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Introducció

El comerç és una de les activitats més antigues del món que sempre ha estat
present, amb diferents graus d’intensitat, a totes les ciutats i al llarg de la història
de moltes civilitzacions. Actualment és una activitat molt important i de ben
segur ho continuarà essent en el futur, amb canvis constants per adaptar-se a les
transformacions i a les crisis que apareixen cíclicament al llarg del temps.

El comerç és l’intercanvi de productes, de béns, de serveis, d’informacions i de
coneixement, generalment a canvi de diners o d’altres formes equivalents.

El dret mercantil o dret del comerç és la branca del dret que regula l’exercici de
l’activitat comercial, mitjançant un conjunt de normes jurídiques que afecten els
comerciants en l’exercici de la seva professió i els actes de comerç.

La normativa comercial, com totes les altres normatives, evoluciona al llarg del
temps per adaptar-se a les necessitats de cada moment. A l’Estat espanyol la
majoria de comunitats autònomes tenen competències en matèria de comerç i
consum i, per tant, són les encarregades de regular aquest sector en el marc de
les lleis generals estatals i de les directives de la Unió Europea.

Hi ha diferents tipus d’establiments comercials que es poden classificar tenint en
compte criteris molt diversos: la seva posició i funció en el canal de distribució, la
seva grandària, l’estratègia i el sistema de venda. La implantació d’un establiment
comercial requereix una anàlisi exhaustiva d’aspectes relacionats amb: l’entorn,
l’urbanisme, les característiques de la zona, els tipus de clients i les seves
necessitats, les característiques dels productes i/o dels serveis que es volen oferir,
etc.

En alguns casos els establiments comercials realitzen la seva activitat en
col·laboració amb altres empreses, la qual cosa dóna lloc a múltiples formes de
comerç associat: associacions de comerciants, cadenes voluntàries, cooperatives
de detallistes, franquícies, etc.

Per a l’organització i gestió de l’activitat comercial, les empreses han de disposar
de sistemes d’informació que els permetin recollir, tractar i analitzar les dades amb
l’objectiu de transformar-les en informació o coneixement, que són indispensables
per a la presa de decisions.

La unitat “Organització comercial” és una introducció per contextualitzar l’entorn
en el qual es desenvolupa l’activitat comercial i en el qual es porten a terme les
estratègies de màrqueting que es treballen en altres unitats d’aquest mòdul.

A l’apartat “Normativa comercial” es dóna una visió general de la normativa del
sector en l’àmbit estatal, autonòmic i local. Així mateix, s’analitzen els principals
organismes relacionats amb el comerç i s’exposen els tràmits per a la posada en
marxa d’un establiment comercial.
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A l’apartat “Tipus d’establiments comercials i associacionisme comercial”
s’estudien diversos aspectes relacionats amb els diferents tipus d’establiments
comercials i es classifiquen a partir de diversos criteris. També s’exposen les
principals estratègies comercials i els sistemes de venda, que són els elements a
partir dels quals s’estableixen les classificacions dels establiments. D’altra banda,
s’analitzen les variables que cal tenir en compte per a la implantació d’establiments
comercials, com ara l’entorn i l’urbanisme de la zona, el tipus de clients als quals
es dirigeix i les característiques del producte o servei. Finalment, s’estudien les
diverses formes de comerç associat.

Finalment, l’apartat “Organització de sistemes d’informació comercial” pretén
donar una visió molt general d’aplicacions informàtiques per a la gestió comercial i
estratègies per a la recollida i el tractament de les dades comercials amb l’objectiu
d’aconseguir informació útil per a la presa de decisions. En aquest apartat es
repassen alguns conceptes bàsics d’estadística que segurament ja heu treballat en
altres estudis i que són fonamentals per al tractament i l’anàlisi de dades.

Per aconseguir els resultats d’aprenentatge que es plantegen en aquesta unitat cal
que treballeu a fons els continguts i que resoleu els exercicis i les activitats que es
proposen.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Interpreta la normativa comercial aplicant la regulació vigent.

• Reconeix la normativa estatal, autonòmica i municipal en matèria de
comerç.

• Identifica els organismes que informen sobre normativa de comerç.

• Analitza la normativa bàsica que regula els establiments comercials.

• Identifica la normativa específica del municipi/barri que regula l’activitat-
comercial.

• Identifica la normativa aplicable segons la tipologia de comerç.

• Determina els tràmits i requisits que s’han de complir per a l’obertura d’un
establiment comercial.

2. Reconeix les diferents tipologies d’establiments comercials i d’associacionisme
comercial atenent a les variables de l’entorn.

• Classifica els diferents tipus d’establiments comercials.

• Identifica les variables internes i externes que estimulen la implantació d’un
determinat tipus d’establiment comercial.

• Explicita els avantatges i inconvenients dels diferents tipus d’establiments
comercials.

• Identifica les diferents formes d’associacionisme comercial.

• Identifica les variables internes i externes que estimulen la creació d’una
determinada forma d’associació comercial.

• Explicita els avantatges i inconvenients dels diferents tipus de comerç
associat.

3. Organitza sistemes d’informació comercial, recollint i analitzant les dades
disponibles i transformant-les en informació (Business Intelligence).

• Determina les dades a recollir sobre els gustos, preferències i/o requeri-
ments del client.

• Estableix sistemes informatitzats de recollida de dades amb relació a vendes
, clients, clients potencials i els seus interessos, competència, serveis, entre
d’altres.
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• Processa informació per a la presa de decisions respecte a estratègies i
accions comercials.

• Analitza la informació comercial aplicant tècniques adequades.

• Proposa accions o estratègies comercials en base a anàlisis de dades.

• Aplica tècniques de control de productes i gestió de comandes garantint el
subministrament i evitant ruptures d’estocs.
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1. Normativa comercial

Al llarg de la història, totes les societats organitzades han necessitat disposar d’un
conjunt de normes, escrites o no, que regulessin la convivència entre els éssers
humans. D’aquesta manera sorgeix el dret.

El dret és l’ordenament jurídic que s’expressa normativament i es basa en el
principi de justícia, és a dir, el conjunt de normes que regeixen una societat
per regular la conducta de les persones i resoldre els conflictes que puguin
sorgir. L’ordenament jurídic és el conjunt de normes jurídiques d’un estat.

En els estats descentralitzats políticament (federals, regionals o autonòmics) coe-
xisteixen diferents ordenaments de cadascun dels centres de producció normativa
(ordenament estatal, ordenament autonòmic, etc.).

El principi de legalitat estableix que qualsevol dels òrgans jurídics de l’Estat ha
d’estar sotmès a l’ordenament jurídic vigent per evitar l’arbitrarisme administratiu
i judicial. Aquest és un dels objectius polítics de l’estat de dret i es fonamenta en
la teoria clàssica de la divisió de poders.

L’estat de dret es caracteritza per una estricta separació entre les funcions de
creació i aplicació de les normes. Així, els tres poders (legislatiu, executiu i
judicial) porten a terme les seves funcions de manera independent.

Elpoder legislatiu és el dret i la potestat per legislar, és a dir, per establir les lleis.
A l’Estat espanyol, el poder legislatiu recau en les Corts Generals, una assemblea
bicameral composta pel Congrés dels Diputats i el Senat.

El poder executiu es refereix a l’execució de les lleis, és a dir, a la capacitat
d’executar o portar a la pràctica les lleis, les ordres i els acords. A l’Estat espanyol,
el poder executiu recau sobre el Consell de Ministres, que està encapçalat pel
president del Govern.

El poder judicial és l’administració de justícia, és a dir, la potestat d’aplicar les
lleis i les sancions que corresponguin a qui no les compleixi. A l’Estat espanyol,
el poder judicial recau sobre el conjunt de jutjats i tribunals, dels quals el Consell
General del Poder Judicial és el màxim representant.

A l’estat de les autonomies, com és el cas de l’Estat espanyol, els parlaments
autonòmics també tenen la capacitat de legislar. Així doncs, el Parlament de
Catalunya pot legislar respecte a les matèries que l’Estatut d’Autonomia, d’acord
amb la Constitució, estableix com a competències exclusives de la Generalitat, i
també respecte a les matèries sobre les quals té competències compartides.
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Les fonts del dret són
l’origen de les normes.

Principi de jerarquia
normativa

Segons el principi de jerarquia
normativa, les normes de rang
inferior no poden contradir ni

vulnerar allò que està establert
en una norma de rang superior,
que sempre preval. Una norma

posterior deroga una norma
anterior del mateix rang. Una

llei especial preval davant d’una
llei general, ja que s’entén que si

existeix una llei especial, és
perquè el poder legislatiu ha

volgut regular més detalladament
una determinada matèria.

1.1 Fonts del dret del comerç

Històricament, el dret civil ha regulat les fonts del dret, ja que es va configurar
com a dret comú a tot l’ordenament jurídic i encara ho segueix essent, segons
l’art. 111.4 del Codi civil de Catalunya (CCCat) i l’art. 4.3 del Codi civil espanyol
(CCE).

El dret civil té la vocació de regular l’aplicació i l’efecte de les normes; per tant,
és essencial per determinar quines són les fonts del dret o de l’ordenament jurídic.

Les fonts del dret són el conjunt d’actes productors de dret en un determinat
ordenament jurídic. Des d’un punt de vista formal, les fonts estan recollides
i ordenades jeràrquicament a la Constitució espanyola (CE), on es reconeix
el principi de jerarquia normativa (art. 9.3).

Al nostre ordenament jurídic, les fonts del dret es poden classificar en directes o
indirectes, tal com es mostra a la taula 3.1.

Taula 1.1. Fonts del dret

Fonts directes Fonts indirectes

Llei Tractats internacionals

Costum Jurisprudència

Principis generals del dret

Les fonts directes són: la llei, el costum i els principis generals del dret:

• Llei. És el conjunt de normes i disposicions dictades per l’autoritat
competent. A l’Estat espanyol, les Corts Generals (Congrés i Senat) tenen la
potestat d’elaborar lleis. Les comunitats autònomes també tenen la potestat
d’elaborar lleis dins del seu àmbit territorial i sobre les matèries de la seva
competència.

• Costum. Des del punt de vista jurídic, el costum és la norma de conducta
sorgida de la reiterada i constant pràctica social, considerada com a obliga-
tòria per la comunitat. Els costums només s’apliquen quan no hi ha una llei
i sempre que no siguin contraris a la moralitat i a l’ordre públic.

• Principis generals del dret. Són les idees i els fonaments que, encara que
no estiguin escrits, constitueixen la base de l’ordenament jurídic i inspiren
l’elaboració de les lleis. Es poden aplicar quan no hi ha una llei o un costum
i es fonamenten en criteris d’ètica, d’equitat, de lògica, de sentit comú i de
justícia.

Les fonts indirectes són: els tractats internacionals i la jurisprudència.

• Tractats internacionals. Són acords que regeixen el dret internacional,
establerts entre l’Estat espanyol i altres estats o organismes internacionals.
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També s’anomenen convenis, acords, convencions, protocols, etc. A l’Estat
espanyol, els tractats internacionals tenen rang de llei i estan sotmesos a
la Constitució; per tant, qualsevol tractat que contradigui la Constitució
exigeix la prèvia modificació constitucional.

• Jurisprudència. Són els criteris que de manera reiterada manifesta el
Tribunal Suprem en les seves sentències. Perquè hi hagi jurisprudència no
n’hi ha prou amb una sola sentència del Tribunal Suprem, sinó que calen
reiterades resolucions d’idèntica índole. La jurisprudència és una pauta
d’interpretació en les actuacions dels jutges i tribunals inferiors, que han
de vetllar perquè les seves sentències no siguin contradictòries a les del més
alt tribunal.

La Constitució espanyola (CE) de 1978 és la norma suprema de
l’ordenament jurídic espanyol, a la qual estan subjectes els poders públics
i els ciutadans. Va entrar en vigor a finals de l’any 1978, després que
fou ratificada en referèndum el 6 de desembre, sancionada pel rei el 27 de
desembre i publicada al BOE el 29 de desembre de 1978.

La promulgació de la Constitució va suposar la culminació de la transició a la
democràcia i l’establiment de la jerarquia normativa a l’Estat espanyol que figura
a la taula 3.2.

Taula 1.2. Jerarquia normativa establerta a la CE de 1978

Constitució

Normativa comunitària (reglaments i directives comunitàries)

Tractats internacionals (convenis ratificats per l’Estat espanyol)

Lleis (emanades de les Corts Generals) Lleis orgàniques
Lleis ordinàries

Normes amb rang de llei (emanades del poder executiu, el Govern) Reials decrets llei
Reials decrets legislatius

Reglaments Reials decrets
Ordres de les comissions delegades del Govern
Ordres ministerials
Circulars, instruccions, etc., d’autoritats inferiors

El dret mercantil s’encarrega d’estructurar l’organització comercial i de fixar la
normativa jurídica vinculada als empresaris, és a dir, als subjectes que desenvolu-
pen activitats comercials o empresarials, i als actes de comerç.

El dret mercantil o dret del comerç és el conjunt de normes jurídiques
relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de
comerç i a les relacions jurídiques derivades de la seva realització. És la
branca del dret que regula l’exercici del comerç.

En la majoria d’ordenaments jurídics, una relació es considera comercial i, per
tant, subjecta al dret mercantil, si és un acte de comerç.

El BOE (Butlletí Oficial de
l’Estat) és el diari oficial de
l’Estat espanyol, on es
publiquen les lleis, les
disposicions i els actes
d’inserció obligatòria.
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Els actes de comerç són aquells que es duen a terme amb la intenció d’obtenir un
benefici o una utilitat, encara que el subjecte que el realitza no tingui la condició
de comerciant o d’empresari.

Mentre que el dret civil s’erigeix com a dret comú, el dret mercantil és una branca
del dret privat que té per objecte general la regulació de l’estatut del comerciant
(avui diríem empresari) i de les institucions i relacions específicament derivades
del desenvolupament d’activitats de caràcter mercantil.

A l’Estat espanyol, el document principal en matèria de dret mercantil és el Codi
de comerç (Cco), vigent des de l’any 1885. Es compon de quatre llibres que
tracten les matèries següents: comerciants i comerç en general, contractes de
comerç, comerciant marítim i suspensió de pagaments, fallides i prescripcions.

1.2 Regulació del comerç interior

Quan es parla de comerç se sol distingir entre l’activitat comercial que es desen-
volupa dins dels límits territorials d’un Estat, el comerç interior, i les transaccions
que traspassen les fronteres polítiques dels estats, és a dir, el comerç exterior.

El comerç interior està format pel conjunt d’intercanvis que es realitzen
dins de les fronteres polítiques d’un estat.

Tanmateix, una part dels béns i serveis que adquireixen els individus residents en
un país són produïts a l’estranger; en aquest cas, diem que consumeixen productes
i serveis importats. En canvi, quan les empreses d’un país venen part de la seva
producció a l’estranger, diem que exporten. Aquest tipus de transaccions entre
països és el que es coneix com a comerç exterior o comerç internacional.

En la regulació del comerç interior es poden distingir dues filosofies o dos
corrents d’opinió, que es poden qualificar d’intervencionista i de liberal. En
la filosofia intervencionista, portada al seu extrem, es considera que els poders
públics han d’establir una normativa detallada de l’activitat comercial per tal que
s’asseguri el compliment correcte de les tasques de mediació entre la producció
i el consum. En canvi, el corrent liberal o no intervencionista proclama que s’ha
de prescindir de la regulació perquè és millor deixar que l’activitat comercial es
desenvolupi en plena llibertat. Però en la realitat aquesta qüestió és més complexa
i té molts matisos, la qual cosa suposa que és perfectament possible disposar d’una
regulació detallada en alguns àmbits concrets de l’activitat comercial i, al mateix
temps, la desregulació d’altres àmbits.

Liberalisme o intervencionisme

En el context de la normativa estatal, el Reial decret llei 2/1985, sobre mesures de la política
econòmica (conegut com a «Decret Boyer»), establia la més absoluta llibertat en matèria
d’horaris comercials. Posteriorment, el Reial decret llei 22/1993, de regulació d’horaris
comercials, va suposar una nova etapa en què la filosofia intervencionista s’imposa i anul·la
la llibertat d’horaris comercials que permetia la normativa anterior. Actualment, la regulació
d’horaris comercials és una qüestió controvertida que va sorgint periòdicament.
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Malgrat tot, les tensions entre regulació i desregulació se circumscriuen, bàsica-
ment, a la regulació administrativa del comerç, sobretot en el sector del comerç
detallista, i no té tant impacte en els aspectes de la regulació civil i mercantil de
l’activitat comercial que, generalment, s’assumeixen com a necessaris.

A l’Estat espanyol, la complexitat del marc normatiu en matèria de comerç interior
encara pren més força, perquè les comunitats autònomes han assumit aquesta
competència en exclusiva. Per tant, legislació autonòmica és essencial en aquest
sector.

L’única referència expressa al comerç interior que hi ha a la Constitució espanyola
és a l’article 51.

Constitució espanyola (CE)

Article 51

• Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i dels usuaris, i en protegiran amb
procediments eficaços la seguretat, la salut, i els legítims interessos econòmics.

• Els poders públics promouran la informació i l’educació dels consumidors i dels usuaris, en
fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los, en la
forma que la llei estableixi.

• Dins el marc el qual disposen els apartats anteriors, la llei regularà el comerç interior i el règim
d’autorització de productes comercials.

D’aquest article de la Constitució es dedueix la necessitat que la regulació del
comerç interior es porti a terme mitjançant normes amb rang de llei formal, però
no aclareix qui és el titular de les competències a qui correspon dictar aquesta
regulació.

A l’article 148 de la CE, que enumera les matèries sobre les quals les comunitats
autònomes varen poder assumir competències en els seus orígens, només es
fa referència a les fires interiors, que pot considerar-se una matèria inclosa en
el concepte més ampli de comerç interior. D’altra banda, a l’article 149.1
s’enumeren les competències reservades amb exclusivitat a l’Estat i, malgrat que
no hi consta el comerç interior, sí que hi apareixen les que es refereixen al comerç
exterior d’armes i explosius. Això ha permès que les comunitats autònomes
hagin assumit la competència exclusiva en matèria de comerç interior, tot i que
inicialment amb graus d’intensitat diferents segons la comunitat.

1.3 Competències en matèria de comerç

Segons l’article 121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) de 2006,
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i
fires, que inclou la regulació de l’activitat firal no internacional i l’ordenació
administrativa de l’activitat comercial.
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Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)

Article 121. Comerç i fires

• Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i fires, que inclou la
regulació de l’activitat firal no internacional i l’ordenació administrativa de l’activitat comercial,
la qual alhora inclou en tot cas:

– La determinació de les condicions administratives per exercir-la i dels llocs i els
establiments on s’acompleixi i l’ordenació administrativa del comerç electrònic o del
comerç per qualsevol altre mitjà.

– La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les formes de
prestació de l’activitat comercial, i també de les vendes promocionals i de la venda
a pèrdua.

– La regulació dels horaris comercials, respectant en l’exercici d’aquesta competència el
principi constitucional d’unitat de mercat.

– La classificació i la planificació territorial dels equipaments comercials i la regulació
dels requisits i del règim d’instal·lació, ampliació i canvi d’activitat dels establiments.

– L’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat relacionats amb
l’activitat comercial.

– L’adopció de mesures de policia administrativa amb relació a la disciplina de mercat.

• Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de fires internacionals
celebrades a Catalunya, que inclou en tot cas:

– L’activitat d’autorització i declaració de la fira internacional.

– La promoció, la gestió i la coordinació.

– L’activitat inspectora, l’avaluació i la rendició de comptes.

– L’establiment de la reglamentació interna.

– El nomenament d’un delegat o delegada en els òrgans de direcció de cada fira.

• La Generalitat col·labora amb l’Estat en l’establiment del calendari de fires internacionals.

L’Estatut d’Autonomia Catalunya, en el seu l’article 121.1, atribueix a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç, incloent-
hi la determinació de les condicions administratives per a l’exercici de
l’activitat comercial i, entre altres qüestions, la classificació i la planificació
territorial dels equipaments comercials, la regulació dels requisits i del règim
d’instal·lació, ampliació i canvi d’activitat dels establiments i l’adopció de
mesures de policia administrativa en relació amb la disciplina del mercat.

1.3.1 Legislació estatal

Des de la Constitució fins a l’entrada en vigor de la Llei d’ordenació del comerç
detallista, l’any 1996, l’activitat comercial a l’Estat espanyol es va desenvolupar
sense cap altre tipus de regulacions específiques d’àmbit estatal, només les
contingudes en el Codi civil i el Codi de comerç. No obstant això, algunes
lleis anteriors a la d’ordenació del comerç detallista de 1996 ja varen suposar la
prohibició i la repressió de pràctiques restrictives i de la competència deslleial, la
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defensa genèrica dels consumidors, reglamentacions tecnicosanitàries, normes de
qualitat, etc.

D’altra banda, l’any 1986, amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica
Europea (CEE), actualment la Unió Europea (UE), s’inicia un procés obligatori
de transposició al dret intern d’algunes normes comunitàries, és a dir, l’adaptació
de la normativa espanyola a les directrius europees que no és exclusiu de l’àmbit
del comerç.

La Llei 7/1996, d’ordenació del comerç detallista, i la Llei orgànica 2/1996,
complementària de l’anterior i relativa als horaris comercials (actualment modifi-
cada per una llei posterior), donaven compliment al mandat de l’article 51 de la
Constitució, a la necessitat de cobrir el buit legal que hi havia en moltes pràctiques
comercials habituals, que no disposaven de cap mínima regulació d’àmbit estatal
i posaven fi a la dispersió normativa que hi havia fins a aquell moment.

Aquesta primera normativa específica d’ordenació del comerç detallista és una
llei complexa, que barreja preceptes de la legislació civil i mercantil, previstos als
articles 149.1.6 i 149.1.8 de la Constitució, referents a competències exclusives de
l’Estat. Això suposa que aquesta normativa és d’aplicació general i directa a tot el
territori de l’Estat espanyol; per tant, constitueixen la normativa bàsica a partir
de la qual poden legislar les comunitats autònomes i que cal aplicar quan no hi
ha legislació específica de les comunitats autònomes.

La Llei 7/1996, d’ordenació del comerç detallista, és la normativa vigent en
aquesta matèria; ha estat desenvolupada per altres normes de rang inferior, com
ara el Reial decret 367/2005 i la Llei 1/2004 d’horaris comercials, i constitueix el
marc normatiu de referència per a totes les comunitats autònomes.

1.3.2 Legislació autonòmica

Inicialment, la majoria de les comunitats autònomes només tenia competències
executives de la legislació de l’Estat, però amb els diferents processos de reformes
estatutàries pràcticament la totalitat de les comunitats autònomes ha assumit les
competències sobre el comerç interior.

La tendència general de les normes autonòmiques sobre el comerç interior és inter-
venir en l’activitat comercial i regular diverses qüestions, especialment l’obertura
de grans establiments comercials en el seu territori i els horaris comercials.

Sovint, la legislació autonòmica provoca conflictes d’inconstitucionalitat, ja que
es tracta de matèries que repercuteixen en altres competències estatals (legislació
civil o mercantil, ordenació general de l’economia o la unitat del mercat nacional).

Les normatives autonòmiques relacionades amb el comerç interior són:

• País Basc: Llei 7/1994, de l’activitat comercial.

• Catalunya: Decret Legislatiu 1/1993, sobre comerç interior, pel qual



Polítiques de màrqueting 16 Organització comercial

s’aprova el Text refós dels preceptes de la Llei 1/1983 i la Llei 23/1991,
i Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials.

• Galícia: Llei 13/2010, del comerç interior de Galícia.

• Andalusia: Decret legislatiu 1/2012, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei del comerç interior d’Andalusia.

• Principat d’Astúries: Llei 9/2010, de comerç interior.

• Cantàbria: Llei 1/2002, del comerç de Cantàbria.

• La Rioja: Llei 3/2005, d’ordenació de l’activitat comercial i les activitats
firals en la comunitat autònoma de La Rioja.

• Regió de Múrcia: Llei 11/2006, sobre el règim del comerç detallista i el
pla d’equipaments comercials de la Regió de Múrcia.

• Comunitat Valenciana: Llei 3/2011, de comerç de la Comunitat Valenci-
ana.

• Aragó: Llei 4/2015, de comerç d’Aragó.

• Castella-la Manxa: Llei 2/2010, de comerç de Castella-la Manxa.

• Canàries: Decret legislatiu 1/2012, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’ordenació de l’activitat comercial a Canàries i reguladora de la llicència
comercial.

• Comunitat Foral de Navarra: Llei foral 17/2001, reguladora del comerç
a Navarra.

• Extremadura: Llei 3/2002, de comerç de la comunitat autònoma d’Extre-
madura.

• Illes Balears: Llei 11/2014, de comerç de les Illes Balears.

• Comunitat de Madrid: Llei 16/1999, de comerç interior de la Comunitat
de Madrid.

• Castella i Lleó: Decret legislatiu 2/2014, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei del comerç de Castella i Lleó.

La tendència general de les normes autonòmiques sobre el comerç interior és inter-
venir en l’activitat comercial i regular diverses qüestions, especialment l’obertura
de grans establiments comercials en el seu territori i els horaris comercials.

En definitiva, no es pot parlar d’un únic marc normatiu, sinó d’una pluralitat de
règims comercials. Aquesta pluralitat suposa una gran diversitat i heterogeneïtat,
que té defensors i detractors. D’una banda, es considera que cal atendre les
peculiaritats de l’activitat comercial que s’exerceix a cada territori, i, de l’altra,
es critica per no disposar d’un marc uniforme que permeti aconseguir la unitat i
l’eficiència del mercat.
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Amb l’objectiu de facilitar la recerca de normativa estatal i autonòmica, el BOE
(Butlletí Oficial de l’Estat) posa a disposició del públic els codis electrònics.
Aquests codis són una recopilació de les principals normes vigents de l’orde-
nament jurídic, agrupades per les diferents branques del dret i permanentment
actualitzats.

Dins del dret mercantil, i en l’àmbit del comerç, es poden consular els codis
electrònics següents:

• Codi de comerç interior

• Codi de comerç i legislació complementària

Cada codi electrònic està disponible per a la seva descàrrega gratuïta en els formats
electrònics PDF i ePUB, per facilitar l’emmagatzematge i la lectura en diferents
dispositius.

Codis electrònics del BOE

1.3.3 Legislació local

L’Administració local és l’encarregada de desenvolupar la normativa que s’aplica
en el seu àmbit territorial.

Genèricament, quan es parla d’administracions o de governs locals hem d’enten-
dre que ens referim al conjunt d’ens de l’Administració pública que formen part
del nivell de govern local. Per tant, aquest concepte engloba tant els ajuntaments
com totes les formes d’organització supramunicipals previstes a la Constitució
i a l’Estatut: províncies, comarques, mancomunitats, entitats metropolitanes i,
possiblement en el futur, també parlarem de les vegueries en el cas de Catalunya.

Les disposicions de les entitats locals s’anomenen ordenances, reglaments, edictes
o bans. Aquestes disposicions són de caràcter reglamentari i sempre estan
subjectes al principi de jerarquia normativa, és a dir, no poden contravenir al que
es disposa en una norma de rang superior.

Les ordenances municipals són les disposicions de caràcter general
aprovades per un ajuntament, amb la finalitat d’ordenació social, en
l’exercici de la seva autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries.

Les ordenances municipals es caracteritzen per estar subordinades a lleis de rang
superior. La seva etimologia prové de la paraula ordre i es refereix a un mandat
emès per qui té la potestat d’exigir-ne el compliment. Les ordenances municipals
són dictades pels ajuntaments o per la seva màxima autoritat, l’alcalde, per a la
gestió del municipi.

Una de les competències que l’article 66 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya reconeix als municipis és «els abastaments, els escorxadors, les fires,

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=097_Codigo_de_Comercio__Interior&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=035_Codigo_de_Comercio_y_legislacion_complementaria&modo=1
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els mercats i la defensa d’usuaris i de consumidors». D’altra banda, a l’article 84
de l’Estatut es reconeix com a competències locals, entre d’altres, la regulació de
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques.

