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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball recull les tasques i propostes que Fica’t ha treballat durant aquests mesos per tal d’oferir un 

Servei d’Assessorament al Mercat de municipal del Masnou, amb l’objectiu de definir la direcció estratègica, 

el millor model de gestió, pla d’acció a seguir com la millora competitiva. Durant aquests darrers mesos 

s’han fet tasques d’auditoria, entrevistes individualitzades i grupals, com la detecció de millores en les 

instal·lacions, l’oferta comercial, la gestió de les parades i la orientació a la millor gestió del Mercat de 

Masnou. 

Per aquest projecte, Fica’t ha utilitzat el seus propis equips amb més de 10 anys d’experiència específica en 

l’àmbit dels Mercats Municipals així com d’altres recursos amb la missió d’oferir un pla estratègic eficient 

pel mercat. 

S’han pogut definir una sèrie d’indicadors que ajudaran a conèixer la situació real del mercat, amb la missió 

d’orientar i assessorar cap a un projecte professionalitzat, competitiu, viable i rendible, davant d’una situació 

inestable i de competència comercial en el seu entorn, mitjançant una futura gestió basada en la 

transparència i la innovació que haurà d’esdevenir l’ADN del agents implicats i integrants d’aquest servei 

municipal. 

Segons l'últim Informe del Consum Alimentari a Espanya 2020 que publica el Ministeri d'Agricultura, Pesca 

i Alimentació, augmenta l'interès dels consumidors pels aliments frescos. L'estudi destaca l'augment de la 

demanda de carns i peixos frescos, les hortalisses i les fruites, la llet desnatada, l'oli d'oliva i els llegums. 

Gràcies als nous hàbits de consum i a la recuperació dels menjars a casa, aquest augment de la demanda 

supera l'11%. A més, una part d'aquest increment ho és dels anomenats productes de Km0. 

 
Històricament, aquests són els productes que ha estat oferint el Mercat municipal del Masnou (el Mercat) 

des de la inauguració de l’antic Mercat, allà per l’any 1934 i també al nou, estrenat el 5 febrer 1995. Així 

que, sobre el paper, podríem pensar que el Mercat del Masnou està d'enhorabona i que el seu futur es 

presenta prometedor. No obstant això, la realitat està bastant allunyada d'aquesta suposició. 

 
La veritat és que el Mercat travessa un moment molt delicat. De fet, l'activitat, tot i que no és residual, si no 

es fa una intervenció estratègica, la decadència pot anar unida al tancaments d’algunes parades i sense una 

oferta comercial complerta, complementària, competitiva i atractiva podria desaparèixer. 

 
Són moltes les poblacions que han posat en marxa projectes per a actualitzar els seus Mercats i tractar de 

garantir-los un futur, però només uns quants han aconseguit fer-ho amb èxit, aquells que han dissenyat una 

estratègia clara orientada a un model de negoci, una proposta de valor del Mercat, un posicionament i una 

experiència de compra excepcional, amb el 5 sentits i emocionant al client cada dia, fent del mercat un 

espai de compra memorable. 
 

El Mercat del Masnou necessita urgentment una renovació i transformació provocada per la necessitat 

d’adaptar-se al temps. Precisament ara les necessitats dels consumidors i la competència/concurrència ha 
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canviat sensiblement l’escenari i les perspectives de la distribució alimentària a la ciutat. Les tendències de 

consum, especialment destinada als productes de quotidià alimentari fresc i l’exigència d’un relleu 

generacional, no només dels empresaris que el formen, sinó també dels seus consumidors actuals i 

potencials, obliga a repensar el model d’aquest Mercat. Una vegada més, els canvis culturals, socials i 

econòmics que cada vegada es produeixen a major velocitat en la societat actual, obliguen a l’administració 

a iniciar nous camins, noves maneres d’estructurar, gestionar, organitzar i dinamitzar 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 enfrontar situacions 

que poden presentar-se en el futur, l’objectiu final és el de respondre a les necessitats dels 

ciutadans/ciutadanes i millorar la qualitat dels serveis prestats. 

 

L’estudi que avui presentem té l’objectiu de donar una orientació al consistori per traçar les línies de futur 

del Mercat del Masnou i com aquest pot esdevenir un referent d’excel·lència en comerç alimentari, de 

cohesió social, no només del Barri, sinó també de la ciutat i de la comarca. També ha de ser un model de 

dinamització econòmica per El Masnou. 

 

L’interès que té l’Ajuntament 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 millora 

competitiva, abordant aquest objectiu des de la perspectiva d’un plantejament estratègic amb visió integral 

i globalitzador. 

 

Des de la nostra consultora recomanem una reforma important del Mercat, planificant el seu futur, però 

sempre i tornant a insistir, dissenyant una estratègia clara orientada a un model de negoci, una proposta de 

valor del Mercat, un posicionament i una experiència de compra excepcional, amb els cinc sentits i 

emocionant al client cada dia i fer del mercat un espai de compra memorable amb l’objectiu que els vilatans 

no només coneguin el Mercat, sinó que el considerin, comprin habitualment i esdevinguin feligresos 

d’aquest. 

 

La informació que recull aquest l’estudi realitzat per a la Consultora Fica’t, Comerç i Mercats, S.L. 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 composen i especialment els usuaris i 

clients potencials. 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 expectatives 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 integral, no només del equipament sinó i 

especialment del model de gestió del NOU MERCAT DEL MASNOU. 
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Aquest document ha d’esdevenir una eina de present i futur. A partir de la diagnosi del Mercat, s’han 

d’establir les bases per a iniciar un nou projecte de transformació i modernització del Mercat. Les propostes 

estratègiques que formen part d’aquest treball s’han elaborat a partir de la diagnosi efectuada, 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 

regularment. 

 

En definitiva, El Mercat del Masnou té moltes oportunitats de millora. De les dades que s’extreuen, sorprèn 

que, malgrat l'estructura de l'interior de l'edifici, la precària accessibilitat a la sala de venda/parades i la 

manca destacada d’un model de negoci, proposta de valor del Mercat, posicionament i experiència de 

compra singular, no hagi fracassat de forma més estrepitós, tot i que aquest podria arribar en breu per la 

reducció d’oferta i la competència en l’àrea d’influència. Per aquest motiu des de la Consultora Fica’t, 

Comerç i Mercats, S.L. animem al consistori a posar fil a la agulla i aprofitar el mèrit obtingut fins ara dels 

comerciants i paradistes, que son d’una gran professionalitat i amb projecció de futur, donat que ja hi ha 

hagut un parcial canvi generacional d’aquests, que garanteix certa continuïtat. 

  



OBJECTIUS DEL PROJECTE2.
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 
 

 

  



ANÀLISI I AVALUACIÓ DE 
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3.
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3. ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LES DADES 

 
A. Assessorament a l’ajuntament i a les associacions en l’àmbit burocràtic 

 

√ En l’àmbit de l’Ajuntament: 
 

I. Ordenança municipal de mercats 

II. Dictamen jurídic 

III. Oferta comercial 

IV. Infraestructura 

V. Relacions entre Ajuntament i Concessionaris 

VI. Altres estudis d’interès 

 

 

En aquesta fase Fica’t ha analitzat una sèrie de documents per tal de detectar debilitats o febleses i, 

d’aquesta manera, adequar-los a una millor posició, donant recomanacions per a la seva regularització. 

S’han revisat els següents documents: 

 
I. Ordenança municipal de mercats: 

 

- Aquest Reglament/Ordenança va ser aprovat per l’Ajuntament en el Ple de data 15 de desembre de 

1994, per tant, és una document obsolet, no adaptat els nous models de gestió i per tant, caldria 

revisar. 

- Suggeriment: veure model tipus de reglament de mercats municipals de la Diputació de Barcelona. 

- Contactar amb l’Eva Pich (Manubens Advocats) o l’Anna Mas (Jurista de la Diputació de Barcelona) 

ambdues especialistes en dret administratiu amb experiència en Mercats Municipals 

- Es recomana crear un nou document, més flexible -Reglament de Regim Intern- que ajudi a 

incorporar una normativa extra l’ordenança del mercat, sense la necessitat de haver-lo de ratificar 

en el ple municipal, però si per a la regidoria competent. 

 

 

II. Dictamen jurídic: 

 

El passat 21 de gener de 2020, a petició del consistori, el jurista Pere-Joan Torrent i Ribert (Advocat 

col·legiat en exercici dels Col·legis de Tarragona i Alcalá de Henares), va presentar les conclusions sobre 

l’anàlisi al respecte de: 

 

- Anàlisi de les concessions del Mercat Municipal del Masnou. 

- Anàlisi del Reglament del Mercat Municipal 
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- Proposta de les solucions viables dels problemes existents. 

- Anàlisi de l’Ordenança Fiscal que estableix la Taxa per prestació de serveis i actuacions 

administratives en el Mercat Municipal. 

- Concessió de les parades vacants a nous concessionaris. 

- En qualsevol cas ens adrecem a l’esmentat document per atendre les conclusions a les que arriba el 

jurista i d’aquesta manera instar a l’ajuntament a regularitzar l’actual sistema de “drets” transformant-

los en “concessió administrativa”. 

 

No qüestionarem aquesta tasca que, per a Fica’t, és una feina molt tècnica i d’especialistes, però volem 

emfatitzar la importància de regularitzar “la propietat” de l’espai públic i migrar-lo cap un estat de 

concessions “pures” amb idèntic termini amb l’objectiu de tenir una situació de fortalesa des del 

consistori. Una remodelació o reforma (integral o parcial) sempre és un bon moment per a regularitzar 

aquesta situació. Caldrà ser valents i trobar recursos per, si esdevingués necessari, rescatar “propietat” 

o concessions i regularitzar, de forma urgent, la situació. 

 

 

III. Oferta comercial: 

 

En el moment de fer aquest estudi s’estudia la següent documentació: 

 

- BBDD Parades i Locals 

- BBDD Magatzems Mercat 

- PADRÓ 10-mm octubre 2021 

- BBDD del Nou Masnou (com a oferta concurrent a l’àrea d’influència) 

- Identificats els locals en el plano Edifici Centre Nivell 0 

- Informe final del Pla Estratègic de Comerç del Masnou (juny 2018) 

 

De l’anàlisi d’aquesta documentació, tenint en compte que sempre hem de considerar que l’oferta 

alimentària esdevé la principal locomotora d’un mercat municipal, passem a avaluar-la: 

 

- El mix comercial actual del Mercat no és dolent tot i que la “baixa” de dues carnisseries així com la 

manca de concentració de l’oferta de porc fresc representen una important debilitat. Per tant, l’oferta 

comercial té un punt de deficitària, especialment ara que es perdran dues carnisseries i la que es 

quedarà està orientada a carn ecològica, una activitat encara no madura amb una demanda un tant 

escassa per a la gran majoria de clients. 

- La secció de cansaladeria està molt barrejada amb altres activitats sent una denominació poc 

representativa i més difícil d’apreciar pel client. Es recomana agrupar l’activitat de cansaladeria amb 

la de xarcuteria i intentar evitar que altres activitats càrniques, com ara aviram o carnisseria adoptin 

aquesta activitat 

- Es podria ampliar l’oferta comercial amb especialistes, com per exemple: un celler, una botiga de 

làctics, una parada de congelats i altres comerços de serveis. 
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- Per al nombre de referències i la grandària del supermercat considerem que aquest no exerceix com 

a una gran locomotora del mercat. Caldria ampliar la superfície i el nombre de referències, garantint 

l’oferta de productes no alimentaris, alimentaris envasats i rebost. 

Proposta de mix comercial pel Mercat de Masnou: 

 
*Fonts pròpies 

 
- La concurrència en zona d’influència (especialment El Nou Masnou) d’operadors destacats en el 

sector de quotidians (alimentari i no alimentari), amb uns horaris i una oferta més adaptada al client 

objectiu (per provocar un canvi generacional de clients) fa que existeixi una fuga de compra 

important cap a aquella zona. 

- Si considerem 5 estratègies per tenir èxit: 

Que ens coneguin, que ens valorin, que ens comprin, que repeteixin i que els clients nous 

esdevinguin uns “feligresos” del Mercat. 

- Cal posar en valor especialment el producte fresc i els professionals de les parades, però ara mateix 

no es prou atractiu per la seva falta de visibilitat i d’accessibilitat per “nous clients”,  que ens indica 

la necessitat vital d’una reforma i remodelació del Mercat,  sense aquest canvi continuarà el 

desequilibri entre el Nou Masnou i el Mercat de Masnou. 

- D’altra banda, s’hauria de donar resposta a les tres A: el mercat del Masnou és Atractiu?, Actiu? 

Accessible? 

- La necessitat que estava cobrint el Mercat del Masnou s’està cobrint més i millor al Nou Masnou 

amb la següent oferta: 
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Altres dades a tenir en compte i posar en valor, son el nivell d’hàbits de consum, com es mostra a 

continuació: 

 

 
*Dades del 2018 

 

- Actualment a nivell percentual i amb la creació de l’espai Nou Masnou, s’intueix una baixada 

important del % de preferència de la botiga tradicional (inclòs Mercat) migrant cap a el súper o 

botiga ensenya. 

 

- La proximitat (35,2%) i la qualitat (34,5%) són els principals motius d'elecció de l'establiment habitual 

de compra. Així que, sobre el paper, podríem pensar que el Mercat del Masnou, que tradicionalment 

ofereix aquests valors, està d'enhorabona i que el seu futur es presenta prometedor, no obstant 

això, la realitat està bastant allunyada d'aquesta suposició, donat que altres formats comercials 

establerts ara a l’àrea d’influència estan cobrint aquests valors de forma més destacada. 

 

- El Mercat Municipal té un públic clarament adult i gran que representen el 51% , mentre que els 

joves menors de 30 anys hi compren molt poc amb un 6,9%.  És urgent canviar aquesta tendència, 

és necessari un canvi generacional de clients, per això cal triar el model, el posicionament, la 

proposta de valor d’un “NOU” Mercat, i cal pensar bé en les implicacions que tindrà. 

