socialment i econòmicament.

4.3.1 Idees i propostes

El cas que ens ocupa, del Mercat de la Independència de Terrassa, pertany plenament per dret propi a es-
pai emblemàtic, no només per la seva privilegiada ubicació ja esmentada, sinó a més per les seves dimen-
sions i per la seva arquitectura. Sembla idoni, doncs, pensar de ple en aplicar les premisses -en la mida del 
possible de dotar-lo de més programa, com atractiu, i per tant de la incorporació de més públic potencial, 
fent doncs -més, si cap- viable i funcional.

Sembla positiu poder incorporar una part de degustació en una superfície de l’edifici, però no per desvirtu-
ar-lo d’allò que és, si no per contribuir al fet que sigui un espai encara més conegut i utilitzat. Per tant s’ha 
de fer conviure l’atracció del públic tradicional, amb un públic nou que buscarà un espai d’oci per utilit-
zar-lo com espai necessari socialment. Això pot implicar que la gent jove, resulti també usuària de l’espai, 
podent comprovar una oferta de quotidià alimentari fresc que potser d’altra manera no es planteja, per la 
comoditat d’altres espais comercials.

Així doncs, el mercat de la Independència és freqüentat per molts residents fora barri i, també, fora vila. 
La seva ubicació a l’eix més comercial del municipi li proporciona l’oportunitat que esdevingui un espai 
d’encontre social i gastronòmic, que combini l’oferta alimentària amb un apartat més lúdic i distès. 

En aquest sentit, es planteja el fet de captar activitats i reformular algunes existents, de manera que esde-
vingui un entorn amb oferta de restauració i degustació amb capacitat tractora, que aporti un avantatge 
competitiu al mateix equipament i esdevingui un motor de dinamització a la zona.

Caldrà veure com es pot articular aquesta qüestió, la qual s’aborda, com a una primera aproximació, en el 
document que es presenta com a annex “INFORME INCORPORACIÓ DEGUSTACIÓ MERCAT DE LA INDEPEN-
DÈNCIA” gràcies a en Lluís Martínez, arquitecte i consultor de In Consulting, com a especialista en aquest 
tipus de transformació.
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5. CONCLUSIONS
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5. CONCLUSIONS
Durant l’estudi ja hem anat comentant diverses conclusions clau per donar-li continuïtat al Mercat de la 
Independència, però com hem de fer èmfasis en diversos elements, com pot ser la necessitat de canvi 
generacional de client i orientar-nos cap a un client més jove. A l’estudi de l’oferta i la demanda, més 
específicament al gràfic 5, hem pogut veure com els clients de 31 a 40 anys comencen a venir a comprar 
al Mercat i els de 41 a 50 ja es comencen a fidelitzar, per tant, les estratègies de captació de clientela han 
d’anar cap a aquest públic objectiu. En aquest sentit, considerem una gran oportunitat pel Mercat adre-
çar-se cap a la població entre els 30 i els 50 anys -que és un target potencialment creixent- donat que ara 
estan comprant en altres formats comercials, però si aconseguim un Mercat més atractiu, representarien 
clients amb compra més o menys regular i que a més és una edat que no miren tant el preu. 

Com podem captar-los? Ampliant horaris, entre d’altres. Com hem vist a la taula 8, les persones adultes 
(de 31 a 50 anys) perceben l’horari com un factor que els limita molt a l’hora de comprar. 

A part de l’ampliació d’horaris, els hi hem d’oferir comoditat en fer la compra i millorar la imatge de les 
parades, ja que aquestes tres variables són les que incideixen més en la satisfacció dels compradors en 
relació amb el Mercat, com hem pogut veure a l’anàlisi estadística de regressió lineal. 

Això vol dir que, si l’hi oferim més comoditat a aquest públic objectiu, fent els passadissos més amples, 
ampliant i millorant els lavabos i la climatització, el seu nivell de satisfacció respecte al Mercat augmenta-
rà i per tant, es convertiran en clients habituals. Per altra banda, si reconvertim les parades conservadores 
en parades més amples, amb millor il·luminació, amb obrador vist, que inclogui quarta i quinta gama, 
també influirà en la satisfacció d’aquests, i per tant, es mostrarà més content i a gust.