Tenint en compte les competències atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’Adminis-
tració local, són diverses les normatives d’àmbit local, relacionades amb l’activitat
comercial, que podem trobar a diferents municipis. Per exemple, ordenances i
reglaments relacionats amb:

• Activitats i establiments de concurrència pública.

• Funcionament de mercats municipals.

• Establiments, activitats comercials i serveis.

• Establiments i centres de comerç alimentari.

• Establiments de venda d’articles de pirotècnia.

• Venda no sedentària o ambulant.

• Etc.

Òbviament, cada municipi té les seves pròpies ordenances i reglaments; per tant,
cal dirigir-se a l’ajuntament corresponent per consultar-los, tot i que actualment
la majoria estan disponibles a través d’Internet.

1.4 Organismes relacionats amb el comerç

En l’àmbit de l’Administració pública hi ha diversos organismes que tenen una
relació directa amb els establiments comercials, ja que la seva missió i les seves
funcions es dirigeixen especialment a aquest sector.

1.4.1 Departament d’Empresa i Ocupació

El Departament d’Empresa i Ocupació és l’òrgan del govern de la Generalitat
de Catalunya a través del qual s’exerceixen, entre d’altres, les competències en
matèria de comerç i consum.

La Secció de Comerç i Turisme, que depèn de la Secretaria General d’Empresa
i Ocupació, té atribuïdes les funcions següents:

• Dur a terme la tramitació d’expedients en matèria d’ordenació i foment
del comerç i equipaments comercials i d’establiments, empreses i activitats
turístiques, i la proposta de resolució, si escau.
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• Donar assistència tècnica per a la promoció del comerç i dels serveis i les
activitats turístiques.

• Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del turisme.

• Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del comerç, i tramitar
denúncies i reclamacions en aquest àmbit.

• Fer el control i el seguiment de la inspecció i el procediment sancionador
en l’àmbit del comerç i el turisme.

• Gestionar l’execució dels programes formatius en matèria de comerç i
distribució, sense perjudici de les competències del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).

• Coordinar i supervisar el funcionament de les oficines de turisme del
departament en l’àmbit territorial dels serveis.

• Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels
seus superiors jeràrquics.

Depenen del Departament d’Empresa i Ocupació les principals entitats relacio-
nades amb el comerç i el consum a Catalunya: Consorci de Comerç, Artesania
i Moda (CCAM), Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ) i Agència
Catalana del Consum (ACC).

1.4.2 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAMC)

Logotip del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAMC)
aglutina en una entitat especialitzada la gestió de les polítiques en matèria
de promoció de comerç, artesania i moda de Catalunya. Està integrat per
la Generalitat i pel Consell General de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Catalunya.

Depèn del departament de la Generalitat de Catalunya al qual corresponen les
competències en matèria de comerç i té com a finalitat general la promoció i
l’impuls del sector comercial i artesanal i el suport a la moda catalana, amb
l’objectiu de fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors en l’àmbit
nacional i internacional. La presència del sector empresarial i la resta d’agents
socials i econòmics vinculats amb els àmbits del comerç, l’artesania i la moda
tenen veu en el consorci a través dels seus òrgans de participació.

Les funcions del CCAM en l’àmbit del comerç són:

• Impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç i els serveis
a Catalunya, tot afavorint l’ús de les eines que aporten les noves tecnologies
i la societat del coneixement en el sector comercial català.

Carta de serveis de la
CCAM

Podeu consultar la carta de
serveis de la CCAM a:
goo.gl/7vG9zf.

http://goo.gl/7vG9zf
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CIDEM

El Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarials
(CIDEM) es va crear l’any 1987

i va estar actiu fins l’any 2010,
quan es va fusionar amb

l’Agència de Suport a l’Empresa
Catalana (ACCIÓ). Aquest nou

organisme és l’encarregat
d’executar les polítiques

d’internacionalització que
desenvolupava el COPCA i les
d’innovació que desenvolupava

el CIDEM.

• Fomentar les relacions entre administracions i amb les entitats privades pel
que fa a la promoció comercial.

• Impulsar actuacions de millora per als diferents col·lectius de comerciants
orientades al creixement de les empreses que els integren.

• Fomentar la modernització i l’adaptació a l’entorn actual del detallista, tot
contribuint a la millora de la seva competitivitat.

• Impulsar la millora de l’entorn de competència pel que fa a infraestructures
logístiques, coneixement de la demanda, formació dels recursos humans i
totes aquelles accions orientades a la millora de la competitivitat del sector
comercial català.

• Promoure i desenvolupar iniciatives formatives orientades a la qualificació
i professionalització de l’activitat comercial i de serveis.

• Impulsar actuacions en matèria d’imatge, divulgació i comunicació del
sector comercial català.

• Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l’activitat firal.

• Fomentar la comercialització de productes agroalimentaris, en coordinació
amb el departament competent en la matèria.

• Fer anàlisi de les tendències del sector del comerç, del sector agroalimentari
i dels serveis i del seu mercat, i gestionar la informació i el coneixement del
sector.

1.4.3 Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ)

L’agència recull l’experiència i el coneixement de més de 20 anys de les tra-
jectòries del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i
del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) desenvolupant
programes i serveis de suport de l’empresa catalana. ACCIÓ està adscrita al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat
de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la
internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 36 oficines arreu
del món.

Logotip d’ACCIÓ

ACCIÓ es va crear per millorar el suport estratègic i potenciar la competitivitat
del teixit empresarial català davant dels nous reptes globals. El centre d’atenció
de l’agència és l’empresa i té l’objectiu d’apropar-se al màxim a la realitat
empresarial i a les seves necessitats per assistir les companyies en el seu procés de
diferenciació competitiva i de recerca contínua de noves oportunitats de negoci.
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Les actuacions d’ACCIÓ estan orientades cap a la conscienciació de les empreses
sobre els canvis de l’entorn i el suport en la seva transformació per tal que acon-
segueixin una posició d’avantatge vers el futur. Es considera que la diferenciació
i la competitivitat s’aconsegueixen, fonamentalment, a través de la innovació i la
internacionalització.

Els objectius d’ACCIÓ són:

• Incrementar la productivitat de l’empresa catalana i l’eficiència de la
innovació, la tecnologia i el talent.

• Millorar el posicionament dels productes i dels serveis de Catalunya als
mercats internacionals.

• Augmentar el nombre d’empreses i de productes catalans de caràcter
internacional.

La seu central d’ACCIÓ es troba a Barcelona, però hi ha sis delegacions a la resta
de Catalunya per reforçar la seva vocació de servei i proximitat a l’empresa.

A través de la xarxa de 36 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions de la
Generalitat de Catalunya, ajuda les empreses a aconseguir negoci en més de 90
mercats d’arreu del món.

A través d’ACCIÓ es dóna resposta a les necessitats de l’empresa, es treballa
per adaptar constantment les empreses a les noves realitats econòmiques i es
col·labora amb entitats empresarials per sumar sinergies i per aconseguir que
l’empresa catalana disposi d’un ventall més ampli d’instruments per créixer en
competitivitat.

1.4.4 Agència Catalana del Consum (ACC)

La Generalitat de Catalunya té assumida la competència exclusiva en matèria de
protecció dels drets dels consumidors i els usuaris en virtut de l’article 12.1.5 de
l’Estatut d’Autonomia. En l’exercici d’aquesta competència, el Parlament català
ha aprovat, al llarg de diferents legislatures, diverses lleis relacionades amb la
protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics de la població.

Logotip de l’Agència Catalana de
Consum

L’Agència Catalana del Consum (ACC) és un organisme autònom
administratiu adscrit al Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria de consum. Actua amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d’obrar per al
compliment dels seus objectius.

Els objectius de l’ACC són definir, planificar, impulsar i executar les polítiques de
la Generalitat en matèria de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris.

ACCIÓ

ACCIÓ té la seu central a
Barcelona i disposa de
delegacions que abasten tot el
territori català:

• Girona

• Tarragona

• Lleida

• Catalunya central

• Alt Penedès, Garraf i
Maresme

• Terres de l’Ebre
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Les cambres oficials de
comerç i indústria també
s’anomenen de comerç,
indústria i navegació als

llocs on tenen representació
d’interessos naviliers,

marítims i aeris.

Les competències assignades a l’ACC són totes les que corresponen a la Ge-
neralitat en matèria de consum en virtut de la Constitució espanyola (CE) i
l’Estatut d’Autonomia (EAC), especialment la informació, la formació, l’educació,
l’assessorament, la mediació, l’arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina
del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la
defensa dels drets de les persones en l’àmbit del consum. La seva missió és garantir
els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de
serveis.

Per assolir els seus objectius, les funcions que porta a terme l’ACC es poden
resumir en els següents punts:

• Informar les persones consumidores i les empreses sobre els seus drets i
deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los.

• Formar les persones consumidores, els empresaris i empresàries, els pro-
fessionals dels organismes públics de consum i de les associacions de
consumidors mitjançant xerrades, seminaris i cursos.

• Educar els infants i el jovent en el consum responsable.

• Actuar en la resolució dels conflictes que sorgeixen entre les empreses i les
persones consumidores a través de la mediació i de l’arbitratge.

• Millorar el funcionament del mercat de productes i serveis a través de la
regulació, el control i la inspecció, garantint la protecció dels drets de les
persones consumidores i la competitivitat de les empreses.

1.4.5 Cambres de comerç

Les corporacions de comerciants, industrials i naviliers tenen una llarga tradició a
Catalunya. Remuntant-se en la història, les cambres oficials de comerç, indústria
i navegació actuals són hereves d’aquelles entitats que van bastir la Llotja de
Mar, el Consolat de Mar i la Junta de Comerç. En tots els casos, aquestes
entitats han format part de la realitat institucional de Catalunya en el doble vessant
representatiu de les activitats econòmiques i de col·laboració amb l’Administració.

Les cambres de comerç són corporacions de dret públic i òrgans consultius
de les administracions públiques, amb les quals col·laboren, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i per
a l’exercici de les competències i les funcions que tenen atribuïdes legalment.
L’estructura i el funcionament intern de les cambres és democràtic i estan
subjectes a la tutela de l’Administració autonòmica, la Generalitat en l’àmbit
de Catalunya.

Correspon a les cambres la representació, el foment i la defensa dels interessos
generals del comerç, la indústria i la navegació, sense perjudici de la llibertat
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sindical i d’associació empresarial i de les actuacions d’altres organitzacions
socials que es constitueixin legalment.

Les cambres de comerç presten un ampli ventall de serveis a les empreses i poden
assumir altres competències que els deleguin o encomanin les administracions
públiques.

Les funcions de les cambres de comerç són:

• Proposar al Govern les mesures que considerin necessàries o convenients
per al foment i la defensa dels interessos generals que les cambres represen-
ten.

• Emetre informes sobre els projectes de normes elaborats pel Govern o l’Ad-
ministració de la Generalitat o per les entitats locals que afectin directament
els interessos generals del comerç, la indústria o la navegació.

• Assessorar les administracions públiques sobre les qüestions que afectin
els interessos generals que les cambres representen, emetre informes i ser
escoltades en el cas de propostes legislatives que afectin directament els
seus interessos generals.

• Portar un cens públic de les empreses i els establiments del seu àmbit
territorial.

• Gestionar els serveis públics i les infraestructures i exercir les altres funci-
ons administratives que les administracions públiques els encarreguin que
siguin compatibles amb la seva naturalesa i finalitats.

• Tramitar els programes d’ajuts públics a les empreses i gestionar els serveis
públics relacionats.

• Fer accions de promoció comercial i turística per afavorir la internacionalit-
zació i fomentar les exportacions de les empreses catalanes.

• Col·laborar amb les administracions educatives en la gestió de la formació
pràctica en centres de treball i empreses inclosa en els ensenyaments de
formació professional reglada.

• Col·laborar en els programes de formació permanent establerts per les
empreses, pels centres docents públics o privats i per les administracions
públiques competents.

• Col·laborar amb l’Administració competent participant en la realització
d’estudis, treballs i accions que es duguin a terme sobre l’ordenació del
territori, els transports i les comunicacions i la localització industrial,
comercial i turística, i també en l’estudi de les necessitats de tècnics de
formació professional que té el món empresarial.

• Elaborar estadístiques del comerç, la indústria, la navegació i el turisme, i
elaborar les enquestes d’avaluació i els estudis que calguin per conèixer la
situació i les necessitats dels diferents sectors.
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Les vegueries són la divisió
territorial adoptada per la
Generalitat de Catalunya

per a l’organització territorial
dels seus serveis, i les

demarcacions veguerials
determinen l’àmbit de divisió

territorial.

Serveis que ofereixen

Per fer-vos una idea més clara
dels serveis que ofereixen les

cambres de comerç podeu
consultar, per exemple, el díptic

dels serveis que ofereix la
Cambra de Comerç de

Barcelona: goo.gl/dtZocx.

• Fomentar la normalització lingüística en l’àmbit del comerç, la indústria i
la navegació.

• Prestar serveis d’informació i assessorament empresarial.

• Dur a terme funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, o
sistemes alternatius, en els àmbits nacional i internacional, segons la
legislació vigent.

• Promoure, organitzar i dur a terme actuacions de promoció comercial de
productes, béns i serveis, de dinamització comercial i totes les actuacions
que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses catalanes.

• Fomentar la recerca aplicada a la millora i la competitivitat dels productes
industrials, al desplegament de sistemes de distribució innovadors i al
desenvolupament del sector de serveis.

• Cooperar en el desenvolupament del tràfic mercantil sota el principi del
respecte a la concurrència lliure, lleial i amb bona fe.

• Informar dels usos mercantils del seu àmbit territorial i emetre les certifica-
cions corresponents.

• Representar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació
davant dels òrgans administratius o els organismes públics.

• Dur a terme totes aquelles activitats i actuacions que contribueixin a la
defensa, el foment o el desenvolupament del comerç, la indústria i la
navegació.

• Dur a terme totes les actuacions de suport tècnic necessàries per al compli-
ment de les seves finalitats.

• Aquelles altres que l’ordenament jurídic vigent els atorgui.

A Catalunya hi ha una cambra de comerç a cadascuna de les demarcacions
veguerials: Barcelona, Catalunya central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre. Dins l’àmbit territorial de cada demarcació hi pot haver altres
cambres; per exemple, a Girona, a part de la Cambra de Comerç, hi ha les Cambra
de Comerç de Palamós i la de Sant Feliu de Guíxols. Totes aquestes cambres
depenen directament del Consell General de Cambres de Catalunya. D’altra
banda, alguna de les cambres disposa de delegacions dins de la seva demarcació;
per exemple, la Cambra de Comerç de Barcelona té delegacions a l’Alt Penedès
(Vilafranca del Penedès), a l’Anoia (Igualada) i al Baix Llobregat (Sant Feliu de
Llobregat), entre d’altres.

El Consell General de Cambres de Catalunya és un ens consultiu i de
col·laboració amb la Generalitat i amb les altres institucions autonòmiques,
integrat per totes les cambres de Catalunya. Els òrgans de govern del Consell
General de Cambres són el Ple, el Comitè Executiu i el president o la presidenta.

A la taula 1.3 hi ha la distribució de cambres de comerç a Catalunya segons la
demarcació veguerial que els correspon.

http://goo.gl/dtZocx
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Taula 1.3. Cambres de Comerç de Catalunya Demarcació veguerial Cambres de comerç

Barcelona Barcelona

Sabadell

Terrassa

Catalunya central Manresa

Girona Girona

Palamós

Sant Feliu de Guíxols

Lleida Lleida

Tàrrega

Camp de Tarragona Tarragona

Reus

Valls

Terres de l’Ebre Tortosa

Logotip del Consell General de
Cambres de Catalunya

De les funcions del Consell General de Cambres destaquen la de representar
el conjunt de les cambres de Catalunya davant les administracions públiques i
coordinar i impulsar el conjunt de les cambres en l’exercici de les competències
que tenen atribuïdes.

1.5 Normatives específiques

Més enllà de desenvolupar a fons les normatives específiques, l’objectiu d’aquest
apartat és proporcionar unes referències bàsiques sobre les principals normatives
en l’àmbit del comerç, ja que es poden anar modificant i, per tant, convé estar
pendent de la seva actualització.

1.5.1 Ordenació d’equipaments comercials

El Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials té per objecte regular l’ordenació dels equipaments comercials a
Catalunya i simplificar-ne els procediments administratius.

Aquest Decret llei afecta tots els establiments comercials que es defineixen,
com ara els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o
sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si es fan de
manera continuada, periòdica o ocasional, o independentment que es facin amb
la intervenció de personal o amb mitjans automàtics. Queden fora de l’àmbit
d’aplicació de la llei els mercats de venda no sedentària.

Segons el Decret llei, els establiments comercials estan subjectes als règims
d’intervenció, segons la seva superfície i ubicació, següents:
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Equipaments comercials

Trobareu més informació sobre
equipaments comercials al web:

goo.gl/g2YC0a.

Guia d’horaris comercials

Podeu consultar la guia pràctica
d’horaris comercials a Catalunya

al web: goo.gl/Jfrd6e.

• Règim de comunicació prèvia. Segons els articles 17 i 18 del Decret llei,
la comunicació s’entén com a feta amb la comunicació ambiental i, per tant,
no són necessàries dues comunicacions.

• Règim de llicència comercial. D’acord amb els articles 19, 20 i 21 del
Decret llei, la llicència s’ha de sol·licitar al departament de la Generalitat
competent en matèria de comerç.

• Declaració responsable. Segons l’article 18 del Decret llei, els grans
establiments comercials, amb una superfície entre 1.300 i 2.500 metres qua-
drats, han de presentar la declaració responsable prèvia a l’Administració
local, que la trametrà a l’organisme competent en matèria de comerç de la
Generalitat de Catalunya.

Altres aspectes que regula el Decret llei són:

• Definició i classificació dels diferents tipus d’establiments comercials.

• Delimitació de les trames urbanes on es poden ubicar els establiments
comercials.

• Localització i ordenació de l’ús comercial.

• Incorporació de la localització comercial al planejament urbanístic dels
municipis.

• Intervenció administrativa en la materialització de l’ús comercial.

• Procediments de tramitació de comunicacions i llicències.

• Règim jurídic de les resolucions d’atorgament de la llicència comercial.

• Control, inspecció, infraccions i sancions.

1.5.2 Horaris comercials

La Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció vol preservar el model comercial català,
el dret dels treballadors autònoms i assalariats del comerç a la conciliació de la
vida laboral i familiar, i el dret dels ciutadans a disposar d’una oferta diversificada
en un entorn de proximitat.

El títol I de la Llei 3/2014, que conté els articles de l’1 al 14, estableix la regulació
de l’horari comercial general i els supòsits d’exclusió d’aquest horari. També
regula els criteris i el procediment per a la determinació d’un municipi com a zona
turística. Finalment, estableix la tipificació de les infraccions relatives al règim
d’horaris comercials, la graduació de les sancions i els òrgans que han d’exercir
la potestat sancionadora, que en funció de la gravetat correspon als ajuntaments o
al Govern.

http://goo.gl/g2YC0a
http://goo.gl/Jfrd6e
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Segons la llei d’horaris, els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries,
entre les 7.00 h i les 22.00 h, amb l’obligació de tancar diumenges i festius i avançar
l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre. Dins d’aquests
límits, els comerciants poden fixar lliurement la distribució del seu horari diari
d’obertura. D’altra banda, a Catalunya el comerç en general pot obrir un màxim
de 8 diumenges o festius l’any, d’acord amb el calendari que fixa la Generalitat,
més dos festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

1.5.3 Vendes especials

El títol II de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures
per a determinades activitats de promoció, que conté els articles 15 i 16, està
dedicat a les mesures en matèria d’activitats de promoció. Aquesta normativa
estableix la regulació de la venda d’excedents de producció o de temporada i
la regulació de la venda en rebaixes, amb l’objectiu de fer compatibles aquestes
activitats de promoció comercial amb els drets dels consumidors, que cal protegir.

Les vendes especials són els tipus de venda a preus més baixos que els
habituals, que tenen una regulació específica i que només es poden dur a
terme sota unes determinades condicions. Són les rebaixes, les liquidacions
i la venda de saldos.

Només en les vendes en règim de venda de saldos i liquidacions és permesa la
venda sota preu de cost.

Venda en liquidació

La venda en liquidació és la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de
determinades existències de productes que, anunciada amb aquesta denominació
o una altra d’equivalent, es produeix com a conseqüència de l’execució d’una
decisió judicial o administrativa o es porta a terme pel comerciant o per l’adquirent
del negoci en algun dels casos següents:

• Cessament total o parcial de l’activitat comercial.

• Canvi o modificació substancial de l’orientació del negoci.

• Canvi de local o realització d’obres d’importància.

• Qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal
desenvolupament de l’activitat comercial.

S’entén per obres d’importància i/o situacions de força major aquelles que
inutilitzen temporalment una part important o la totalitat de la zona de vendes
del local.
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OGE

L’Oficina de Gestió
Empresarial (OGE) és

l’organisme que actua de punt
únic de tramitació per a les

empreses i que, a través de la
resolució immediata i la

simplificació dels tràmits, la
proximitat i les noves

tecnologies, dóna servei a
empresaris i professionals i els

facilita l’acompliment de les
seves obligacions davant

l’Administració. Podeu consultar
la xarxa d’oficines de l’OGE a:

http:
//goo.gl/n6VVDM.

Es pot efectuar liquidació sobre qualsevol tipus de producte sempre que es trobi
a l’estoc de l’establiment en el moment de presentar la comunicació a l’autoritat
competent.

En temporada de rebaixes també es poden fer vendes en liquidació, sempre que
s’ajustin estrictament als supòsits legals previstos per a aquest tipus de venda
especial.

La venda en liquidació ha de començar d’acord amb les especificacions contin-
gudes en la comunicació, amb relació a la causa que l’origina, i la seva durada
màxima serà d’un any.

Les condicions per a la venda en liquidació són:

• Que es produeixi alguna de les circumstàncies legalment establertes.

• Presentar la declaració responsable corresponent a qualsevol de les seus
de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), amb un mes d’antelació com
a mínim, perquè, si s’escau, es puguin efectuar les comprovacions prèvies
oportunes.

• No es pot publicitar la venda en liquidació amb una antelació superior a 8
dies.

• El comerciant ha d’exhibir, a l’establiment on s’efectuï la liquidació, una
còpia de la comunicació presentada a l’organisme competent en matèria de
comerç.

Venda en rebaixes

La venda en rebaixes consisteix a vendre articles a un preu inferior al fixat abans
i en el mateix establiment en què habitualment s’exerceix l’activitat comercial.

No es considera venda en rebaixes la d’aquells productes que no han estat a la
venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat, així com la dels productes
deteriorats o adquirits amb la finalitat de ser venuts a preu inferior a l’ordinari.

Per dur a terme la venda en rebaixes no cal cap autorització ni comunicació
a l’Administració, només cal complir estrictament les condicions previstes a la
normativa.

La venda en rebaixes és una pràctica comercial opcional que durant la temporada
de rebaixes es pot o no dur a terme, i amb la durada que s’estimi convenient
(màxim, dos mesos).

No es pot començar fent algun tipus de venda promocional i enllaçar-la amb la
venda en rebaixes o viceversa, especialment quan la venda promocional consistei-
xi, com és habitual, a vendre articles a preu inferior al seu preu ordinari, ja que
es considera ampliació de la venda en rebaixes més enllà dels períodes legalment
autoritzats.

http://goo.gl/n6VVDM
http://goo.gl/n6VVDM
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Les condicions per a la venda en rebaixes són:

• Només es pot dur a terme en les temporades legalment autoritzades, una a
l’hivern i una altra a l’estiu, amb una durada màxima de dos mesos.

• Les reduccions de preu han de consignar-se exhibint, al costat del preu
habitual, el preu rebaixat.

• Els productes han d’haver estat a la venda a la botiga abans de la temporada
de rebaixes.

Les temporades de rebaixes a Catalunya són:

• Hivern: els dies comercialment hàbils per a l’establiment, compresos entre
el 7 de gener i el 6 de març, incloent-hi ambdós.

• Estiu: els dies comercialment hàbils per a l’establiment, compresos entre
l’1 de juliol i el 31 d’agost, incloent-hi ambdós.

Venda de saldos

Es considera venda de saldos la d’aquells productes el valor del mercat dels quals
es trobi manifestament disminuït a causa del seu deteriorament, desperfecte, desús
o obsolescència i, per tant, s’ofereixin a un preu inferior a l’habitual, sense que
comportin risc ni engany per al consumidor.

La venda de saldos es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.

No hi ha limitació de temps per a la durada de la venda ocasional de saldos, i
depèn de quan s’exhaureixin els articles posats a la venda sota aquest règim de
venda especial.

La venda de saldos es pot dur a terme en temporada de rebaixes, sempre que
s’ajustin estrictament als supòsits legals previstos per a aquest tipus de venda
especial.

Les condicions per a la venda de saldos són:

• Que es tracti de productes en alguna de les circumstàncies legalment
establertes.

• Que els productes objecte de venda de saldos hagin estat inclosos a l’estoc
del venedor durant un període no inferior a sis mesos.

• Presentar a qualsevol de les oficines de l’OGE l’imprès de declaració
responsable corresponent, amb una antelació mínima de 7 dies.

• Informar i identificar de manera clara els productes venuts en règim de
saldos, indicant, quan es tracti de productes deteriorats, defectuosos o
desaparellats, aquesta circumstància de manera precisa i ostensible.
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Complir la normativa

En el web de l’Agrupament de
Botiguers i Comerciants de

Catalunya (ABC) hi trobareu
informació i recursos per

complir la normativa lingüística
en el comerç: goo.gl/BQMZ2v.

1.5.4 Normativa lingüística

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística determina, per a les
empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de
serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara
que tinguin els serveis organitzats des de fora, que:

• Han de poder atendre els clients tant si parlen en català com en castellà.

• Han de tenir els rètols fixos almenys en català.

• Han de tenir els documents d’oferta de serveis almenys en català.

• Les empreses que subscriuen amb els clients contractes d’adhesió, normats,
amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles
en exemplars separats, en català i en castellà.

Tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de
l’establiment, i tant si es tracta de rètols destinats als clients o usuaris com als
treballadors de l’establiment, han d’estar redactats almenys en català. Aquesta
obligació no inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la
legislació de la propietat industrial.

Els documents que ofereixen serveis, com ara els catàlegs i prospectes, les cartes
i els menús dels restaurants, els contractes d’adhesió, normats o amb clàusules
tipus o amb condicions generals, etc., han d’estar disponibles almenys en català.

Les empreses i els establiments comercials poden ser sancionats d’acord amb la
regulació establerta en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat
i de defensa dels consumidors i usuaris, i la Llei de política lingüística.

Quant a l’etiquetatge dels productes, la normativa permet etiquetar en català, en
castellà o en qualsevol altra llengua de la Unió Europea, i només obliga a redactar
les etiquetes en català a aquelles empreses que fabriquen productes catalans amb
denominació d’origen, denominació comarcal o denominació de qualitat, i també
a les que fabriquen productes artesanals que es distribueixen a Catalunya.

1.5.5 Indicació de preus

La indicació de preus està regulada pel Decret 73/2002, de 19 de febrer, sobre
la indicació de preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

Els punts essencials d’aquesta normativa són:

• Les mercaderies i els productes han de portar indicat el preu, amb cartells
o etiquetes visibles, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment

http://goo.gl/BQMZ2v
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comercial. La indicació del preu ha d’estar precedida per les sigles PVP
(preu de venda al públic), que inclou tots els impostos.

• En el cas dels serveis, el preu ha d’estar exposat a la vista del públic, per
exemple, mitjançant una llista de preus.

• Per als productes envasats mesurables, a més del preu unitari del producte
cal que també s’indiqui el preu per unitat de mesura (quilos, litres, metres,
etc.).

