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1.  Introducció 

 
Aquest document recull l’estudi que Fica’t ha elaborat per l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat per tal de quantificar, gestionar i valorar la clientela i serveis 

per millorar en la organització i el funcionament del mercat ambulant de Sant 

Feliu de Llobregat, a més de conèixer el perfil de la clientela amb la realització 

de 100 enquestes. 

 

En aquest sentit, l’estudi presentat ha estat liderat per el nostre sociòleg Sergio 

Murillo Garcia amb la supervisió i direcció del Manel Rodríguez Gallego, cap de 

l’empresa Fica’t, Comerç i Mercats. 

 

L’estudi, encarregat per l’ajuntament, gira entorn a les següents inquietuds 

respecte el Mercat Ambulant de Sant Feliu de Llobregat: 

 

-        Seguretat envers els furts 

-        Quines hores son les de més afluència, hores de visita al mercat, càlcul de 

visitants per m2... 

-        Temps d’estada: col·locació de dos comptadors a les dues entrades 

principals del mercat. 

-        Zones calentes i fredes del mercat 

-        Compres realitzades al mercat 

-        Atenció al client per part de les persones marxants (tracte, claredat, facilitat 

de pagament, de bescanvi dels productes, preus competitius, etc.) 

-        Qualitat i varietat dels productes 

-        Perfil de la clientela: edat, sexe, barri de procedència, situació laboral, 

nivell d’estudis, etc. 

-        La idoneïtat dels horaris i de la ubicació 

-        Residus i neteja 
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2. OBJECTIUS DEL 
PROJECTE
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2. Objectius del projecte 

 

- Objectiu general:  

o Conèixer la valoració de la clientela sobre el Mercat Ambulant de 

Sant Feliu de Llobregat 

 

- Objectius específics: 

o Conèixer el perfil demogràfic de la clientela del Mercat Ambulant 

de Sant Feliu de Llobregat 

o Conèixer quina es l’afluència i l’impacte econòmic que suposa el 

Mercat Ambulant a la ciutat 

o Conèixer quines son les zones fredes i calentes del Mercat 

Ambulant 

o Conèixer quina es la satisfacció general de la clientela envers al 

Mercat Ambulant 
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3. METODOLOGIA
 I ACCIONS
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3. Metodologia i accions 

 
Per ampliar el coneixement de la demanda actual es van fer enquestes 

presencials a clients del Mercat Ambulant de Sant Feliu de Llobregat. Aquestes 

enquestes eren estandarditzades per assegurar que cada persona enquestada 

responia a les mateixes preguntes en igualtat de condicions per disminuir el risc 

d’obtenir opinions esbiaixades que poguessin influir en el resultat de l’estudi.  

 

Per altra banda, volíem conèixer quin era l’afluència del Mercat Ambulant, és a 

dir, quantes persones visiten aquest i quin és l’impacte econòmic que té al 

municipi. Per això, s’ha realitzat un comptatge de persones de forma manual i 

diferenciant pel gènere dels visitants. El comptatge s’ha realitzat de manera 

simultània i parcial, i des de tres ubicacions diferents del Mercat Ambulant, que 

son: Al carrer de Ramon i Cajal, al carrer principal just davant de la zona 

d’alimentació i a la porta del Spar. El comptatge es duia a terme en intervals de 

15 minuts, és a dir, de 8:30 a 8:45 h, de 8:45 a 9 h, etc. Fins a les 13:30 h que 

finalitzava l’activitat comercial.  

 

Posteriorment, s’ha fet la introducció de les dades, tan de les extretes als 

qüestionaris com de les afluències per poder fer l’anàlisi.  
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4. RESULTATS 
OBTINGUTS
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4. Resultats obtinguts 

 
4.1 Anàlisis de la demanda 

 

4.1.1 Aspectes metodològics 
 

El treball de camp dirigit a la demanda s’ha obtingut mitjançant enquestes 

presencials al Mercat ambulant de Sant Feliu de Llobregat. 

Es comptabilitzen un total de N= 174 per una població coneguda, amb un nivell 

de confiança del 95% i una probabilitat d’encert-error (p=q=50%) el que suposa 

un marge d’error del ± 6,63%. 

 

Fitxa tècnica de la investigació 
Univers Habitants de Sant Feliu de Llobregat i municipis propers 

Dimensió 

mostra 
174 persones majors de 18 anys 

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

95% i una probabilitat d’encert-error (p=q=50%). 