Un altre punt clau de l’estudi és la capacitat d’atracció que té el Mercat Municipal en els clients fora-barri 
(5% de residents del municipi). Com hem vist a la taula d’hàbits de compra a residents fora-barri, l’impac-
te econòmic ho fa la gent de fora del radi de 500 metres amb una despesa de gairebé 18 milions d’euros. 
En canvi, amb els clients del barri, la despesa és de 2 milions d’euros, i a més, és difícil guanyar quota de 
Mercat dins del radi de 500 metres dóna’t que tenim 9 supermercats. 

A més, a la taula final de l’estudi de l’oferta i la demanda, podem apreciar com la categoria “Altres” té 
una despesa total de 755.980,01€, per tant, ens està dient que hem d’intentar captar noves activitats que 
complementin l’oferta del Mercat i que fugin les activitats tradicionals, com poden ser la fruiteria i la 
carnisseria. 

Pel que fa a les conclusions de l’anàlisi de rendibilitat del Mercat de la Independència, veiem clarament 
cap a on hem d’anar i quin és l’escenari de futur que necessita el Mercat, com és la reducció dràstica del 
nombre d’operadors, augmentant així la superfície d’aquestes i fent-les més atractives -no només a ni-
vell de disseny i arquitectura, si no també oferint productes de quarta i cinquena gama-

Amb aquesta reducció de parades també aconseguiríem que els passadissos fossin més amples, i per tant, 
més còmodes pels clients. També guanyaríem espai per tenir un vestíbul on poder fer dinamitzacions i així 
captar nova clientela. 



Estudi del mix comercial del Mercat Municipal de la Independència de Terrassa  | 49

També s’hauria d’ampliar horaris, per poder atraure al públic adult de 31 a 50 anys, que com hem vist abans 
és una barrera per aquests que el Mercat no obri a les tardes. 

Amb aquest escenari de futur, també guanyaríem l’escalfor de totes les zones del Mercat, dóna’t que actu-
alment hi ha una nau freda -nau de la rasa- a la qual li podríem reubicar les parades de peix i marisc, i així 
convertir-la en una zona calenta. 

Per últim, la nau del peix es pot convertir en degustació, no amb l’objectiu de desvirtuar-lo del que és un 
Mercat, i en especial el Mercat de la Independència amb més de 100 anys de trajectòria, si no per fer que 
sigui un espai encara més conegut i utilitzat. Per tant, com bé diu a l’informe de In Consulting s’ha de fer 
conviure l’atracció del públic tradicional, amb un públic nou que buscarà un espai d’oci per utilitzar-lo com 
espai necessari socialment. Això pot esdevenir que la gent jove, resulti també usuària del Mercat, podent 
comprovar que existeix una oferta atractiva de quotidià alimentari fresc i  que potser, d’altre manera no es 
planteja.  

Per concloure, podem dir que el Mercat de la Independència de Terrassa necessita una reformulació per 
tenir continuïtat a mitja i/o llarg termini, però alhora té un potencial per esprémer. 
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6. PROPOSTA
MIX COMERCIAL
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Fruites i verdures

Xarcuteria - Cansaladeria

Peixateria

Carnisseria - Despulles

Polleria

Cafè bar

Herbolari

Prod. ecològics i/o vegans

Llegums, cereals i menjar preparat

Queviures - Pesca salada i conserves

Majordom

Despulles

Floristeria

Superservei

Vins i caves

Degustació (nau peix)

-50%

-64%

-40%

-44%

-63%

-33%

-33%

+100%

0%

0%

0%

0%

-33%

-67%

-100%

-

Parades actualsProposta Mix Comercial

6. PROPOSTA MIX COMERCIAL
Tal i com assenyala l’estudi, la proposta de mix comercial consta de 49 parades que es desglossen de la se-
güent forma:
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7. ANNEXOS
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7. ANNEXOS
Annex 1. Mapa de color
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Annex 2. Mapa escenari C 
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Annex 3. Informe incorporació degustació Mercat de la Independència
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Annex 4. Cens de parades obertes Mercat de la Independència
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Annex 5. Respostes enquesta presencial a clients i no clients
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Annex 6. Cens manual d’establiments comercials 
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Annex 7. Base de dades CAMERDATA 
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9. CONTACTE
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9. CONTACTE                                        
Disposats a fer qualsevol aclariment, restem a l’espera de les seves noticies.

Els saluda atentament, 

mailto:sergiomg%40ficat.cat?subject=
mailto:manelrg%40ficat.cat?subject=