1.5.6 Comprovants de compra i de pagament

La Llei 3/1993, de l’Estatut del Consumidor, és la normativa que regula
l’emissió de tiquets de compra i comprovants de pagament.

Segons aquesta normativa:

• L’establiment comercial té l’obligació d’expedir tiquets, factures o compro-
vants de compra per qualsevol despesa que el client efectuï.

• En el comprovant de compra s’hi han de desglossar els conceptes pels
quals es cobra i l’import, així com la identificació i el NIF del titular de
l’establiment.

• L’establiment està sempre obligat a admetre diner de curs legal i a disposar
de canvi.

• S’han d’admetre els mitjans de pagament que estiguin anunciats i a la vista
del públic, fins i tot quan l’establiment estigui tancat. Si no s’indica el
contrari, el pagament serà sempre al comptat.

• No es pot discriminar la clientela per raó de les formes de pagament.

1.5.7 Fulls de reclamació/denúncia

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o
prestin serveis, sigui directament o bé com a intermediaris, han de disposar de
fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per facilitar que els consumidors
i usuaris que ho sol·licitin puguin formular per escrit la seva reclamació en el
mateix establiment, per deixar constància d’aquest fet i també possibilitar l’acord
o la solució al conflicte.

Segons el Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials
de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, han de disposar
de fulls oficials tots els establiments comercials i aquells que prestin un servei,
directament o bé com a intermediaris, amb excepció de:
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Podeu consultar el full
oficial de

queixa/reclamació/denúncia
al Decret 121/2013 que

trobareu a l’apartat
“Annexos”.

• Els fedataris públics o el personal que exerceixi potestats públiques retribu-
ïdes mitjançat aranzel (notaris i registradors).

• Els serveis públics prestats directament per l’Administració.

• Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.

• Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls
de queixa, reclamació o denúncia.

Els establiments han d’exhibir un cartell visible que informi que tenen aquests
fulls a disposició de la clientela.

Els organismes habilitats per tramitar queixes, reclamacions i denúncies són:

• Serveis públics de consum: les oficines municipals i comarcals d’informa-
ció al consumidor (OMIC i OCIC) i les oficines de l’Agència Catalana del
Consum en cas que no es tingui accés a les oficines municipals i comarcals.

• Els col·legis professionals en relació amb els seus col·legiats.

• Les organitzacions de consumidors i usuaris en relació amb els seus associ-
ats.

Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia estan integrats per un joc unitari
d’impresos compost per tres exemplars: un per a la persona consumidora, un per
a l’organisme habilitat i el tercer per a l’empresari o empresària. Contenen les
indicacions impreses en català, castellà i, si escau, en anglès. A la Val d’Aran,
també en occità.

1.6 Tràmits per a l’obertura d’establiments comercials

Prendre la decisió d’obrir un establiment comercial és el primer pas per convertir-
se en emprenedor. El pas següent és la burocràcia de tràmits que s’han de fer abans
d’iniciar l’activitat.

A vegades, les primeres passes d’un nou treballador autònom poden ser molt con-
fuses i requereixen una inversió de temps considerable, per això aquestes gestions
sovint s’encarreguen a professionals especialitzats (gestors). L’objectiu d’aquest
apartat és sintetitzar els tràmits per a l’obertura d’un establiment comercial, que
depenen, bàsicament, de la forma jurídica que tingui l’empresa.

La majoria d’establiments comercials petits i mitjans es constitueixen sota la forma
d’empresari individual, per això ens centrarem en aquesta tipologia, tot i que
també hi ha algunes referències sobre els tràmits que han de fer les societats.

Per tal d’organitzar els tràmits al més clarament possible s’han agrupat segons
l’organisme públic on s’han de formalitzar.
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1.6.1 Tràmits a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) és l’organisme públic de
l’Estat que s’encarrega de la gestió del sistema tributari i duaner estatal, així com
dels recursos d’altres administracions i entitats públiques, nacionals o de la Unió
Europea, la gestió de les quals li siguin encarregades.

Declaració censal i opció de règim fiscal

La declaració censal és la comunicació d’inici, modificació o cessament de
l’activitat. Estan obligats a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques
que inicien una activitat empresarial o professional, incloent-hi els comerciants,
dins del territori espanyol.

La declaració d’inici d’activitat s’ha de fer a la delegació de l’AEAT, amb
anterioritat al començament efectiu de les activitats empresarials o professionals
i mitjançant el model 036 (règim ordinari) o el model 037 (règim simplificat),
establerts pel Reial decret 1041/2003.

En el moment d’efectuar aquest tràmit també s’ha d’escollir l’opció de tributació.

Els pagaments a l’Estat s’efectuen mitjançant la retenció de l’impost sobre la renda
de les persones físiques (IRPF) i mitjançant les declaracions de l’impost sobre el
valor afegit (IVA). Si les retencions practicades o els pagaments de l’IVA al llarg de
l’any són superiors o inferiors al que correspondrien, es corregeixen posteriorment
amb la declaració anual.

Alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)

L’IAE és un tribut de caràcter local que grava l’exercici de les activitats empresa-
rials, professionals o artístiques, tant si es desenvolupen en un local com si no. És
obligatori per a totes les societats, empresaris i professionals.

Des de l’any 2003 estan exempts del pagament d’aquest impost les persones
físiques i les societats mercantils que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a un milió d’euros. Això no obstant, segueix essent obligatòria l’alta en
l’impost. Es requereixen tantes altes com activitats es desenvolupin, i aquestes
activitats s’han de correspondre amb un dels epígrafs d’activitat establerts.

Aquest tràmit s’ha de fer dins dels 10 dies hàbils previs a l’inici de l’activitat.

Una vegada obtinguda l’alta de l’IAE es disposa d’un termini de 30 dies naturals
des de l’inici de l’activitat per presentar l’alta en el règim corresponent de la
Seguretat Social.
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1.6.2 Tràmits a la Seguretat Social i organismes amb competències
de treball

El Sistema de la Seguretat Social és un conjunt de règims a través dels quals
l’Estat garanteix a les persones compreses en el seu camp d’aplicació, per portar a
terme una activitat professional o per complir els requisits exigits en la modalitat
no contributiva, així com als familiars o assimilats que tinguin a càrrec seu, la
protecció adequada en les contingències i situacions definides a la llei.

Hi estan inclosos, dins del camp d’aplicació, els treballadors per compte d’altri,
els treballadors per compte propi o autònoms, els socis treballadors de les
cooperatives de treball associat, els estudiants i els funcionaris públics, civils o
militar.

Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Per poder exercir una activitat com a treballador autònom cal donar-se d’alta en
el RETA, un tràmit que es fa a les oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social
omplint l’imprès TA0521.

La documentació que s’ha d’aportar és:

• Còpia del DNI de la persona sol·licitant.

• Targeta d’afiliació a la Seguretat Social en cas d’haver treballat abans.

En cas que la persona sol·licitant no hagi treballat mai, ha de sol·licitar simultàni-
ament el document d’adhesió a una mútua d’accidents de treball per a la prestació
econòmica en cas d’incapacitat temporal, que pot ser l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) o una mútua privada.

Aquest tràmit s’ha de fer dins dels 30 dies posteriors a la declaració censal. La
quota mensual pot variar per diverses circumstàncies. Per tal de fomentar l’esperit
emprenedor, és possible beneficiar-se de bonificacions i reduccions.

Inscripció a la Seguretat Social

La inscripció a la Seguretat Social és el pas previ a la contractació d’empleats com
a treballador autònom. Aquest tràmit consisteix a omplir l’imprès TA6 i a escollir
una mútua per cobrir els accidents de treball i les contingències professionals.

Els documents necessaris per a la formalització d’aquest tràmit són:

• Còpia d’alta de l’IAE.

• Còpia d’alta en el RETA.

• Còpia del DNI de l’empresari individual.
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• Còpia de la pòlissa de cobertura d’accidents de treball i malalties professio-
nals de l’INSS o d’una mútua privada.

La Seguretat Social assigna un codi de compte de cotització (CCC) que identifi-
carà l’empresa en les seves gestions amb aquest organisme.

Afiliació i/o alta de treballadors a la Seguretat Social

L’afiliació d’un treballador a la Seguretat Social és un acte mitjançant el qual la
Tresoreria General reconeix la condició de la persona física que porta a terme una
activitat laboral per primera vegada.

L’empresari que contracti un treballador que no hagi estat donat d’alta abans al
Sistema de la Seguretat Social, és a dir, que no hagi treballat mai legalment, està
obligat a fer aquest tràmit, per al qual s’ha de presentar l’imprès TA.1 junt amb
la fotocòpia del DNI del treballador o un document identificatiu equivalent.

Registre de contractes de treball

El contracte de treball és l’acord entre l’empresari i el treballador mitjançant
el qual aquest últim s’obliga a prestar uns determinats serveis per compte de
l’empresari i sota la seva direcció a canvi d’una retribució.

Els empresaris estan obligats a registrar els contractes de treball a les Oficines de
Treball de la Generalitat (OTG).

Comunicació d’obertura del centre de treball

Els empresaris amb treballadors a càrrec seu han de comunicar, al departament
corresponent de la Generalitat amb competències de treball o ocupació, l’obertura
d’un centre de treball o la represa d’una activitat.

S’entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma;
per tant, una mateixa empresa pot tenir diversos centres de treball.

1.6.3 Altres tràmits

Segons el tipus d’establiment comercial hi ha diferents tipus de control adminis-
tratiu que exerceixen l’Administració local i la Generalitat de Catalunya.

Comunicació d’obertura al municipi

El titular o el promotor de l’establiment s’ha d’adreçar a l’ajuntament del municipi
on vulgui ubicar l’establiment i, abans d’iniciar-hi cap activitat empresarial, ho
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ha de comunicar d’acord amb els procediments establerts en les ordenances
municipals de cada ajuntament.

Estan subjectes a la comunicació:

• Les obertures de nous establiments, les ampliacions i els canvis d’activitat
dels establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície
superior a 400 m2 i inferior a 2.500 m2. N’estan exempts els establiments
amb una superfície superior a 800 m2 i inferior a 2.500 m2 que es puguin
localitzar fora de la trama urbana consolidada (TUC) de manera excepcional,
que estan subjectes a llicència comercial de la Generalitat.

• Els establiments comercials singulars (ECS), individuals o col·lectius, quan
la seva superfície és superior a 400 m2 i inferior 5.000 m2.

• Els canvis de titularitat i les remodelacions dels establiments de més de 400
m2.

Llicència comercial de la Generalitat

Abans d’obrir un nou establiment, canviar-ne l’activitat o ampliar el local cal
sol·licitar una llicència comercial a la Generalitat de Catalunya.

La informació per tramitar la llicència comercial està disponible a l’Oficina Virtual
de Tràmits (OVT): http://goo.gl/yg88Ld.

Declaració responsable d’establiments de 1.300 a 2.500 m2

El promotor o titular de l’establiment ha de presentar una declaració responsable
a la Generalitat de Catalunya conforme disposa de la documentació acreditativa
del compliment dels requisits establerts en la normativa vigent i es compromet a
mantenir-ne el compliment durant la vigència de la inscripció. Aquesta declaració
s’ha de presentar en els casos següents:

• Per l’obertura, l’ampliació i el canvi d’activitat d’establiments comercials
individuals o col·lectius amb una superfície de venda superior a 1.300 m2 i
inferior a 2.500 m2.

• Pels canvis de titularitat dels establiments comercials individuals o
col·lectius amb una superfície de venda superior a 400 m2.

http://goo.gl/yg88Ld
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2. Tipologies d’establiments comercials i associacionisme comercial

L’intercanvi i la venda és una activitat que els éssers humans han desenvolupat
des dels seus orígens. Durant tot aquest temps, els diferents tipus d’intercanvi
i la venda han anat evolucionant per adequar-se a les necessitats de la societat.
Actualment no es concep una societat sense comerç, perquè la compravenda s’ha
convertit en una activitat quotidiana de les persones que adquireixen diàriament els
béns i els serveis per cobrir les seves necessitats. D’aquesta manera, les persones
es converteixen en consumidores de manera gairebé inconscient.

El concepte d’establiment comercial se sol relacionar amb el de botiga, però un
establiment comercial és molt més que un lloc on es realitza la compravenda
de productes. Els establiments comercials formen part del dia a dia de moltes
persones. Si preguntéssim a diferents persones com és un establiment comercial,
segurament ens donarien respostes molt diferents i probablement tothom tindria
raó, perquè el concepte d’establiment comercial és molt ampli i abraça un gran
ventall de possibilitat que transcendeixen la simple botiga.

Es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les
instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen
activitats comercials, tant si aquestes es produeixen de manera continuada
com periòdica o ocasional, i independentment que es facin amb intervenció
de personal o amb mitjans automàtics.

Els mercats setmanals no tenen la
consideració d’establiments
comercials.

Queden exclosos d’aquesta consideració els espais situats a la via pública on
es facin mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament
autoritzats per l’ajuntament corresponent. Per tant, els mercats setmanals que es
fan a moltes poblacions del nostre país no són considerats establiments comercials.

Amb algunes excepcions, com ara alguns forns de pa i pastisseries, en els
establiments comercials no se sol realitzar la fase de producció dels productes
que venen, i es limiten a fer d’intermediaris entre el fabricant i el consumidor.

Quan parlem d’establiments comercials ens referim tant al comerç al detall com
al comerç a l’engròs. També cal tenir en compte que es considera comerç al detall
la prestació de serveis als usuaris finals; per tant, una perruqueria, una gestoria o
l’oficina d’una companyia d’assegurances són establiments comercials dedicats a
la prestació de serveis.

A Catalunya, el petit comerç té una gran importància en el teixit econòmic i
social. Tradicionalment ha estat un element vertebrador de la vida quotidiana dels
pobles i les ciutats. De tots els establiments de proximitat, els més nombrosos són
aquells que estan relacionats amb l’alimentació, alguns dels quals tenen una llarga
trajectòria i, sovint, són d’origen humil i familiar i amb el mèrit afegit d’haver-se
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En català no hem d’utilitzar
el terme minorista en
contraposició amb el

majorista. El comerciant
que ven mercaderies al

detall és un detallista
(minorista en castellà i

retailer en anglès).

sabut adaptar al pas del temps, malgrat els canvis d’hàbits de la població i les
transformacions urbanes. El petit comerç a Catalunya és un testimoni d’alt valor
històric i una part fonamental del patrimoni del nostre país.

Excepte en alguns casos molt puntuals en què els establiments són d’iniciativa
pública o d’organitzacions no governamentals i institucions similars, els establi-
ments comercials són lucratius, és a dir, estan orientats a l’obtenció de beneficis
per als empresaris que els regenten.

Els establiments comercials poden ser de petits empresaris o de cadenes de
distribució, però també hi ha un tipus d’establiment mixt on es combinen les
dues modalitats; és el cas de la franquícia. D’altra banda, alguns establiments
comercials funcionen en règim de concessió administrativa, com ara les farmàcies
o els estancs a l’Estat espanyol.

2.1 Classificació d’establiments comercials

Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden clas-
sificar tenint en compte la funció que realitzen en el canal de distribució, la
seva superfície, el règim de venda, l’assortiment i la seva relació amb altres
establiments, entre d’altres.

2.1.1 Classificació segons la posició i la funció en el canal de
distribució

Si tenim en compte la posició i la funció que realitzen dins del canal de distribució,
es poden distingir dos tipus d’establiments comercials: majoristes i detallistes.

A tot el món, l’activitat comercial es realitza en dos àmbits diferents: a l’engròs i
al detall. Així, segons el tipus d’operacions que porten a terme els intermediaris,
es distingeix entre majoristes i detallistes.

Els majoristes actuen d’intermediaris entre el fabricant i un altre distribuïdor
(majorista o detallista), però no venen al consumidor final. Les empreses
detallistes, en canvi, compren al fabricant o a un majorista i venen al
consumidor final.

Els majoristes fan vendes a l’engròs, és a dir, venen grans quantitats de producte
als detallistes, a altres majoristes o als productors, però no directament als usuaris
o consumidors finals.Makro és una de les empreses

majoristes més conegudes. D’altres
de característiques similars són Gros

Mercat i Punto Cash.
Les funcions principals de les empreses majoristes són:

• Compra i emmagatzematge de grans quantitats de producte.



Polítiques de màrqueting 39 Organització comercial

• Agrupació de productes de diferents fabricants.

• Transformació dels grans lots de producció en lots més petits per vendre’ls
a les empreses detallistes o a altres majoristes.

• Transport de mercaderies.

• Finançament de les compres dels seus clients.

• Assumpció dels riscos que representa l’adquisició de la propietat dels
productes.

• Assessorament i formació per als detallistes sobre el producte, la gestió
comercial, etc.

• Participació en les activitats de promoció del producte en el punt de venda.

El comerç majorista tradicional tendeix a desaparèixer a causa de l’important
desenvolupament que han assolit els grans centres de distribució detallista amb
les seves noves formes d’associació comercial, que han permès als detallistes
emmagatzemar grans quantitats i finançar-se directament a través dels fabricants.

Hi ha diversos tipus de majoristes; segons la seva localització, poden ser majoristes
d’origen o bé majoristes de destí. Un altre criteri de classificació és la seva
vinculació amb altres majoristes, distingint entre independents o centrals de
compra.

Els majoristes d’origen són intermediaris situats prop de les zones productores
o extractives. Solen estar especialitzats en la comercialització d’un o molt pocs
productes i duen a terme tasques molt variades, com l’emmagatzematge, l’envasat,
la conservació, etc. Un exemple característic de majorista d’origen són les llotges
de peix que hi ha a moltes poblacions costaneres, i que solen ser gestionades per
les confraries de pescadors. En aquestes llotges es fa la subhasta de peix i marisc
entre els comerciants detallistes i els establiments del sector de la restauració.

Els majoristes de destí són intermediaris situats prop dels nuclis urbans de les
grans zones de consum, i la seva activitat consisteix a comprar a majoristes
d’origen, que accedeixen primer al producte per la seva proximitat o directament
als fabricants.

Els detallistes fan vendes al detall o a la menuda, que consisteix a vendre petites
quantitats de producte o unitats de consum directament al client final. Es troben en
l’últim esglaó de la cadena de distribució, ja que venen els productes directament
al consumidor o usuari final. Com que estan en contacte directe amb el client final,
són capaços d’influir en les seves decisions de compra i, en conseqüència, sobre
les vendes i els resultats dels productes que comercialitzen.

Sovint s’utilitza el terme anglès retail per referir-se al sector del comerç al detall
o a la menuda; per tant, aquest concepte engloba l’activitat que realitzen diferents
tipus d’establiments comercials, com ara els supermercats, les botigues d’una
marca internacional, les grans superfícies, els centres comercials i, fins i tot, les
sucursals bancàries o les centrals de compres. També es pot considerar que el
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comerç electrònic o comerç en línia forma part d’aquest sector, tot i que sovint es
distingeix l’e-retail (comerç electrònic detallista).

Les funcions principals de les empreses detallistes són les següents:

• Oferiment de serveis prevenda i postvenda, com ara assessorament, mante-
niment, instal·lació, posada en marxa, formació en noves tecnologies, etc.

• Informació i comunicació a través de la publicitat en el punt de venda, els
catàlegs, les promocions de vendes, les accions d’animació del punt de
venda (demostracions, degustacions, ofertes, ambientacions, etc.).

• Agrupació de l’oferta de productes d’origen divers.

• Finançament de les compres dels seus clients.

• Oferiment de serveis diversos relacionats amb els productes que venen.

La diversitat de formats comercials detallistes que avui dia existeixen donen
resposta a la infinitat de necessitats que tenen els consumidors.

2.1.2 Tipologies d’establiments comercials

La primera classificació d’establiments comercials que trobem és aquella que
té en compte la seva forma jurídica i les relacions que pugui tenir amb els
establiments comercials de l’entorn.

Un establiment comercial individual és un espai físic, local o botiga en què
es transmeten béns i serveis amb l’objectiu d’obtenir-ne beneficis. Normalment
es tracta d’establiments el propietari dels quals sol ser una persona física, que
realitza la seva activitat de forma autònoma, en locals de dimensions petites, amb
poc personal, un equipament bàsic i escassa formació.

Un establiment comercial col·lectiu és un conjunt d’establiments situats en un
o en diversos edificis d’un mateix espai comercial, en el qual es duen a terme
diferents activitats comercials. Entenem que dos o més establiments comparteixen
un mateix espai comercial si es dóna qualsevol de les circumstàncies següents:

• Tenen un accés comú des de la via pública, d’ús exclusiu o preferent per als
comerciants o per als clients de la zona comercial.

• Comparteixen aparcaments o són adjacents i d’ús preferent per als clients
de la zona comercial.

• Tenen serveis comuns per als comerciants o per als clients de la zona
comercial.

• Tenen elements o una denominació que conforma una imatge comuna.
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Els establiments comercials col·lectius mantenen la seva independència jurídica i
econòmica però s’uneixen per portar a terme conjuntament algunes funcions de la
distribució optimitzant recursos.

Entre els establiments comercials col·lectius es poden distingir els següents:

• Centre comercial: conformat per establiments comercials situats dins
d’un mateix edifici o en dos o més edificis comunicats. Estan concebuts,
localitzats i gestionats com una sola unitat.

• Galeria comercial: conjunt d’establiments detallistes de petita dimensió i
independents que comparteixen espais comuns de circulació i determinats
serveis. Les galeries comercials poden constituir per si mateixes un
establiment comercial col·lectiu o, al seu torn, formar part d’un de més gran.

• Mercat municipal: establiment comercial col·lectiu de titularitat pública
que disposa de serveis comuns i requereix una gestió de funcionament
també comuna segons les fórmules jurídiques establertes en la legislació
de règim local. El mercat està format per un conjunt de locals comercials,
fonamentalment d’alimentació perible en règim de venda personalitzada,
sense que cap de les empreses o grup d’empreses que els exploten pugui
ocupar més del 60% de la superfície de venda del conjunt del mercat.

• Recinte comercial: agrupació de dos o més establiments en diversos
edificis en un mateix espai comercial. No són recintes comercials els es-
tabliments comercials situats en els locals dels baixos dels edificis destinats
a habitatges, hotels o oficines, sempre que estiguin ubicats dins la trama
urbana consolidada (TUC).

2.1.3 Classificació segons la grandària

La classificació dels establiments comercials segons la seva grandària es fa tenint
en compte la seva superfície de venda.

Per determinar la superfície de venda d’un establiment comercial s’han de conside-
rar els espais de l’establiment on s’exposen les mercaderies, incloent-hi els espais
interns pels quals pot transitar el públic, els espais en què s’efectua el cobrament
dels articles i/o servei i la superfície destinada a prestar serveis complementaris
relacionats amb els productes adquirits i a què pot accedir el públic.

També s’ha de considerar superfície de venda la que ocupen les caixes, la
superfície destinada a prestar serveis relatius a informació i al pagament, així com
els espais dedicats a l’atenció al públic i a serveis de reparació o manipulació, en
general, dels productes que estan a la venda.

Segons aquesta classificació podem distingir entre:

A l’apartat “Entorn,
urbanisme i
característiques de la
zona” es desenvolupa el
concepte de trama
urbana consolidada
(TUC).
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• Petit establiment comercial (PEC): és un establiment, individual o
col·lectiu, amb una superfície de venda inferior a 800 m2.

• Mitjà establiment comercial (MEC): és un establiment, individual o
col·lectiu, amb una superfície de venda superior a 800 m2 i inferior a 1.300
m2.

• Gran establiment comercial (GEC): és un establiment, individual o
col·lectiu, amb una superfície de venda superior a 1.300 m2 i inferior a 2.500
m2.

• Gran establiment comercial territorial (GECT): és un establiment, indi-
vidual o col·lectiu, amb una superfície de venda superior a 2.500 m2.

Exemple de càlcul de la superfície de venda

Un establiment comercial disposa d’una superfície distribuïda de la manera següent:

• vestíbul: 35 m2

• magatzem: 225 m2

• zona de caixes: 40 m2

• càmeres de refrigeració: 50 m2

• zona destinada a la prestació de serveis al client: 38 m2

• zona destinada a l’exposició de productes: 455 m2

• aparadors: 25 m2

• àrea de serveis per al personal de l’establiment (vestidors i lavabos): 30 m2

• oficines: 40 m2

• lavabos d’ús públic: 12 m2

Per calcular la superfície de venda cal tenir en compte només els espais que són
accessibles a la clientela, és a dir: 1), 3), 5), 6), 7) i 10).

Així doncs, la superfície de venda d’aquest establiment comercial serà:

• vestíbul: 35 m2

• zona de caixes: 40 m2

• zona destinada a la prestació de serveis al client: 38 m2

• zona destinada a l’exposició de productes: 455 m2

• aparadors: 25 m2

• lavabos d’ús públic: 12 m2

Superfície de venda: 605 m2

Tenint en compte que la superfície de vendes és inferior a 800 m2, es tracta d’un petit
establiment comercial (PEC).
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2.1.4 Classificació segons la singularitat

Aquesta classificació té en compte l’activitat de l’establiment comercial, el perfil
de la clientela i altres característiques relacionades amb els productes que es venen.

Els establiments comercials singulars (ECS) tenen una sèrie de particularitats
relacionades amb l’exercici de la seva activitat, amb la clientela a la qual es
dirigeixen, amb la freqüència de compra dels productes, amb la vinculació de
l’activitat en l’entorn on es desenvolupa, i amb la necessitat de més superfície per
les característiques o el volum dels articles exposats.

Són establiments comercials singulars els establiments següents:

• Establiments de venda a l’engròs, és a dir, majoristes.

• Establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants.

• Establiments dedicats a la venda d’embarcacions i altres vehicles.

• Establiments dedicats a la venda de maquinària, de materials per a la
construcció i d’articles de sanejament.

• Centres de jardineria i vivers.

Els establiments comercials singulars també es classifiquen en petits establiments
comercials, mitjans establiments comercials, grans establiments comercials i
grans establiments comercials territorials.

En contraposició amb la classificació anterior, s’utilitza el terme establiment
comercial no singular (ECNS) per identificar la resta d’establiments comercials.

2.1.5 Classificació segons l’estratègia comercial i el sistema de
venda

L’estratègia comercial d’un establiment està determinada, essencialment, per tres
elements bàsics: l’espai, els productes i els serveis addicionals que s’ofereixen.
Aquests elements, que s’analitzen a continuació, permeten establir una classifica-
ció dels establiments comercials segons la seva estratègia i el sistema de venda.

L’espai o el lloc on es fa la venda determina la proximitat del producte al consu-
midor i dóna lloc a una gran diversitat de formats comercials. Els establiments
comercials són un dels elements més importants del sistema de distribució, tant
per la seva funció social en la revitalització de les ciutats com per la influència
que poden arribar a exercir sobre les decisions de compra dels consumidors. És
evident, per tant, que l’espai on es produeix la compravenda és un factor estratègic
del punt de venda, perquè és l’escenari on els compradors s’exposen a molts dels
estímuls que desencadenen la decisió final de compra.
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El tipus de productes que es venen en un establiment comercial i la seva varietat
també són determinants per a la definició de l’estratègia comercial. El conjunt
de productes que es posa a disposició dels clients en el punt de venda s’anomena
assortiment.

L’assortiment és el conjunt de referències que ofereix un establiment comercial
al seu públic objectiu per satisfer unes determinades necessitats i desitjos. Contri-
bueix a la definició del posicionament estratègic en el mercat i permet al detallista
obtenir uns beneficis que rendibilitzin la seva inversió.

L’assortiment es pot definir a partir de les seves dimensions i qualitats.

Les dimensions de l’assortiment són:

• Amplitud. També és coneguda com a extensió de l’assortiment i ve donada
pel nombre de seccions que hi ha en el punt de venda; per tant, el nombre
de necessitats del consumidor que es poden satisfer. Així doncs, es parla
d’assortiment ampli o extens i d’assortiment estret o limitat en funció de
la seva major o menor amplitud.