Dates del 

treball de camp 
Del 8 al 29 de novembre de 2021 

Font: Elaboració pròpia 

 

El treball de camp efectuat aconsegueix arribar a N=174, i es representa de la 

següent manera: 

 

Taula 1. Mostra final enquesta (N=174) 
 

Home % Dona % 

De 18 a 30 anys 1 0,6% 8 4,6% 

De 31 a 40 anys 1 0,6% 10 5,7% 

De 41 a 50 anys 4 2,3% 33 19% 

De 51 a 60 anys 4 2,3% 38 21,8% 

De 61 a 70 anys 9 5,2% 36 20,7% 

> 70 anys 8 4,6% 22 12,6% 

TOTAL 27 15,5% 147 84,5% 
Font: Elaboració pròpia  
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4.1.2 Anàlisi 

 

4.1.2.1 Perfil 

 
La majoria de les persones enquestades tenen el seu domicili a Sant Feliu de 

Llobregat, concretament fins al 86,1%. A la mostra també hi ha presència d’altres 

residents, com per exemple Molins de Rei (2,4%), Torrelles de Llobregat (1,2%), 

Cornellà de Llobregat (1,2%), Sant Just Desvern (1,2%), Sant Joan Despí (1,2%), 

Hospitalet de Llobregat (1,2%), Barcelona (1,2%) i altres en menor mesura. 

 

Taula 2. Residència habitual persones enquestades 

Sant Feliu de Llobregat 86,1% 

Molins de Rei 2,4% 

Torrelles de Llobregat 1,2% 

Cornellà de Llobregat 1,2% 

Sant Just Desvern 1,2% 

Sant Joan Despí 1,2% 

Hospitalet de Llobregat 1,2% 

Barcelona 1,2% 

Rubí 0,6% 

Sant Vicenç dels Horts 0,6% 

Cervelló 0,6% 

Vallirana 0,6% 

Sant Boi de Llobregat 0,6% 

Badalona 0,6% 

Tarragona 0,6% 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 

 

Del 86,1% de persones enquestades que viuen a Sant Feliu de Llobregat, 

trobem que quasi bé la meitat (45,8%) tenen la seva residencia al barri de la 

Falguera, i en menor mesura de Roses-Castellbell (16,9%), Can Calders (9,9%), 

Mas Lluí (8,5%) i Can Nadal (7%) entre d’altres. 
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Gràfic 1. Resident a Sant Feliu de Llobregat (Barri de residència) 

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

 

Respecte al gènere de les persones enquestades, el 84% dels participants de 

l’enquesta són dones, mentre que el 16% són homes. Observem que existeix un 

predomini de la dona com a principal assistent al mercat ambulant, per tant, és 

convenient crear accions per atraure al públic masculí.  

 

Gràfic 2. Gènere 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
 
Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que la majoria tenen 

entre 41 i 70 anys. També hi ha representació de persones majors de 70 anys i 

en menor mesura de 18 a 40 anys. Com a hipòtesis podem afegir que pel format 

del mercat ambulant i pels seus horaris, és molt més atractiu per la població gran 

16%

84%

Home Dona
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que per als joves, per això caldria intentar arribar aquest col·lectiu a través de 

les dinamitzacions.  

 

Gràfic 3. Edat 

  
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
 
El 38% dels enquestats, afirmen que són dues persones a la llar. Seguint els 

percentatges de resposta, trobem que el 22% argumenten que són tres 

persones a la llar i amb un 18% que són una única persona a la llar.  

 

Gràfic 4. Nº total de persones a la llar 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
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El 36% de les persones enquestes argumenten tenir l’Educació Secundària 

Obligatòria, mentre que un 10% afirmen no tenir estudis.  

 

Gràfic 5. Quins estudis has pogut completar? 

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

 
El 42% dels enquestats son jubilats i jubilades, mentre que el 38% argumenten 

estar en actiu, ja sigui a temps complet (23%) o a temps parcial (15%). La resta 

de persones, es troben desocupats buscant treball (3%), desocupats sense 

buscar feina (3%) o amb discapacitat i no poden treballar (3%). 