 

Botiga 
especialitzada; 

39,90%
Supermercat; 

32,20%

Mercat 
municipal; 

20,80%

Nivells de consum

Botiga especialitzada Supermercat Mercat municipal
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- Valoració dels residents:  

Es detecten necessitats no del tot satisfetes (per ordre de preferència): 

 

1. Més i millor places d’aparcament 

2. Més oferta de productes de proximitat (km0) 

3. Horaris més adaptats a les necessitats dels compradors 

4. Més varietat de productes alimentaris 

5. Més varietat d’altres productes no alimentaris 

6. Més oferta de restauració 

7. Més esdeveniments (degustacions, etc.) 

8. Més oferta de serveis per la persona 

9. Més oferta de productes ecològics 

 

IV. Infraestructura 

 

Documentació avaluada: 

 

- PLÀNOL Cambres planta -1.pdf 

- PLÀNOL Cambres planta -2 

- PLÀNOL Cambres planta 0 

- PLÀNOL Edifici Centre Nivell 0.pdf 

- PLÀNOL Edifici Centre Nivell 1 

- PLÀNOL Edifici Centre Nivell 2 

- PLÀNOL Edifici Centre Nivell 3 

- PLÀNOL Magatzems planta -1 (2) 

- PLÀNOL Magatzems planta 1 (2) 

- PLÀNOL novembre Mercat Municipal 2020 

 

Donat que l’Ajuntament té la voluntat de contractar un estudi arquitectònic de l’edifici i de les seves 

possibles millores, considerem que serà l’equip d’experts destinat a tal objecte el que hauria de fer les seves 

consideracions. Dit això, des de Fica’t, col·laborarem amb aquest equip per tal de millorar la proposta del 

“nou” equipament, sempre considerant que no s’hauria de replantejar, redissenyar i, fins i tot, reformar el 

Mercat sense fer una reflexió en profunditat, primer del contingut i després del continent per tal de no 

limitar les possibilitat futures de l’equipament. 
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V. Relacions entre ajuntament i concessionaris 

 

- Dictamen Jurídic 

- Llei d’arrendament urbans 

- Llei de Propietat Horitzontal 

 

Primer de tot hem de tenir en compte les consideracions que es fan al DICTAMEN JURÍDIC del passat 21 

de gener de 2020, a petició del consistori i realitzat pel jurista Pere-Joan Torrent i Ribert (Advocat col·legiat 

en exercici dels Col·legis de Tarragona i Alcalá de Henares). 
Seria vital aprofitar una reforma integral per tal de establir noves regles del joc, recuperant la “propietat” i 

estandarditzant els terminis de les concessions per tal de que totes, sense excepció, acabin en la mateixa 

data. D’aquesta manera l’Ajuntament recuperarà el control de la situació i tindrà l’opció que, un cop 

extingides en bloc les noves concessions, podrà disposar del Mercat per considerà el seu futur estratègic. 
 

Recordar al consistori que, tot i no tenir una lleis especifica que reguli en la relació entre concessionaris i 

entre aquests i l’Ajuntament, si que es disposen de dues lleis que podrien donar llum a aquesta relació, que 

son la Llei d’arrendament urbans i de Propietat Horitzontal. La primera traçarà la línia que divideix que 

competències/despesa adopta cada ens, la segona estableix les regles per definir coeficients de participació 

i la relació entre iguals. Per tant, tot i que, ni la Llei d’Arrendaments Urbans, ni la de Llei de Propietat 

Horitzontal, son d’aplicació directe en l’àmbit de Mercats Municipal, si que ens serveixen com a inspiració 

en la relació dels usuaris (concessionaris) del Mercat amb l’Ajuntament al respecte de l’edifici i, d’altra 

banda,  en la relació entre concessionaris. 

 

 

 
VI. ALTRES ESTUDIS D’INTERÉS 

 

Estudi IMMB Masnou octubre 2018 

 

- IMMB presenta un estudi per valorar l’encaix del comerç de proximitat i el comportament hàbits de 

compra sobre l’oferta comercial del Mercat de Masnou. 

 

- IMMB  realitza un estudi de la millora i re-ordenació comercial per re-iniciar un procés de 

transformació millora, i donar solucions al circuit de vendes, utilitzar els espais actualment sense 

activitat, el model d’autoservei, millora de serveis i horaris, com la degustació algun establiment que 

reforci la venda. 

 

- Intervencions de caràcter físic: Imatge exterior, accessos i estructural. 

 

- Descripció del model de comerç català i el seu futur. I com els mercats s’hauran i s’han adaptat a la 

complexitat i diversitat actual i de cada barri. Com també posa de manifest la importància de 
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mantenir i donar continuïtat als mercats ,ja que no només tenen la funció donar servei alimentari, 

sinó també la de cohesió e interrelació ciutadana. Degut al seu caràcter públic, continuen sent eixos 

vital en les polítiques dels Ajuntaments. 

El mercat ha passat a compartir la cistella de la compra amb altres estructures comercials  i s’ha 

d'adaptar a tots el nivells de la demanda actual. 

 

- Reforçar a El Mercat del Masnou , l’experiència compra, comerç de proximitat molt valorat avui en 

dia i donar un plus que no té l’oferta del costat, com és la combinació de la venda i tast gastronòmic. 

 

- L’estudi de IMMB ens parla del empitjorament dels mercats , la decadència en la que es troben.  

Quan es fa aquest estudi hi havia el projecte del Bon Preu situat a la plaça nova , just al costat del 

Mercat de Masnou que encara no s’havia implantat , on es va fer un estudi dels pros i contres, 

l’Ajuntament va valorar positivament aquest eix comercial per reforçar el posicionament del comerç 

del poble i evitar fuges fora de la població. 

Però hem de tenir en compte que actualment ens trobem una important competència cap els 

mercats: 

• Supermercats de proximitat, botigues especialitzades i online (això és el que té Masnou Nou, 

al costat del Mercat del Masnou) 

• Horari comercial (Mercat del Masnou ha d’ampliar el seu horari) 

• Realitzar totes les compres al mateix lloc, estalvi de temps, aparcament: millorar el servei del 

pàrquing com la visualització i comunicació del servei. 

Significa que el Mercat del Masnou havia de competir i aportar una proposta de valor, per enriquir 

el mix comercial que en un futur es plantejava el poble de Masnou. 

 

Conclusions que extraiem d’aquest estudi: 

 

Aquest estudi ens presenta la situació real dels mercats i del comerç català, i quines millores s’ha de fer per 

que el mercat sobrevisqui e inclús tingui èxit. 

L’últim anàlisis va ser fer entrevistes al operadors per conèixer la seva capacitat professional i la continuïtat 

del negoci. 

Les dades que es van treure, és que sobre la mitja de la majoria de mercats, sorprèn que malgrat l'estructura 

de l'interior de l'edifici, la precària accessibilitat a la sala de venda/parades no hagi fracassat, i això es mèrit 

del comerciants , que son d’una alta professionalitat. 

També es destaca que son comerciants relativament joves i de la seva continuïtat. 

Actualment el Nou Masnou/Plaça de les Dones és un eix comercial molt potent, tot just al costat del mercat. 

Té una gran oferta, Bon Preu, Veritas, Ametller Origen, més altres comerços especialitzats com la 

restauració. 

Quan es va fer l’informe es parlava de l’espai Nou Masnou com un projecte beneficiós pel Mercat, ara és 

una realitat i ha generat molta vida , dinamisme i activitat comercial al poble, que ha evitat la fuga cap altres 

poblacions o centres comercials. 

Amb aquesta realitat s’ha de conviure i crear una sinergia entre el Nou Masnou i el Mercat de Masnou. 
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Hem de tenir en compte, que d’aquest estudi hi ha varies conclusions que no s’han dut a terme: 
Tipus físic- edifici: 

• Modificació hall entrada mercat, amb reubicació de les escales mecàniques. 

• Look de la façana principal. 

• Substitució equips de clima. 

• Paviment del mercat. 

• Enderroc de les parades (quines son del P1 a la P5) 

• Construir un nou accés des de l’antiga parada 1 (la que dóna el carrer Torrent Vallmora). 

Tipus físic-comercial 
• Un nou accés a conseqüència de l'enderroc de les parades del P1 al P5. 

• Enderroc que comporta més espai comercial 

• Créixer l’autoservei. 

Horaris  
• No es veu una proposta d’ampliació d'horaris. 

• Es parla del servei a domicili i comandes per WhatsApp, telèfon i la web. 

• Ampliació del autoservei i especialització per àrees per adaptar-se a la tendència actual. 

Pàrquing 
• Verificar si realment la promoció CORP, que és el Nou Masnou, te un pàrquing on els clients del 

mercat també es poden beneficiar. 

Senyalització 
• Mala senyalització per arribar al mercat i per sortir. 

 
Estudi “Hàbits de consum al municipi de El Masnou - Resultats de l’Enquesta de consum 2012 adreçada a la 

població resident i no resident” 

 

Considerem un estudi obsolet donat que els hàbits de compra han canviat de forma desmesurada, també 

provocat per l’increment de l’oferta de supermercats i del Nou Masnou  

 
 

√ En l’àmbit de l’Associació 
 

I. Relació de documentació lliurada per la Junta (tornada el 19/04/2022) 

II. Consulta a especialistes 

III. Proposta per a la regularització de l’associació 

 

 
Un cop analitzada la documentació que presenta la Junta al respecte de l’Associació de Venedors del 

Mercat Municipal Masnou Centre es detecten irregularitats: 

 
Relació de documentació lliurada per la Junta (tornada el 19/04/2022) 
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• Copia dels Estatuts de l’AGRUPACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL MASNOU CENTRE 

de data 5 de 22 de març de 1997, però registrada al Ministerio de Economia y Hacienda en data 5 

de novembre de 1997. 

• Original dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL MASNOU 

CENTRE de data 1 març del 1995, però registrada a la DGEJ el 22 de juny del 1998 

• Copia dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL MASNOU CENTRE 

• Original i Copia del Certificat de nova junta de data 3 de febrer del 2020 

• Carta de comunicat de l’Agencia Tributaria de comunicació relativa al NIF (G60610474) 

• 2 Copies de la targeta de CIF G61671590 de l’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT 

MUNICIPAL MASNOU CENTRE 

• Copia de la targeta de CIF G61492450 de l’AGRUPACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL 

MASNOU CENTRE 

• Carta de l’Agencia Tributaria comunicant obligacions per l’impagament de l’IVA (mod.300) del 

4T1997 de l’AGRUPACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL MASNOU CENTRE � pot ser 

aquestes obligacions no satisfetes van fer decidir la dissolució de l’AGRUPACIÓ i la creació de 

l’ASSOCIACIÓ 

• Carta de l’Agencia Tributaria comunicant l’acord de EXENCIÓ DE L’IVA de data 8 de març de 2005 

• Original i Copia del Certificat de la DGEJ de data 22 de juny de 1998 conforme l’ASSOCIACIÓ està 

inscrita amb el n. 17194. 

• Copia registrada a l’AT de data 9 de juliol del 1998 del Certificat de dissolució de l’AGRUPACIÓ del 

14 de maig de 1998. 

• 2 Sol·licituds(diferent tràmit) al CCAM de substitució del CIF G61492450 pel correcte de l’Associació 

�G61671590 amb Certificat de està al corrent de pagament amb l’AT 

• MOD. 347 2021 

• Sol·licitud a l’Ajuntament del Masnou de data 3 de febrer del 2020 per que l’ASSOCIACIÓ sigui 

inscrita al Registre municipal d’entitats 

• Resolució de l’Ajuntament del Masnou de data 17 de febrer del 2020 conforme l’ASSOCIACIÓ 

queda inscrita al Registre municipal d’entitats 

 
PROPOSTA PER A LA REGULARITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ: 

 

Després de la consulta i resposta a especialistes sobre la situació i registre de l’Associació i de veure les 

seves irregularitats (consulteu Annex I), es proposa: 

 
0. Identificar definitivament com a Associació: 

§ DENOMINACIÓ: ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL 

MERCAT MUNICIPAL MASNOU CENTRE 
§ CIF:    G-61.671.590 

 
1. Demanar a la Direcció General d’Entitats Jurídiques 

o Certificat d’estar registrada 
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o Certificat de representació � Quina és la composició actual de la Junta 

 
2. Demanar a Hisenda 

o Demanar el certificat digital de l’Associació definitiva 

o Servei de notificacions electròniques � Sembla ser que ja està activat 

o Copia del MOD. 036 declaració censal 

o Copia de la targeta de identificació fiscal CIF 

 
3. Actualització d’Estatuts 

o Redactar un 1er esborrany (adaptat al Codi Civil Català �CCC) 

§ 10% de socis per convocar assemblea extraordinària 

§ 10% de socis per a la incorporació d’un punt al ordre del dia 

§ Convocatòria única 

§ Comunicació telemàtica 

o Presentar a la junta i l’Ajuntament el 1er esborrany per tal de fer esmenes i incorporar millores 

per implementar-les al document 

o Presentar a la resta de socis l’esborrany per tal de fer esmenes i incorporar millores per 

implementar-les al document 

o Convocar una assemblea general extraordinària per aprovar els nous estatuts 

o Fer el Certificat del Secretari 

o Fer el tràmit de presentació de nous estatuts a la DGEJ 

§ Omplir Sol·licitud 

§ Pagar taxa 

§ Presentar presencial o telemàticament 

o Resta a l’espera de la resolució de la DGEJ i si fos necessari 

§ Implementar les esmenes proposades per la DGEJ 

§ Presentar estatuts definitius. 
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B. Auditoria tècnica: infraestructura i oferta del mercat 
 

En aquesta auditoria s’ha realitzat un qüestionari (check-list) d’observació per part de Fica’t, que analitza 

comerç per comerç del mercat de Masnou la situació present en tots els àmbits, extraient així els punts 

febles i de millora a tots els nivells. 