• Profunditat. És el nombre de referències que té cada família de
productes, és a dir, la varietat de productes que s’ofereixen. Així doncs, la
profunditat està determinada per les diferents marques, models, dimensions
de l’envàs, etc., que componen la totalitat de l’oferta comercial. En els
establiments comercials especialitzats cal disposar de totes, o gairebé totes,
les referències que existeixen en el mercat de les categories dels productes
que es venen. D’aquesta manera es respon eficaçment a la seva característica
i estratègia de diferenciació, gràcies a l’especialització de les seves escasses
seccions.

L’assortiment s’estructura en diferents nivells d’acord amb els productes que el
formen i el tipus d’establiment. Tot i que no a tots els establiments comercials hi
ha els mateixos nivells del lineal, es pot establir una classificació des del nivell
més alt i genèric fins al nivell més baix i específic, tal com es mostra a la figura
2.1. Es tracta dels grups o nivells següents:

• Departaments. Són grans divisions que agrupen diverses seccions. En
un hipermercat, per exemple, hi podem trobar el departament de productes
frescos amb les seccions de carnisseria, peixateria, fruites i verdures, xarcu-
teria, fleca, etc., i també els departaments de confecció i calçat, parament
de la llar, basar, etc.

• Seccions. Són unitats independents de negoci i normalment agrupen
diverses categories de productes que tenen una certa homogeneïtat respecte
a les necessitats que satisfan els articles que formen la secció. El nombre
de seccions que té un determinat establiment varia principalment en funció
del tipus d’establiment i de les seves dimensions. Per exemple, en un
supermercat hi pot haver les seccions de drogueria, perfumeria, lactis,
conserves, congelats, etc. Ara bé, en una sabateria només hi ha la secció
de calçat, però fins i tot podria no tenir cap secció si l’oferta es basa en
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diferents categories de productes, com ara calçat per a home i calçat per a
dona.

• Categories de productes. Són divisions dins d’una secció que agrupen di-
verses famílies en funció de la necessitat genèrica que satisfan els productes
que la formen. Per exemple, la secció de conserves d’un supermercat està
formada per múltiples categories de productes, entre les quals destaquen:
conserves de peix, conserves càrnies, conserves de vegetals, etc. La secció
de tèxtil d’home d’un hipermercat pot estar formada per les categories
següents: roba d’abrigar, roba d’esport, roba interior, roba de bany, etc.

• Famílies. Són conjunts d’articles que satisfan la mateixa necessitat ge-
nèrica, formant o constituint categories de productes. Per exemple, la
categoria de conserves vegetals d’un supermercat pot contenir les famílies
de tomàquets, espàrrecs, pèsols, blat de moro, etc., o bé la categoria de
roba d’abrigar per a homes podria tenir les famílies d’abrics, caçadores,
gavardines, jaquetes, etc.

• Subfamílies. Correspon a una sèrie de divisions vinculades a una determi-
nada família i que poden ser classificades en funció de molts criteris. Pot ser
que una família no contingui cap subfamília o tenir-ne diverses. Per exemple,
a la secció de lactis d’un supermercat, dins la família de la llet es poden
distingir les subfamílies de llet líquida, llet en pols, llet condensada o unes
altres subfamílies, com ara llet sencera, llet semidesnatada i llet desnatada.

• Referències. Es tracta d’unitats de venda que satisfan la mateixa necessitat
específica. Les referències estan definides per la marca, el format, el
model i el contingut del producte. En un establiment comercial hi haurà
tantes referències com articles que conformin l’oferta de l’establiment. Per
exemple, una referència de la subfamília de llet líquida podria ser: llet de
vaca, sencera, bric d’1 litre, marca X.

Figura 2.1. Nivells de l’assortiment
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El lineal és la longitud
d’exposició dels productes
d’un establiment comercial

de venda al detall,
constituïda per l’espai

frontal de les góndoles i
d’altres mobles de

presentació de productes.

Les qualitats de l’assortiment són:

• Coherència. Un assortiment coherent és aquell en què les seccions que
el componen són homogènies i complementàries respecte a les necessitats
que satisfan, és a dir, quan hi ha una certa harmonia entre els diferents
departaments, seccions, categories de productes, famílies i subfamílies
de l’assortiment. Per exemple: una botiga d’ordinadors que també ven
impressores, escàners, programari, consumibles, etc., té un assortiment
homogeni perquè existeix un alt grau de complementarietat entre tots els
productes; per tant, es tracta d’un assortiment coherent.

• Equilibri. No tots els productes proporcionen el mateix marge de be-
nefici, però no es poden eliminar alguns productes essencials de l’oferta
de l’establiment encara que el seu marge sigui molt baix, perquè seria
contraproduent. Alguns productes ajuden a vendre’n altres, per això s’ha
d’aconseguir un equilibri entre els productes amb un marge baix i amb un
marge alt, de manera que s’aconsegueixi la rendibilitat prevista. També
convé que hi hagi un cert equilibri entre la varietat de productes de cada
família; no tindria cap sentit que d’alguns productes hi hagués molta varietat
i que d’altres es limitessin molt les possibilitats d’elecció.

• Dinamisme. L’assortiment no és estàtic, és a dir, no s’ha de concebre
com a inamovible. El canvi de gustos i d’hàbits dels consumidors, les
noves tecnologies, el continu llançament de productes al mercat amb altres
prestacions, etc., fan necessària una permanent adaptació de l’assortiment
a les noves necessitats de la clientela. Aquesta necessitat de dinamisme
planteja problemes a alguns comerciants, que s’han de replantejar contínu-
ament quins nous productes s’incorporen a l’assortiment i quins s’eliminen,
procurant que no es deteriori la imatge o la vocació de l’establiment.

Per a la selecció de l’assortiment cal tenir en compte les consideracions o els
principis bàsics següents:

• Quan es tracta de productes de compra de baixa implicació i aquells en
què el consumidor mostra poca sensibilitat a les marques, és preferible un
nombre reduït de referències (assortiment poc profund).

• Quan es tracta de productes de compra d’alta implicació i alta sensibilitat
a les marques és convenient disposar d’un gran nombre de referències
(assortiment profund, variat).

• S’han d’analitzar els hàbits de compra de la clientela, mitjançant l’experièn-
cia de compra en el punt de venda, amb panells o estudis ad hoc o mitjançant
informes dels fabricants i/o majoristes.

• Cal establir un nombre mínim de referències per marca que s’exposaran,
perquè un nombre excessivament reduït pot provocar la sensació de producte
més car i dificultar que el client trobi el que vol. Com a norma general, per
a un article exposat en prestatges es recomana un espai mínim de 30 cm en
el lineal per garantir que el client el veurà.



Polítiques de màrqueting 47 Organització comercial

La determinació correcta de l’assortiment és d’extrema importància. El tipus de
productes que s’han d’oferir, la varietat i les marques són decisions que s’han de
prendre a consciència, perquè determinaran en bona part l’èxit o el fracàs del punt
de venda.

La selecció de l’assortiment consisteix a trobar la millor combinació possible
de productes que conformaran l’oferta de l’establiment comercial en funció de
les necessitats i les exigències de la clientela, així com dels objectius i de les
possibilitats de l’establiment.

L’oferta de l’establiment comercial pel que fa al nombre de referències i a la seva
interrelació depèn bàsicament de:

• L’estratègia comercial de l’empresa (especialització, diversificació, qualitat,
etc.).

• La superfície de venda disponible per a l’exposició de productes i les
dimensions del magatzem.

• La naturalesa dels productes.

• El tipus de clientela.

És important tenir en compte que la selecció de l’assortiment no és una decisió
permanent, sinó que anirà variant al llarg del temps. Les necessitats i els gustos
dels clients són canviants i, per tant, és imprescindible que l’assortiment sigui
dinàmic, és a dir, que vagi evolucionant amb el pas del temps a mesura que vagi
canviant l’oferta de productes i la demanda dels consumidors.

A més dels productes, però, hi ha una sèrie de serveis addicionals que l’establi-
ment pot oferir a la seva clientela; per exemple, sistemes de pagament, finançament
de les compres, lliurament a domicili, instal·lació i muntatge, serveis d’assistència
postvenda, aparcament gratuït, etc.

Evidentment, la selecció de l’assortiment i els serveis addicionals que s’ofereixen
a la clientela ha de ser coherent i tenir una relació amb la imatge i el posicionament
de l’establiment.

Els establiments comercials es diferencien bàsicament per dos aspectes: l’assor-
timent i el nivell de serveis que s’ofereixen a la clientela. Una bona política
d’assortiment permet a un establiment comercial posicionar-se amb un avantatge
competitiu sobre els competidors.

Una empresa té un avantatge competitiu quan disposa d’una millor posició
respecte de la competència per mantenir els clients actuals, captar els clients
potencials i defensar-se dels elements adversos de l’entorn.

A més de l’estratègia comercial, definida bàsicament a partir de l’espai, l’assorti-
ment i els serveis addicionals que ofereix un establiment comercial, els sistemes
de venda, són l’altre factor que permet establir diferents classificacions. Així,
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segons el sistema de venda podem distingir els tipus d’establiments comercials
que figuren a la taula 3.1.

Taula 2.1. Sistemes de venda Tipus de venda

Amb establiment físic Tradicional
Lliure servei
Mixta

Sense establiment físic Automàtica
A distància
A domicili

Establiments comercials amb punt de venda físic

Si es consideren l’estratègia comercial i els sistemes de venda podem establir les
classificacions següents:

• comerç tradicional

• lliure servei

• venda mixta

Comerç tradicional

Es tracta d’establiments comercials petits i independents, no associats ni vinculats
a cap grup o organització empresarial, i la seva forma jurídica sol ser la de persona
física.

Utilitzen el sistema de venda assistida, en el qual comprador és atès per un
venedor que mostra, ofereix i lliura els productes que li demanen els clients.

Les principals característiques del comerç tradicional són:

• El venedor té un contacte directe amb el client, el pot arribar a conèixer
millor i pot tenir una certa capacitat d’influència en les seves decisions de
compra.

• El client no sol tenir accés directe a la mercaderia, normalment hi ha un
taulell que separa el client dels productes i els ha de demanar al venedor.

• A vegades, els productes no estan a la vista del comprador, amb la qual cosa
es redueixen considerablement les compres per impuls o no planificades, i
l’elecció del client es limita als productes que li mostra el venedor.

• Solen ser establiments comercials de tipus familiar i gestionats per personal
amb poca formació tècnica.

Quan es tracta de comerç generalista, la política d’assortiment consisteix en
una oferta molt àmplia, que cobreix necessitats molt diferents però disposa d’un
nombre molt reduït de tipus, varietats, mides o formats, etc. (assortiment ampli
i poc profund). Solen ser establiments petits que es dirigeixen a molts tipus
de consumidors del seu àmbit d’influència i estan situats en zones amb poca
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competència. Un exemple característic són les petites botigues de queviures o
productes d’alimentació que hi ha a molts barris o petites poblacions, on es pot
trobar una gran varietat de productes bàsics.

En canvi, el comerç especialitzat se centra en la venda d’una sola categoria de
productes; per exemple, les botigues de delicadeses, de cafè, d’esports concrets
(futbol, esports d’aventura, ciclisme, golf...), de roba o moda, etc. Aquest tipus
d’establiments comercials tenen una alta capacitat d’atracció dels clients, amb
independència de la seva localització.

El comerç especialista en alimentació ven en règim de venda assistida una
determinada línia de productes d’alimentació, de la qual ofereix un assortiment
estret però molt profund; per exemple, fruites i verdures, carnisseria, peixateria,
xarcuteria, vins, etc. Normalment tenen una àmplia gamma de productes i
marques selectes, amb un nivell de qualitat i preus més elevats que altres formats
comercials. La seva estratègia bàsica és la prestació d’un servei acurat i un alt grau
de coneixement del client i del producte. Si bé la majoria solen ser establiments
independents, també hi ha establiments integrats en associacions espacials, com
és el cas dels mercats municipals que es troben arreu del país.

Lliure servei

Es tracta d’establiments comercials on hi ha un contacte directe entre el consu-
midor i els productes, sense que sigui necessària la intervenció d’un dependent.
Els productes estan col·locats en prestatges o altres tipus de mobiliari (expositors,
penjadors, murals, etc.) a l’abast dels clients.

Les principals característiques del comerç en règim de lliure servei són:

• El client pot accedir directament als productes, ja que estan exposats al seu
abast.

• No cal la intervenció directa d’un venedor o dependent; per tant, el client
selecciona lliurement els productes que vol i els paga a la caixa.

• La influència sobre les decisions de compra del client es fa mitjançant
elements de publicitat en el punt de venda i tècniques de marxandatge
(màrqueting en el punt de venda), que potencien les compres per impuls
o no planificades.

Com a resultat de l’evolució que ha anat experimentant el sector del comerç al
llarg del temps, hi ha una gran varietat d’establiments comercials en règim de
lliure servei, a la qual es van afegint noves fórmules d’establiments per anar-se
adaptant a un entorn dinàmic en què els canvis es produeixen molt ràpidament.

A continuació s’indiquen els principals tipus d’establiments comercials en règim
de lliure servei:

• Autoserveis. Són establiments de petites dimensions, entre 40 i 400 m2, on
només hi sol haver una caixa i el seu assortiment està format, bàsicament,
per productes d’alimentació i drogueria.
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• Basars. El terme basar és d’origen àrab i s’utilitza per designar un
establiment comercial que ven diferents tipus de productes durables. Tradi-
cionalment, el basar abastava uns carrers determinats on es venien productes
molt diferents, tal com segueix passant actualment a molts països àrabs. La
seva superfície de venda pot ser petita o mitjana, estan orientats al preu i el
seu assortiment, de qualitat mitjana-baixa, és molt heterogeni. L’exemple
característic són els establiments comercials, molts d’ells regentats per
persones d’origen asiàtic, on es pot trobar infinitat de productes de ferreteria,
parament de la llar, papereria, objectes de decoració, joguines, productes de
neteja, etc.

• Botigues de conveniència. Aquesta fórmula comercial s’ha desenvolupat
considerablement a les grans ciutats. Són botigues petites situades en
zones concorregudes, amb tràfic rodat o de vianants, i amb un ampli horari
d’obertura. El seu assortiment està format essencialment per un nombre
moderat de productes d’alimentació, begudes, tabac, basar, etc. a un preu
mitjà-alt. Els horaris, més amplis que en altres establiments comercials,
la proximitat i la facilitat de compra són els atractius principals d’aquest
format comercial per als clients. La seva clientela és majoritàriament gent
jove i de mitjana edat, menys sensible al preu que no pas els clients d’altres
establiments d’alimentació, per això els marges d’aquestes botigues són
més alts que els dels supermercats convencionals. També es poden trobar
botigues d’aquestes característiques fora dels nuclis urbans, en estacions de
servei, on es combina la venda de combustibles amb productes tan variats
com els d’alimentació, begudes, pa, llaminadures, premsa, etc. Alguns
exemples de botigues de conveniència són OpenCor, Depaso i 7eleven.

• Botigues de descompte. Aquests establiments comercials es caracteritzen
per una oferta limitada de productes a preus baixos i un control molt rigorós
dels costos (poc personal, escassa ambientació del punt de venda, etc.). El
seu assortiment està format per productes d’alimentació, drogueria i basar,
amb pocs articles de primeres marques i molts de la marca del distribuïdor.
Es poden distingir dos tipus de botigues de descompte: descompte gran
(hard discount) i descompte petit (soft discount). Un exemple de botiga
de descompte gran és Lidl, que ofereix poca varietat de productes a preus
molt baixos; en canvi, els establiments Dia (petit descompte) ofereixen un
descompte més moderat però disposen de més varietat de productes de
primeres marques i preus molt baixos en els articles de la seva pròpia marca.

• Supermercats. Són establiments comercials que venen sobretot productes
d’alimentació (aproximadament el 70% de les vendes), tot i que també
disposen d’altres productes, com ara drogueria i perfumeria. Els supermer-
cats convencionals disposen de diverses seccions amb una àmplia gamma
d’alimentació i altres productes relacionats. Generalment, la seva estratègia
es basa en marges de benefici molt ajustats però amb una alta rotació
d’inventaris. Solen estar localitzats dins de les trames urbanes o molt a
prop, i la seva superfície de venda oscil·la entre els 400 i els 2.500 m2.
Els supermercats tenen una competència molt intensa, sobretot amb els
hipermercats, però els seus punts forts són la proximitat al client, preus
molt ajustats i promocions contínues. Algunes ensenyes que hi ha al nostre
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país amb d’aquest format són: Eroski-Caprabo, Bonpreu, Esclat, Consum,
Mercadona, SuperCor i Condis (entre les nacionals) i Carrefour i Alcampo
(d’origen francès).

• Hipermercats. s diferencien dels supermercats convencionals pel fet que
tenen una superfície de venda superior als 2.500 m2, disposen d’amplis
aparcaments i ofereixen altres serveis complementaris. El seu assortiment
està format per una àmplia gamma de comestibles i productes no alimentaris
(tèxtil, parament de la llar, electrodomèstics, bricolatge, etc.). Normalment
estan situats als afores de les grans ciutats, en locals comercials molt grans,
la qual cosa els permet reduir costos i incrementar l’eficiència de la seva
gestió. Hi ha molts consumidors que prefereixen desplaçar-se a distàncies
més grans per poder fer les compres de diferents tipus de productes en un
sol establiment. La majoria de grans centres comercials, que aglutinen
diversos tipus d’establiments, inclouen un hipermercat en la seva variada
oferta comercial i de lleure (cinemes, restaurants, etc.).

• Grans superfícies especialitzades. Es tracta d’establiments comercials
de gran format, també coneguts com a category killers, especialitzats en
una categoria de productes molt concreta, de la qual ofereixen el màxim
nombre possible de referències, és a dir, tenen un assortiment estret però
molt profund. La seva política comercial es basa a vendre grans quantitats
de productes, amb marges molt petits, per aconseguir un alt grau de domini
de la categoria seleccionada. A la llarga pot arribar a forçar els seus
competidors a abandonar el negoci, d’aquí el seu nom en anglès. La seva
aparició va coincidir amb l’augment de la despesa familiar en productes
de lleure, cultura i equipament de la llar. Normalment es tracta d’empreses
internacionals que operen en el sector de la distribució de productes com ara
bricolatge, joguines, mobiliari, equipament per a la pràctica d’esports, etc.
Alguns exemples de grans superfícies especialitzades són: Leroy Merlin,
Bauhaus, Aki, Toys ‘R’ Us, Ikea, Fnac i Decathlon, entre d’altres.

• Cash and carry. És un format d’establiment de vendes a l’engròs adaptat a
les necessitats d’alguns establiments de comerç al detall i del sector Horeca
(hotels, restaurants i cafeteries). Es dirigeix únicament a professionals i
operen en règim de lliure servei, tot i que també solen acceptar clients
que siguin grans consumidors, com ara institucions o centres educatius. A
diferència del que és el procediment convencional de fer una comanda al
majorista, perquè la transporti i la lliuri en el comerç detallista, en aquest
cas és el client detallista qui es desplaça fins a l’establiment comercial
majorista, tria els articles que necessita, els paga i els transporta fins al seu
establiment. En definitiva, es tracta d’establiments majoristes que no venen
als consumidors finals, amb una política comercial basada en el preu i les
contínues ofertes, que coneix molt bé els seus clients, el seu consum i les
seves necessitats. Alguns exemples de cash and carry per a majoristes són
Makro, Gros Mercat i Puntocash, entre d’altres.

• Outlets. Aquest concepte d’establiment comercial va néixer durant la
dècada dels noranta, pensat per a la venda d’estocs de fabricants, centrat
exclusivament en la venda de roba i ubicat en grans espais fora dels centres
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urbans. Avui dia ja s’han expandit a altres sectors de béns de consum i
han traslladat aquest concepte de botiga al centre de les ciutats. Poden
oferir productes d’una o més marques a un preu promocional. En alguns
casos, els outlets s’especialitzen en una determinada marca, i altres vegades
estan orientats a un tipus de producte (calçat, roba, abrics, etc.) i ofereixen
una àmplia gamma de diferents fabricants. Habitualment, aquest tipus
de botigues ofereixen productes en promoció i amb descomptes. Poden
ser articles d’una altra temporada (excedents), i també hi ha outlets que
ofereixen articles de segona selecció, com ara alguna petita tara. Això és el
que permet que els preus siguin més baixos en comparació de les botigues
habituals.

• Botigues temporals (pop-up stores). És el terme anglès que s’utilitza per
definir un espai comercial que té una data de caducitat des del mateix
moment en què neix. Són espais en els quals no tan sols es pretén
vendre un producte, sinó que també pretenen aconseguir la diferenciació
i l’exclusivitat. L’objectiu d’aquestes botigues temporals, per tant, està
enfocat a la promoció i el branding (creació i construcció d’una marca) d’un
determinat producte o marca. La moda i l’art són alguns dels sectors, tot
i que no els únics, en els quals s’utilitza més aquesta estratègia, que té per
objectiu aconseguir la màxima visibilitat amb la mínima inversió.

Venda mixta

Els establiments comercials classificats com a sistemes de venda mixta són punts
de venda que disposen d’unes zones de venda en règim de lliure servei i unes altres
zones amb venda assistida (amb dependents).

Formen part d’aquest tipus d’establiments comercials els grans magatzems, els
centres comercials i els magatzems populars.

• Grans magatzems. Es tracta d’establiments comercials de gran format,
organitzats per departaments, que ofereixen una extensa varietat de béns i
molts serveis; per tant, el seu assortiment és molt ampli i molt profund. Tot
i que els seus preus són una mica elevats, ofereixen un nivell mitjà-alt de
qualitat i realitzen moltes campanyes de promoció, amb una gran varietat de
serveis addicionals (assessorament, tax-free per a turistes estrangers, crèdit,
trameses a domicili, etc.). En els grans magatzems hi podem trobar des
dels productes més quotidians fins a les marques més exclusives. Solen
estar ubicats als centres de les grans ciutats, en zones molt concorregudes,
i al nostre país només hi ha una empresa que actua en aquest sector: El
Corte Inglés. Alguns grans magatzems molt coneguts en altres països són
Galeries Lafayette Haussmann (París) i Harrods (Londres).

• Centres comercials. Es tracta d’espais on es concentra una gran oferta
comercial amb l’objectiu de fer-los molt atractius per al públic. Un centre
comercial pot estar en un o en diversos edificis, però està format per
establiments comercials independents, planificats i desenvolupats seguint
un criteri d’unitat, i que disposen d’una imatge i una gestió conjunta. A
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moltes ciutats, el comerç tradicional a peu de carrer està seguint l’exemple
dels centres comercials per reinventar-se, la qual cosa dóna lloc als centres
comercials urbans o oberts, concentracions d’establiments comercials mit-
jançant associacions. De vegades, per designar els grans centres comercials
s’utilitzen els termes anglesos big-box store, mall o shopping mall.

Establiments comercials sense punt de venda físic

Quan es parla de la venda sense establiment comercial es fa referència, d’una
banda, a la venda ambulant, amb unes característiques similars a les de la venda
tradicional. De l’altra, també es fa referència a les vendes que es fan en llocs
diferents dels establiments comercials físics.

Així doncs, aquest tipus de venda pot ser ambulant, quan el venedor es desplaça al
domicili del client (porta a porta, reunions, presentacions en llocs de treball, etc.)
i també es poden fer vendes a distància, quan el client no s’ha de desplaçar a un
punt de venda físic (per televisió, per catàlegs, per Internet, etc.)

El principal avantatge d’aquest tipus de venda és que el consumidor pot comprar
còmodament des del seu domicili sense haver de desplaçar-se a un establiment
comercial, estalviant-se temps i molèsties.

Els sistemes més habituals de venda fora d’establiments comercials són:

• Venda a distància. La venda a distància és la forma de distribució
comercial detallista que es porta a terme amb l’oferta prèvia feta entre
persones distants, per qualsevol mitjà de comunicació social i de transmissió
electrònica, posant en coneixement dels consumidors la forma d’efectuar
les seves comandes. Alguns exemples de vendes a distància són: les vendes
per correspondència o per catàleg, les vendes per televisió, les vendes per
telèfon (telemàrqueting) i les vendes a través d’Internet (comerç electrònic).

• Venda automàtica. És aquella que posa a disposició del consumidor el
producte o servei perquè aquest l’adquireixi mitjançant l’accionament de
qualsevol tipus de mecanisme i el dipòsit previ del seu import. En la
venda automàtica, els productes s’han d’exhibir o bé s’han d’identificar al
comprador de manera inequívoca, especificant visiblement a l’exterior les
dades següents: la identitat de l’oferidor, el preu a satisfer i l’adreça on
s’atendran les possibles reclamacions.

• Venda ambulant. És la que es fa fora d’un establiment comercial perma-
nent, en llocs autoritzats i en instal·lacions desmuntables o transportables,
incloent-hi els vehicles. Les persones que exerceixin la venda ambulant
han de tenir exposades, de forma fàcilment visible per al públic, les seves
dades personals i el document en què consti la corresponent autorització
municipal, així com una adreça per efectuar possibles reclamacions. Els
ajuntaments poden autoritzar la venda no sedentària als seus municipis, en
zones i llocs determinats prèviament, i establir-ne, així mateix, el nombre
total de llocs permesos i les dimensions. L’autorització de l’ajuntament es
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concedirà per un temps no superior a un any. Solament pot ser revocada per
l’incompliment de la llei vigent i de les ordenances municipals, i no dóna
dret, en aquests casos, a indemnitzacions ni compensacions de cap mena.

• Venda a domicili. La venda s’efectua en el domicili dels consumidors o
en el domicili de les empreses compradores; per tant, existeix una relació
personal entre el venedor i el comprador. El articles més venuts per aquest
sistema són: llibres, petits electrodomèstics, cosmètics, productes de neteja,
etc., que generalment no es troben en punts de venda físics. El principal
inconvenient és el preu, que acostuma a ser alt, ja que l’empresa venedora
ha de fer-se càrrec de les despeses de l’equip de venedors que es desplaça als
domicilis dels compradors. Les vendes en reunions consisteixen a buscar
una persona que col·labori i organitzi una reunió en el seu domicili amb
veïns i amics perquè el venedor de l’empresa pugui fer una demostració dels
productes. Les comandes s’efectuen en la mateixa reunió i els productes
es lliuren més tard. L’organitzador de la reunió acostuma a rebre un
regal o un percentatge de les vendes. En les presentacions en llocs de
treball, el venedor organitza una reunió en el lloc de treball dels compradors
potencials, en què presenta el producte. Normalment compensen el temps
que dedica el comprador a escoltar-los amb un petit regal.

2.2 Variables a considerar per a la implantació d’un establiment
comercial

Un dels aspectes més importants per a l’obertura d’un establiment comercial
detallista és la decisió de l’emplaçament. Per això, és convenient dur a terme
un procés d’anàlisi i valoració de la demanda del mercat geogràfic més pròxim
de l’empresa detallista per, posteriorment, fer la delimitació de l’àrea comercial
específica i la valoració del seu potencial de vendes. Aquest procediment permetrà
fer una avaluació de les diferents possibilitats d’emplaçament per, finalment,
escollir el més adequat.

Però més enllà de l’entorn físic de l’establiment comercial i de la seva ubicació,
que tindrà uns efectes o uns altres sobre el negoci, cal tenir en compte i conèixer
a fons l’entorn socioeconòmic en el qual es desenvoluparà l’activitat.

La decisió d’emprendre un negoci requereix prendre una sèrie de decisions per
a les quals és imprescindible disposar d’informació. Una de les primeres accions
que ha de dur a terme la persona emprenedora és l’anàlisi, tant interna com externa,
que li permetrà definir la seva posició estratègica.

L’anàlisi interna permet identificar i descriure les variables o els aspectes clau
sobre els quals es concentren els punts forts i els punts dèbils de l’empresa o
de l’emprenedor. Aquesta anàlisi requereix la recollida d’informació relacionada
amb les variables internes, és a dir, les que pot controlar l’empresa o l’emprene-
dor, com ara les variables relacionades amb les àrees següents:
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• Direcció i organització: estil de direcció, estructura organitzativa, sistemes
de planificació i control, sistemes d’informació i presa de decisions, cultura
empresarial, etc.