 

Gràfic 6. Quines de les següents categories descriuen millor la seva situació 

laboral? 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
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El sector de l’educació i la salut, i el comerç, són els que més percentatge tenen 

entre les persones enquestades, amb un 28% cadascun. Seguidament, trobem 

els serveis personals, que són la cura de persones grans, infants, etc. (17%), i 

personal de l’administració pública (10%).  

 

Gràfic 7. En quin sector situaries l'activitat que estàs desenvolupant? 

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

 

 

 

4.1.2.2 Compra al Mercat Municipal  
Del total de persones enquestades un 21% afirmen que han comprat o 

compraran al Mercat Municipal de Sant Feliu de Llobregat, mentre que el 79% 

no hi realitza compres de forma continuada. Es detecta una oportunitat en el 

Mercat Municipal, donat que de l’elevat nombre d’assistents del Mercat 

Ambulant només el 21% compren al Mercat, i com a hipòtesis trobem que si 

s’augmentés l’activitat comercial de les parades del Mercat els dilluns al matí, 

podríem captar part del 79% que afirmen no anar-hi a comprar. 
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Gràfic 8. Vostè ha comprat o comprarà avui al Mercat Municipal? 

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

 

 

4.1.2.3 Compra al Mercat Ambulant 
Pel que fa al Mercat Ambulant, el 85% de les persones enquestades són clients 

habituals del Mercat Ambulant, mentre que el 15% argumenten no ser-ho.  

 

Gràfic 9. Vostè és client habitual del Mercat Ambulant?

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

Els motius que s’addueixen per no comprar al Mercat ambulant de forma 

habitual, destaca especialment pels horaris (35%). Altres motius de pes són el 

costum (27%), la preferència per altres formats comercials (14%) o per la falta de 

varietat (8%).  
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Gràfic 10. Per quins motius NO compra habitualment al Mercat Ambulant? 

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

En canvi, és el costum el factor que produeix major atracció entre els 

compradors del Mercat ambulant (32%). En altre mesura pels preus més barats 

(26%), per proximitat (de metres/temps) (13%) i la varietat (10%). 

 

Gràfic 11. Per quins motius compra habitualment al Mercat Ambulant? 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
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4.1.2.4 Transport 
La majoria de persones que compren al Mercat ambulant es desplacen a peu 

(80%), tot i que un percentatge significatiu ho fa en cotxe (16%). També hi ha 

una proporció de compradors que es desplacen en transport públic (3%) i en 

moto (1%) tot i que de forma minoritària.   

 

Gràfic 12. En quin mitjà de transport ha vingut? 

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

 

4.1.2.5 El Mercat Ambulant 
Al Mercat ambulant de Sant Feliu de Llobregat és la roba de dona la que recull 

una demanda més elevada (30%). També destaca el calçat (15%), la fruita i la 

verdura (14%), la roba interior i llenceria (12%) i la roba d’home (11%). 

 

Gràfic 13. Què compra habitualment al Mercat? 

  
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
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Més de la meitat de les persones enquestades (58%) afirmen que els paradistes 

l’hi han facilitat gratuïtament una bossa de plàstic.  

 

Gràfic 14. Les parades l'hi han facilitat gratuitament una bossa de plàstic? 

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

 

Pel que fa a la manca de productes al Mercat ambulant, trobem que gairebé 

totes les persones enquestades argumenten que no troben res a faltar, però si 

és cert, que hi ha usuaris que demanen més alimentació, una xurreria, roba de 

nens i altres productes, com són de drogueria, joguines, espècies o pel·lícules.  

 

Taula 3. Consideres que manca algun producte al Mercat Ambulant?  
N 

No 123 

Si 5 

Més Alimentació 7 

Xurreria 4 

Roba de nens 2 

Drogueria 1 

Joguines 1 

Especies 1 

Pel·lícules 1 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
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Més de la meitat de les persones enquestades (56%) tenen l’hàbit d’acudir 

cada setmana al Mercat ambulant. És destacable que fins a un 23% hi 

assisteixen cada quinze dies.  

 

Gràfic 15. Amb quina freqüència acudeix al Mercat Ambulant? 

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

L’hora més escollida per venir a comprar al Mercat ambulant, és de 10 a 11 h 

(36%), seguidament de les 11 a les 12 h (27%) i també és destacable que el 22% 

de les persones enquestades prefereixen venir de 9 a 10 h.  