 

A continuació, es detalla els resultats extrets sobre les infraestructures, serveis als clients i l’oferta 

comercial: 

 

i. Infraestructura:   

 

En la infraestructura de les instal·lacions separem l’espai de les zones comuns i del propi edifici, del de 

les parades: 

 

Sobre les instal·lacions comuns hi ha una valoració general que ens indica una necessària remodelació 

dels interiors de l’edifici. Es destaca: 

• Poca visibilitat en l'accés al mercat, des del carrer no s’identifica com un mercat municipal per 

manca de senyalització com lluminositat, es mostra un accés apagat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La manca de visibilitat continua un cop el visitant està a la zona del vestíbul. La primera imatge 

que té quan entra dins l’edifici és la següent: 
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No es veu i no s’informa d’on es troba situat el Mercat del Masnou. La persona que arriba a 

l’edifici per primera vegada no identifica cap mercat. 

 

• El terra del mercat està deteriorat, mostra rajoles envellides i malmeses. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Els serveis públics estan vells i s’han de renovar. 

• Encara hi ha parades buides que es mostren abandonades donant mala imatge. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Existeix una clara discontinuïtat comercial 

• Mostren una manca de conservació tant les parets com el sostre del mercat. 

• Manca de llum natural i ventilació. 

 

Sobre les parades en particular, es destaca: 

• La neteja i la conservació de la parada en un 90% és correcte. Però, mostrem una parada que 

és visible al client i té mala imatge, sembla més aviat un magatzem. O parades buides i 

abandonades. 
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• Es millorable en un 70% de les parades la retolació del comerç, la indicació homogènia de la 

cartellera de preus i productes. 

 

 

 

 

• La il·luminació en general es bona, però en un 30% de 

les parades es millorable. 

 

La valoració sobre les infraestructures ens indica la 

necessitat  de proposar una renovació integral de l’edifici. 

A títol particular de cada parada, seria necessari un petit 

assessorament per modernitzar-les i aconseguir que siguin 

més atractives. 

 

 

ii. Serveis als clients:  

 

A continuació, detallem el resultat de les qüestions que hem valorat parada per parada: 

 

 

No tenen 31,25%
Si tenen 68,75%
No tenen 41,67%
Son actius amb 1 xarxa social 41,67%
Son actius amm més d'1 xarxa social 16,67%
No tenen 68,75%
Tenen web 25,00%
Tenen web amb venda online 6,25%

Conexió internet Internet privat 30%
Targeta de fidelització Tarjeta del mercat 90%

Servei a domicili propi 70%
Servei a domicili del mercat No tenen
Per telefòn 100%
Per whats 70%

Horaris comercials

Comandes on line

No hi ha rigorositat en el compliment d'horaris ni festius

Tenen els comerciants correu electrònic?

Tenen xarxes socials?

Tenen pàgina web propia?

Servei a domicili 
*algunes parades es junten i s'ajuden en el servei a domicili
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iii. Oferta comercial:  

 

Al següent quadre es detalla l’oferta comercial del Mercat de Masnou, on s’indica l’estat actiu o no de 

cada parada, com la corresponent activitat comercial. 

 

 
 

- Detectem la manca d’oferta en cansaladeria (porc fresc), és un producte que es mostra dispers per 

les diferents parades, i no hi ha una clara oferta. 

- Destaquem la rellevància que té el tancament de les parades de Carns Fibla i La Gallega, ja que 

disminueixen l’oferta de carn i no hi ha possible substituts a curt termini. 

- També és importat regularitzar l’oferta del producte ecològic, ja que hi ha crítiques amb exemples 

mostrats per altres parades que la Carnisseria ecològica no és 100% ecològica. 

- Caldria ampliar la superfície i el nombre de referències, garantint l’oferta de productes no 

alimentaris, alimentaris envasats i rebost per tal que el súper esdevingui una locomotora comercial 

 

Estat Número de 
parada

Nom comercial Titulars Activitat Oferta comercial

Actiu entrada prpl Forn de pa Jose M. González López
Forn de pa

Pa i altres productes elaborats essencialment amb la massa del pa.

Actiu entrada prpl Degust cafè Kosky SCP
Degust cafè

Venda de begudes i cafés, acompanyades o no de tapes, entrepans freds 
i calents, per ésser consumits en el mateix local.

Actiu entrada prpl La Bona Estona La Bona Estona
Bar Venda de begudes i cafés, acompanyades o no de tapes, entrepans freds 

i calents, per ésser consumits en el mateix local./Restaurant

Actiu entrada prpl Antaviana Mª Carme Iriarte

Quiosc/Decoració

Diaris revistes de qualsevol classe, qualsevol que sigui la seva 
periodicitat, llibres infantils, novel·les, tot tipus de llibres, postals, cartes, 
articles de papereria i escriptori, articles de belles arts i objectes de 
regal i decoració.

Actiu entrada prpl Degust cafè Jose M. González López
La Botiga del 
Cafè/Papua

Venda de begudes i cafés, acompanyades o no de tapes, entrepans freds 
i calents, per ésser consumits en el mateix local.

Actiu entrada prpl Condis Manel Antolin Rebullida/Estels 98 Supermercat Supermercat

Actiu entrada prpl Informàtica Incio Cortes i Antonia Ervina Botiga d'informàtica Venda i reparació de telefonia mòbil i informàtica, així com venda 
d'accessoris dels mateixos productes.

Causarà 
baixa 33 Carns Fibla Laura Cebrián Fernandez Carnisseria Carn de bou, vaca, vedella, molto ovella, be, cabrit. 

Actiu 17 Llegums cuits Leonor Mulero Castells llegums cuits

Llegums pre-cuits, pre-cuinats, cuits i secs, cigrons remullats o cuits, 
grans, cereals, les seves farines, patates ialtres tubercles,  així fruita 
seca.

Actiu 16 Loteria Nacional Masnou Cooperativa 70, SCCL Adm. Loteria Administració Loteria

Actiu 45 i 46 Els pagesos Anna Della Mashmitja Fruiteria

Tota classe de fruita i verdures  i hortalisses, en salao, firgoritzades, 
seques  i patates i latres tubercles i cargols.

Actiu 44 Arrel herbolari Esther Pich Durà Herboristeria

Tota classe d'herbes  medicinals, degudament envasades, etiquetades i 
enregistrades especificament cada producte per la Direcció General de 
Sanitat.

Actiu 43
Xarcuteria Tomàs i 
Cansalederia Mª Angeles Gimeno Tomas Cansaladeria Xarcuteria i cansaladeria.

Actiu 41 i 42 Bacalleneria Natalia Natalia Moreno Rodriguez Bacallaneria Bacallenaria (olives)

Actiu 32 i 31 Fruites i verdures maria rosa Joaquim Colome Costa Fruiteria
Tota classe de fruita i verdures  i hortalisses, en salao, firgoritzades, 
seques  i patates i latres tubercles i cargols.

Actiu 36 i 37 Tot i iberic Maria Dolores Puertas Vigil
Carnisseria/Cansala
deria Xarcuteria iberica, carniseria i cansaladeria

Causarà 
baixa 30 Carn Gallega Gumersindo Santos Baroso Carnisseria Carn de vedella, porc i cansalederia

Actiu 29 Pollastres Torres Rosa Maria Fernandez Torres Polleria i caça
Gallines, pollastres, ànecs, oques, coloms, caça menor, conills, 
llebres,aus, ous i cargols.

Actiu 38 Pollastres Alicia Alicia Molina Merino Polleria i caça
Gallines, pollastres, ànecs, oques, coloms, caça menor, conills, 
llebres,aus, ous i cargols.

Actiu 40 i 26 Carniseria ecológica Yolanda Ferreres Garcia
Carnisseria 
Ecològica Carn de bou ecologica, carn de cavall.

Actiu
23 , 24 i 12 
(magatzem) Peix de platja fresc Ramon Codina Dalmau Peixateria Venda de tota classe de peix  i marisc fres i congelat.

Actiu 13 i 8 Preix fresc Ismael Ismael Diaz moreno Peixateria Venda de tota classe de peix  i marisc fres i congelat.

Actiu 48 Pollos a la leña Wilson Don luis Rostisseria Venda de productes preparats de rostiseria.
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C. Estudi de propostes de millora – acompanyament, formació i coaching als 

concessionaris 
 

 

En aquesta fase es farà un acompanyament estret amb els concessionaris de les parades per tal de fer un 

estudi de propostes de millora de la gestió dels mercats i de l’associació, per això es treballarà a nivell 

col·lectiu i individual, tan amb l’Ajuntament com amb l’ Associació, per treballar diferents objectius i tenir 

una visió 360º. 

 

REUNIONS AMB L’AJUNTAMENT 

Es realitzen diferents reunions amb la Tècnica de mercats i la Regidora de Promoció Econòmica. 

3 de novembre -Reunió inicial on s’entrega documentació i es recull les necessitats i inquietuds per part de 

l’Ajuntament. 

18 de gener- Reunió de seguiment. Es posa sobre la taula la situació real de l’edifici i la dificultat de poder 

comptar amb la participació dels comerciants si prèviament no hi ha un canvi evident sobre l’edifici i les 

instal·lacions del mercat. A partir d’aquí Fica’t es posa en contacte a l’arquitecte Lluís Martínez de 

INConsulting, per presentar un avant projecte. 

09 de març – Reunió per preparar el pla de dinamització previ a la reunió grupal i un feedback de les 

valoracions de Fica’t sobre la informació extreta de les reunions com de la observació i anàlisi. 

 

SESSIONS FORMATIVES I DE COACHING GRUPALS   

Durant aquest període s’ha realitzat les següent reunions grupals: 

24 de novembre- Es presenta l’empresa Fica’t a tots els comerciants, s’explica què és Fica’t, els objectius 

per al Mercat del Masnou , el cronograma d’accions i l’equip de treball. 

Durant aquesta xarrada es tracta la intel·ligència col·lectiva, els objectius comuns i l’adaptació a un nou 

client amb hàbits de consum diferents, per tant, la importància a orientar-se a un nou client que està canviant 

de generació, i cap a quin model més òptim s’ha de dirigir el Mercat de Masnou. 

9 de març- L’objectiu de la reunió amb tots els comerciants és definir un Pla de dinamització per el 2022, i 

aprofitant la trobada es fa una introducció de coaching sobre el que ja s’ha detectat prèviament , la falta de 

cohesió per part dels paradistes, l’adaptació i el bé comú del mercat. Amb la prèvia de tenir la informació 

de les entrevistes individuals, de la poca “pinya “ que hi ha al mercat , com la falta de col·laboració dins la 

Junta. Han de creure en el projecte, que les accions no poden ser individuals sinó de grup per aconseguir 

la mateixa fita. 

 

SESSIONS AMB GRUPS REDUÏTS  

Son les sessions amb grups reduïts (juntes o representants les associacions dels mercats) per tal de treballar 

sobre les següents necessitats: 

i. Estudi de l’actual sistema de gestió de l’associació. Sessió amb els grups de les juntes dels 

mercats per tal de fer propostes de millora. 
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ii. Suport a la recerca de finançament l’associació. Dotar a les associacions de la informació 

necessària per saber com i quines maneres de finançament tenen a l’abast. (No inclou els tràmits 

de les gestions) 

iii. Acompanyament de l’associació amb la coordinació d’accions comunes amb zones comercials 

properes.  

 

Es realitzen 3 trobades, el dia 5 d’abril amb una reunió introductòria amb 2 persones de la Junta, el 12 

d’abril amb tots el membres de la Junta on es revisa la documentació i el dia 19 d’abril es va revisar el 

pla de dinamització i tancar les accions que es faran durant el 2022 (consulteu ANNEX II). 

 

SESSIONS INDIVIDUALS à Durant els mesos de gener a març es fan les reunions individuals amb cada   

comerciant del mercat per saber de primera mà les seves inquietuds i necessitats per tal de tenir una 

visió més completa de la situació en que es troba cada mercat. 

 

 La reunió es basa diferents qüestions on poden parlar obertament de forma confidencial. Aquests 

resultats els hem codificat i es mostren a continuació: 

 

 

A continuació, detallem les respostes recollides en percentatges i les conclusions corresponents: 

 

 
 

 

 
 

Bon ambient 17,39%
Falta pinya 30,43%
Cadascú va a la seva 39,13%
No es relaciona amb ningu 4,35%
Mercat depriment 8,70%

Com és el teu dia al mercat?. 
Com et sents?
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- Es pot veure que es hi ha una gran coincidència per part dels comerciants que no hi ha unitat i que 

cadascú va a la seva. Només un 17,39% ens donen una resposta positiva. 

 

 
 

 
-Sobre els aspectes positius que agraden del mercat, tots coincideixen en que el mercat ofereix una 

molt  bona qualitat del producte, una gran professionalitat i tracte de confiança amb els clients. 

En canvi en els aspectes negatius trobem diversitat de respostes, o ressaltem la falta de remodelació 

de les instal·lacions del mercat i l’abandonament de les parades buides, un tema prioritari i gran 

rellevància  per la majoria. 

Aquesta es una pregunta oberta, no dirigida i no mostra un % real sobre la falta de la figura del Director/ 

Gerent de Mercat, però volem destacar que en las converses amb els paradistes hi ha una coincidència 

general en referencia a la pregunta Com Creus que ha d’actuar l’Ajuntament. 

 

 

 Digues tres aspectes positius o que 
t’agraden del Mercat Bona qualitat. Professionalitat .Confiança i tracte 100,00%

Instal·lacions a remodelar(terra, banys, sostre 
il·luminació) 37,78%
 Abandonament de les parades buides 37,78%
Falta de figura de director de mercat 6,67%
Dinamització 6,67%
Horaris no homogenis 4,44%
Amenaça oferta Masnou 6,67%

Digues 3 aspectes negatius o que no t 
'agraden del mercat

Menys gent gran que abans 11,11%
Entre 35-50 anys 22,22%
Joves i 30-45 anys els divendres tarda i dissabte matí 44,44%
Més de 60 anys 11,11%
Joves per comandes 11,11%

Quin és el teu client tipus? 
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-Els comerciants coincideixen en un 44,44% sobre un tipus de client jove que efectua les compres els 

divendres tardes i dissabtes matí. En quan la resta de perfils de clients es força variat, no hi ha una franja 

d’edat definida , ja que les tendències estan canviant i els hàbits de compra també. 