• Financera: estructura financera, cost del capital, rendibilitat de les inversi-
ons, solvència financera, costos financers, etc.

• Comercial (l’activitat d’un establiment detallista): quota de mercat, carac-
terístiques dels productes, imatge de l’establiment, publicitat i promoció,
etc.

• Recursos humans: personal del punt de venda, sistemes de retribució i
d’incentius, clima social (conflictivitat, absentisme, etc.), nivell de forma-
ció, grau de participació, etc.

• Tecnològica: tecnologia disponible, grau d’utilització de les TIC, etc.

L’anàlisi externa permetrà identificar les variables de l’entorn que condicionaran
l’activitat i a les quals caldrà adaptar-se, aprofitant les oportunitats que sorgeixin i
compensant les possibles amenaces. L’anàlisi de l’entorn general ha de permetre
fer un diagnòstic de la situació, actual i futura, d’aquest entorn per detectar les
oportunitats i les amenaces amb l’objectiu de preveure diferents escenaris i formes
d’actuació. En funció de la magnitud i la complexitat de l’entorn, s’hauran de
definir els límits de l’entorn que es vol analitzar, segons les característiques de
l’establiment comercial i les variables que es consideren més significatives. L’a-
nàlisi de l’entorn global no serà el mateix per a un gran establiment comercial que
per a un petit comerç, ja que la seva àrea d’influència i les seves característiques
són molt diferents.

En aquest context, l’entorn es pot definir com el conjunt d’elements externs
al comerç que influeixen o poden arribar a influir sobre el desenvolupament
de l’activitat comercial. Per tant, fa referència a aspectes tan variats com
les normatives i disposicions legals que regulen l’activitat comercial, la
conjuntura econòmica, les condicions del barri on se situa el comerç o el
poder adquisitiu dels seus habitants.

La persona que emprèn l’obertura d’un comerç al detall ha d’entendre les dinàmi-
ques de l’entorn general, que afecta totes les empreses sigui quin sigui el sector,
i les de l’entorn específic, que concerneix les empreses d’un determinat sector o
activitat.

Per analitzar l’entorn general s’utilitza l’anàlisi PEST, mitjançant el qual es poden
definir diferents escenaris en els quals es pot trobar l’empresa. Consisteix a definir
quins són els canvis que es poden produir i preveure les maneres com l’empresa
s’hi podrà adaptar. A partir d’aquestes previsions es podran determinar futures
estratègies d’actuació.

Cal definir quin tipus de variables s’han de considerar en l’estudi de l’entorn
general mitjançant l’anàlisi PEST. Tot i que no hi ha un consens general sobre
quines han de ser les variables externes o dimensions de l’entorn, sí que hi ha un
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cert acord en agrupar-les en les dimensions les inicials de les quals s’utilitzen per
formar la paraula PEST: politicolegal, econòmica, sociocultural i tecnològica:

• Politicolegal: té en compte els factors legals, administratius i normatius que
regulen l’entorn on s’opera (impostos, condicions laborals, salaris mínims,
medi ambient, protecció dels consumidors, subvencions i ajuts públics, etc.

• Econòmica: es refereix al sistema econòmic i a la conjuntura on es desen-
volupa l’activitat i està determinada pels principals indicadors econòmics
(poder adquisitiu, inflació, atur, productivitat, tipus d’interès, etc.).

• Sociocultural: té en compte les creences, els valors, les actituds i les formes
de vida de les persones que són clients potencials de l’establiment comercial
(demografia, cultura, educació, religió, ètnies, opinions i actituds, patrons
de conducta, etc.).

• Tecnològica: és el context científic i tecnològic que pot contribuir a evitar
l’obsolescència i a promoure la innovació amb nous productes o tècniques
millorades (noves tecnologies, comerç electrònic, sistemes de pagament
electrònic, programari per a la gestió del punt de venda, etc.).

Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta mitjançant un conjunt de variables
o factors clau que identifiquen els aspectes més importants que s’han de tenir en
compte en la seva anàlisi.

L’entorn específic està format pel conjunt d’elements que tenen una influència
concreta sobre uns determinats establiments comercials, d’una determinada acti-
vitat o bé d’un sector específic. Un entorn específic, per exemple, seria el que
afecta el sector de les botigues de roba, el dels restaurants o el de les papereries.
En l’anàlisi de l’entorn específic cal tenir en compte i recollir informació sobre:

• Clients: tant els realment factibles com els potencials, tractant d’analitzar-
los a partir de variables quantitatives i qualitatives, amb l’objectiu de
conèixer les diferents tipologies i les seves particularitats per poder definir
millor com arribar-hi.

• Proveïdors: cal identificar tots els proveïdors potencials i conèixer les
condicions que ofereixen per poder determinar quin s’adapta millor a les
necessitats de proveïment de l’establiment comercial.

• Competidors: s’han de conèixer els establiments que ja representen com-
petència i també els potencials, és a dir, els que poden arribar a ser-ho. Un
estudi acurat pot permetre incorporar noves maneres de treballar i evitar
problemàtiques.

• Productes i comerços substitutius: cal determinar quins altres productes
i quins altres establiments poden cobrir les mateixes necessitats de les
persones i analitzar el tipus d’amenaça que representen.

Una anàlisi detallada i profunda, tant de l’entorn general com específic del futur
establiment comercial, pot contribuir enormement a l’èxit del negoci, però també
pot representar un cost elevat o un gran esforç personal.
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Per evitar costos massa elevats, hi ha mecanismes de recerca d’informació que
poden aportar un bon grau de coneixement; per exemple, es pot consultar els
establiments comercials existents i a les associacions de comerciants, fer servir
bases de dades estadístiques oficials com les de l’INE (www.ine.es) o les de
l’IDESCAT (www.idescat.net), consultar altres fonts d’informació econòmica
sectorial com els anuaris econòmics d’algunes entitats financeres o fer enquestes
i treballs de camp entre els comerços de l’entorn, que són tasques que gairebé no
comporten cap despesa i poden ser de gran ajuda.

Una anàlisi interna i externa acurada ens permetrà fer una reflexió estratègica que
ha de permetre definir la idea de negoci i el pla de màrqueting. Aquesta reflexió
és prèvia a l’elaboració del pla d’empresa i, en cap cas, substitueix la necessitat
d’elaborar aquest pla.

El pla d’empresa és un document que detalla el projecte d’una nova
empresa, tenint en compte tots els documents rellevants, els recursos
necessaris i les accions que cal dur a terme per a la seva posada en marxa.

Aquest pla té una doble utilitat. Internament, per als emprenedors, ajuda a ordenar
les idees, serveix per planificar i pensar anticipadament en el nou negoci, i permet
preveure on poden sorgir problemes i tenir previstes solucions o alternatives
d’actuació. També serveix per tenir una visió global del projecte i de guia per
a cadascuna de les fases del procés de creació de l’empresa. D’altra banda,
externament, el pla d’empresa serveix per donar a conèixer el projecte amb
l’objectiu d’aconseguir finançament, negociar amb els futurs proveïdors, establir
acords i aliances, etc.

A més a més, el pla d’empresa contribueix a reduir considerablement el risc de
fracàs perquè permet esbrinar quines són les oportunitats de negoci i quins són els
mercats atractius per a l’empresa, així com fer una previsió detallada dels costos i
la rendibilitat.

El pla d’empresa inclou informació sobre els promotors, la idea de negoci, la
forma jurídica de constitució, l’organització i gestió, el procés de producció
i qualitat (si es tracta d’una empresa productora), la comercialització i el pla
economicofinancer.

El pla d’empresa abasta el conjunt de la companyia i va més enllà del que és
estrictament l’establiment comercial o el punt de venda. Tanmateix, els objectius
que ara ens ocupen són els que es refereixen estrictament a un establiment
comercial, i per això ens centrarem en el pla estratègic del punt de venda.

El pla estratègic del punt de venda o pla estratègic de retail (PER) és
el document que serveix per definir els objectius de l’establiment comercial,
la diferenciació respecte a la competència i la conceptualització del punt de
venda.

Una de les primeres qüestions que cal abordar quan es vol obrir un establiment
comercial és descriure quina és la idea de negoci, quina és l’oportunitat que s’ha

A la unitat “Pla de
màrqueting” es treballa a
fons el pla d’empresa o de
negoci.

http://www.ine.es/
http://www.idescat.net/
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detectat, quines són les necessitats que té el mercat objectiu i si s’oferirà alguna
especialització concreta.

Quan es tracti d’una activitat que ja hagi estat iniciada i es produeixi un traspàs,
caldrà plantejar-se les mateixes qüestions, però, evidentment, tenint en compte la
història que ja té l’establiment comercial: com és, com el veu la clientela, quines
coses voldríem canviar per adaptar-lo al que es pretén oferir, etc.

El pla estratègic del punt de venda serveix per respondre les preguntes necessàries
per a la gestió de l’establiment comercial, assegurant la coherència entre els
elements de comunicació i garantint la consistència de la idea de negoci.

Les preguntes essencials que ha de respondre el pla estratègic del punt de venda
són:

• Qui som i què volem comunicar?

• A qui ens dirigim?

• Quina és la nostra competència?

• Quin és el benefici bàsic diferencial que oferim?

Però també ha de permetre contestar altres preguntes, com ara:

• Què vendrem i per què?

• Quins serveis oferirem a la clientela i com ho farem?

• A quins preus vendrem?

• Com estructurarem l’oferta de productes i serveis?

• Quins missatges volem transmetre?

• Com volem que ens identifiquin els clients?

• Com serà l’ambient de la botiga?

• Com organitzarem l’espai del punt de venda?

• Com serà el procés de compra per a la clientela?

La resposta a totes aquestes preguntes ha de ser clara i concisa; si no és així,
no s’aconseguirà captar l’interès dels clients potencials i, per tant, l’establiment
comercial no serà considerat com una alternativa de compra per part del públic
objectiu. El pitjor obstacle per a un establiment comercial és no estar present en
la ment dels possibles clients, de manera que si no s’aconsegueix aquest objectiu
les possibilitats d’èxit o supervivència són mínimes.

És fonamental crear un concepte d’establiment comercial consistent i coherent; en
definitiva, competitiu.
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La ubicació de l’establiment comercial és una de les decisions clau per a l’èxit o el
fracàs, per això no es pot decidir fins que no estigui molt clar quin és el concepte
de negoci, quin és el posicionament esperat, com és la clientela, on viu, on compra,
etc. A part de la primera ubicació també cal definir, si hi ha la possibilitat
d’expandir-se, mitjançant quina fórmula es pot dur a terme (franquícies, botigues
pròpies, etc.) i quines zones geogràfiques es poden considerar.

El producte o l’objecte de comerç pot determinar, en gran mesura, la seva
localització. Tot i que pot semblar que la majoria de comerços només té sentit
dins d’una població, en alguns casos aquesta necessitat d’ubicació prioritària pot
ser menys important. En tot cas, quan es planteja l’obertura d’un establiment
comercial al detall s’han de tenir en compte els aspectes següents:

• Proximitat dels clients i del mercat objectiu. Aquesta és una qüestió
especialment crítica per a molts tipus d’establiments comercials. No només
cal que estiguin a prop dels clients, sinó que han de situar-se prioritàriament
on es trobin aquests, per exemple a les zones residencials o a les zones
comercials properes als nuclis residencials. Seria el cas dels establiments co-
mercials que venen productes de primera necessitat, com ara l’alimentació
(fleques, queviures, fruiteries, carnisseries, peixateries, etc.). D’altra banda,
les botigues especialitzades es poden permetre ubicacions més allunyades
dels nuclis residencials, perquè, per la seva naturalesa o el tipus de producte
i la clientela, tenen una certa capacitat d’atracció amb independència de la
seva localització. Normalment són establiments comercials de productes
de compra esporàdica, a diferència dels productes de primera necessitat de
compra quotidiana.

• Entorn normatiu i legal. El comerç al detall és una activitat amb
normatives específiques que cal tenir en compte en el moment de plantejar la
idea de negoci. Els requisits legals i la normativa sobre horaris comercials,
entre d’altres, poden limitar les possibilitats d’ubicació d’un establiment
comercial. És el cas, per exemple, de les farmàcies, que no poden situar-se
a menys d’una determinada distància les unes de les altres. Per tant, convé
tenir present des del principi l’entorn normatiu i legal, ja que a vegades pot
suposar costos addicionals o retards en l’obertura. Un cas similar seria el
dels establiments comercials franquiciats, que han de complir unes normes
específiques imposades per la franquiciadora, la qual ha d’aprovar, entre
d’altres, la ubicació dels nous establiments.

• Proximitat dels proveïdors. Situar-se prop dels proveïdors pot suposar
unes millors condicions en els terminis de lliurament, la minimització
dels costos de transport i la possibilitat d’una reacció més immediata
en situacions imprevistes. Aquesta és una qüestió que cada vegada té
més importància per la proliferació de conductes de consum responsable,
com ara el consum de proximitat o de quilòmetre zero, iniciatives per
promocionar la compra i el consum de productes produïts a l’entorn més
immediat. L’opció pel consum de proximitat suposa consumir productes i
serveis fets al nostre entorn territorial més pròxim, la qual cosa contribueix
a reforçar l’economia local i a reduir la despesa energètica que suposa el
transport de llarga distància.

El posicionament és un
factor clau, ja que
condiciona la forma com
ens dirigim a la clientela,
com ens situem al mercat i
com ens relacionem amb la
competència.
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A l’apartat “Entorn,
urbanisme i

característiques de la
zona” de la unitat

s’analitzen altres factors
que condicionen la

ubicació d’un establiment
comercial.

• Proximitat dels competidors. Situar-se o no a prop dels competidors és
una qüestió que depèn del sector; per exemple, en el cas de les botigues
de roba o de moda és habitual que hi hagi una forta concentració. Quan
els consumidors compren aquest tipus de producte solen anar a zones on hi
ha més varietat d’establiments, i per tant en aquest cas és més interessant
estar a prop dels establiments comercials competidors. El mateix succeeix
amb botigues d’objectes de decoració, mobles, complements per a la llar
i antiguitats, perquè els consumidors prefereixen desplaçar-se a una zona
que concentri una àmplia oferta, amb un ventall més ampli de possibilitats
d’elecció.

D’entre els aspectes que condicionen la selecció de la localització d’un establiment
comercial al detall el més rellevant és, sens dubte, la proximitat física de la clien-
tela potencial, sense tenir en compte, òbviament, les vendes a través d’Internet.

Evidentment, en el moment de decidir específicament el local on s’instal·larà
l’establiment comercial també hi influeixen altres factors, com ara l’estructura del
local, el cost, el règim d’ús (propietat o lloguer), etc.

2.2.1 Tipus de clients i necessitats

Ens trobem en un mercat cada vegada més global, amb una gran saturació de
l’oferta que dóna més possibilitats d’elecció al client i un accés més fàcil i
econòmic a molta informació, la qual cosa li permet conèixer el que s’ajusta més
a les seves necessitats.

Els factors principals d’aquesta tendència del mercat i el canvi de relació amb el
client es concreten en:

• Els mitjans de comunicació perden la seva capacitat d’influència.

• Cada cop hi ha més informació i és més fàcil que el client es perdi davant
d’aquest bombardeig massiu.

• Disminueix la fidelitat a les empreses i a les marques.

• Apareixen altres mitjans de comunicació que fan possible noves formes
d’establir relacions més personalitzades (tecnologia).

• Els sistemes de venda i distribució evolucionen, són molt més eficients i,
malgrat que allunyen el productor del client final, enforteixen la figura del
distribuïdor.

Aquest context ha propiciat el canvi de posició del client davant de les empreses,
de manera que, en termes generals, ens trobem davant de clients amb:

• Més poder de negociació.
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• Més informació.

• Més oferta a la seva disposició.

• Més possibilitats d’elecció i, per tant, d’establir relacions durables i fidels
entre l’empresa i el client.

A les empreses que volen seguir essent competitives, davant d’aquesta situació,
se’ls demana un apropament als clients, una personalització de la relació, que els
escolti, els entengui i s’hi adapti ràpidament, tant a les necessitats presents com a
les futures que vagin sorgint.

Una de les principals oportunitats de les petites i mitjanes empreses (pimes),
com és el cas de la majoria d’establiments comercials, és la capacitat d’establir
relacions més pròximes amb el client, que possibiliten conèixer-los de més a prop
i personalitzar la relació. Les pimes es caracteritzen per la flexibilitat a l’hora de
respondre les demandes dels clients i les seves necessitats.

Anys enrere, el botiguer de la cantonada coneixia a la perfecció cadascun dels seus
clients, les seves necessitats i preferències, i a través d’aquesta relació era capaç
de generar un procés de fidelització basat en aspectes emocionals.

Així doncs, els avantatges competitius de les pimes respecte a les grans corporaci-
ons són el coneixement del client, la flexibilitat d’adaptar-se a les seves necessitats
i la capacitat de respondre als seus requeriments. Per beneficiar-se d’aquests
avantatges, les pimes comencen a implantar eines tecnològiques que fins fa poc
només es podien permetre les grans empreses, ja que requerien grans inversions en
tecnologia: solucions per a la gestió de la relació amb els clients que fan possible
obtenir la màxima informació sobre els clients amb l’objectiu final d’oferir-los un
tracte diferenciat.

Aprofundir en el coneixement dels clients i arribar a comprendre el seu compor-
tament permet identificar els clients potencials. Aquests poden ser particulars
(consumidors finals), dels quals caldria definir-ne el perfil (sexe, edat, estat
civil, poder adquisitiu, nivell cultural, localització geogràfica, hàbits de compra
i de consum, entre d’altres); però, segons el tipus de comerç, també poden ser
empreses, administracions públiques, associacions, fundacions i altres entitats.
En tot cas, siguin d’un grup o de l’altre, convé determinar qui són, on són, què
necessiten, què demanen, en què basen les seves decisions de compra i quines
millores, respecte a la competència, esperen que els oferim.

Per identificar els clients s’han de respondre les preguntes següents:

• Qui compra? Característiques personals.

• Per què compra? Motivacions.

• Què compra? Productes i marques.

• Com compra? Busca el producte o compra el que se li ofereix.

• Quant compra? Quantitats.
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• On compra? Establiments, context i distància.

• Quan compra? Moment i horari.

Si es tracta d’identificar la clientela potencial, cal definir-la de la forma més precisa
possible per concretar el seu perfil, per exemple, a partir de les preguntes següents:

• Qui són els clients potencials?

• Quina llengua o llengües oficials a Catalunya parlen?

• Quantes persones són?

• On es localitzen?

• Quin és el seu poder adquisitiu?

• Quines són les seves necessitats i motivacions de compra?

• Quins productes/serveis estan comprant actualment?

• Quins són els seus motius principals per comprar els nostres productes/ser-
veis?

Com podeu veure, una primera classificació dels clients té en compte la seva
relació, actual o futura, amb l’empresa. Segons aquest criteri podem distingir
entre els clients actuals i els clients potencials:

• Clients actuals o reals: són els clients (persones o organitzacions) que fan
les seves compres de manera periòdica o que ho han fet recentment. Aquests
clients són els que generen el volum de vendes actual; per tant, són la font
d’ingressos de l’empresa en aquest moment i els que determinen la quota
de participació de l’empresa o de l’establiment comercial en el mercat.

• Clients potencials: són els clients (persones o organitzacions) que, en
aquest moment, no fan les seves compres a l’empresa però que podrien fer-
ho en el futur perquè tenen la predisposició per fer-ho, el poder adquisitiu i
la capacitat per decidir-ho. Aquests clients són els que podrien generar un
determinat volum de vendes en el futur (a curt, mitjà o llarg termini) i, per
tant, se’ls pot considerar com una possible font d’ingressos futurs.

Aquesta primera classificació és molt bàsica però és fonamental per planificar
i implementar activitats mitjançant les quals l’empresa pugui aconseguir dos
objectius molt importants:

• Mantenir els clients actuals.

• Identificar els clients potencials i convertir-los en clients actuals.
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Òbviament, cadascun d’aquests dos objectius requereix un grau d’esforç i una
quantitat de recursos diferents. Així doncs, tot i que pot semblar una classificació
massa evident, cal considerar-la com a decisiva per a l’èxit de l’empresa o
de l’establiment comercial, sobretot quan es tracta de mercats amb una forta
competència.

Una segona classificació, a partir dels clients actuals i dels clients potencials,
consisteix a dividir-los segons el seu grau d’implicació, la freqüència o el volum
de compra, el grau d’influència i el grau de satisfacció.

Quan es considera el grau d’implicació es distingeix entre:

• Clients actius: són els que actualment estan fent compres o han comprat
dins d’un període de temps curt.

• Clients inactius: són els que varen fer la seva última compra temps enrere
i que, possiblement, se n’han anat a la competència perquè poden estar
insatisfets o bé perquè ja no necessiten els nostres productes o serveis.

Aquesta classificació és útil per dues raons:

• Permet identificar els clients que actualment estan fent compres a l’empresa
o a l’establiment comercial i, per tant, requereixen una atenció especial per
tal de retenir-los, atès que són els que generen els ingressos que té l’empresa.

• Permet identificar els clients que per algun motiu ja no compren a l’empresa
o a l’establiment comercial i que, per tant, requereixen accions específiques
per determinar les causes del seu allunyament per intentar recuperar-los.

Si es té en compte la freqüència de compra dels clients actius, es distingeix entre:

• Clients de compra freqüent: són els que fan les compres de manera
repetitiva i sovint, o bé que l’interval de temps entre una compra i una
altra és més curt que el de la majoria de clients. Aquest tipus de client, en
general, està satisfet amb els productes o serveis que li ofereix l’empresa o
l’establiment comercial; per tant, és fonamental no desatendre’ls i mantenir-
hi una relació personalitzada que els faci sentir importants i valuosos.

• Clients de compra habitual: són els que fan les compres amb una certa
regularitat perquè estan satisfets amb l’empresa i els productes o serveis.
Per tant, és recomanable oferir-los una atenció acurada per incrementar el
seu grau de satisfacció i intentar incrementar la seva freqüència de compra.

• Clients de compra ocasional: són els que fan compres de tant en tant o
una sola vegada. Per determinar el motiu d’això és recomanable que, cada
vegada que un nou client faci la seva primera compra, se li demanin algunes
dades que permetin contactar-hi en el futur; així, si no torna a comprar es
podrà esbrinar el motiu i com es pot solucionar o canviar la situació.

Quan es té en compte el volum de compra dels clients actius, es pot distingir
entre:
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• Clients de volum alt de compra: són els que fan compres més grans
que la majoria dels altres clients, de manera que la seva participació
en el volum de vendes totals de l’empresa pot assolir percentatges molt
elevats. Normalment són molt pocs els clients d’aquest tipus i estan molt
satisfets amb els productes i els serveis que se li proporcionen. Per tant, és
fonamental preveure accions amb un alt grau de personalització perquè se
sentin valorats i es puguin retenir.

• Clients de volum mitjà de compra: són els que fan compres d’un volum
al voltant de la mitjana general de l’empresa o de l’establiment comercial.
Generalment, es tracta de clients satisfets que fan compres de manera
habitual. Per determinar si val la pena cuidar-los perquè es converteixin
en clients de volum alt de compra cal esbrinar la seva capacitat de compra
i de pagament.

• Clients de baix volum de compra: són els que fan compres d’un volum
inferior a la mitjana i, sovint, es tracta de clients de compra ocasional.

Un dels aspectes que cal tenir en compte per a la classificació dels clients
actius, amb independència del volum i de la freqüència de compra, és el grau
d’influència en la societat o en el seu entorn social, ja que això pot suposar que
recomani els productes, l’empresa o l’establiment comercial. Es poden distingir
els tipus de clients següents:

• Clients molt influents: són persones que poden produir una percepció
positiva o negativa sobre un col·lectiu gran de persones. Per exemple, els
esportistes famosos, els actors i les actrius més populars, els empresaris
de renom o les persones que han obtingut algun reconeixement especial.
Aconseguir que aquestes persones siguin clients d’una empresa o d’un
establiment comercial és molt positiu, perquè poden fer recomanacions en
públic. Normalment això només s’aconsegueix amb un nivell molt alt de
satisfacció i a canvi de regalar-los els productes perquè els exhibeixin o bé
pagar-los perquè en facin promoció.

• Clients influents: són els que tenen una determinada capacitat d’influència
en un grup més reduït de persones. Per exemple, els metges que són
considerats líders d’opinió en els cercles científics o d’especialistes. Com
a norma general, aconseguir que aquest tipus de clients recomanin els
productes o l’establiment comercial no és tan complicat ni costós, per això
convé mantenir-los complaguts encara que no sigui rendible, perquè el que
es pretén és que aquests clients influeixin en el seu entorn social.

• Clients amb poca influència: són els que tenen un grau d’influència en el
seu entorn familiar o entre les seves amistats. Per exemple, una dona que és
considerada una excel·lent cuinera entre les seves amistats i familiars, amb
la qual cosa les seves recomanacions sobre aquest tema es tenen molt en
compte. Per aconseguir que aquest tipus de clients recomanin els productes
o l’establiment comercial només cal mantenir-los satisfets.

Si es té en compte el grau de satisfacció, es distingeix entre:
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• Clients complaguts: són els que han percebut els productes, els serveis i/o
l’empresa o l’establiment comercial com a excel·lents, per sobre de les seves
expectatives. Segons Philip Kotler, això genera una afinitat emocional amb
la marca, no tan sols una preferència racional, i comporta una gran lleialtat.
Per mantenir aquests clients en el grau de satisfacció més alt cal oferir-los
un servei molt personalitzat que els sorprengui cada vegada que ens visiten.

• Clients satisfets: són els que han percebut els productes, els serveis i/o
l’empresa o l’establiment comercial d’acord amb les seves expectatives.
Aquest tipus de clients no té gaire predisposició per canviar de marca o
d’establiment comercial, però ho pot fer si troba una oferta millor. És
recomanable intentar incrementar el seu nivell de satisfacció implementant
serveis especials que contribueixin a fer percebre un valor afegit que no
s’esperaven.

• Clients insatisfets: són els que han percebut els productes, els serveis i/o
l’empresa o l’establiment comercial per sota de les seves expectatives; per
tant, no volen repetir una experiència desagradable i opten per una altra
botiga. Si es vol recuperar la confiança d’aquests clients convé conèixer a
fons els motius que han generat la seva insatisfacció per fer les correccions
necessàries. En general, aquest tipus d’accions són costoses perquè s’ha de
canviar una percepció potser molt arrelada tant en l’àmbit conscient com en
el subconscient.

2.2.2 Entorn, urbanisme i característiques de la zona

Catalunya té un model propi de comerç, reconegut internacionalment com a
model d’èxit, en què coexisteixen equilibradament diferents formats de distribució
detallista. Aquest model és també un model de ciutat d’urbanisme compacte i
estructura social cohesionada, on un gran nombre de petites i mitjanes empre-
ses comercials exerceixen una important funció de proveïment i satisfacció de
necessitats diverses des de la proximitat física al ciutadà. Així doncs, el comerç a
Catalunya té una doble funcionalitat: econòmica i social.

Tenint en compte que el comerç és una peça essencial en l’ordenació urbanística,
és convenient conèixer tots els elements urbanístics que condicionen l’activitat
comercial per tal de minimitzar l’impacte negatiu que puguin ocasionar o aprofitar
al màxim les seves potencialitats.

Per tal d’obtenir informació sobre l’urbanisme del territori cal utilitzar les tècni-
ques següents:

• Recerca i anàlisi de fonts secundàries (Administració local, autonòmica i
estatal, així com possibles iniciatives privades d’interès per a la zona) sobre:

– Història de l’urbanisme al territori.