 

Gràfic 16. A quina hora vens al Mercat Ambulant? 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
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El 90% de les persones enquestes afirmen que els horaris del Mercat Ambulant 

(de 8:30 a 13:30h) són adequats, mentre que el 10% argumenten que no 

s’ajusten a les seves necessitats. Destaquem que aquesta dada està esbiaixada, 

ja que l’enquestat es troba en el moment de l’entrevista en el propi Mercat 

Ambulant, i per això aquesta dada podria canviar si es realitzés a no clients (amb 

diversitat d’horaris i de localització).  

 

Gràfic 17. Son adequats els horaris? 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
Pel que fa a la ubicació del Mercat, el 90% afirmen que és correcte, i el 10% 

manifesten que prefereixen una altra ubicació. Trobem que és una resposta 

esbiaixada pels mateixos motius que a la pregunta anterior. 

 

Gràfic 18. És adequada la ubicació del Mercadet? 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 
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Els motius pels quals prefereixen una altra ubicació, és perquè sigui més ampli 

(23%), per millorar-lo (23%), i perquè és poc cèntric (15%). 

 

Taula 4. És adequada la ubicació del Mercadet? (Sí/No – Perquè?)   

Més ampli 23% 

Millorable 23% 

Es poc cèntric 15% 

Obstaculitza l’aparcament 8% 

Accessibilitat dolenta 8% 

Millor on era abans 8% 

Podria estar cobert 8% 

Molesta als pisos 8% 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 

 

L’import mitjà de compra al Mercat Ambulant és d’un total de 22,84€ per llar. 

Una gran part dels compradors/es efectua compres de fins a 20€ (60%) o de 21 

a 40€ (33%). 

 

Taula 5. Quin import ha destinat avui a la seva compra al mercat ambulant?   

De 0 a 20€ 60% 

De 21 a 40€ 33% 

De 41 a 60€ 6% 

De 61 a 80€ 1% 

De 81 a 100€ 1% 

IMPORT MIG DE COMPRA 22,84€ 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 

 

L’element amb una valoració més elevada del Mercat Ambulant de Sant Feliu 

de Llobregat es el tracte de les persones comerciants (9,36/10). La facilitat de 

pagament (8,52/10) i la imatge de les parades (8,50/10) són altres variables amb 

les quals els compradors estan àmpliament satisfets.  

Altres ítems del Mercat Ambulant com la varietat dels productes (8,31/10) i la 

facilitat amb el bescanvi dels productes (8,23/10) obtenen una valoració mitja 

per part de la clientela. És remarcable que els elements amb una valoració més 

baixa és la seguretat envers els furts (6,77/10), i seguidament la neteja un cop 

finalitza l’activitat (7,51/10). Finalment, anomenar que la satisfacció general amb 
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el Mercat Ambulant de Sant Feliu de Llobregat és d’un 8,54 sobre 10, una 

puntuació molt elevada. 
 

Taula 6. Valoració ítems del Mercat Ambulant (1 al 10) 

 Valoració de 1 a 10 

Qualitat dels productes 8,11 

Varietat dels productes 8,31 

Preus dels productes 8,16 

Imatge de les parades 8,55 

Tracte de les persones comerciants 9,36 

Facilitat de pagament (VISA, BIZUM, etc.) 8,52 

Facilitat amb el bescanvi dels productes 8,23 

Seguretat (envers als furts) 6,77 

Neteja un cop finalitzat el Mercat Ambulant 7,51 

Satisfacció general amb el mercat 8,54 

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

L’última pregunta de l’enquesta feia referència a la possibilitat d’introduir 

millores en el mercat ambulant. Aquesta pregunta era oberta i, per tant, els 

enquestats no tenien respostes prefixades. No obstant això, per a una millor 

anàlisi s’han categoritzat les diferents aportacions recollides. 

Destaca un nombre elevat de persones que opinen que es podria millorar la 

seguretat (20%). També hi ha altres propostes com la neteja (16%), la ubicació 

(11%) o la categoria Altres, que agrupa diferents tipus de millores. Aquestes no 

resulten un nombre elevat si es tracten per separat, però és necessari tenir-les 

en compte. 

 

Gràfic 19. Quines millores creus que es podrien introduir en el mercat ambulant? 