Aquesta qüestió va lligada amb la presencia horària del mercat de Masnou que tractem en el següent 

punt. 

 

 
 

 
 

-Es mostren diferents respostes, els comerciants es troben incòmodes davant d’aquesta pregunta. La 

majoria enfoca la resposta en que no val la pena obrir les tardes de dimarts, i en canvi altres manifesten 

la necessitat d’ampliar horaris. 

Els temps han canviat i el client realitza majoritàriament les seves compres en la franja de tarda, sigui 

home o dona, i els temps han canviat , el mercat s’ha de adaptar a uns horaris competitius amb la resta 

de comerços i a les necessitats del clients. 

Horari comercial s'ha quedat antic 5,88%
S'ha d'ampliar horaris 23,53%
Per ampliar horaris s'han de fer canvis 23,53%
Estan bé, no volen obrir tardes 29,41%
Obrir tardes 11,76%
No es compleixen horaris 5,88%

Què opines dels horaris comercials?
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Per altra banda, un horari poc homogeni no garanteix que els clients el puguin recordar, hem de posar 

les coses fàcils al usuaris i clients del mercat. 

 

 
 

 
-En general, els comerços consideren que l’oferta és correcte, però hi ha respostes interessants com 

que falta producte amb preu més competitiu, i és una realitat, ja que ajudaria a captar un altre perfil de 

client que també vol comprar al mercat però no pot, això es pot aconseguir oferint oferta de diferents 

productes-qualitats o amb promocions i ofertes segons la campanya que es vulgui fer, per quantitat de 

compra o per dies de la setmana que es vol incrementar l’afluència. 

 

 

Faltaria sabater i claus 6,25%
Falta fruita ecològica 6,25%
Falta varietat de producte i diferents preus 6,25%
Correcte 43,75%
Floristeria, celler. Botiga animals, llibreria 6,25%
Botiga a granel 6,25%
Falta molt i que sigui més atractiu 6,25%
Falta producte amb preu més competitiu 18,75%

Què opines de l’oferta comercial del 
mercat , creus que hi ha mancança 

d’algun producte?

Qualitat preu és correcte 22,22%
Producte de qualitat i no es car 5,56%
Es car i falta varietat 55,56%
Altres 16,67%

Què opines del nivell de preus 
generalitzat del mercat del Masnou?
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-Sobre aquesta valoració, els comerços coincideixen en un 55,56% que hi han parades o productes que 

tenen un preu car, però en canvi ells mateixos no s’identifiquen entres els comerços cars. Tots tenen el 

mateix argument, que ofereixen qualitat.  

 

  
 

 
-En un 33,33% es considera que el mercat s’ha de posar en valor, que esta apagat i trist davant d’un eix 

comercial nou, manca una reforma de les instal·lacions. En les respostes recollides es mostren 2 extrems 

, per una banda el Nou Masnou ofereix més afluència de gent, i per altres l’experiència és que ha fet 

molt mal perquè hi ha més oferta que demanada en un mateix nucli comercial. 

 

Ha fet molt mal al mercat, més oferta que demanda 26,67%
El mercat ofereix un servei personal i al tall 13,33%
El mercat s'ha de posar en valor, es veu apagat i trist. 
Falta la remodelació 33,33%
Positiu perquè pot portar més gent 20,00%
Porta poc temps al mercat i no ho pot valorar 6,67%

Com us ha afectat la apertura del NOu 
Masnou, creus que el Nou Masnou és 

una gran competència?. Què faries per 
combatre la competència del nou 

Masnou?
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-En un 76.47% es coincideix en que els accessos no son bons, deixen de ser fàcils i atractius per els 

client. Només un 11,76% ho veu correcte perquè  la gent ja coneix el mercat , i ja s’ho coneix. 

 

 
 

 
-Més del 55% consideren que necessitarien més formació i autocrítica per professionalitzar-se més i 

treure més rendibilitat el seu negoci. 

 

 

No son bons, no es veu el mercat i, l'entrada del hall 
tapa l'accés al mercat 76,47%
Es fàcil d'arribar, la gent ja coneix el mercat 11,76%
Pàrquing difícil accés (columnes, incòmode..) 11,76%

A nivell d’accessos què creus que 
s’hauria de fer perquè el client vingués 

més al mercat?

Formació , cursos 35,71%
Ja tenen molta professionalitat 42,86%
Més pro activitat i autocrítica 21,43%

Com creus que es podria 
professionalitzar encara més els 

paradistes del mercat?

Si, un perfil més jove i adaptat a les noves 
tecnologies 50,00%
No cal 25,00%
Que el client de cap de setmana vingés entre 
setmana 16,67%
Oferir un producte i servei personalitzat 8,33%

 Creus que el mercat necessita un canvi 
generacional de clients? 
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-En un 66.67% creuen que hi ha la necessitat de adaptar-se a les noves generacions. 

 

 

 
-Es mostra una evidència de la necessitat de determinar un pla de dinamització i accions a fer amb 

objectius clars que encara no tenen gaire definits. 

 

 

Donar a coneixer el mercat fora del mercat 5,88%
Si, no se quina 17,65%
Activitats amb estratègia, no fer per fer 23,53%
Esdeveniment, tallers, promocions, decoració 29,41%
No creuen amb la targeta fidelització 5,88%
Accions gastronòmiques 17,65%

Quin tipus de dinamització creus 
necessària:

No tenen el resultat esperat, hauria de millorar la 
gestió. 69,23%
Esta bé 15,38%
Paradistes també haurien de col·laborar 15,38%

Com valores la promoció a través de les 
xarxes socials?
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-Només un 15% valoren correctament la promoció i gestió de les xarxes socials, amb un indicatiu clar 

de millora i dedicació , i més en l’era de la digitalització.  

Aquesta és una resposta força habitual, els paradistes es mostren descontents respecte aquesta qüestió, 

quant molts d’ells no disposen de xarxes socials, ni s’impliquen amb la digitalització perquè confien en 

els canals de comunicació digitals comuns. 

El client no valora tant les ofertes o promocions, sinó el contingut de les publicacions. 

 

 

 
-Es coincideix en un 75% en la professionalitat, producte i proximitat a la gent. 

 

 

Professionalitat i qualitat 16,67%
Producte i proximitat amb la gent- fidelització 58,33%

Altres 25,00%

Quin valor , quina proposta de valor o  
quines avantatges té el mercat respecte 
altres formats comercials i respecte el 

Nou Masnou?

Espai per nens, tipo ludoteca 7,14%
Carros de la compra 7,14%
Caixer automàtic 14,29%
Servi a domicili (servei comú del mercat , propi, res 
amb manzaning i altres..) 50,00%
Botiga online 21,43%

Quin tipus de serveis creus que hauria 
d’oferir al mercat?
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-Es detallen diferents serveis , però majoritàriament indicant la importància del servei a domicili en 

comú. 

 

 
 

-En aquest qüestió no hi ha dubte, la resposta no es positiva. Els paradistes opinen que l’Ajuntament 

ha de intervenir amb una actuació definitiva amb les paredes buides, implicar-se més en la gestió i se’ns 

comunica la manca de confiança amb l’Administració Pública. 

 
 

-Un 90% considera que l’Ajuntament hauria de contractar un servei extern.  

  

Ajuntament ha de fer quelcom amb les parades 
buides 100%
Falta un director de mercats que controli i posi 
normes 100%
Manca de confiança amb l'Ajuntament 90%

Com creus que actua o hauria d’actuar 
l’Ajuntament?

Ajuntament contracti una empresa. Servei 
externalitzat 90%
Model mixta Ajuntament-Privat 10%

Quin creus que seria el model de gestió 
adequat?



CONCLUSIONS4.
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4. CONCLUSIONS 
 

La ciutat del Masnou disposa d’un mercat poc o gens renovat, i una mica obsolet. No només des del punt 

de vista arquitectònic o decoració, sinó també  per la seva oferta comercial com es pot constatar en el 

present estudi. El mercat està mancat d’una estratègia o proposta de valor, i tampoc compleix altres 

màximes del comerç:  no és actiu, no és atractiu i especialment no és accessible. 

 
El mercat del Masnou presenta una imatge envellida amb un edifici feble, en el que hi ha més parades 

tancades que obertes, amb dispersió i discontinuïtat comercial, que proposen una oferta poc atractiva en 

el seu conjunt i per diferents motius. L’oferta és incompleta (manca de carn fresca convencional, falta 

concentració de porc fresc i d’altres productes/serveis), pot ser adequat per un client envellit, però no ho 

és per un client potencial, més jove, que no es veu atret per l’edifici, ni per l’oferta en el seu conjunt, que 

no troba una proposta de valor i que, fins i tot, el mercat passa a ser invisible per molts d’aquests possibles 

clients. Per tant sense una proposta de valor per fer realitat aquest canvi generacional, el mercat podria 

desaparèixer. 

 

i Per què? 

 
Per començar, ja hem constatat la mala situació per la qual passa el Mercat. Però, si volem dissenyar accions 

i programes per a possibilitar el seu futur, toca analitzar les raons d'aquesta situació. 

 
Potser la més curta de les raons i la que pot resumir tot és que la necessitat del consumidor habitual de 

productes frescos i de proximitat del mercat, també s’estan oferint (en un altra format) a prop de l’àrea 

d’influència. 

 
Per exemple, si ens centrem en l'oferta de productes frescos, hem vist com en els últims anys han proliferat 

botigues més o menys especialitzades (com podem trobar en el Nou Masnou: Veritas, Ametller Origen, 

Panet, La Sirena, Bon Preu). Mentrestant, han augmentat els supermercats/hipermercats i aquests han 

apostat per una proposta de valor clara, amb estratègies alineades, millorant l'oferta, l'experiència al voltant 

de la venda d'aliments frescos. També, pot ser en menor mesura,  caldria tenir en compte l'aparició de 

cooperatives de consumidors i de la venda directa dels productors als clients. Qualsevol d'aquests formats 

ha evolucionat en els últims anys amb una proposta de valor clara i millorant l'experiència de compra dels 

seus clients. 

 
Durant aquest període d’evolució dels petits i grans comerços, l'experiència de compra al Mercat ha estat 

en essència la mateixa ara que en les darreres dècades, com si el temps s’aturés dins els mercat i perdés de 

vista; el canvi d’hàbits, un consumidor més informat, crític i exigent. Com per exemple , els horaris de servei 

al públic, tenint en compte el relleu generacional de la clientela que tendeix a voler trobar les coses fàcils, 

els horaris comercials han de ser fàcils de recordar i adaptats els nous temps, tenint en compte els canvis 

d’hàbits. 
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Els horaris dels comerços al voltant del Mercat de Masnou resulten més convenients als consumidors que 

han d’esdevenir un relleu generacional. 

El tret diferencial del mercat tradicional, una antiga fortalesa ha estat l’especialització per part dels 

paradistes. Però aquest tret diferencial , els nous comerços ho superen amb les noves propostes a l’estil de 

vida actual, les dietes saludables i concretes proposades per comerços com Veritas o Ametller Origen.   

 

 

A continuació, adjuntem unes dades on es mostra la valoració de l’oferta comercial per tipologia de la llar. 

Com la rellevància que tenen els horaris comercials tenint en compte la tipologia de família. 

 

 
*Informe de resultats – anàlisis d’hàbits de consum i compra de la província de Barcelona (Diputació de 

Barcelona 2019). 

 

 

Els comerços ubicats al Nou Masnou, com els que actualment estan creixent exponencialment a tots els 

eixos comercials, han guanyat terreny a la petita parada de mercat oferint una especialització i un producte 

fresc i de proximitat, on l’antic client de mercat ha tastat i altres possibles clients potencials de mercat han 

estat absorbits per aquesta proposta alimentària. Oferint una ampliació horària que arriba a tots els 

consumidors. 

 

En aquest sentit, els efectes de Nou Masnou sobre el Mercat no han representat l’oportunitat desitjada per 

a potenciar el Mercat municipal. La incorporació al Nou Masnou d’especialització alimentària, no ha reforçat 

ni ha generat sinèrgies amb el Mercat, més aviat tot el contrari amb una fuita de clients atrets per una 

satisfacció de les seves necessitats molt millor resoltes per aquest nou espai, millorant l'oferta, l'experiència 

al voltant de la venda d'aliments frescos i amb una proposta de valor clara, millorant l'experiència de compra 

que ofereix el Mercat. 
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Es presenta un repte determinant pel Mercat de Masnou, la proposta ha de ser diferenciar-se i competir 

marcant la diferència que és la part humana, la personalització del tracte  i el coneixement del producte que 

tenen.  

 

 

 

Amb l’anàlisi i valoració de les dades recollides treiem les següent conclusions amb les actuacions 

corresponents: 

 

0. Proposta de valor (Orientació al client) ACT.Valor_0.0 

1. Dinamització     ACT.Dinamització_1.0 

2. Oferta comercial    ACT.Oferta_2.0 

3. Model de gestió    ACT.Gestió_3.0 

4. Regulació     ACT.Regulació_4.0 

5. Equipament     ACT.Equipament_5.0 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de 
valor

Dinamització

Oferta 
comercial

Model de 
gestió

Regulació

Equipament
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0. Proposta de valor - Orientació al client (ACT.Valor_0.0) 
 

 

Orientació enèrgica cap al client: 

 

Dins de l'estratègia del Mercat, la proposta de valor és el gruix del model de negoci i recopila tots els 

beneficis que el Mercat aporta al client mitjançant l'oferta dels seus productes i serveis, satisfent així les 

seves necessitats específiques. Per tant, de la proposta de valor deriva en l'avantatge competitiva del 

Mercat. La proposta de valor dóna resposta a la pregunta per què un client ha de comprar al Mercat i no 

en altres establiments, per la qual cosa és capaç de situar-te com a primera opció de compra. 