– Vies (tipologia de carrers: de vianants, de prioritat invertida, etc.).
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– Elements d’accés.
– Transports (metro, autobusos, bicicletes, etc.).
– Aparcament (públic i privat): de vehicles, motos, bicicletes, etc.
– Parcs, jardins, zones verdes, etc.
– Enllumenat públic.
– Elements d’atracció (edificis, museus, equipaments, etc.).
– Altres elements de millora del paisatge urbà.

• Observació directa: consisteix a visitar el territori per observar tots els
elements urbanístics i com interactuen les persones en aquest entorn (com
es desplacen, en quin sentit circulen, quins elements dificulten la mobilitat,
disponibilitat de locals, visibilitat i accessibilitat als locals, etc.).

Per determinar l’accessibilitat d’un establiment comercial cal fer una anàlisi
acurada de les vies d’accés, les zones d’aparcament més pròximes, la facilitat
per aparcar vehicles a prop, la facilitat d’accés per als proveïdors (càrrega i
descàrrega) i l’accés al transport urbà (autobús, metro, etc.). És important ana-
litzar detalladament aquestes qüestions perquè, a vegades, la zona és aparentment
accessible però després de l’anàlisi es pot descobrir que hi ha algunes qüestions
que poden disminuir l’accessibilitat, com per exemple carrers d’un sol sentit, pocs
aparcaments, congestió de trànsit, etc. D’altra banda, també és important conèixer
els plans urbanístics que poden afectar la zona per preveure les qüestions que
poden condicionar l’accessibilitat en el futur, com per exemple conversió d’alguns
carrers de zones de vianants, talls de trànsit, modificació del sentit de circulació,
eixamplament de carrers, noves estacions de metro o parades d’autobús, obres
urbanes, etc.

En un mercat amb molta competència és fonamental trobar la millor ubicació per a
un establiment comercial per aconseguir el màxim rendiment i l’èxit empresarial.
Una de les variables que s’han de tenir en compte per a la ubicació d’un establiment
comercial és la seva àrea d’atracció.

L’àrea d’atracció comercial (trade area) o la zona d’influència és l’àrea
que hi ha al voltant d’un establiment comercial en la qual es troben els
clients potencials. Aquesta àrea està condicionada per la distància o el temps
necessaris per recórrer-la, i com més augmenta, més disminueix l’atracció
de l’establiment comercial.

El geomàrqueting sorgeix de la necessitat de relacionar el màrqueting amb la
geografia, i és la disciplina que permet a l’empresa obtenir informació per a la
presa de decisions.

Determinar l’àrea d’influència d’un establiment comercial és una activitat crítica,
ja que aporta una idea de com els consumidors es relacionen amb el punt de venda,
amb el risc de no reflectir exactament la realitat.

Hi ha diversos mètodes per a la determinació de l’àrea d’influència d’un
establiment o centre comercial; els més senzills s’expliquen a continuació:
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• Àrea circular. És el mètode d’aproximació simple però poc precís perquè
no té en compte les possibles barreres, l’entrellat dels carrers o la xarxa
de carreteres per on es desplacen els clients. Un altre inconvenient és el
radi que hauria de tenir el cercle; normalment, se’n defineixen diversos
per identificar àrees d’atracció amb un poder diferent. Aquest procediment
sol donar bons resultats quan el nombre d’establiments comercials no és
molt gran i sempre s’ha d’assumir que la capacitat d’atracció és inversa a la
quantitat de competència.

• Àrea isòcrona. També es coneix com a drive time area i determina la zona
d’influència establint un temps màxim per arribar al centre o establiment
comercial. Aquest mètode és una mica més realista i precís, tot i que és més
complicat de mesurar, perquè té en compte que el desplaçament es pot fer a
peu o amb transport, i a més preveu la resistència del client a desplaçar-se
fins al punt de venda quan considera que comporta més temps del que hi vol
dedicar.

• Àrea simple o múltiple. Consisteix a marcar diverses àrees d’influència
per a cada centre o establiment comercial i classificar-les en primària,
secundària i terciària. És un mètode adequat per a grans superfícies o
centres comercials que tenen un gran poder d’atracció per la diversitat de
l’oferta.

• Àrea empírica. Es basa en la procedència real dels clients i compara entre
la procedència real i una àrea teòrica. El principal inconvenient d’aquest
mètode és que requereix una gran precisió i una quantitat considerable de
dades dels clients.

Existeixen altres mètodes més complexos i més precisos basats en polígons,
diagrames i altres models matemàtics. Per determinar l’àrea d’atracció comercial
d’un establiment o centre comercial mitjançant el mètode empíric es fa a través de
dues aproximacions successives: una àrea teòrica i una àrea real.

L’àrea d’atracció teòrica és la zona d’influència que es determina a partir de
l’espai i el temps, és a dir, en funció de la distància que hi ha entre el domicili del
client i l’establiment comercial, o bé del temps que trigaria un client a desplaçar-se
fins a l’establiment comercial. Es poden distingir tres àrees teòriques, tal com es
mostra a la taula 2.2.

Taula 2.2. Àrees teòriques d’atracció d’un establiment o centre comercial

Zona Radi al voltant del punt de venda Temps de desplaçament Clientela potencial

Primària 600 m Màxim: 10 minuts caminant Gairebé la totalitat de la població
d’aquesta zona se sol considerar
client potencial

Secundària Més de 600 m i fins a 1.200 m Màxim: 20 minuts caminant o 5
minuts en cotxe

Entre el 40 i el 60% de la població
d’aquesta zona se sol considerar
client potencial

Terciària Més de 1.200 m i fins a 2 km Màxim: 30 minuts caminant o 10
minuts en cotxe

Entre el 20 i el 40% de la població
d’aquesta zona se sol considerar
client potencial

Isòcron és un terme
d’origen grec que significa
‘temps igual’.
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Les tres àrees teòriques d’influència es representen mitjançant cercles concèntrics
al voltant del punt de venda (figura 2.2)

Figura 2.2. Representació gràfica de les zones d’atracció d’un establiment comercial
mitjançant cercles concèntrics

L’àrea d’atracció real s’obté a partir d’estudis sobre les característiques de la
població que viu a la zona. Per tant, és la modificació de l’àrea d’atracció teòrica
tenint en compte els hàbits de consum i els estils de vida de la població de la zona.

Aquesta àrea d’atracció real es pot modificar a partir de circumstàncies favorables
o desfavorables.

Les circumstàncies favorables poden ser:

• Proximitat de concentracions humanes (zones residencials, zones adminis-
tratives, zones industrials, etc.).

• Proximitat de zones comercials.

• Circulació natural dels vianants i dels vehicles (trajecte dels autobusos,
parades dels transports públics, pàrquings, oficines de correus, escoles,
centre de la ciutat, etc.).

• Circulació artificial (vies de circulació tipus autovies, autopistes, rondes,
etc.).

Les circumstàncies desfavorables poden ser:

• Proximitat de punts de venda competidors (per importància, superfície o
especialització).

• Proximitat de zones comercials importants i més pròximes a la població
(competència per una millor situació).

• Circulació natural i artificial de vianants i vehicles cap a les zones comerci-
als o els punts de venda competidors.
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• Obstacles urbanístics (via ferroviària, carretera amb tràfic intens, carrer
d’un únic sentit de circulació desfavorable, perill per travessar una via, etc.).

Per tant, la determinació de la zona d’atracció real s’ha de fer a partir de la zona
d’atracció teòrica i l’especificació de les circumstàncies favorables i desfavorables
de la zona, que s’han de descriure detalladament.

Els factors de l’entorn que cal tenir en compte per determinar la localització de
l’establiment comercial són:

• Factors relacionats amb la demanda. Quantitat de clients potencials
susceptibles de ser clients reals i estimació de les vendes, és a dir, del mercat
potencial (àrees en què es divideix i segments), estimació de les vendes
(MERCAT POTENCIAL× POSSIBLE PARTICIPACIÓ), creixement espe-
rat del mercat potencial i de les vendes, fluxos o trànsit de vianants (persones
que circulen per la vorera on es troba l’establiment comercial: quantitat,
estrat socioeconòmic i predisposició a la compra).

• Factors de l’entorn. Són tots els elements que configuren l’entorn i el
condicionen de manera favorable o desfavorable, per exemple: dotació
de serveis (oferta comercial i complementària, bancs i altres institucions
públiques o privades, mitjans de transport públic, possibilitats d’aparcament
en llocs propers, etc.), competència (com són i quants són els establiments
que poden fer competència directa o indirecta), condicionants arquitectònics
i urbanístics (tipus de voreres, facilitat d’accés per als clients, carrers de
vianants i facilitats per al trànsit de vianants per les voreres, entorn animat
i atractiu, punts d’interès arquitectònic, trànsit i circulació de vehicles,
mobiliari urbà i elements de senyalització informativa d’interès general que
hi pugui haver a l’entorn).

• Factors de l’arquitectura exterior. Qualitat dels elements que formen
l’arquitectura des del punt de vista comercial (visibilitat i accessibilitat del
local comercial, dimensions de la façana, dimensions de la porta i dels
aparadors, visibilitat en la bifurcació dels carrers adjacents, etc.).

• Factors relacionats amb el cost d’adquisició i manteniment. Despeses
derivades del lloguer o la compra de locals comercials i la seva adequació,
o la compra de terrenys per a l’edificació de locals comercials.

Metrominuto de Pontevedra

És un mapa sinòptic de la ciutat de Pontevedra que expressa les distàncies entre 26 punts
de la ciutat i el temps aproximat que es triga a recórrer-les. També indica la situació dels
principals elements per a la mobilitat (estacions, aparcaments, etc.), a més dels camins i
passejos que es poden fer al costat del riu.

Metrominuto (figura 2.3) és també un gest irònic de complicitat amb les formes gràfiques de
representar plànols de transport de passatgers, amb una estètica de les línies cromàtiques
que forma part de la iconografia urbana contemporània.
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Figura 2.3. Metrominuto de Pontevedra

Altres ciutats com Jerez de la Frontera, Tolouse o Florència també s’han afegit a aquesta
iniciativa.

La normativa vigent estableix que les trames urbanes consolidades (TUC) són:

• Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i
els seus eixamples on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, l’ús
residencial és dominant i compatible amb l’ús comercial.

• Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què
fa referència l’apartat 1), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable
amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el
planejament urbanístic, l’ús residencial és dominant i els usos comercials
estan inserits amb els usos residencials.

• Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan
referència els apartats 1) i 2), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable
amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el
planejament urbanístic, l’ús residencial és dominant i els usos comercials
estan inserits amb els usos residencials, sempre que tinguin una densitat
bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea.

• Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees
a què fan referència els apartats 1), 2) i 3), compreses dins el sòl urbà o sòl
urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.

Els municipis amb una població de més de 5.000 habitants o que són capitals de
comarca han de tenir delimitat gràficament el perímetre corresponent a les TUC.

S’eximeix els municipis de menys de 5.000 habitants de la necessitat de delimitar
la seva TUC, ja que, segons la normativa vigent, no s’hi podran implantar nous
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establiments comercials mitjans ni grans i, per tant, la TUC no té cap utilitat
pràctica en aquest tipus de municipis.

En el web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalu-
nya (goo.gl/o6IJaq) es poden consultar les trames urbanes consolidades segons el
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC) i la normativa vigent.

2.2.3 Característiques del producte o servei

El comerç al detall és l’activitat de compravenda de productes destinats al
consumidor final, és a dir, a la persona que utilitza o consumeix el producte. Dins
del comerç al detall hi ha una gran varietat d’establiments amb activitats diverses
que ofereixen diferents tipus de productes.

La Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE), basada en la Clas-
sificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que s’utilitza a tot l’Estat
espanyol, és un instrument estadístic de classificació que permet categoritzar les
unitats productives (empreses i establiments) en funció del tipus d’activitat que
desenvolupen per tal d’obtenir dades que permetin confeccionar estadístiques. La
seva finalitat és garantir la comparabilitat de la informació en l’espai i el temps, a
més de contribuir en el procés de normalització de la terminologia catalana.

D’acord amb la CCAE, dins el comerç s’engloben les activitats comercials, amb
indicació del seu epígraf, següents:

• 46 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de
motor i motocicletes.

– 461 Intermediaris del comerç.

– 464 Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic.

– 465 Comerç a l’engròs d’equips per a les tecnologies de la informació
i les comunicacions (TIC).

– 466 Comerç a l’engròs d’una altra maquinària, equips i subministra-
ments.

– 467 Altres tipus de comerç a l’engròs especialitzat.

• 47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicle-
tes.

– 471 Comerç al detall en establiments no especialitzats.

– 474 Comerç al detall d’equips per a les tecnologies de la informació i
les comunicacions (TIC) en establiments especialitzats.

– 475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments
especialitzats.

– 476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments
especialitzats.

http://goo.gl/o6IJaq
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A l’apartat “Annexos”
podeu consultar la

classificació completa de
la secció G de la

Classificació Catalana
d’Activitats Econòmiques
(CCAE) corresponent al

comerç a l’engròs i al
detall, reparació de
vehicles de motor i

motocicletes.

– 477 Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats.

– 478 Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants.

– 479 Comerç al detall fora d’establiments, excepte en parades de venda
i mercats ambulants.

Segons el tipus de producte o servei que s’ofereix, el comerç es pot classificar en:

• Comerç quotidià alimentari: fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats,
aus, ous, conills, caça i derivats; peix, pesca salada i altres; pa, pastisseria,
confiteria, llet i productes lactis; vins i begudes de tota mena; comerç
al detall de productes d’alimentació i begudes en general: autoserveis;
supermercats; plantes i herbes en herboristeries.

• Comerç quotidià no alimentari: medicaments, productes sanitaris i d’-
higiene personal (farmàcies); tabac i articles de fumador; productes de
drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, papers i altres productes
per a la decoració i productes químics; articles per a la higiene i neteja
personal.

• Equipament de la llar: productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes,
tapisseria; mobles (excepte els d’oficina); material i aparells elèctrics,
electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic amb energia diferent de
l’elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, adornament,
regals; materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament; portes,
finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet-mosaic, cistells i
articles de cautxú; articles de bricolatge; altres articles per a l’equipament
de la llar no classificats en altres llocs: llavors, flors, plantes i animals petits.

• Equipament de la persona: tota mena de peces de vestir i lligadures;
llenceria i cotilleria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i
d’imitació; confeccions de pelleteria; joieria, rellotgeria i bijuteria; béns
usats.

• Lleure i cultura: instruments musicals i els seus accessoris; segells, mone-
des, medalles, obres d’art; aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics;
llibres, diaris, papereria i belles arts; joguines, articles i roba d’esport, armes
i pirotècnia; vehicles aeris, marítims i fluvials.

• Altres: altres productes al detall no especificats a excepció dels articles
per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; tota classe de
maquinària, mobles d’oficina i comerç al menor de rodes.

2.2.4 Tendències en ’retail’

Hi ha moltes empreses especialitzades en l’anàlisi i la recerca de tendències en
el sector de la distribució i concretament en el comerç al detall (retail). Una
d’aquestes empreses és PWC (Price Waterhouse Coopers) que, en un dels seus
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darrers informes, indica quines són les tendències previstes en aquest sector per
als pròxims anys.

Algunes de les tendències que es preveuen, segons l’informe de PWC, són:

• Reducció dels punts de venda. Cada vegada més, l’usuari busca una
atenció i un espai singular; per tant, defuig les grans superfícies i valora
els detalls i el tracte personalitzat.

• Glocalització del retail. Aquest concepte és una barreja dels conceptes de
globalització i localització, és a dir, les empreses han d’adaptar-se al seu
entorn i a les característiques específiques dels seus clients.

• Trencament de la norma 20/80. Aquesta norma estableix que amb el
20% dels productes que es venen s’han d’aconseguir el 80% dels ingressos
per vendes; tanmateix, sembla que la tendència en el futur del comerç
serà vendre menys quantitat de cada producte i disposar de més diversitat.
Probablement l’explicació és que l’usuari necessita noves experiències i no
es conforma amb el que és més popular.

• Retorn al comerç al detall tradicional. Les vendes especialitzades en
petits establiments comercials augmentaran progressivament.

• Consolidació de les grans superfícies comercials. Malgrat que pot sem-
blar una paradoxa, els grans espais comercials (big box) aniran disminuint
la seva diversitat de marques, però les que quedin gaudiran de presència
internacional.

• Més importància de l’experiència de l’usuari. L’increment del comerç
detallista tradicional contribuirà a donar més importància a l’experiència
que viu el consumidor durant el procés de compra i els serveis postvenda;
per tant, aquest factor serà crucial per a l’èxit del comerç al detall.

• Proliferació de nous formats comercials. L’aparició de noves fórmules
comercials en consonància amb les tendències del sector ja s’ha pogut
apreciar amb l’aparició de formats com ara els pop-up stores, les botigues
virtuals o les associacions de detallistes amb serveis, però es preveu que
durant els pròxims anys en sorgiran de noves.

• Evolució dels centres comercials. Les grans superfícies no seran el centre
d’atenció, el centre comercial agruparà diverses botigues que conformaran
un espai homogeni que fomenti l’experiència de l’usuari.

• Implicació del consumidor en els processos. La línia de separació
entre el fabricant i el consumidor serà difusa. Els consumidors tindran
oportunitats de participar en la cadena de valor prenent part activament
en el desenvolupament i la personalització dels seus propis productes i
experiències de compra. Tot això, gràcies a l’ús intensiu de les noves
tecnologies i amb costos gairebé insignificants.

Informe de PWC

Podeu consultar l’informe de
PWC sobre les tendències en
retail a: goo.gl/ohYWt3.

https://goo.gl/ohYWt3
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2.3 Comerç associat

Més enllà de posar a disposició de les persones tot un conjunt de productes i serveis
que responen a múltiples necessitats, el comerç detallista té un paper determinant
en la configuració i la vida quotidiana de les ciutats.

La concentració de botigues en determinades zones urbanes configura centres
comercials urbans i no només és beneficiosa per al col·lectiu de comerciants, sinó
que potencia i renova l’entorn urbà de la zona a través de la inversió privada i
contribueix a la creació d’espais d’oci per a la població.

Els centres comercials urbans es desenvolupen normalment al voltant d’un
carrer principal i dels seus eixos viaris més propers.

Els centres comercials urbans permeten combinar, per una banda, la llibertat
d’elecció dels consumidors, l’atractiu de les diferents zones de les ciutats, la
creació de llocs de treball en el sector comercial i un servei de més qualitat.
Però, de l’altra, la pertinença a un centre comercial urbà també representa molts
avantatges per als establiments comercials detallistes, ja que es creen tot un conjunt
de sinergies i de complementarietats que generen un benefici individual per a cada
comerç.

L’associacionisme comercial és un factor essencial per a l’anàlisi de l’oferta co-
mercial d’una determinada zona, ja que les entitats de comerciants es constitueixen
com a espais de treball conjunt per a la millora de la situació econòmica i comercial
del seu entorn.

D’altra banda, en el sistema de distribució comercial hi ha diverses fórmules
que faciliten la realització de totes les funcions pròpies de la comercialització
i que tenen l’objectiu d’aportar valor al petit i al mitjà comerç. Són fórmules
d’associació contractual d’entre les quals destaquen les cadenes voluntàries, les
cooperatives de detallistes, les centrals de compra i les franquícies.

2.3.1 Associacions de comerciants

Al voltant dels centres comercials urbans hi sol haver les associacions de comerci-
ants, que tenen com a objectiu principal millorar la situació del comerç al detall.

Les associacions de comerciants són agrupacions voluntàries de persones
que, sense ànim de lucre, treballen pel benefici general dels comerços que
en formen part, amb una organització pròpia, autònoma i amb capacitat de
decisió.
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Originàriament, aquestes associacions varen aparèixer per donar una resposta
concreta a activitats puntuals com ara la il·luminació dels carrers per Nadal i
altres activitats de caràcter estacional. Amb el pas del temps, però, la concepció
global de centre comercial urbà i les preocupacions del sector per l’entorn urbà
han contribuït a l’aparició de més associacions i a l’ampliació dels serveis que
ofereixen i a la diversificació de les activitats que duen a terme.

Les associacions de comerciants tenen un protagonisme rellevant, fins al punt que
n’hi ha algunes que participen, junt amb l’Administració local, en la gestió dels
centres comercials urbans. D’aquesta manera poden augmentar els serveis que
ofereixen, tant als consumidors finals com als comerciants que en formen part.

Hi ha molts exemples d’acords i bones pràctiques de cooperació en l’àmbit de
l’associacionisme comercial. Alguns dels més destacats poden ser:

• Emissió de targetes de crèdit, en col·laboració amb entitats bancàries, per
facilitar el pagament fraccionat de les compres als seus clients.

• Participació en accions solidàries destinant un percentatge de l’import de
les compres pagades amb la targeta de crèdit del centre comercial urbà.

• Cooperació en la construcció i gestió d’aparcaments, junt amb l’Administra-
ció local, per facilitar l’estacionament dels vehicles a les zones comercials.

• Participació en activitats socioculturals i accions de màrqueting que contri-
bueixen a incrementar el nombre de visitants.

• Emissió i gestió de targetes de client gratuïtes que ofereixen descomptes
exclusius i serveis als seus titulars.

• Participació en programes d’integració i cohesió social a les zones amb
molta concentració de població nouvinguda.

• Cooperació amb associacions per a la integració sociolaboral amb l’objectiu
de donar feina a col·lectius de persones amb algun tipus de discapacitat
oferint, per exemple, el servei de lliurament a domicili.

• Realització d’accions de dinamització comercial que es poden dur a terme
de manera conjunta, per exemple, amb els mercats municipals.

Les associacions de comerciants, a més, tenen la capacitat d’influir sobre l’entorn
en el qual s’ubiquen, com passa amb moltes agrupacions sectorials, i també
d’exercir una certa pressió en benefici dels seus interessos. D’altra banda, també
poden optar a alguns ajuts que atorguen les administracions per al foment i la
dinamització comercial.

La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) és una entitat
empresarial i sectorial per a la defensa, la representació i el foment dels
interessos generals dels sectors del comerç, els serveis i el turisme de
Catalunya.

Serveis de la CCC

Podeu consultar els serveis que
ofereix la CCC a: goo.gl/lLjlH0.

http://goo.gl/lLjlH0
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La CCC, que es va constituir l’any 1985, és l’organització més representativa
del comerç català. Actualment aplega prop de 400 associacions i gremis de
comerç, serveis i turisme i entitats col·laboradores, que representen més de 90.000
empreses i 300.000 treballadors de tot Catalunya. També és membre de les
organitzacions estatals i europees més importants, com ara la Confederación
Española de Comercio (CEC) i l’Eurocommerce.

Al llarg de la seva història, la CCC ha promogut multitud d’iniciatives adreçades
als comerciants amb l’objectiu de posar a la seva disposició les eines més potents
per competir.

2.3.2 Cadenes voluntàries

Les cadenes voluntàries són una estratègia de comerç associat que sorgeix com a
conseqüència del poder de negociació més gran que tenen les empreses majoristes.

Les cadenes voluntàries són agrupacions de majoristes de diferents zones
geogràfiques i establiments comercials detallistes que distribueixen els
productes dels majoristes a la seva zona d’influència.

L’objectiu de les cadenes voluntàries és comercialitzar productes de manera
conjunta entre majoristes i detallistes per tal de reforçar la seva competitivitat. Els
establiments comercials detallistes mantenen la seva pròpia identitat i autonomia
però tenen el dret d’explotació de la imatge conjunta i altres serveis com ara
finançament, assessorament comercial, formació específica, etc.

Els majoristes lideren la cadena de distribució i accedeixen a productes i a preus
competitius que serien molt difícils d’aconseguir individualment per part dels
detallistes. Com a contraprestació, els detallistes, que s’encarreguen de la dis-
tribució al consumidor final, proporcionen informació rellevant dels consumidors
als majoristes i a les centrals nacionals que actuen de central de compres. Si la
propietat del centre distribuïdor també és dels establiments detallistes, es tracta de
cooperatives de detallistes.

Les cadenes voluntàries han adquirit una gran importància en el sector de
l’alimentació i la drogueria, tot i que també s’ha desenvolupat en altres sectors
com el tèxtil i la ferreteria, entre d’altres.

SPAR, la primera cadena voluntària al nostre país

La primera cadena voluntària a l’Estat espanyol va aparèixer l’any 1959, amb una marca
d’origen holandès fundada l’any 1932 i que va configurar el seu nom a partir de les
sigles DESPAR (Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig), la qual cosa
significa ‘tots es beneficien de la cooperació conjunta’. Aquesta marca va evolucionar a
SPAR, que en holandès significa ‘avet’, l’arbre que s’utilitza com a símbol de l’organització.
Actualment és la cadena voluntària de venda al detall més gran del món, per la seva
presència i pel seu volum de facturació.



Polítiques de màrqueting 77 Organització comercial

Altres exemples de cadenes voluntàries són ferrCASH (ferreteria), IFA (alimenta-
ció i drogueria) i Vege (automoció), entre d’altres.

2.3.3 Cooperatives de detallistes

A diferència de les cadenes voluntàries, en què el lideratge l’exerceix el majorista,
en les cooperatives de detallistes es fa una integració cap enrere, és a dir,
els detallistes adquireixen les funcions de l’intermediari de nivell superior (el
majorista), assumint el control de la gestió de l’assortiment i la política comercial
de la xarxa.

Les cooperatives de detallistes són agrupacions de comerciants detallistes inde-
pendents, amb una societat de propietat conjunta (cooperativa) amb l’objectiu
d’aconseguir economies d’escala, una professionalització de la gestió i altres
avantatges comercials (marca pròpia, serveis logístics, finançament, etc.).

Aquestes entitats gaudeixen d’independència jurídica i no tenen l’obligació de fer
totes les compres a la cooperativa, i per tant poden comprar a altres proveïdors.

Les cooperatives de detallistes tenen els mateixos principis bàsics que les cadenes
voluntàries, i que es poden resumir en:

• Permetre als detallistes independents competir, de manera efectiva, amb les
cadenes de distribució corporatives.

• Proporcionar als seus membres serveis d’assessorament administratiu en
la distribució del punt de venda, programes de formació per al personal,
accions de promoció i accés a programes de gestió i sistemes de control
d’inventaris.

La diferència principal entre les cooperatives de detallistes i les cadenes voluntà-
ries rau en qui les promou i les organitza. Mentre que les cadenes voluntàries són
una iniciativa del majorista, que firma contractes amb els detallistes interessats,
en la cooperativa de detallistes són els petits establiments comercials els qui
s’agrupen i gestionen de manera conjunta un magatzem majorista.

Alguns exemples de cooperatives de detallistes són Unide (alimentació), UDA
(alimentació) i Coperlim (drogueria i perfumeria).

2.3.4 Cooperatives de consumidors

Una cooperativa de consumidors és una societat de persones amb l’objectiu
de desenvolupar una activitat econòmica per al subministrament de béns o
serveis als seus socis.



Polítiques de màrqueting 78 Organització comercial

A través de la cooperativa, els consumidors i usuaris satisfan les seves necessitats
buscant millors condicions d’informació, qualitat i preu, garantint la transparència
informativa i econòmica de la gestió.

La cooperativa de consumidors respon a iniciatives col·lectives encaminades
a resoldre necessitats comunes del consumidor o usuari final. Per això és
imprescindible:

• Que hi hagi un grup de persones interessades a obtenir productes i serveis
per si mateixes, en les millors condicions d’informació, de qualitat i de preu.
La iniciativa pot sorgir d’un col·lectiu de persones o d’una entitat amb una
base social àmplia.

• Reunir el capital social suficient per iniciar l’activitat, ja sigui mitjançant
aportacions dels socis o quotes periòdiques, així com altres recursos.

• Preveure que els serveis i els productes que s’ofereixen també puguin ser
adquirits per terceres persones que no siguin sòcies de la cooperativa.

Els consumidors que s’agrupen en la cooperativa tenen com a objectiu obtenir
productes o serveis als quals no podrien accedir d’una altra manera, o bé obtenir-
los a un cost menor que el preu de mercat, amb la qual cosa aconsegueixen així
un estalvi en la seva economia domèstica.