(PREGUNTA OBERTA). Si no respons, suggerir-li: Emprovadors, espais de 

descans, ombra, zones infantils, Wifi, activitats de dinamització, més seguretat, 

servei a domicili, bonificació de la zona blava, aparcament o fàcil accés amb 

transport públic, punt d’informació al client, etc.) 



 

20 Estudi de valoració del MVNS de Sant Feliu de Llobregat 
 

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

Taula 7. Categoria altres (millores a introduir en el Mercat Ambulant)  
N 

Wifi 2 

Sostre/ombra  2 

Aparcament 2 

Bancs 2 

Millors preus 1 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’Enquesta realitzada 

 

Per últim, el 99% de les persones enquestades, recomanen el Mercat Ambulant 

de Sant Feliu de Llobregat.  
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5. CONCLUSIONS
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5. Conclusions 

 
Podem extreure vàries conclusions sobre l’anàlisi de la demanda a través de les 

enquestes, com és el predomini de les dones, i sobretot de les dones 

adultes/grans, ja que la majoria tenen entre 41 i 70 anys. Per tant, és molt 

important realitzar accions dirigides al públic masculí i a les persones d’entre 18 

a 40 anys, pel fet que són un públic objectiu.  

 

Pel que fa al Mercat Municipal, es va voler incloure al qüestionari una pregunta 

que feia referència a aquest, ja que a les visites prèvies a l’inici de l’estudi i al 

mateix treball de camp, vàrem fer una hipòtesi que era que el Mercat Municipal 

estava perdent oportunitats de captar al públic del Mercat Ambulant, ja que hi 

ha poca atractivitat comercial (parades tancades). A més, com veurem a la 

següent part de l’estudi -anàlisis d’afluència- veurem que hi ha prou assistència 

dels habitants de Sant Feliu de Llobregat i les poblacions veïnes al Mercat 

Ambulant, per tant, si hi hagués més atractivitat al Mercat, amb totes les parades 

obertes els dilluns al matí, podríem captar part del 79% de persones 

enquestades que afirmaven no anar-hi a comprar. 

 

El Mercat Ambulant té un impacte econòmic de 2.710.351,15€ euros a l’any a 

Sant Feliu de Llobregat. Aquesta dada, ve donada de saber quin és el tiquet el 

mig de compra creuat amb el número de visites -aproximat- al Mercat Ambulant. 

Per tant, és prou important mantenir-lo viu. 

 

Altres millores que es poden introduir, és millorar la dotació d’aparcament en 

rotació per atreure públic de poblacions veïnes, i analitzar les línies de transport 

públic, ja que només un 3% de les persones enquestades l’utilitzen per venir a 

comprar al Mercat. Amb això, afavorim l’accessibilitat dels ciutadans d’altres 

barris.  

 

Respecte al mix comercial del Mercat Ambulant de Sant Feliu de Llobregat, 

trobem que hi ha una saturació del sector tèxtil -sobretot roba de dona- en 

detriment d’altres sectors que podrien generar un major atractiu. Com veiem a 

la taula 3, els clients demanen més alimentació, una xurreria i en menor mesura 

roba de nens, drogueria, joguines, especies o una parada de pel·lícules. 

Aquestes activitats podrien generar un major atractiu al Mercat ambulant.  



 

25 Estudi de valoració del MVNS de Sant Feliu de Llobregat 
 

 

Per anar finalitzant les conclusions, un element molt important és la seguretat i 

la neteja, ja que els clients no es troben del tot segurs al Mercat Ambulant 

respecte als furts. Això és habitual a gairebé tots els municipis, donada 

l’aglomeració de persones als passadissos o a una parada. Però augmentar la 

seguretat d’aquest, és molt rellevant perquè els visitants se sentin còmodes i 

tornin a venir, perquè una mala experiència pot canviar els costums dels clients 

i anar a comprar a altres formats comercials on se sentin més segurs.  

La neteja és una altra debilitat del Mercat Ambulant, segons les persones 

enquestades, ja que donen una puntuació per sota de 8, afirmant que un cop 

finalitzat l’activitat els carrers no queden prou nets. 

 

Per últim, millorar el Mercat Ambulant dotant-lo de serveis com són els lavabos, 

emprovadors o xarxa WiFi, entre d’altres, són factors que el farien més atractiu 

per un públic que no ve a comprar i per altra banda, augmentaria la satisfacció 

de les persones fidels que compren al Mercat Ambulant de Sant Feliu de 

Llobregat. 
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