 

Entre els beneficis de la proposta figura el coneixement del client ideal i les seves necessitats específiques, 

les mateixes que ajudaran a definir el teu producte o servei del qual has de ressaltar el seu caràcter únic i 

diferenciador. Tot això redunda en l'optimització d'esforços i recursos. 

 

Amb l’anàlisi i avaluació de tota la informació recollida en el present informe proposem que la Proposta de 

Valor hauria de tenir en compte les següents consideracions: 

 

 

• Conèixer al client potencials i satisfer les seves necessitats 

• Orientar cap a la gastronomia com a font de gaudiment, salut i benestar per als clients potencials 

• Estimular tots els sentits, i potenciar les emocions (alegria i sorpresa) dels usuaris del Mercat i clients 

potencials. 

• Oferta de persones cap a persones, que sigui una oferta complerta, diversa, complementaria i 

atractiva com a eix vertebrador. 

• Donar suport a la societat per fomentar els valors del territori. 

• Educar al segment més jove de la població  (infants i adolescents) amb els valors dels productes 

saludables i la gastronomia territorial, per tal d’aconseguir una fidelització des de ben petits amb els 

valors del mercat. 

 

A partir de les dades hem vist que hi ha un creixement en l’alimentació saludable i de qualitat. Però com 

hem vist, aquesta realitat no garanteix el futur del Mercat del Masnou. També sabem que alguns models 

d’altres mercats que s’han considerat d’èxit en els últims anys, com son els Mercats turístics i Mercats de 

Gastronomia no són una garantia de supervivència. No obstant, aquest ha de ser l’inici del projecte 

d’actualització del Mercat de Masnou. Cal triar el model, el posicionament, la proposta de valor i cal pensar 

bé en les implicacions que tindrà. 

 

S’ha de reflexionar amb com volem que s’identifiqui el mercat? Com volem que es parli del mercat,  amb 

quina etiqueta? ara el mercat té l’etiqueta de car i d’instal·lacions antigues. El valor que havia sigut 

diferencial com és el producte de proximitat i qualitat , ara també el poden trobar a l’oferta de comerços 

pròxims al mercat. 
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Posicionar el mercat com una experiència de degustació, alimentació fresca , servei especialitzat i 

personalitzat, posar en valor a les persones.  El mercat s’ha de poder diferenciar de la resta de comerços i 

el millor element són les persones , els paradistes poden interactuar amb el client posant en valor la seva 

oferta i oferint un servei excel·lent com experts del producte. 

 

Ficat’ proposa que es faci un petit estudi sobre el potencial turístic, potencial gastronòmic o tret diferencial 

que ofereixi el Masnou com territori; és un poble mariner, té un reconegut port esportiu, la gastronomia... 

pensem en la singularitat pel Mercat de Masnou. El futur comença amb la elecció del model de negoci, 

quin model de mercat, per trobar el millor posicionament. 

 

En molts projectes d'actualització de Mercats es comença per replantejar, redissenyar i, fins i tot, reformar 

les instal·lacions. A partir d'aquest punt és quan es pretén revitalitzar el Mercat. És a dir, primer es pensa 

en el continent i després en el contingut. L'error d'aquesta seqüència seria la limitació de les possibilitats 

futures del Mercat. 
 

El més recomanable seria començar primer pel disseny de model de Mercat i la seva proposta de valor 

(pensar primer en el contingut), per a després, redissenyar el continent: l’edifici, instal·lacions, accessos, ... 

i un cop resolt aquests punts, tindrà més sentit, estudiar els recursos digitals i tecnològics que hagin de 

facilitar la dinàmica diària del Mercat. 

 
Cal no oblidar que el re-disseny del model de Mercat pot necessitar actuacions a l'entorn de l'edifici. Això 

és així perquè el nou model generarà noves relacions amb altres equipaments, com, pot ser, millorar el 

pàrquing (o donar alternatives). O generarà noves necessitats, com l'accés a taquilles en l'horari en el qual 

el Mercat està tancat (defensant SEMPRE uns horaris comercials adaptats a les necessitats del client i no a 

les dels concessionaris). Fins i tot, pot ser que cal crear espais per a allotjar l'equipament relacionat amb les 

noves necessitats logístiques si, per exemple, es fan lliuraments a domicili. 

 
Per tant, és imperatiu definir el futur model de Mercat que volem, quin serà el seu posicionament, la seva 

proposta de valor i com farem viure una experiència de compra excel·lent, emocionant i memorable al client 

objectiu, només feta aquesta especificació es podrà replantejar, redissenyar i reformar El Mercat. 
 

 

Avaluar la competència per definir el posicionament: 

 

Els efectes de Nou Masnou sobre el mercat han representat o representen una oportunitat per a potenciar 

el mercat municipal, però les conclusions arribades ens diuen que no ha estat així: 

 

El Nou Masnou ofereix models de negoci, posicionaments, propostes de valor i experiència de compra que 

són molt més atractius que la que ofereix el Mercat del Masnou, això representa una pèrdua de clients en 

favor del Nou Masnou, especialment de famílies més joves, necessàries per a la subsistència del Mercat. 
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o Els horaris comercials del Mercat no s’adapten a les necessitats dels “nous” compradors, 

cosa que si fa El Nou Masnou. 

o El Nou Masnou representa innovació, modernitat, renovació, aspectes molt atractius 

entre la clientela. 

o També ofereix mes varietat de productes quotidians, tant d’alimentaris com de no 

alimentaris 

o A més, el Nou Masnou té una oferta més complerta i complementària, així com de 

serveis a les persones, o inclús de restauració que representa més força d'atracció. 

o Més oferta de productes de proximitat (km0) i/o ecològics, productes molt demandats 

per a la nova generació de clients. 

o Davant d’un “nou” client (tipus família jove) més exigent però alhora més mandrós, que 

acostuma a buscar la compra única i desplaçar-se en cotxe, el Nou Masnou ofereix més 

i millors (més amplies i còmodes) places d’aparcament. 

o El mercat necessita recuperar un pla de dinamització amb esdeveniments atractius que 

incloguin el valor gastronòmic i la cuina de Mercat (degustacions, accions infantils, ...) un 

espai que generi una experiència pel client. 

 

Per tant, el Mercat es veu obligat a adoptar un posicionament valent, atrevit, singular, diferenciador. Que 

potenciï els seus valors i que el diferenciï d’altres negocis que puguin estar en l’àrea d’influència tenint en 

compte que si el posicionament adoptat es potent, aquesta àrea d’influència quedarà ampliada fins i tot 

més enllà de la comarca. 

 

 

 
1. Dinamització (ACT.Dinamització_1.0) 

 

Un mercat ACTIU, ATRACTIU I ACCESIBLE: 

 

El Mercat es desenvolupa en un entorn cada vegada més competitiu i canviant,  en el qual l'aparició de 

nous formats comercials o els canvis socials i diferents estils de vida generen noves tendències en consum 

i plantegen la necessitat de desenvolupar estratègies dirigides a la dinamització comercial. També les 

pròpies ciutats competeixen cada vegada més entre sí per posicionar-se com a destins turístics, d’oci de 

compra, la qual cosa exigeix la implementació d'accions que millorin la seva posició en el context territorial 

en el qual se situen. En aquest context, sembla clar que el Mercat podria tenir un paper important per la 

seva capacitat d'aportar identitat a la ciutat i contribuir a reforçar la seva imatge i posicionament. 

 

Per a aconseguir resultats en aquest sentit, el Mercat es veu obligat a desenvolupar estratègies de millora: 

modernització de la seva gestió, adequació de la seva oferta, actualització de la seva imatge, qualitat dels 

seus serveis, marxandatge i exposició. Però aquestes accions han de realitzar-se en el marc d'un programa 



 
36 Anàlisi diagnòstic del Mercat del Masnou i concreció d’un pla estratègic i un pla d’accions – 2022  

més ampli que va més enllà dels propis establiments, ja que actuant de manera integral s'està contribuint a 

millorar la competitivitat de les parades, però també la competitivitat del Mercat en general i del municipi. 

La dinamització comercial s'entén, per tant ,com una eina per a: 

- D'una banda, millorar la competitivitat de les parades. 

- D'altra banda, millorar l'atractiu del Mercat, la pròpia ciutat i, per què no, la comarca. 

 

Des d'aquesta doble funció, una adequada política de dinamització comercial ha d'articular un conjunt 

d'accions entorn a una sèrie d’objectius estratègics: Que ens coneguin, que ens valorin, que ens comprin, 

que repeteixin i que els clients nous esdevinguin uns “feligresos” del Mercat. 

 

Exemple d’objectius més específics per al disseny, execució i seguiment d’un pla de dinamització: 

 

- Posar en valor el model de mercat i la seva proposta. 

- Definir una nova imatge de marca. 

- Millora l’atractivitat à millora oferta. 

- Establir estratègies per a fer viure al client una experiència de compra excel·lent. 

- Que ens coneguin, Que ens trobin, millorar la notorietat → Online  i Offline 

- Generar interès i provocar desig entre els clients potencials 

- Que ens considerin à Que ens valorin tant a nivell Online com Offline 

- Que vinguin (físicament o virtualment). 

- Que ens comprin. 

- Que repeteixin. 

- Que ens recomanin à De clients a creients à connectar amb el client. 

- Captar nous clients à Captar clients d’altres segment → relleu generacional. 

- Augmentar nombre de tiquets, freqüència de compra, tiquet mig i la base de dades 

 

D’altra banda, en la diagnosi hem detectat que caldria: 

- Millorar i dinamitzar la fitxa de Google My business 

- Activar i actualitzar el tour virtual de “Els Mercats” CCAM i street view 

- Explotar l’street view a les xarxes social i al bloc. 

- Valorar espais de grans esdeveniments, també de degustació, escola/espai de cuina (tipus Sorli - 

Emocions) amb presentacions DO Alella, de productes, de ciutat, etc. 

 
Caldria alinear les accions de dinamització amb la proposta de valor, per tant, generar show al voltant 

d’esdeveniments, com els següents exemples: 

- Esdeveniments "Menja sa, menja de mercat" 

- Esdeveniments "Al Mercat del Masnou alimentem la teva salut!!!” 

- Esdeveniments “Menja sa, emociona’t al mercat" 

- Esdeveniments “Al nou Mercat de Masnou, som la font de la teva gastronomia” 

- Esdeveniments “Al nou Mercat de Masnou “som especialistes en la gastronomia de la teva família” 

 



 
37 Anàlisi diagnòstic del Mercat del Masnou i concreció d’un pla estratègic i un pla d’accions – 2022  

 

2. Oferta Comercial (ACT.Oferta_2.0) 
 

Les parades i les especialitats: 

 

Actualment les parades no resulten prou atractives, algunes d’elles s’haurien d’actualitzar i reubicar de nou. 

Sobretot tenint en compte el tancament d’algunes d’elles que causen mala impressió i mostren un mercat 

impersonal i abandonat. També s’hauria de valorar com millorar el recorregut comercial i crear sinergies 

entre elles. 

 

Per tenir una parada atractiva, s’ha de tenir en compte el procés de compra de la clientela, i mostrem a 

continuació les 4 fases que cal tenir presents per ser més atractius. 

 

 
 

Per tal de tenir èxit, la CCAM posa a disposició dels paradistes eines formatives molt interessants que 

ajudaran a diagnosticar l’estat actual de la parada i quines propostes de millora executar. 

 

El model d'atenció clàssic d'un Mercat de proveïments és el de la venda assistida. És a dir, el client i el 

comerciant estan separats per un taulell. El procés de compra es basa en una successió de peticions del 

client al venedor. Per part seva, el venedor té tot el producte sota el seu control. Aquest model d'atenció 

pot servir per a la venda de carn i peix. Fins i tot per a la fruita de més qualitat, a la qual l'autoservei podria 

exposar a una manipulació excessiva per alguns clients. O la fleca, a la qual afegiria un plus de garanties 

higièniques. No obstant això, no seria el més adequat per a altres negocis, no tan presents en aquests 

Mercats. En aquest tipus de negocis, l'atenció sol fer-se, en el millor dels casos, com un acompanyament i 

el client valora disposar d'una certa autonomia. En altres negocis, la possibilitat d'oferir un cert nivell 

d'autoservei pot afegir valor a l'experiència de compra. Aquesta combinació també facilitaria l'augment de 

la facturació sense necessitat d'augmentar la plantilla. 
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Aquest punt ens tornaria a portar a l'inici, al redisseny de les instal·lacions. Això és així perquè la manera 

més eficaç de resoldre-ho seria creant petites botigues en les quals els clients puguin entrar. Aquesta 

varietat en la fisonomia dels locals facilitaria la construcció d'una oferta comercial més completa. Per últim, 

una altre dels imperatius serà que els negocis que conformin el Mercat, hauran d’adaptar la seva oferta al 

client objectiu amb productes més de 4a i 5a gamma, de fet, les parades d’alimentació fresca han 

d’esdevenir els “PINCHES” o  auxiliars de cuina de les famílies joves. 
 

La varietat en el disseny, la grandària i les prestacions dels negocis/parades permetrà ampliar l'oferta 

comercial. Això podria ser una bona notícia per a la supervivència del format, ja que augmentaria l'atractiu 

d'aquesta oferta. Però cada vegada hi ha més supermercats, i és un sector extremadament competitiu. Per 

això, el futur del Mercat passa per l'especialització en determinats estils de vida del client objectiu. 