L’estalvi és consubstancial a la cooperativa de consum, que agrupa els consumi-
dors, com si es tractés d’una central de compres, per poder adquirir els productes al
més directament possible del productor, evitant la intervenció d’intermediaris en
la cadena de producció-distribució-consum per tal d’abaratir costos i aconseguir
que el preu final del producte que paga el consumidor sigui més baix.

En definitiva, la cooperativa de consumidors és una empresa la propietat i control
de la qual és dels socis consumidors, mitjançant la qual es proveeixen dels
productes i serveis que necessiten i que gestionen amb eficiència, buscant obtenir
les millors condicions d’informació i de preu.

A més dels socis de consum, moltes cooperatives han optat per incloure com a
socis els treballadors mitjançant la figura del soci de treball. També hi pot haver
socis col·laboradors que, sense desenvolupar l’activitat de consum ni tampoc la
de treball, col·laborin perquè la cooperativa aconsegueixi els seus objectius.

Abacus, cooperativa de consumidors

La cooperativa Abacus va néixer l’any 1968 a partir de la iniciativa de l’associació de
mestres Rosa Sensat, vinculada al que després es va anomenar moviment de renovació
pedagògica.

Per poder obtenir material didàctic i llibres, prioritàriament en llengua catalana i en les
millors condicions de qualitat i preu, aquest grup organitzat per mestres va decidir constituir
una cooperativa. Aquesta va començar ocupant una aula de l’associació de mestres i
actualment té més de 37 punts de venda.
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2.3.5 Franquícies

La franquícia és una associació contractual entre un fabricant, majorista
o organització de servei (un franquiciador) i persones independents
(franquiciats) que compren el dret a posseir i operar una o més unitats del
sistema de franquícia.

La franquícia és una altra forma d’organització contractual de comerç al detall.
La principal diferència entre la franquícia i altres sistemes contractuals, com les
cadenes voluntàries i les cooperatives de detallistes, consisteix en el fet que les
franquícies es basen en general en un producte o servei únic, en un mètode de
fer negocis o en el nom comercial, la bona reputació comercial o la patent que el
franquiciador ha desenvolupat.

Les franquícies destaquen en el sector del menjar ràpid, els centres de salut i
condicionament físic, les perruqueries, el lloguer d’automòbils, les agències de
viatges, les immobiliàries i molts altres productes i serveis.

Avui dia, a molts països, les franquícies representen una part molt important dels
establiments comercials al detall. És gairebé impossible caminar o conduir pels
carrers de les nostres ciutats sense trobar-nos molts establiments comercials que
són franquícies.
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3. Organització de sistemes d’informació comercial

Des de temps remots, les persones han tingut la necessitat d’enregistrar i emmagat-
zemar dades per deixar constància d’algun fenomen o idea. El paper, la pedra o la
fusta són exemples de suports que la humanitat ha utilitzat per enregistrar dades.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
ha suposat un canvi profund en molts àmbits de la societat: a les relacions
personals, al món laboral, a les activitats d’oci, als mitjans de comunicació,
als tràmits administratius, etc. Totes aquestes activitats quotidianes evolucionen
constantment pel que fa a la tecnologia.

La informàtica ha suposat una gran revolució per al registre i l’emmagatzematge
de dades. L’accés i la gestió de dades per obtenir-ne informació significativa és
el que constitueix la gran diferència entre un fitxer i un arxiu de dades en suport
paper, com ara els calaixos de l’arxivador d’una biblioteca plens de fitxes i una
base de dades en suport informàtic. Un altre exemple d’evolució en el registre i
l’emmagatzematge de dades són els documents digitals, és a dir, els documents
que es poden desar en un suport electrònic.

Les empreses han de gestionar grans quantitats de dades i d’informació, per això
és imprescindible la utilització de la tecnologia i de les aplicacions informàtiques
que permeten desar dades, processar-les i, finalment, obtenir informació. La
informació és fonamental per a les empreses perquè, basant-se en aquesta, les
persones responsables podran prendre decisions que poden representar l’èxit o el
fracàs.

Una aplicació informàtica és un programa informàtic que permet a l’usuari fer
un o diversos tipus de tasques. Els processadors de textos, els fulls de càlcul i les
bases de dades, per exemple, són aplicacions informàtiques; en canvi, els sistemes
operatius necessaris perquè funcioni un ordinador no s’inclouen en aquest tipus
de programes.

Les aplicacions informàtiques poden haver estat desenvolupades a mida, per
satisfer unes necessitats molt específiques d’un usuari, o formar part d’un paquet
integrat com ara Libre Office, Open Office (programari lliure) o Microsoft Office
(programari de propietat o privatiu).

Les aplicacions de caràcter general han estat dissenyades amb una visió generalista
amb l’objectiu que siguin útils per al nombre més gran possible d’usuaris. En
canvi, les aplicacions específiques o fetes a mida han estat creades expressament
per a una empresa.
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Automatització de les
tasques

Ofimàtica és un acrònim format
a partir dels mots oficina i

informàtica que s’utilitza per fer
referència al conjunt de tècniques

i mitjans informàtics orientats a
l’automatització de les tasques

d’oficina i, principalment, al
tractament i a la comunicació de

dades i imatges.

3.1 Aplicacions informàtiques genèriques

Les aplicacions informàtiques genèriques permeten realitzar la majora de les
tasques que es duen a terme habitualment a les oficines.

Les aplicacions informàtiques genèriques d’ús més habitual, que també s’anome-
nen aplicacions ofimàtiques, són:

• Processador de textos. És una aplicació informàtica que permet crear
i editar documents de text en un ordinador. Aquest tipus de programes
ofereixen múltiples funcionalitats per al disseny de documents, plantilles,
tipografies, estils, etc. Els processadors de textos incorporen una gran
varietat d’eines que permeten elaborar documents atractius, incorporar
imatges i taules, etc., però, una de les opcions més interessants d’aquestes
aplicacions és la possibilitat d’utilitzar correctors ortogràfics o diccionaris
de sinònims. Gràcies a això, els usuaris no tan sols poden crear documents
atractius estèticament, sinó que també es facilita enormement la possibilitat
d’elaborar textos de bona qualitat lingüística (ortografia, gramàtica, etc.).

• Full de càlcul. És un programa informàtic que permet emmagatzemar
dades i textos, fer operacions amb dades numèriques, classificacions, grà-
fics, etc. L’avantatge principal de l’ús de fulls de càlcul és que es poden
establir relacions entre les dades que es van introduint, de manera que si se’n
modifica una totes les dades que hi estiguin relacionades també canviaran
de manera automàtica. A més, com que els fulls de càlcul normalment
s’utilitzen per al tractament de dades numèriques, és molt senzill obtenir
gràfics per resumir i presentar les dades més atractives visualment.

• Base de dades. És una aplicació informàtica amb eines i recursos molt
potents que faciliten l’emmagatzematge i l’accés a les dades per generar
informació. Perquè aquest tipus de programa informàtic sigui eficaç és
imprescindible fer un bon treball previ de disseny i organització de les dades.

A més d’aquestes tres aplicacions ofimàtiques bàsiques, també n’hi ha altres que
permeten treballar amb imatges, com ara els editors d’imatges i altres aplicacions
que permeten dissenyar presentacions de diapositives per a conferències, reuni-
ons, etc. Aquests tipus d’aplicacions informàtiques també són molt interessants
per a l’activitat comercial de les empreses.

Amb la generalització de l’ús d’Internet han anat sorgint infinitat d’aplicacions
web.

Les aplicacions web o aplicacions en línia permeten que l’usuari les utilitzi
sense que sigui necessari instal·lar-les a l’ordinador; per tant, només cal
disposar de connexió a Internet.
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Hi ha una gran varietat d’aplicacions web, des de les més generalistes fins a les més
específiques, però les més habituals són les aplicacions ofimàtiques que s’ajusten
a les necessitats de molts usuaris particulars i també de moltes d’empreses.

Els avantatges que ofereixen les aplicacions web són molts. Per citar-ne alguns:

• No ocupen espai d’emmagatzematge a l’ordinador.

• S’hi accedeix fàcilment, són ràpides i d’ús senzill.

• Permeten compartir informació fàcilment amb altres usuaris.

• Edició simultània d’un mateix document o fitxer per part de diferents
usuaris.

• S’actualitzen periòdicament i de manera automàtica.

• Emmagatzematge d’informació al núvol.

El núvol designa l’espai
d’emmagatzematge d’informació dels
usuaris a Internet.

Quan es parla del núvol, que prové de l’anglès cloud computing, ens referim
al processament i l’emmagatzematge massiu de dades mitjançant serveis que
allotgen la informació de l’usuari, és a dir, en servidors (gratuïts o de pagament)
que guarden els fitxers.

El gran avantatge que suposa aquest sistema d’emmagatzematge de dades és
l’accés instantani, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc on es disposi d’una
connexió a Internet (ordinadors de sobretaula o portàtils, telèfons mòbils, tauletes,
etc.).

3.2 Aplicacions específiques per al tractament de dades i
d’informació comercial

Actualment, al mercat es poden trobar diverses d’aplicacions informàtiques de
diversos fabricants concebudes per a la gestió de dades comercials. Pràcticament
totes aquestes aplicacions es caracteritzen per ser paquets integrats, és a dir, estan
formats per diverses aplicacions informàtiques interrelacionades que permeten
fer diverses gestions: comptabilitat, gestió de compres, facturació, control de
mercaderies, nòmines, etc.

L’ús dels paquets de gestió informatitzada suposa una sèrie d’avantatges en com-
paració dels procediments de registre i control tradicionals, basats essencialment
en la realització de procediments manuals o no automatitzats.

Aquests avantatges són els següents:

• Maneig de gran quantitat de dades i d’informació.

• Rapidesa en el treball.

Les aplicacions
informàtiques de gestió
comercial solen estar
integrades en paquets
informàtics de gestió més
amplis.
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• Reducció d’errades i facilitats per a la seva resolució.

• Integració de la informació.

• Reducció de costos.

Els programes de gestió comercial són capaços de realitzar totes les tasques
relacionades amb el cicle de facturació i, a més, integren diverses tasques
administratives habituals a les empreses. Entre les funcions pròpies de la gestió
comercial destaquen:

• Elaboració de documents de compravenda (comandes, albarans, factures,
etc.).

• Gestió de magatzems (inventaris, control d’existències, ruptura d’estocs,
etc.).

• Control d’operacions de cobrament i pagament (transferències, xecs, rebuts,
etc.)

• Maneig de dades i informació actualitzada de manera àgil i senzilla.

• Obtenció d’informació estadística (volum de compres, volum de vendes,
etc.).

• Etc.

Òbviament, aquestes aplicacions no fan res per si mateixes, és l’usuari qui s’encar-
rega d’introduir les dades necessàries per poder obtenir informació, documents,
registres, etc.

La figura 3.1 mostra, de manera resumida, el procés general d’un programa de
gestió comercial.

Figura 3.1. Esquema del procés general d’un programa de gestió
comercial

Generalment, els passos que cal seguir per utilitzar una aplicació informàtica de
gestió comercial són:

• Instal·lació i configuració.

– Instal·lació del programa a l’equip informàtic.

– Configuració de l’aplicació perquè s’adapti al maquinari (ordinador,
impressora i altres dispositius).

– Entrada de les dades generals de l’empresa (nom o raó social, adreça,
codi postal, població, etc.).
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– Selecció del sistema de valoració de les sortides de mercaderies del
magatzem, criteris per a l’aplicació de descomptes, tipus d’IVA, etc.

• Introducció de dades.

– Alta de proveïdors, productes, clients, bancs, etc.

– Modificació i eliminació de dades.

• Sortida d’informació.

– Consulta d’informació a través de la pantalla de l’ordinador.

– Generació de documents de compravenda (comandes, albarans, factu-
res, etc.).

– Obtenció de llistats (proveïdors, clients, productes, agents comercials,
etc.).

– Fitxes de clients, de proveïdors, de productes, etc.

– Relació d’existències del magatzem.

– Llistats d’articles amb un estoc inferior al mínim.

– Etc.

A diferència de les aplicacions genèriques, en el cas de les aplicacions específiques
per a la gestió empresarial no n’hi sol haver de lliures; la majoria d’aplicacions
potents són de propietat o privatives, tot i que algunes empreses ofereixen versions
en obert que tenen algunes limitacions. Per exemple: ContaSol, FactuSol,
NominaSol, TPVSol, GestorSol, AgendaSol, etc. (de l’empresa Software DelSol).

3.3 Dades comercials

En qualsevol organització és fonamental l’intercanvi d’informació entre les seves
diferents unitats organitzatives i entre l’organització i el seu entorn. Òbviament,
entre els diferents departaments que hi pot haver en una empresa hi ha un
intercanvi constant d’informació; per exemple, quan el departament de compres
adquireix uns productes necessaris per a l’activitat de l’empresa ha de posar-ho
en coneixement del departament de comptabilitat perquè s’encarregui de gestionar
tota la documentació i fer el pagament corresponent al proveïdor. Fixeu-vos que
en aquest exemple parlem d’informació i no de dades. Dades o informació? Són
noms diferents per a una mateixa cosa?

En l’àmbit de la comunicació s’han de diferenciar les dades de la informació. Les
dades són elements de coneixement o representació simbòlica (números, lletres,
algoritmes, etc.) que no tenen un significat per si mateixes si estan fora de
context. En canvi, la informació és un conjunt de dades estructurades, elaborades
o processades de manera que tenen un significat per a algú (usuari) en un moment
i lloc determinats (context).
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Les dades es poden processar (associar, combinar i agrupar) de manera que, en un
context determinat, poden convertir-se en informació, és a dir, poden proporcionar
un significat i un missatge útil per al seu receptor.

Exemple de dades i informació

Imagineu-vos que disposeu de les dades següents: dte. 5% ppi. Aquestes dades, sense
un determinat context i un usuari que les pugui interpretar, no tenen cap significat, és a
dir, no aporten cap tipus d’informació.

Aquestes mateixes dades, en la fitxa de client d’una determinada empresa (context) poden
esdevenir informació, per exemple, de les condicions de pagament que l’empresa ha
acordat amb aquest client: s’aplica un descompte del 5% per pagament immediat. Això
sí que és informació i, per tant, permet a l’usuari prendre una decisió o actuar d’una
determinada manera: aplicar un descompte del 5% a l’import de la factura quan el client
paga al comptat.

La informació és un conjunt de dades que estructurades o ordenades en un
determinat context transmeten un significat, afavoreixen el coneixement i
permeten resoldre problemes o prendre decisions.

La informació és un actiu molt importat a qualsevol tipus d’organització, per això
és fonamental establir els sistemes per al tractament de dades i informació que
aportaran coneixement i possibilitaran la presa de decisions.

Els informes serveixen per convertir les dades en informació, però a vegades no
n’hi ha prou i cal anar més enllà; per exemple, combinant, treballant i analitzant
la informació es poden aconseguir coneixements que poden servir, de manera
directa o indirecta, per a la presa de decisions. L’anàlisi de dades comercials
permet, entre d’altres, descobrir oportunitats de mercat o esbrinar quins són els
motius pels quals no s’aconsegueix la fidelitat dels clients.

3.3.1 Gestió de dades comercials

La informació comercial és un dels actius més importants dels quals pot disposar
una empresa, per això la inversió en eines i el temps dedicat a la gestió de les dades
dels clients i dels clients potencials es transforma ràpidament en competitivitat i
en bons resultats de vendes.

Una bona gestió de les dades comercials a l’empresa serveix per:

• Mantenir un actiu molt important per a l’empresa: el coneixement i la
informació.

• Capitalitzar i aprofitar al màxim el coneixement i la informació dels
col·laboradors.

• Agilitzar els processos de recollida i actualització de dades dels clients per
part de tot el personal de l’organització.
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• Millorar la productivitat, compartint les dades amb tots els departaments de
l’empresa.

• Ser competitiu, la qual cosa implica disposar de bona informació.

L’empresa ha de disposar d’equipaments tècnics, persones i procediments que li
permetin recollir dades, tractar-les i distribuir-les de manera sistemàtica per tal
que esdevinguin una bona font d’informació i constitueixin un referent útil per a
la presa de decisions.

Com a resultat de la seva activitat quotidiana, l’empresa genera un gran volum
d’informació: en els estats financers, en els registres de vendes, a les comandes,
als inventaris, en les anàlisis de costos, etc. Aquest tipus d’informació es pot
aconseguir de manera fàcil i ràpida; per tant, convé gestionar-la correctament.

Per exemple, si un establiment comercial sap exactament les unitats d’un producte
determinat que s’han venut al llarg d’un dia, pot reposar immediatament les
existències i fer una comanda si és necessari.

Els avenços tecnològics han fet possible millorar la capacitat d’obtenció i el
tractament posterior de la informació gràcies a la utilització de sistemes integrats
de gestió ERP (Enterprise Resource Planning) i sistemes de gestió de les
relacions amb els clients CRM (Customer Relationship Management).

Aquests tipus d’eines permeten que les empreses i les organitzacions tanquin el
cicle de vendes de contactes amb més eficàcia, ja que la comunicació flueix de
manera més fàcil entre els proveïdors i els clients i, així, s’automatitzen els cicles
de vendes i es redueixen costos. D’altra banda, es disposa d’un sistema més
intel·ligent i efectiu que pot contribuir a crear oportunitats com ara les vendes
encreuades o identificar la necessitat d’introduir nous productes en el mercat.

Sistemes integrats de gestió (ERP)

Els ERP (Enterprise Resource Planning) són aplicacions que permeten
gestionar determinades funcions dels departaments d’una empresa i,
mitjançant la utilització d’una base de dades comuna, permeten compartir
la informació que es genera dins la companyia amb tots els departaments.

Aquest tipus d’aplicacions garanteixen la integritat i unicitat de les dades a les
quals té accés cada departament, evitant que hagin de ser introduïdes per duplicat
(per exemple, si una factura ha estat registrada en el sistema pel departament
de vendes, no cal que sigui introduïda de nou pel departament de comptabilitat
per gestionar-ne el cobrament). A més, aquests sistemes permeten disposar
d’informació en el mateix instant en què s’ha generat i s’ha registrat, sense que
calgui que un departament la transmeti a un altre per mitjà d’algun altre sistema
intern, perquè des del moment en què s’enregistra al sistema tots els departaments
de l’empresa hi tenen accés.

Així doncs, els avantatges principals dels sistemes ERP són:
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• Agilització de la recollida de dades.

• Distribució o accessibilitat a la informació.

Tot això permet millorar la gestió i repercuteix directament en la satisfacció de la
clientela. Els clients tenen una visió global de l’empresa, no de l’activitat aïllada
de cada departament; per això, si el departament de producció és molt eficient i
ràpid en el lliurament de productes però no està ben coordinat amb el departament
de logística i, per exemple, les comandes acaben arribant tard als clients, és evident
que el resultat serà la insatisfacció d’aquests.

Tota la informació que es trobi emmagatzemada a la base de dades és susceptible
de ser utilitzada i analitzada per obtenir altres informacions que puguin ser
d’interès per a la gestió de l’empresa.

A la figura 3.2 hi ha un esquema de com comparteixen la informació els diferents
departaments d’una empresa quan es fa servir un sistema ERP.

Figura 3.2. Esquema del sistema ERP

Els grans volums de dades d’interès per a una empresa, que són emmagatzemades
en un sistema informàtic i que es distribueixen per mitjà d’eines de consulta que
faciliten la presa de decisions, s’anomenen data warehouse.

Sistemes de gestió de les relacions amb clients (CRM)

Els sistemes de gestió de les relacions amb clients o CRM (Customer
Relationship Management) són aplicacions que formen part dels ERP.
Permeten enregistrar totes les dades que es generen quan un client interactua
amb l’empresa en una base de dades de clients.

A partir de la informació enregistrada en els CRM, les empreses poden analitzar
la rendibilitat de cada client i el seu potencial de compra, de manera que permet
centrar-se en aquells clients amb millors perspectives.

La informació que s’enregistra a la base de dades de clients pot procedir de les
fonts següents:



Polítiques de màrqueting 89 Organització comercial

• Registre de les interaccions dels clients amb el departament comercial que
es puguin haver produït tant en els contactes abans de la venda com a les
gestions que s’hagin fet en una determinada venda.

• Servei postvenda, és a dir, serveis que s’han prestat al client un cop s’ha fet
la venda.

• Interaccions que s’hagin produït a través d’un lloc web; aquest canal permet
desenvolupar el màxim nivell de personalització del producte o servei.

Actualment, l’atenció al client constitueix una font d’avantatge competitiu per a les
empreses que disposen de serveis orientats a aquesta funció i suposa un element
diferenciador respecte a la competència en un context en què els mercats estan
molt saturats i dominats per molts productes de diferents qualitats i preus, amb
molt poc espai per a la diferenciació.

En aquest context, mantenir els clients resulta molt més rendible per a les empreses
perquè els clients fidels són menys sensibles al preu i tenen un cost de canvi que
representa una barrera per als competidors. Per això, l’esforç de les empreses
s’orienta cada vegada més a mantenir i fidelitzar els clients més que no pas a
aconseguir-ne de nous.

Els clients, al seu torn, exigeixen solucions i respostes ràpides i personalitzades,
tant pel que fa a les accions prèvies a l’adquisició de productes o serveis com
quant al servei posterior a la venda. Les empreses, per tant, necessiten conèixer
molt millor els seus clients i anticipar-se, en la mesura del possible, a les seves
necessitats futures, fins al punt que gairebé es podria afirmar que la informació de
què disposa una empresa sobre el mercat i els seus clients esdevé el recurs més
important d’una organització.

Les aplicacions CRM (Customer Relationship Management) són eines
que faciliten la gestió integral de tota la informació que es genera com a
conseqüència de les relacions que estableix una empresa amb els seus clients.

La utilització d’aquestes aplicacions suposa els avantatges següents:

• Permet conèixer el comportament i els hàbits de compra gràcies a l’obtenció
d’un historial de transaccions, freqüència de consum, compra mitjana,
productes que sol·licita habitualment, forma de pagament, etc.

• Permet conèixer les preferències manifestades pel client: quin tipus de
productes sol·licita habitualment, amb quin nivell de personalització, etc.

• Es pot fer una anàlisi de la cartera de productes per a cada client.

• Es pot obtenir informació sobre les reclamacions i els serveis postvenda
d’un determinat client.

• Permet fer un seguiment de la rendibilitat de cada client.
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• Hi ha la possibilitat de generar estadístiques completes sobre diferents
aspectes de la conducta de consum o hàbits de compra.

• Tota la informació relativa a un client pot estar a l’abast de qualsevol persona
de l’empresa que hi interactuï.

En mercats tan competitius com els actuals, els usuaris exigeixen serveis de valor
afegit elevat. Per exemple, els call center que ofereixen el contacte directe per
resoldre problemes o dubtes dels clients, que al mateix temps constitueixen una
font d’informació de gran valor per a les empreses per a l’orientació de la seva
oferta.

Quan es parla de customer care es fa referència a totes les activitats relacionades,
directament i indirectament, amb l’atenció al client, com les vendes, el màrqueting,
els centres d’atenció a l’usuari (call center) o els serveis d’atenció a l’usuari
(SAU), els centre de suport als clients (help desk), etc.

L’enfocament del màrqueting que té com a objectiu el desenvolupament de
relacions estables i durables amb cada client, a partir d’un coneixement
més profund de les seves necessitats individuals, rep el nom de màrqueting
relacional.

3.3.2 Tipus de dades comercials

Les dades comercials que s’han de gestionar en una empresa estan relacionades
amb els productes i serveis que ofereix, amb el mercat, amb els clients, amb els
intermediaris i amb els competidors. Són les següents:

• Dades sobre productes i serveis. Normalment, les empreses no ofereixen
un sol producte al mercat, sinó un conjunt de productes que constitueix
l’oferta d’una empresa; s’anomena cartera de productes i pot estar formada
per una o diverses línies de productes. Les operacions vinculades amb
les dades dels productes i serveis a l’empresa estan relacionades amb la
gestió de línies de productes i/o serveis; característiques, marques, opcions,
formats, variants, etc., de cada producte; catàlegs, fullets i altres suports
promocionals; fitxes d’avaluació de productes; etc. Dels productes i
els serveis cal recopilar dades relacionades amb l’ús del producte o del
servei; tests d’acceptació i comparació amb els productes o serveis de la
competència; estudis sobre formats, mesures, envasos, etc. Una de les
formes més habitual per a la recollida de dades amb relació al producte
o servei són les enquestes; per exemple, en els supermercats per esbrinar
quins són els productes que escull la clientela i quins troba a faltar, el nivell
de preus que percep, etc. O bé en els restaurants o establiments de serveis,
per esbrinar com ha estat el tracte i quin és el grau de satisfacció respecte al
servei que ha rebut, etc.
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• Dades sobre el mercat i els clients. Cal disposar d’informació general
sobre el tipus de mercat en el qual s’opera i les seves característiques prin-
cipals: àmbit geogràfic, nivell de preus, concentració o dispersió, etc. Dels
clients o usuaris que formen part del mercat cal recopilar informació sobre:
característiques demogràfiques, sociològiques i psicològiques; motivacions
per al consum del producte o servei; hàbits de compra del producte o ús
del servei; opinions sobre el producte/servei i comparació amb les de la
competència, etc.

• Dades sobre intermediaris i col·laboradors. El coneixement dels inter-
mediaris que formen part dels canals de distribució és fonamental, sobretot
per a les empreses que produeixen però no venen directament al client final
sinó que ho fan a través d’altres empreses col·laboradores. Els estudis sobre
la distribució en el sector corresponent, les anàlisis sobre la cobertura de
productes en els punts de venda, l’acceptació i opinió sobre els productes
en els diferents canals de distribució, els estudis sobre els punts de venda, la
publicitat en els punts de venda i la seva eficiència, són exemples de dades
que cal anar recopilant per tal d’obtenir informació sobre els intermediaris
i col·laboradors.

• Dades sobre competidors. La recopilació d’informació sobre les em-
preses que competeixen directament o indirectament en el mateix mercat
és fonamental per a qualsevol organització. Algunes de les dades de
què cal disposar sobre els competidors són: característiques (antiguitat,
volum de facturació, empleats, cartera de productes, tipus d’organització,
etc.), estratègies comercials que utilitzen, marques i imatge que té en el
mercat, qui són els seus clients objectius, quina és la seva quota de mercat
aproximada, estratègies de diferenciació, fortaleses i debilitats, etc.

3.4 Sistemes de recollida de dades

Quan una empresa necessita disposar de dades per obtenir informació i poste-
riorment poder prendre decisions, en primer lloc ha de considerar si les dades
necessàries es poden trobar dins de la mateixa organització, és a dir, si hi ha algun
registre de la mateixa empresa on es puguin obtenir les dades necessàries. Si no es
disposa de dades o d’informació interna, o bé no són suficients, el més aconsellable
és recórrer a fonts d’informació secundària externa.

Les fonts d’informació secundària externa estan constituïdes per les organitza-
cions o institucions que elaboren informació, de manera puntual o periòdica, i que
són susceptibles de disposar de les dades o de la informació que pot necessitar
l’empresa. El tipus d’informació que hi ha en aquestes fonts pot ser pública, si
està a disposició de qualsevol usuari, o sindicada, si s’ha de pagar una quota per
poder utilitzar-la.

La informació secundària externa es pot trobar en centres d’informació i documen-
tació, guies i anuaris d’empreses, bases de dades digitals, empreses d’investigació
de mercats i altres publicacions.
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Bases de dades digitals

Són bases de dades a les quals es pot accedir a través d’Internet de manera gratuïta o
mitjançant una tarifa, segons el volum d’informació que es vulgui obtenir.

En el banc de dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) es poden obtenir
dades i informació molt valuosa d’opinions, actituds i valoracions sobre diversos temes
recollides durant gairebé mig segle.

D’altra banda, l’empresa TNS disposa del banc de dades sobre consum i hàbits de
compra en el sector de l’alimentació i les begudes, una recopilació de dades i informació
imprescindible per a les empreses d’aquest sector.