 

Ara mateix, la majoria dels Mercats estan especialitzats en un ventall de productes frescos més o menys 

ampli. Alguns d'ells, a més, completen aquesta oferta amb la presència de petits productors locals un o dos 

dies a la setmana. Depenent del lloc, aquestes fires o mercats setmanals tenen una tradició bastant arrelada 

i atreuen a nous clients interessats en l'alimentació saludable i en els productes de Km0. És aquí on sorgeix 

l'oportunitat d'especialitzar-se en aquests estils de vida, al voltant de l'alimentació saludable i els aliments 

de qualitat. Però hi ha altres productes i altres activitats que poden augmentar l'atractiu per a aquests grups 

de clients. Per exemple, els relacionats amb la sostenibilitat i l'economia circular. Així que, a més de 

productes d'alimentació, els Mercats del futur podrien oferir als seus clients altres productes locals, artesans 

i de qualitat. També serveis relacionats amb l'economia circular, com a negocis de reparació, i activitats per 

a potenciar l'artesania o el reciclatge. 
 

Tal i com es mostra en els indicadors anteriors, una de les febleses per part dels paradistes és  la poca 

cohesió entre ells i la poca visió de treball en equip. 

Una cop iniciat el nou projecte, tots els paradistes haurien de formar part de l’Associació de venedors del 

mercat municipal Masnou Centre, i donar suport a la Junta de l’Associació. 

 

Sobre l’oferta comercial de les parades, cal destacar el tancament de 2 parades (durant l’estudi Carn Fibla 

i La Gallega ens informa del tancament) es produeix un decreixement de l’oferta , i disminueix el mix 

comercial. Com també caldria tenir una oferta de cansaladeria (porc cru i elaborat) per tal de garantir tot el 

servei. 

 

 

Serveis al Mercat del Masnou: 

 

Sobre els serveis que es poden oferir al mercat, tenim un llarg llistat de propostes, però ens volem centrar 

en els serveis a millorar i els nous serveis. 

 

L’aparcament: 
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- L’aparcament té un handicap important que és la distribució de columnes que dificulten 

l’aparcament i mobilitat dels cotxes. Com les columnes no es poden eliminar, s’hauria de dissenyar 

una nova distribució de les places per tal de facilitar l’aparcament. 

- Indicar des del carrer de forma clara la senyalització i l’accés a l’aparcament del mercat, per guanyar 

visibilitat, com posar en valor el servei. 

- La bonificació de l’aparcament hauria d’ampliar-se a 2 hores com a la Plaça Nova i triar un mateix 

criteri per la bonificació del pàrquing. 

- Carregadors de cotxes elèctrics. 

 

Productes: 

- Per captar la nova generació de clients i adaptació els nous hàbits de consum s’hauria de incrementar 

la 4a i 5a gamma de productes frescos. 

- Potenciar accions com el Too Good To Go. 

- Unificar i potenciar el servei a domicili. 

- Replantejar la targeta de fidelització. 

- Definir el servei de domicili i botiga online que es vol oferir. 

 

Horaris comercials: 

- Els horaris comercials s’han d’adaptar als nous temps i necessitats dels clients. El mercat del Masnou 

manté uns horaris obsolets , d’una situació comercial antiga que no està adaptada a la nova realitat.  

- Actualment el mercat no ofereix un bon servei, el client no sap quan és obert o tancat, encara que 

estigui escrit en un cartell, ha de ser un horari senzill de recordar. Destacar que actualment el mercat 

no es rigorós amb els horaris comercials per part de les parades. 

 

Destacar, la competència comercial que es troba en el mateix eix comercial, que no ajuda a incrementar 

l’afluència de clients. S’ha de reflexionar seriosament sobre aquest canvi per no morir en el servei, hi ha una 

necessitat de canvi d’hàbits de consum , per tant, el mercat ha d’orientar-se a un nou client que està canviant 

de generació. 

 
Com es va poder veure a la Presentació Tip’s Serveis MM el Masnou per Fica’t, veure Annex III   

 

A continuació, detallem serveis d’excel·lència als mercat a valorar per incorporar el Mercat de Masnou: 

- Especial atenció als més petits i als més grans 

- Polseres identificatives 

- Lavabos infantils: Amb tot a la mida dels més petits 

- Carros de compra o cabassos infantils 

- Sala de lactància 

- Cadira de rodes 

- Comanda de taxi 

- Mosso d’acompanyament 

- Carros de compra 
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- Armariets convencionals o armariets amb carregadors 

- Parc infantil o ludoteca 

- Aula de cuina o sala polivalent 

- Zona descans, degustació, dinàmica 

- Wifi clients àBBDD 

- Millorar o reflexionar sobre el sistema de la targeta de fidelització , hi ha de més moderns i 

tecnològics. Com ampliar la BBDD 

- Caixer automàtic 

 

 

 

3. Model de gestió (ACT.Gestió_3.0) 
 

Donades les respostes a les entrevistes individuals, que són coincidents en la necessitat de la figura del 

Director/Gerent de mercat, i la manca de disponibilitat i gestió del mercat per part de l’Ajuntament. Fica’t, 

determina la necessitat de reflexionar en un model de gestió a partir de la contractació d’una empresa o 

professional expert en la gestió de mercats.  

 

La reforma del Mercat, com hem dit, va lligada a un projecte de quin Nou Mercat es vol, i serà de vital 

importància tenir les persones claus que puguin fer realitat els objectius establerts amb l’estratègia definida 

per tots els agents implicats. 

 

La gestió dels mercats municipals no és fàcil per l’administració pública degut a la complexitat del petit 

comerciant que no te visió empresarial, i no ha canviat la visió, ni la manera de gestionar el seu negoci, i la 

exigència d’adaptar-se a les noves necessitats, els Ajuntaments tenen altres opcions com és la gestió 

indirecta mitjançant experts en el sector i aportant solucions als requeriments actuals. La gestió indirecta 

pot aportar mètriques que ajudin a mesurar dades per prendre decisions d’una forma objectiva, a més de 

l’experiència en el món dels mercats municipals. 

 
Per tant, clarament s’ha de decidir quin serà el model de gestió més adequat per garantir l’èxit del Nou 

Mercat del Masnou, però vista la situació actual i la futura previsible, donat les inquietuds dels paradistes i 

atesos el recursos que l’ajuntament està en disposició de destinar al projecte, des de Fica’t considerem que, 

el model més adient podria ser el de la gestió indirecta, liderada pels empresaris amb la obligatorietat de 

contractar una gerència professionalitzada o, d’altra banda, que l’ajuntament atorgui la gestió a una 

empresa o professional amb els coneixements i experiències necessaris perquè el consistori no hagi de 

destinar recursos directament a la gestió del mercat, que els paradistes es puguin focalitzar en la seva 

professionalització i millora competitiva del seu negoci i que el mercat esdevingui un projecte de futur amb 

garanties d’una molt bona viabilitat. 
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4. Regulació (ACT.Regulació_4.0) 
 

Titularitat de les parades/Legalització 

 

Aquest tema és clau, ha estat i és la gran dificultat amb la que es troba l’Ajuntament per poder liquidar i 

actualitzar les parades antigues. Amb una remodelació integral del mercat l’Ajuntament podria regularitzar 

la situació actual del sòl (propietat del terra), aconseguir la propietat de totes les parades per poder 

gestionar-les des de l’Ajuntament. Valorar el fet d’oferir concessions a llarg termini amb terminis idèntics i 

valorar, en casos extrems per causes de força major i d’interès públic, l’expropiació de la propietat. En 

aquest sentit caldria també resoldre legalment què es fa amb les parades tancades i que encara no son 

propietat de l’Ajuntament. Evidentment s’hauria de considerar el dictamen jurídic Pere-Joan Torrent i Ribert 

del 21 de gener del 2020, per prendre decisions. 

 

D’altra banda és essencial regularitzar les activitats comercials ofertes, per garantir la veracitat de l’oferta 

comercial. S’han rebut queixes de paradistes sobre l’oferta de carn ecològica. També considerar la 

concentració de l’activitat de porc fresc i, potser estimar que l’activitat de porc fresc només recaigui en 

l’altra activitat de porc, creant una activitat de Xarcuteria-Cansaladeria. 

 

També en el marc de la regulació, serà fonamental actualitzar el document de Reglament del Mercat 

Municipal donat que és un document obsolet, no adaptat els nous models de gestió. Per això, es recomana 

considerar el model tipus de reglament de mercats municipals de la Diputació de Barcelona, consultar a 

professionals juristes especialistes en dret administratiu amb experiència en Mercats Municipals (Exemple: 

Eva Pich - Manubens Advocats o l’Anna Mas - Jurista de la Diputació de Barcelona). 

 

D’altra banda es recomana crear un nou document, més flexible -Reglament de Règim Intern- que ajudi a 

incorporar una normativa extra a l’ordenança del mercat, sense la necessitat de haver-lo de ratificar en el 

ple municipal, però si per la regidoria competent. 

 

Per últim, un cop dissenyat el nou escenari del mercat, estimar la creació d’una Guia Interna per al 

Comerciant, consensuada amb l’ajuntament i l’Associació de venedor del Mercat, que actuï com a welcome 

pack i que defineixi els drets/deures del concessionari, però que també reculli la normativa vigent del 

Reglament, reglament de règim intern i estatuts. 

 

Altres aspectes que s’hauran de regularitzar són: 

- Nomenclatura dels locals comercials/parades: Existeix certes diferencies que no ajuda a la regulació 

i també podria confondre al client. 

- Definir les activitats que es poden desenvolupar a cada parada, què es pot i no fer o vendre a cada 

espai, incloses les parades buides. 
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- Un cop resolta la situació de propietat i en el cas de remodelació, establir una política de concessions 

obrint processos de licitació orientats i alineats al nou model de mercat. 

- És molt important definir el paper de l’Associació, regulant-la i determinar el seu paper davant la 

nova situació. 

- És vital que el reglament reculli eines perquè tots els negocis tinguin l’obligació de formar part de 

l’Associació, remant cap a la mateixa direcció. 

- Per últim, el reglament també hauria de recollir eines per a evitar la morositat dels seu socis. 

 

 

5. Equipament (ACT.Equipament_5.0) 

 
El fet de tractar com a darrer punt tot els aspectes relacionats amb l’equipament no és gratuït. Seria 

recomanable començar per dissenyar el model de mercat de futur i el seu contingut, a partir d'aquí, 

redissenyar el continent. Cal no oblidar que el re-disseny del model de mercat pot necessitar actuacions a 

l'entorn de l'edifici, perquè el nou model generarà noves relacions amb altres equipaments i amb el ciutadà, 

com pot ser: accessos, viananització, aparcament, espai per armariets amb control de temperatura, fins i tot 

pot ser que calgui crear espais per a allotjar l'equipament relacionat amb les noves necessitats logístiques 

si, per exemple, si es faran lliuraments a domicili. 

 

Sense oblidar que aquest disseny també ha de contemplar la singularitat del nou mercat. La proposta de 

Fica’t aniria orientada a l’experiència client, creant un espai de “punt de trobada” que sigui l’ ÂGORA de la 

ciutat. 

 

Com ja hem destacat, aquesta singularitat de mercat, requereix d’un anàlisi per part dels agents implicats 

per definir quina proposta de valor oferirà el Nou mercat del Masnou.  

 
Accessibilitat es deficitària   

El mercat de Masnou presenta una dubtosa i millorable ubicació, com una manca de retolació que identifiqui 

el mercat municipal del Masnou. Actualment es troba envoltada per un escenari que ha canviat radicalment 

en pocs anys, el mercat ha anat defensant la seva posició en els últims 10 anys però actualment el mercat 

està perdent posicionament i no ha reaccionat a la nova situació física i de competència. 

 

Ja es va realitzar un estudi on s’explica i en el que estem d’acord, que és l’Informe de l’Institut Municipal de 

mercats de Barcelona , realitzat per Xavier Sirvent a l’octubre del 2018, on s’exposa el Conjunt de mesures 

de tipus físic, que és una clara evidència la necessitat de canviar l’accés principal al mercat, a l’informe es 

proposa la modificació del hall d’entrada al Mercat amb una reubicació de les escales mecàniques i escales 

que pugen des del pàrquing i a plantes superiors. Com l’arranjament de la façana de “look” residencial per 

donar-li més caràcter i imatge comercial, amb presencia de la retolació corresponent. 
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La proposta per part de Fica’t, ja tractada amb l’equip de l’Ajuntament durant aquests mesos d’estudi i 

valoració, és fer realitat un canvi de l’edifici amb una proposta de remodelació parcial o inclús integral, on 

no caldria eliminar el nucli d’escales vertical automàtiques situades al hall de l’edifici del mercat (que 

representa una dificultat tècnica i econòmica, amb una proposta d’un canvi d’accés al mercat, que quedaria 

obert cap a la plaça del Nou Masnou i significaria una millora de la visibilitat i accessibilitat directe que 

connectaria els dos punts amb un sol eix comercial, convertint-se amb un mercat més atractiu que s’obre 

de fora a dins. Per dur a terme aquesta acció, Fica’t ha posat en contacte a l’Ajuntament amb INConsulting 

per fer un avantprojecte a presentar a l’equip de Govern. 

 

Una altre millora i canvi seria l’ampliació en m2 del Supermercat Condis, incrementant la botiga per tenir 

una oferta més amplia i atractiva, convertint-se en una locomotora d’afluència de clients, i obligar al client 

a entrar i sortir del supermercat accedint des dels passadissos de les parades del mercat. Per tal d’ integrar 

i crear sinergies entre la compra de supermercat i les parades han de compartir el mateix espai, i convertir 

el mercat en un. 

 

Aprofitar aquesta reforma per dotar al mercat d’altres serveis com: ludoteca, sala polivalent, aula/escola de 

cuina conseqüentment dinamitzades per donar-li sentit. Que la compra sigui una experiència, punt 

diferenciador de les resta de comerços que hi ha al voltant. 

 

 

L’equipament ha quedat obsolet  

S’hauria de resoldre la problemàtica de l’envelliment de l’interior del mercat amb la millora de paviment, 

parets, sostres, climatització, concentració de parades i crear la contra-parades, que afavoreixi el flux de 

gent i es retro-alimenten entre elles i garanteix la continuïtat comercial i potencia futurs paradistes. Amb la 

reforma de l’edifici, entenem que es faria un estudi d’interiors i una reforma tant dels espais comuns com 

de les parades. 

 

Caldria reforçar la senyalística direccional des d’alguna part de la ciutat, pot ser orientada al turisme. No hi 

ha una clara senyalització, i quan el mercat queda a prop per un conductor no és visible i pels vianants 

tampoc. Falta comunicar que hi ha un mercat i com accedir-hi des de fora, i un cop dins resulta difícil 

identificar-lo com un mercat. 

 

Altres reflexions recollides a les auditories: 

- Millorar l’accés principal obrint-lo a la Ciutat i al Nou Masnou, generant certa sinèrgia. 

- Com hem dit, s’evidencia la necessitat de replantejar l’edifici: agrupar i concentrar parades per 

garantir el circuit de vendes, la continuïtat comercial i alliberar espai → augment de m2 per al 

súpermercat i dotacions per, per exemple, la 1a. escola de cuina infantil de Catalunya (lligar-ho amb 

el departament de educació de la Generalitat). 

- Caldria fer recular el supermercat,  endinsar-lo cap a l’interior del mercat, amb entrada única pel fons 

del mercat à millorar del circuit del client per afavorir una major visibilitat dels negocis minoristes. 
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- Algunes parades de vestíbul i mercat que molestarien a l’hora de fer una gran accés, caldria reubicar-

les. 

- La il·luminació de l’entrada pot ser no és la més adequada. 

- El rètol d’identificació de que és un mercat és inexistent. Un nouvingut, turista o forester no sap quin 

tipus d’establiment/equipament és, poden ser unes galeries, comerços, mercat o oficines. 

- Els horaris no estan publicats als accessos o són poc visibles, només a l’entrada del mercat, i com 

hem dit, no pots retenir aquests horaris perquè no són uniformes i tampoc s’adapten a les noves 

tendències de consum. 

- Caldria dotar els accessos d’un sistema de compte persones per tenir indicadors. 

- Considerar la millora de la il·luminació interior, seria recomanable una modernització i canvi de 

tecnologia a LEDS. 

- S’hauria de senyalitzar i posar en valor l’oferta comercial als accessos i el serveis que el mercat ofereix 

quan aquests estiguin definitivament implementats. 

- Els lavabos també són elements locomotora à reflexionar al respecte. 

- D’altra banda reflexionar sobre els espais de logística i residus, plantejar com a model de bona 

gestió. 

- Per últim, tot això no té sentit si no hi ha un compromís per part dels titulars, especialment respecte 

els horaris i la millora d’oferta adaptats al “Nou Client". 

  



PLA ESTRATÈGIC I 
PLA D'ACTUACIONS

5.
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5. PLA ESTRATÈGIC – PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA 

COMPETITIVA 
 
El pla estratègic anirà encarat a augmentar positivament la percepció que la ciutadania té sobre el Mercat 

com a equipament modern. Atraure a un públic basat en les famílies joves. Augment del trànsit de clients 

per les tardes. Crear o ampliar la base de dades del Mercat per tal de poder oferir informació a aquells 

clients interessats d’una manera més personalitzada i directa. Augmentar la notorietat del Mercat al poble, 

a partir de potenciar la sensació de pertinença entre els ciutadans del Masnou. 

 

A continuació, definim les actuacions segons les conclusions descrites: 

 

0. Proposta de valor (Orientació al client) ACT.Valor_0.0 

1. Dinamització     ACT.Dinamització_1.0 

2. Oferta comercial    ACT.Oferta_2.0 

3. Model de gestió    ACT.Gestió_3.0 

4. Regulació     ACT.Regulació_4.0 

5. Equipament     ACT.Equipament_5.0 

 

 

 

 

 

0. Proposta de valor (Orientació al client) - ACT.Valor_0.0 

 

0. ACT.Valor_0.0: Conèixer al client potencials i les seves necessitats. 

1. ACT.Valor_0.1: Estudiar el potencial turístic, potencial gastronòmic com a font de gaudiment, salut 

i benestar per als clients potencials. 

2. ACT.Valor_0.2: Estudiar el tret diferencial que ofereixi el Masnou com a territori; és un poble mariner, 

port esportiu, gastronomia..., pensem en la singularitat del territori (comarca, ciutat, mercat, ...). El 

futur comença amb la elecció del model de mercat, per trobar el millor posicionament. 

3. ACT.Valor_0.3: Analitzar els diferents estils de vida, al voltant de la gastronomia, l'alimentació 

saludable i els aliments de qualitat, per definir la proposta de valor, però s’ha de tenir en compte 

que hi ha altres productes / activitats que poden augmentar l'atractiu per a aquests grups de clients. 

Per exemple, els relacionats amb la sostenibilitat, Km0, Eco, economia circular,... 

4. ACT.Valor_0.4: Definir l’avantatge competitiu del Mercat. Responent les preguntes:  Per què un 

client ha de comprar al Mercat i no a altres establiments? Per que ens valorarà i aquest serà capaç 

de situar-nos com a primera opció de compra?, i sobretot, que quedi clar que és un valor que no 

ofereixen els altres. 

5. *ACT.Valor_0.5: DEFINIR LA PROPOSTA DE VALOR: Un cop conegut al client, les seves necessitats, 

el tret diferenciador i l’avantatge que te el mercat, s’ha de reflexionar sobre proposta de valor que 
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adoptarà el Mercat. Considerar, posicionar al mercat com una experiència de degustació 

d’alimentació fresca amb uns servei especialitzat i personalitzat, posar en valor a les persones, 

paradistes i clients hauran de viure una experiència de compra excel·lent, emocionant i memorable. 

6. ACT.Valor_0.6: Crear o actualitzar una identitat nova → també aplicar a la retolació de les parades. 

7. ACT.Valor_0.7: Educar al segment més jove de la població  (infants i adolescents) amb els valors 

dels productes saludables i la gastronomia territorial, per tal d’aconseguir una fidelització des de 

ben petits amb els valors del mercat. 

8. ACT.Valor_0.8: Orientar i convertir el mercat en un espai innovador, modern, renovat, ja que seran  

aspectes vitals per atraure la clientela à sense oblidar l’essència del mercat (Persones que tenen 

cura de persones, amb atenció híper personalitzada, que li faciliten les tasques gastronòmiques a la 

família, amb un producte excepcional i preparat, de qualitat i saludable.  

9. ACT.Valor_0.9: Qüestionar el posicionament de “mercat car” i si es vol mantenir l’actual nivell de 

preus assumir els riscos de pèrdua de clients i de donar una contraprestació (retorn) que superi les 

expectaves del client (cas Isma peixater). 

10. ACT.Valor_0.10: Redefinir els horaris. Els horaris també són proposta de valor, orientar-los als hàbits 

de consum del client potencial, actualment són un inconvenient i no permet que nous clients puguin 

conèixer el Mercat. 

 

*ACT.Valor_0.5: DEFINIR LA PROPOSTA DE VALOR. EXEMPLES: 

a. ACT.Valor_0.5.A: Considerar l’orientació cap a la gastronomia com a font de gaudiment, 

salut i benestar per als clients potencials. 

b. ACT.Valor_0.5.B: Considerar l’estimulació de tots els sentits, i potenciar les emocions (alegria 

i sorpresa) dels usuaris del Mercat i clients potencials. 

c. ACT.Valor_0.5.C: Considerar donar-li la importància d’un mercat de persones per a persones, 

que sigui una oferta complerta, diversa, complementaria i atractiva, però des de les persones 

i cap a les persones com a eix vertebrador. 

d. ACT.Valor_0.5.D: Donar suport a la societat per fomentar els valors del territori. 

e. ACT.Valor_0.5.E: Som la font de la teva gastronomia (infantil). 

f. ACT.Valor_0.5.F: Som la font de la teva gastronomia marinera. 

g. ACT.Valor_0.5.G: Som la llavor de la cuina del maresme 

h. ACT.Valor_0.5.h: "Menja sa, menja de mercat" 

i. ACT.Valor_0.5.I: "Al mercat del Masnou alimentem la teva salut” 

j. ACT.Valor_0.5.J: “Menja sa, emociona’t al mercat" 

k. ACT.Valor_0.5.K: Al nou Mercat de Masnou, som la font de la teva gastronomia. 

l. ACT.Valor_0.5.L: Al nou Mercat de Masnou “som especialistes en la gastronomia de la teva 

família” 
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1. Dinamització - ACT.Dinamització_1.0 

 

11. ACT.Dinamització_1.0: El Mercat necessita recuperar un pla de dinamització amb grans esdeveniments 

atractius que incloguin el valor gastronòmic i la cuina de Mercat (Esdeveniments de comarca, DO Alella, 

de ciutat, de mercat de degustacions, infantils, ...). Per a això és clau i estratègic la implicació de tot els 

agents, especialment els paradistes, cal que hi hagi una visió conjunta de mercat, el resultat és 

transmetre cohesió à fer pinya, i treball en equip, l’èxit del company és el teu èxit, fins i tot de la nostre 

competència directe dintre del mercat, pot esdevenir el nostre èxit à quan el client pensi en fruita que 

pensi en el Mercat, quan pensi en peix que pensi en el Mercat, aquesta és la clau. 

 

Un pla orientat a destacar la proposta de valor per fer del Mercat un espai més actiu, atractiu i 

accessible i d’aquesta manera aconseguir que ens coneguin, que ens considerin, que ens comprin, 

que repeteixi i que ens recomanin: 

 

DISSENY, EXECUCIÓ I SEGUIMENT D’UN PLA DE DINAMITZACIÓ. Exemple d’objectius: 

a. ACT.Dinamització_1.0.A: Posar en valor el model de mercat i la seva proposta de valor 

b. ACT.Dinamització_1.0.B: Definir una nova imatge de marca 

c. ACT.Dinamització_1.0.C: Establir estratègies per fer viure experiències de compra excel·lent 

d. ACT.Dinamització_1.0.D: Que ens trobin à Que ens coneguin à Notorietat  Online i Offline 

e. ACT.Dinamització_1.0.E: Generem el seu interès i provocar desig i la intenció. 

f. ACT.Dinamització_1.0.F: Que ens considerin à Que ens valorin a nivell Online i Offline 

g. ACT.Dinamització_1.0.G: Que vinguin (física o virtualment). 

h. ACT.Dinamització_1.0.H: Que ens comprin. 

i. ACT.Dinamització_1.0.I: Que repeteixin. 

j. ACT.Dinamització_1.0.J: Que ens recomanin à De clients  a creients → Connectar 

k. ACT.Dinamització_1.0.K: Captar nous clients à Captar clients d’altres segment → Provocar 

el relleu generacional d’aquests à Famílies joves 

l. ACT.Dinamització_1.0.L: Augmentar nombre de tiquets, freqüència de compra, tiquet mig, 

la BBDD per a connectar amb el client. 

13. ACT.Dinamització_1.1: Com a mercat, especialitzar-se en els estils de vida dels clients i les seves 

famílies. 

14. ACT.Dinamització_1.2: Accions per a posar en valor a les persones i als professionals de les parades. 

15. ACT.Dinamització_1.3: Accions per a posar en valor el producte fresc de qualitat excepcional. 

16. ACT.Dinamització_1.4: Augment dels grans esdeveniments orientats a fomentar els nous valors del 

Mercat, el territori, les persones, el producte, la gastronomia i degustació.  

Tipus:  

a. ACT.Valor_1.4.E: Som la font de la teva gastronomia (infantil). 

b. ACT.Valor_1.4.F: Som la font de la teva gastronomia marinera.  

c. ACT.Valor_1.4.G: Som la llavor de la cuina del maresme. 

d. ACT.Valor_1.4.h: "Menja sa, menja de mercat". 

e. ACT.Valor_1.4.I: "Al mercat del Masnou alimentem la teva salut”. 
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f. ACT.Valor_1.4.J: “Menja sa, emociona’t al mercat". 

g. ACT.Valor_1.4.K: Al nou Mercat de Masnou, som la font de la teva gastronomia. 

h. ACT.Valor_1.4.L: Al nou Mercat de Masnou “som especialistes en la gastronomia de la teva 

família”. 

17. ACT.Dinamització_1.5: Manteniment de les tradicionals festes del Mercat 

18. ACT.Dinamització_1.6: Creació de la BBDD de clients amb l’ajuda del sistema de fidelització i de les 

diferents campanyes à Connectar amb el client 

19. ACT.Dinamització_1.7: Establir nous canals de comunicació amb els clients à Connectar amb el 

client potencial. Comunicar la proposta de valor en tots els canals, especialment els digitals (bloc, 

web, xarxes socials, Mail Màrqueting, SMS, i altres (en funció de l’anàlisi inicial). 

20. ACT.Dinamització_1.8: Potenciar encara més les TIC’s: Implicació dels paradistes à han de ser els 

protagonistes de les seves XXSS i de les del Mercat, sense oblidar comunicar enèrgicament la 

proposta de valor. 

21. ACT.Dinamització_1.9: Donar suport als paradistes en la creació dels seus perfils de les xarxes socials 

(Facebook i Instagram). 

22. ACT.Dinamització_1.10: Sistema de fidelització de clients amb bonificació pàrquing integrat, la zona 

blava i/o l’aparcament del Bon Preu (2h. per equiparar-lo al de la competència) 

23. ACT.Dinamització_1.11: Impulsar la incorporació del fil musical per amenitzar i fer falques del propi 

Mercat. 

24. ACT.Dinamització_1.12: Creació d’un canal de venda Online de venda: valorar de viabilitat de la 

incorporació dels sistema; Estudiar les diferents alternatives. 

 

 

2. Oferta comercial - ACT.Oferta_2.0 

 

25. ACT.Oferta_2.0: Oferta especialitzada en estils de vida dels clients i les seves famílies 

26. ACT.Oferta_2.1: remodelació, actualització i modernització de negocis (especialment la retolació 

d’alguna de elles → unificar retolació o identitat del Nou Mercat → proposta de valor d’aquest → 

som l’orígen de la gastronomia. 

27. ACT.Oferta_2.2: Re-agrupació de negocis per garantir la continuïtat comercial, ampliant la superfície 

d’aquestes i l’amplada de passadissos amb l’objectiu de aconseguir una major comoditat tant per al 

client com per al personal dels negocis. 

28. ACT.Oferta_2.3: Captació de nova oferta especialista. 

a. ACT.Oferta_2.3.A: Procurar l’ampliació de l’oferta en productes quotidians d’alimentació 

fresca i no fresca i no alimentaris. 

b. ACT.Oferta_2.3.B: Procurar l’ampliació de l’oferta de serveis a les persones o inclús de 

restauració que representa més força d'atracció. 

29. ACT.Oferta_2.4: Si es fa una remodelació, caldrà obrir un procés de licitació per a la concessió de 

les parades que actualment estan desocupades observant quina necessitat hi ha en el MIX comercial 

(bàsicament 2 Carnisseries i fent més concentrada/evident l'oferta de cansaladeria-porc fresc, també 

altres productes/serveis innovadors/complementaris). Conèixer la situació legal de les parades. 
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30. ACT.Oferta_2.5: Re-ubicació de parades per destinar un espai a l’aula de cuina, ben dotada fins i 

tot, es podria parlar de crear "la escola de cuina del maresme" o fins i tot, donar un pas més i crear 

la 1a. Escola de cuina infantil per tal, no només de orientar-se al posicionament abans esmentat, 

sinó, cap a captar "un nou client" d’àmbit comarcal àfamílies joves amb nens petits o adolescents 

de la comarca à relleu generacional de clients 

31. ACT.Oferta_2.6: Amb la remodelació, si es segueix amb la proposta de valor gastronòmica amb 

experiències de degustació, les parades han d’estar pensades per poder oferir petit tastos i 

degustacions, un factor clau diferenciador de l’oferta competitiva. Degustació a les parades → 

Begudes als Bars 

32. ACT.Oferta_2.7: Augment de l’oferta de productes de proximitat (km0) i Eco 

33. ACT.Oferta_2.8: Oferir comoditat al client amb oferta de productes  4a i 5a gamma, de fet, les 

parades d’alimentació fresca han d’esdevenir els “PINCHES” o  auxiliars de cuina de les famílies 

joves. 

34. ACT.Oferta_2.9: Augment de l’oferta de productes/serveis no alimentaris → augment del 

supermercat- 

35. ACT.Oferta_2.10: Reubicar el supermercat, augmentant la superfície i “endinsant-lo” al mercat per 

garantir un circuits de clients que augmenti las afluències en la zona Mercat. 

36. ACT.Oferta_2.11: Acompanyament a cada paradistes en la millora competitiva: en la 

professionalització. 

a. ACT.Oferta_2.11.A: Definir el model de negoci, la proposta de valor ( posicionament) i quina 

experiència de compra farà viure als seus clients. 

b. ACT.Oferta_2.11.B: Acompanyar en la remodelació, actualització i modernització del seu 

negocis. 

c. ACT.Oferta_2.11.C: Acompanyar en la professionalització del negoci → Comerç21. 

d. ACT.Oferta_2.11.D: Acompanyar en el màrqueting i la comercialització en el seu negoci. 

e. ACT.Oferta_2.11.E: Acompanyar en la digitalització de la parada. 

f. ACT.Oferta_2.11.F: Acompanyar en la gestió i l’equip humà. 

g. ACT.Oferta_2.11.G: Treballar conceptes CLAUS D’ÈXIT D’UNA PARADA (Comerç21) 

i. El concepte - Amor a primera vista 

ii. L’arribada - Primera imatge 

iii. L’acte de compra - Primer contacte 

iv. L’experiència – Enamorament 

37. ACT.Oferta_2.12: Oferta cohesionada que fa la prescripció dels companys del mercat per transmetre 

equip. 

38. ACT.Oferta_2.13: Implementar un servei a domicili i comandes per WhatsApp, telèfon i la web. 

39. ACT.Oferta_2.14: Millora del serveis prestats al client → Ludoteca, Sala Polivalent, Caixer Automàtic, 

armariets propis i de 3ers. Serveis a domicili, escola de cuina, zona de descans, ... → veure serveis 

excel·lents... à Aparcament, zona de descans, escola de cuina, carros de compra consignes 

40. ACT.Oferta_2.15: Horaris comercials à ampliar-los i adaptar-los a les necessitat dels clients 

potencials... si el client no pot venir a comprar, no li podrem oferir res 
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3. Model de gestió - ACT.Gestió_3.0 

 

12. ACT.Gestió_3.0: Definir el model de gestió 

13. ACT.Gestió_3.1: Professionalitzar la gestió 

14. ACT.Gestió_3.2: Seleccionar al futur director / gerència del Mercat 

15. ACT.Gestió_3.3: Instruir al director / gerència 

16. ACT.Gestió_3.4: Fer seguiment del director / gerència → establint indicadors de resultat i evolució 

 

 

4. Regulació - ACT.Regulació_4.0 

 

0. ACT.Regulació_4.0: Reflexió i ordenació de tota la regulació, tant a nivell consistorial com de 

l’Associació 

1. ACT.Regulació_4.1: Dissenyar, redactar, consensuar i establir procés d’aprovació del nou reglament 

de mercat municipal 

2. ACT.Regulació_4.2: Dissenyar, redactar, consensuar i establir procés d’aprovació del reglament de 

regim intern 

3. ACT.Regulació_4.3: Recuperar el 100% de la propietat dels espais del Mercat 

a. ACT.Regulació_4.3.A: De les concessions que volen renunciar a la propietat 

b. ACT.Regulació_4.3.A: De les concessions que no volen renunciar a la propietat (estiguin en 

actiu o no) à Considerar un procés d’expropiació o compensació a través de concessions a 

llarg termini 

4. ACT.Regulació_4.4: Establir noves concessions i llicències 

5. ACT.Regulació_4.5: Obrir el procés de licitacions 

6. ACT.Regulació_4.6: Regularitzar l’Associació Comerciants del Mercat 

7. ACT.Regulació_4.7: Pro-activar l’Associació Comerciants del Mercat. Crear la Guia del comerciant. 

 

 

5. Equipament - ACT.Equipament_5.0 

 

L'equipament urbà com a definició és el conjunt d'edificis i espais, predominantment d'ús públic. On es 

realitzen activitats complementàries a les d'habitació i treball. Aquestes proporcionen a la població serveis 

de benestar social i de suport a les activitats econòmiques, socials, culturals i recreatives. 

 

1. Act.Infra.5.0:  Replantejament de l’edifici: Millorar accessos i l’accessibilitat al mercat. L’accés 

principal del Mercat de Masnou s’ha d’obrir a la ciutat i connectar amb l’eix comercial del Nou 

Masnou, generant la sinèrgia que en el projecte inicial s’esperava. 

2. Act.Infra.5.1: millorar l’aparcament i el número de places disponibles. Verificar si realment la 

promoció CORP, que és el Nou Masnou, té un pàrquing on els clients del mercat també es poden 

beneficiar. 
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3. Act.Infra.5.2: Replantejament de l’edifici: Millorar de la imatge exterior per fer-la més atractiva i 

d’interès. 

4. Act.Infra.5.3: Replantejament de l’edifici: Millorar de la imatge de l’interior (hall) per fer-lo més 

atractiu i d’interès. 

5. Act.Infra.5.4: Replantejament de l’edifici: reforma i modernització del paviment, parets, sostre i 

il·luminació 

6. Act.Infra.5.5: Replantejament de l’edifici: agrupar i concentrar parades per garantir el circuit de 

vendes, la continuïtat comercial i alliberà espai →augmentar els m2 per al supermercat, endinsar-lo 

a l’interior del Mercat, amb una entrada única, afavorir el circuit de comprar on s’afavoreix una major 

visibilitat dels negocis minoristes.  

7. Act.Infra.5.6 Àrees polivalents per tal de dotar d’un espai per a la 1a. escola de cuina infantil de 

Catalunya (lligar-lo amb el departament d’Educació de la Generalitat). Com showcookings i tallers. 

- Act.Infra.5.7: Millorar els espais de logística i residus, plantejar com a model de bona gestió de 

residus, com zona de càrrega i descàrrega. 

8. Act.Infra.5.8: Millorar la senyalització i retolació per arribar al mercat de forma directe i clara. 
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9. CONTACTE 
 
Disposats a fer qualsevol aclariment, restem a l’espera de les seves notícies. 
 
Els saluda atentament, 
 
 
 
 
Consultora de Mercats, suport al projecte 
cortadellaproduccio@gmail.com 
 
 
 
 
 
Director tècnic del projecte Fica’t Comerç i Mercats, S.L 
manelrg@ficat.cat 664587562 
 



ANNEXOS8.



ANNEX I 
Consulta a especialista Carles Real de Teo i Carles de Gestoria Administrativa | Administració de 

Finques | Serveis Jurídics 

CÒPIA DE MAIL 

 

Bon dia, Manel 
 
Analitzada la informació facilitada per vosaltres, es detecten diferents irregularitats, d’entrada existeixen 
diversos CIF per a la mateixa associació. Pot ser està donat pel fet de que una s’identifica com 
AGRUPACIÓ (amb el CIF G61492450 i presentada al Ministerio de Economia i Hacienda ) i una altre 
com ASSOACIACIÓ (amb el CIF G61671590 i presentada a la DGEJ)??? 
 
També hem detectat que existeixen dos versions d’estatuts, una (amb aspecte d’original) amb data 1 
de maig del 1995 (Carta del registre del 14 de gener del 1998) amb resposta del Departament de justícia 
– Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (Servei d’associacions) i una altre de l’AGRUPACIÓ DE 
VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL MASNOU CENTRE de data 5 de 22 de març de 1997, però 
registrada al Ministerio de Economia i Hacienda en data 5 de novembre de 1997. 
 
He fet consulta a Hisenda, a la secció d’etiquetes identificatives, i t’adjunto les 3 que he pogut treure 
dels 3 NIFs. Fa uns anys, van canviar la lletra de les entitats i ara he fet consulta a Hisenda i sembla que 
l’Agrupació surt amb la lletra V en lloc de la G. 
  
El que jo veig amb el que he trobat i t’adjunto(veure adjunts): 
  
L’agrupació està donada de baixa al Cens des de 04/2020 i es veu que el NIF que els consta és començat 
amb V. 
 
L’associació registrada a la Guia d’Entitats Gencat és: “Associació de Venedors del Mercat Municipal 
Masnou-centre”. De totes dues associacions podem treure etiquetes d’Hisenda, perquè estan operatius 
els dos NIFs (adjunto consultes). 
 
El NIF G61671590 té com a nom a Hisenda “ASSOCIACIO DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL 
MASNOU CENTRE” i el NIF G60610474 té de nom “ASSOCIACIO DE VENEDORS DEL MERCAT 
MUNICIPAL DEL MASNOU”. 
 
La diferència està en el “centre” que al segon NIF no hi consta. A més, el G60610474 és més antic que 
l’altre (es veu per la numeració). 
 
És possible que hi hagués un Mercat Municipal del Masnou i posteriorment es fes un altre del centre? 
Potser es van fusionar? O és possible que es demanés el NIF del primer i es detectés l’error en el nom 
i, en lloc de corregir-ho a Hisenda, es demanés un nou NIF amb el nom correcte? 
 
Per com està registrada a la Generalitat, jo em decanto pel NIF G61671590 com a bo, doncs és el mateix 
nom al NIF i a la Guia d’Entitats. 
 
Consultat a Hisenda la obligació de rebre notificacions electròniques (per tractar-se d’una entitat), 
l’Associació amb NIF G60610474 no consta amb obligació (segurament perquè està inactiva des de fa 
molts anys). 
 



En canvi, l’Ass. Amb NIF G61671590 si que consta d’alta en aquesta obligació des de 27/08/2020 (i a 
més hi consta amb NIF V61671590). Per aquest motiu em decanto per aquesta Associació com a la 
bona. 
  
Per poder demanar còpia del NIF, jo només puc demanar un duplicat de la targeta d’identificació amb 
una declaració censal, però com que està d’alta al servei de notificacions electròniques, no l’enviarien 
en paper, pel que no ens serviria. 
  
El que s’hauria de fer és demanar a la Guia d’Entitats un certificat de representació perquè ens digui qui 
és el president i demanar el certificat digital de l’Associació a través d’aquest president. Amb això 
podríem demanar duplicats de NIFs etc. 
 
L’altra opció és agafar els estatuts de les Associacions i anar a Hisenda a intentar esbrinar què ha passat 
amb aquests dos NIFs, però és possible que no us atenguin si no acrediteu la representació de 
l’Associació. 

  



ANNEX II 
 
Calendari d’accions acordades amb la Junta del Mercat a la reunió del 19/04/2022 
  

Nit de Tapes
La Castanyada

Sant Joan -Sant Pere (Festa Major) Nadal i Reis

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 28
31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19
23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26
30 31 27 28 29 30

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 29 30 31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31

Falta definir:
Paella Popular
Tots Sants i Constitució: saber si es volen celebrar

Decembre 2022

Pendent confirmar la caducitat

Abril 2022-

Maig 2022 Juny 2022

Juliol 2022 Agost 2022-

Setembre 2022 Octubre 2022-

Dimarts TARDA - 10% de descomtpe per gastar qualsevol altre dimarts tarda.

Novembre 2022

Dissabtes de Vermuth
Sant Jordi

Gener 2022

Març 2022

Febrer 2022-

Diada 11 de setembre



ANNEX III 
 
Presentació de TIP’s per la DINAMITZACIÓ 
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