Quan les dades que hi ha disponibles, a les quals l’empresa pot accedir, no són suficients,
caldrà plantejar-se la recerca de dades i d’informació a partir de mitjans específics; ara bé,
cal tenir en compte que aquesta opció sol ser més lenta i costosa.

Hi ha diverses tècniques per a la recollida d’informació que es poden classificar
tenint en compte el tipus de dades que es volen obtenir:

• Tècniques quantitatives: s’utilitzen per a l’obtenció de dades i d’infor-
mació numèrica que pot ser analitzada mitjançant tècniques estadístiques.
Se solen utilitzar eines com les enquestes, els qüestionaris, l’observació i
l’experimentació.

• Tècniques qualitatives: s’utilitzen per a l’obtenció d’informació relaciona-
da amb la naturalesa i les motivacions del comportament humà i solen estar
basades en aspectes psicològics i sociològics. Algunes de les eines que
s’utilitzen per a la recollida d’aquest tipus d’informació són les reunions de
grup, les entrevistes i les tècniques projectives.

Així doncs, en cas que les dades que necessita l’empresa no estiguin disponibles en
alguna altra font, interna o externa, s’haurà de decidir mitjançant quin procediment
s’obtindran, és a dir, cal analitzar quina de les tècniques de recollida de dades és
la més adequada segons el tipus de dades i informació que es vol obtenir.

Com que hi ha diversos instruments per a la recollida de dades és fonamental
escollir l’instrument o el sistema que s’ajusti més a les necessitats i a les possibili-
tats de l’empresa. Si no s’utilitza l’instrument més adequat es corre el risc de no
aconseguir les dades i la informació necessàries o que les dades que s’obtinguin
no tinguin prou qualitat per al seu tractament i anàlisi posteriors.

Un cop s’ha decidit quin és el sistema de recollida de dades s’inicien les activitats
concretes que depenen del sistema o de l’instrument escollit, és a dir, s’aplica la
tècnica de recollida de dades i d’informació, controlant que les dades obtingudes
tenen la qualitat necessària per poder ser tractades posteriorment. Aquesta és una
fase laboriosa i molt important perquè, si no s’executa correctament, no es podran
tractar adequadament les dades i la informació obtingudes.

Les tècniques d’observació consisteixen en la recollida d’informació
mitjançant l’observació de les actuacions dels individus sense que aquests
s’adonin que estan essent analitzats.
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El desenvolupament dels mitjans tecnològics per a la recollida d’informació que
permeten observar sense ser observat i que incrementen considerablement la
fiabilitat i l’exactitud de les dades registrades comporten que sigui el mètode que
està experimentant un creixement més gran en l’actualitat.

Els principals avantatges de les tècniques d’observació són:

• Màxima objectivitat: els comportaments que es registren es produeixen
en les condicions naturals que es donen de manera habitual i sense que hi
hagi cap tipus d’influència.

• Possibilitat d’enregistrar informació de manera contínua, ja que els
individus analitzats no es cansen de participar en l’experiment en no fer-
ho de manera expressa i, a més, hi ha la possibilitat d’utilitzar mètodes
mecànics d’enregistrament que faciliten considerablement la tasca.

• Possibilitat de detectar els canvis en les pautes de comportament en el
mateix moment que es produeixen.

• Facilitat d’anàlisi de les dades recollides, que, a més, poden incorporar
un ampli nivell de detall.

Les principals limitacions:

• Cost elevat: especialment si s’utilitzen mètodes mecànics per a l’observació
o s’allarga molt en el temps.

• Limitacions ètiques: només es pot observar la conducta de les persones
en llocs públics. En altres casos, les persones analitzades haurien de ser
informades i caldria obtenir el seu consentiment previ. En tots els casos
s’ha de preservar l’anonimat dels participants.

• Només permet enregistrar actuacions objectives, sense aprofundir en les
causes que motiven aquestes actuacions.

• Possibilitat de biaix quan els fenòmens observats els enregistren perso-
nes, ja que han de decidir aquells aspectes de la conducta a enregistrar i hi
ha la possibilitat que hi intervinguin els criteris particulars de l’observador.

Existeixen sistemes automàtics per a la recollida de dades, com ara els dispositius
per al recompte automàtic de persones, que són molt útils en els establiments
comercials o en els llocs on es vol disposar de dades sobre el trànsit d’individus o
de vehicles.

3.5 Processos de tractament, anàlisi i transformació de dades

Un cop recopilades les dades i comprovada la seva integritat, s’han de tractar de
manera que sigui possible extraure’n informació, és a dir, coneixement. L’anàlisi

Mètodes mecànics
d’observació

De vegades, les condicions en
què es porta a terme l’observació
poden ser creades de manera
artificial, com és el cas dels
aparells de seguiment dels
moviments de l’ull, els quals
enregistren els moviments de
l’ull en mirar i que es poden fer
servir per determinar la manera
com una persona mira un anunci
televisiu, la qual cosa permet
avaluar-ne l’efectivitat i
redefinir-ne el disseny.
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de les dades permetrà interpretar els resultats, comprendre’ls i extreure’n conclu-
sions.

El procés de tractament de dades suposa transcriure a un fitxer informàtic totes
les dades perquè puguin ser tractades estadísticament. Si les dades han estat
obtingudes a partir d’una enquesta o d’un qüestionari, cal assignar un codi a cada
pregunta i a cada resposta. Aquest procés s’anomena codificació.

La codificació consisteix a assignar a cada pregunta i resposta d’un
qüestionari un dígit que les representa en un fitxer de dades.

Si la codificació es fa a priori, és a dir, abans de fer el qüestionari, s’anomena
precodificació, mentre que si es fa a posteriori s’anomena postcodificació.

Un cop codificades les dades i abans d’analitzar-les s’han de tabular.

La tabulació consisteix a comptar el nombre de casos inclosos en cadascuna
de les possibles respostes a una pregunta.

Mitjançant la tabulació és possible tenir una visió general de conjunt de la
informació obtinguda en convertir-la en dades homogènies que posteriorment
s’analitzaran.

Un tractament estadístic molt bàsic permet establir un primer nivell d’anàlisi de
les dades recollides. Aquesta anàlisi pot consistir en l’estudi de freqüències, la
relació entre diferents dades o l’evolució de les dades recollides.

3.5.1 Tipus de dades i representació gràfica

Quan s’estudia una població o una mostra se seleccionen algunes característiques
considerades rellevants. Aquestes característiques s’anomenen variables.

Una variable és una característica dels individus o dels elements que són
objecte d’anàlisi.

Les variables poden ser de diferents tipus:

• Variables qualitatives: són les que no s’expressen de manera numèrica,
sinó com a categories o característiques dels individus o elements objecte
d’estudi. Aquestes variables també es poden anomenar variables categòri-
ques.

• Variables quantitatives: són les que s’expressen de manera numèrica i
poden ser discretes o contínues.
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– Discretes: només prenen valors enters positius i generalment prove-
nen de comptar unitats d’individus o d’elements.

– Contínues: poden prendre qualsevol valor positiu (fins i tot amb
decimals) i acostumen a ser el resultat de mesurar algun fenomen.

La taula 3.1 mostra exemples dels diferents tipus de variables.

Taula 3.1. Exemples de tipus de variables

Tipus de variable Exemples Valors que pot prendre

Qualitativa Sexe Home / dona

Estat civil Solter / casat / separat / divorciat /
vidu

Nivell d’estudis Primaris / secundaris / superiors

Qualitativa Discreta Persones que consumeixen un
producte

1 / 2 / 3 / etc.

Productes que ven una botiga 1 / 2 / 3 / etc.

Contínua Alçada o pes de les persones Qualsevol

Facturació d’una empresa Qualsevol

Consum mitjà anual d’un producte Qualsevol

Normalment s’utilitzen les representacions gràfiques de dades com a complement
a les taules per presentar de manera ràpida, directa i comprensible a ull nu les
dades d’un estudi.

Hi ha diferents tipus de representacions gràfiques, entre les quals destaquen:

• Diagrama de barres. Consisteix en la representació mitjançant barres o
rectangles amb base constant i altura proporcional a la freqüència absoluta
corresponent. S’utilitza quan la variable és discreta o qualitativa i també
quan es vol representar una evolució.

• Histograma. Es tracta d’un diagrama de barres per a distribucions quanti-
tatives contínues.

– Gràfics de línies. Els gràfics de línies mostren una sèrie com un
conjunt de punts connectats mitjançant una sola línia i són molt útils
per mostrar l’evolució d’una variable.

• Diagrama de sectors. També anomenats circulars o de pastís, divideixen
el cercle en parts proporcionals segons el valor de les freqüències relatives.

Exemple de representació gràfica de dades

Suposem que volem representar gràficament el nombre de persones, agrupades per edats,
que són clients d’un determinat establiment comercial. Les dades són les mostrades a la
taula 3.2.

Es pot representar gràficament mitjançant un diagrama de barres com el de la figura 3.3.
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Taula 3.2. Distribució per edats
Edat Nombre de clients

18 - 25 97

25 - 35 128

35 - 50 110

+ 50 54

Figura 3.3. Diagrama de barres

També es pot representar mitjançant un diagrama de sectors com el de la figura 3.4.

Figura 3.4. Diagrama de sectors

3.5.2 Estudi de freqüències

Per treballar amb dades numèriques el primer que hem de fer és tabular-les, és a dir,
confeccionar una taula en què apareguin els valors de les variables ben organitzats.

En un conjunt de dades, la freqüència és el nombre de vegades que es
repeteix un valor determinat o una dada, és a dir, el nombre d’observacions.
Una taula de distribució de freqüències és la representació de les dades
associades a una freqüència o nombre d’observacions.

En les taules de distribució de freqüències es poden distingir les freqüències
següents:

• Freqüència absoluta (ni): és el nombre d’observacions (individus o ele-
ments) que pren cada valor.
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• Freqüència relativa (fi): és el resultat de dividir la freqüència absoluta en-
tre el total de la població i multiplicar-lo per 100 per obtenir un percentatge.

fi =
ni

N

• Freqüència absoluta acumulada (Ni): és la suma de les freqüències
absolutes dels valors menors o iguals, és a dir, immediatament anteriors.

• Freqüència relativa acumulada: (Fi): és la suma de les freqüències
relatives dels valors menors o iguals, és a dir, immediatament anteriors.

Els intervals que s’utilitzen per agrupar els valors que presenta una variable
s’anomenen classes.

Quan es tracta d’informació quantitativa i hi ha més de 15 valors diferents és
aconsellable agrupar-los per classes.

La marca de classe és el punt mitjà de cada classe i s’obté sumant els límits
superiors i inferiors de cadascuna i dividint-los entre dos.

Taula de distribució de freqüències

Un establiment comercial disposa de les dades de la taula 3.3 relatives a l’import del tiquet
de compra dels seus clients durant un dia.

Taula 3.3. Imports dels tiquets de compra (en euros)

10 25 22 15 30 18 23 16 27 21

8 16 17 20 24 25 30 32 31 26

20 3 15 35 17 19 28 9 4 20

5 8 12 14 15 18 19 22 25 26

Construïu una taula de distribució de freqüències agrupant les dades en 7 intervals o
classes de la mateixa amplitud.

Solució

Per millorar la lectura i la interpretació de la taula de distribució de freqüències, com que
les dades són quantitatives i hi ha molts valors diferents, s’utilitzen intervals per agrupar els
valors de la variable estudiada (classes). Això permet una presentació més simplificada de
la variable i contribueix a millorar-ne l’anàlisi.

Les dades de què es disposa van des de 0 (mínim) fins a 35 (màxim); per tant, si es divideix
35 entre les 7 classes que s’han de representar s’obtenen intervals d’amplitud 5. Tenint en
compte que aquests intervals es refereixen a diners (euros) i que la unitat monetària mínima
és el cèntim, es poden definir els intervals tal com es mostra a la taula 3.4.

Taula 3.4. Taula de freqüències

Classes Freqüència
absoluta

ni

Freqüència
absoluta

acumulada
Ni

Freqüència
relativa

fi

Freqüència
relativa

acumulada
Fi

0-5 3 3 7,50 7,50

5,01-10 4 7 10,00 17,50

10,01-15 5 12 12,50 30,00

15,01-20 11 23 27,50 57,50
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20,01-25 8 31 20,00 77,50

25,01-30 6 37 15,00 92,5

30,01-35 3 40 7,50 100,00

Total 40 100,00

Les freqüències absolutes (ni) s’obtenen fent el recompte d’observacions que
corresponen a cada classe; per exemple, per a la classe 0-5 hi ha 3 observacions (3, 4
i 5).

Les freqüències absolutes acumulades (Ni) s’obtenen sumant les freqüències absolutes
immediatament anteriors.

Per calcular la freqüència relativa (fi) s’ha de dividir la freqüència absoluta (ni) entre el
total d’observacions (N); per exemple, per calcular la primera es fan els càlculs següents:

fi =
ni

N
=

3

40
= 0, 075 · 100 = 7, 50

Les freqüències relatives acumulades (Fi) s’obtenen sumant les freqüències relatives
immediatament anteriors.

3.5.3 Estudi de la relació entre dades

De vegades pot resultar útil analitzar la relació que hi ha entre dues variables;
per fer-ho, es poden representar les dades en una taula de doble entrada que les
relacioni. Per exemple, pot ser interessant observar si hi ha alguna relació entre
alguna característica del consumidor (edat, sexe, nivell d’ingressos, etc.) i alguna
conducta relacionada amb el consum.

Aquest tipus de relacions es poden analitzar mitjançant una distribució conjunta
de freqüències.

La distribució conjunta és una forma de representar les distribucions de
freqüències en una taula de doble entrada, de manera que es poden examinar
les relacions de causa-efecte entre dues variables.

Exemple de distribució conjunta

Suposem que pretenem analitzar si hi ha alguna relació entre el gènere dels clients d’una
botiga i la forma de desplaçar-se fins al punt de venda (taula 3.5).

Taula 3.5. Clients i forma de desplaçament

A peu Vehicle propi Transport públic

Home 5 20 10

Dona 10 15 20

Total 20 35 30

Per analitzar les dades es construeix una taula de distribució conjunta de freqüències
relatives (taula 3.6). Aquesta taula permet observar el següent:

1. A partir de l’última fila (total) es pot observar el pes de cadascun dels mitjans de transport;
el més utilitzat és el vehicle propi (43,75%), seguit del transport públic (37,5%) i, finalment, a
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peu (18,75%).

2. La columna total mostra la distribució de gèneres: el 43,75% homes i el 56,25% dones.

3. La resta de dades mostra la combinació de les dues variables. Es pot observar que els clients
(homes) utilitzen més el vehicle propi seguit del transport públic; en canvi, les clientes (dones)
utilitzen més el transport públic seguit del vehicle propi. En ambdós casos són mínims els
percentatges de persones que es desplacen a peu fins a l’establiment comercial.

Taula 3.6. Distribució conjunta de freqüències relatives

A peu Vehicle propi Transport
públic

Total

Home 0,0625 0,2500 0,125 0,4375

Dona 0,1250 0,1875 0,250 0,5625

Total 0,1875 0,4375 0,375 1

3.5.4 Estudi de l’evolució de dades

De vegades pot resultar interessant examinar l’evolució d’una variable al llarg del
temps, és a dir, analitzar si les dades augmenten o disminueixen i en quin grau.
Una eina que permet analitzar la variació de les dades entre diferents períodes són
els nombres índex.

Els nombres índex són indicadors de la variació d’una variable respecte a
un moment considerat com a període base.

Exemple de càlcul de nombres índex

Suposem que volem analitzar l’evolució de les visites al web d’una botiga en línia i disposem
de les dades de la taula 3.7.

Taula 3.7. Visites al web
Trimestre Nombre de visites

1r 1.265

2n 945

3r 1.198

4t 1.435

Si calculem els nombres índex obtenim els resultats de la taula 3.8.

Taula 3.8. Visites al web, feta l’anàlisi

Trimestre Nombre de visites Càlculs Nombre índex

1r 1.265 1.265/1.265 100%

2n 945 945/1.265 74,70%

3r 1.198 1.198/1.265 94,70%

4t 1.435 1.435/1.265 113,44%



Polítiques de màrqueting 100 Organització comercial

Això ens permet veure en quina proporció incrementen o disminueixen les visites al web
d’aquesta botiga en línia amb relació al període base (primer trimestre). S’observa que en
el segon trimestre han disminuït les visites; en el tercer trimestre veiem que han augmentat
respecte a l’anterior, però que continuen per sota del primer trimestre, i, finalment, en el
quart trimestre han incrementat un 13,44% amb relació al primer trimestre.

3.5.5 Conceptes bàsics d’estadística descriptiva

Les tècniques d’estadística descriptiva s’utilitzen per fer una primera anàlisi,
representació i descripció de dades. Consisteix, essencialment, a resumir les dades
a partir d’un o dos elements (mesures descriptives) que caracteritzen la totalitat
de dades.

Algunes de les tècniques utilitzades en aquesta primera anàlisi de dades consisteix
a calcular mesures de tendència central per comprovar en quina mesura estan
agrupades o es dispersen les dades al voltant d’un valor central.

Mesures de posició central

Les mesures de centre o de tendència central serveixen per estudiar les caracte-
rístiques dels valors centrals d’una distribució tenint en compte diferents criteris.

Les principals mesures de tendència central són la mitjana, la mediana i la
moda.

1) Mitjana aritmètica o valor mitjà (x)

La mitjana aritmètica és el quocient resultant de dividir la suma de totes les
dades d’una sèrie entre el nombre total de dades, i es representa per x.

La fórmula per calcular la mitjana aritmètica o valor mitjà és:

x =

∑n
i=1 xi
n

=
x1 + x2 + ...+ xn

n

2) Mediana (Me)

La mediana és el valor que ocupa el lloc central quan les dades de la
distribució estan ordenades, i es representa per Me.

Per tant, la mediana d’un conjunt de dades és el valor que té la propietat que el
nombre de dades superiors a aquest valor coincideix amb el nombre de dades
inferiors.

Quan un conjunt de dades conté dos valors centrals es considera com a mediana
la mitjana entre els dos.

3) Moda (Mo)
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La moda és el valor que es repeteix més en una distribució de dades; per
tant, és el valor més comú.

És possible que en una distribució de dades hi hagi més d’una moda; en aquest
cas parlem d’una distribució bimodal, trimodal, etc.

Mesures de posició no central (quantils)

Els quantils són valors de la variable, ordenats de més gran a més petit, que
divideixen la distribució en parts, de tal manera que cadascuna contingui el mateix
nombre de freqüències.

Els quantils més utilitzats són:

1) Quartils (Qi)

Són valors de la variable que divideixen la distribució en quatre parts, cadascuna
de les quals inclou el 25% de les observacions. S’expressen de la manera següent:
Q1 és el primer quartil que deixa a l’esquerra el 25% de les dades; Q2 és el segon
quartil que deixa a l’esquerra el 50% de les dades, i Q3 és el tercer quartil que
deixa a l’esquerra el 75% de les dades. És important destacar que el segon quartil
coincideix amb la mediana (Q2 = Me).

Exemple de càlcul de quartils

Suposem que una empresa ha calculat el nombre de vegades que els seus clients compren
al llarg d’un mes i ha obtingut les dades de la taula 3.9.

Taula 3.9. Nombre de compres dels clients

Nombre de compres Nombre de clients Freqüència acumulada
Ni

0 14 14

1 10 24

2 15 39

3 26 65

4 20 85

5 15 100

n = 100

Per calcular els quartils s’ha de fer el següent:

• Primer quartil (Q1)

Q1 =
n

4
= 25

El primer valor de N i superior a 25 és 39; per tant, Q1 = 2, és a dir, una quarta part o el 25%
dels clients fan 2 o menys compres al llarg del mes.

• Segon quartil (Q2)

Q2 =
2n

4
= 50
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El primer valor de N i superior a 50 és 65; per tant, Q2 = 3, és a dir, la meitat dels clients o el
50% fa 3 o menys compres al llarg del mes.

• Tercer quartil (Q3)

Q3 =
3n

4
= 75

El primer valor de N i superior a 75 és 85; per tant, Q3 = 4, és a dir, tres quartes parts o el
75% dels clients fa 4 o menys compres al llarg del mes.

2) Decils (Di)

Són els valors de la variable que divideixen la distribució en parts iguals, cadascu-
na de les quals inclou el 10% de les dades. En total hi ha 9 decils. El cinquè decil
coincideix amb el segon quartil i amb la mediana (D5 = Q2 = Me).

3) Centils o percentils (Pi)

Són els valors que divideixen la distribució en 100 parts iguals, cadascuna de les
quals inclou l’1% de les observacions. En total hi ha 99 percentils. El percentil
50 coincideix amb el cinquè decil, el segon quartil i amb la mediana (P50 = D5 =
Q2 = Me).

Mesures de dispersió

Les mesures de tendència central no són suficients per conèixer la distribució d’un
conjunt de dades. Per analitzar correctament les dades és important conèixer
la desviació d’aquestes respecte a la mitjana o el valor mitjà de la distribució.
Aquesta és la informació que proporcionen la variància i la desviació típica.

1) Variància

La variància representa la mitjana aritmètica de les desviacions respecte al
valor mitjà elevades al quadrat, i es denota mitjançant σ2 o S2.

La fórmula per calcular la variància és:

σ2 = S2 =
(x1 − x)2 + (x2 − x)2 + ...+ (xN − x)2

N
=

1

N
·

N∑
i=1

(xi − x)2

2) Desviació típica

La desviació típica és l’arrel quadrada del valor mitjà de les desviacions al
quadrat respecte a la mitjana de la distribució. Es denota mitjançant σ o S.

La fórmula per calcular la desviació típica és:

σ = S =
√
S2 =

√
σ2 =

√∑N
i=1 (xi − x)2

N
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La desviació típica informa de la mitjana de distàncies que hi ha entre les dades de
la distribució i la seva mitjana aritmètica, expressada en les mateixes unitats que
la variable objecte d’estudi.

Exemple de càlcul de la mitjana, la variància i la desviació típica

Suposem que una botiga ha venut aquestes unitats d’un determinat producte: dilluns (7),
dimarts (4), dimecres (6), dijous (5) i divendres (5). Per calcular-ne la variància s’organitzen
els càlculs tal com es mostra a la taula 3.10.

Taula 3.10. Càlcul de la variància

xi xi − x = xi − 5, 4 (xi − x)2 =

(xi − 5, 4)2

7 7 - 5,4 = 1,6 2,56

4 4 - 5,4 = 1,4 1,96

6 6 - 5,4 = 0,6 0,36

5 5 - 5,4 = -0,4 0,16

5 5 - 5,4 = -0,4 0,16

Suma 27 0 5,2

La mitjana és:

x =
7 + 4 + 6 + 5 + 5

5
=

27

5
= 5, 4

La variància és:

S2 =
5, 2

5
= 1, 04

I la desviació típica és:

S =
√
S2 =

√
1, 04 = 1, 02

3.6 Gestió de quantitats molt grans de dades

En un hipermercat o una altra gran superfície comercial, per a cadascuna de les
vendes realitzades, especialment les que es paguen mitjançant una targeta, es
podrien emmagatzemar algunes dades que permetrien conèixer els gustos dels
clients: què és el que més compren, quines quantitats compren, quina relació hi
ha entre els productes que compren, etc.

Es podria construir una taula de dades amb els camps següents: client, despesa en
llet, despesa en pa, despesa en cervesa, despesa en bolquers, despesa en peix, etc.
Totes aquestes dades podrien servir per analitzar si hi ha alguna correlació entre
productes com ara el pa i la llet, o sigui, si quan es compra llet també se sol comprar
pa. Això podria servir per prendre decisions respecte a la col·locació d’aquests
productes en el punt de venda, de manera que si els dos productes es posen en zones
separades del punt de venda, el client haurà de recórrer una distància més gran,
amb la qual cosa veurà més productes i, per tant, s’incrementaran les possibilitats
que compri altres productes que no havia previst, és a dir, es poden incrementar
les compres per impuls.
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D’altra banda, alguns establiments comercials ofereixen productes de gran deman-
da a preus promocionals, de manera que actuen de ganxo per atraure clients. Això
pot servir per analitzar quins són els tipus de productes que tenen més capacitat
d’atracció, es poden planificar diversos moments per oferir-los i atraure així un
nombre més grans de clients.

Aquest tipus de tècniques formen part del que s’anomena màrqueting basat en
mineria de dades (data mining) i es poden realitzar a través d’aplicacions CRM
(Costumer Relationship Management). L’aplicació d’aquestes tècniques crea
força controvèrsies, però és clar que, per als grans comerços, és fonamental
estudiar la psicologia o el comportament i els hàbits dels seus clients per treure’n
el màxim partit.

La mineria de dades o data mining és el procés d’extracció d’informació
significativa de grans bases de dades, informació que revela intel·ligència
del negoci, a través de factors ocults, tendències i correlacions per
permetre a l’usuari realitzar prediccions que resolen problemes del negoci i
proporcionen un avantatge competitiu.

Les eines que s’utilitzen permeten preveure les noves perspectives i pronostiquen
la situació futura de l’empresa, i això ajuda als directius a prendre decisions de
forma proactiva.

La mineria de dades és un procés de descobriment de noves i significatives
relacions, patrons i tendències en el procés d’anàlisi de grans quantitats de
dades. La disponibilitat de grans volums d’informació i l’ús generalitzat d’eines
informàtiques ha transformat l’anàlisi de dades.

Així doncs, la mineria de dades contribueix a comprendre el contingut de grans
quantitats de dades amb l’aplicació de tècniques estadístiques i, en alguns casos,
d’algoritmes molt complexos. Les dades són una primera matèria en brut, i quan
s’analitzen i se’ls pot atribuir un significat concret és quan es converteixen en
informació. I, si a partir de la informació es pot elaborar un model que permeti
interpretar la informació obtinguda, s’aconsegueix arribar al coneixement, la qual
cosa facilita la presa de decisions.

En resum, les tècniques de mineria de dades pretenen descobrir el coneixement
que hi pot haver en la informació emmagatzemada en grans bases de dades i tenen
per objectiu descobrir patrons, perfils i tendències a través de l’anàlisi de dades
utilitzant tecnologies de reconeixement de patrons, xarxes neuronals, lògica difusa,
algoritmes genètics i altres tècniques avançades d’anàlisi de dades.

La mineria de dades té molts camps d’aplicació, ja que pot ser útil pràcticament en
totes les facetes de l’activitat humana. Mitjançant l’aplicació d’aquestes tècniques,
en l’àmbit de les empreses es poden optimitzar processos, millorar productes i
incrementar les vendes.

D’altra banda, les grans dades o big data fan referència a grans quantitats de dades
que superen la capacitat de processament del programari informàtic existent.
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El big data és la tecnologia capaç de capturar, gestionar i processar, en un
temps raonable i de manera veraç, grans quantitats de dades a través d’eines
(programari) que identifiqui patrons comuns com ara definir característiques
específiques que canvien completament la forma de fer negocis, trobant
nous nínxols de mercat, augmentant la rendibilitat i la productivitat de les
empreses.

Amb la globalització dels mercats i l’“univers digital” s’ha estès considerablement
l’ús de la mineria de dades i de la tecnologia big data.

En els sistemes big data es tracten grans quantitats de dades complexes a gran
velocitat. Tota la informació, fins i tot la desestructurada, és susceptible de ser
tinguda en compte. Per exemple, Twitter registra més de 400 milions de tuits al
dia i Facebook més de 3.000 milions de comentaris. Companyies com aquestes ja
fa anys que utilitzen sistemes d’anàlisi de dades per obtenir informació que pot ser
útil o no, amb l’objectiu d’analitzar i identificar patrons o tendències que permetin
destil·lar aquesta ingent quantitat de dades que fa uns anys era inimaginable.

Business intelligence (BI) és l’habilitat per transformar les dades en
informació i la informació en coneixement, de manera que es pugui
optimitzar el procés de presa de decisions en els negocis.

Així doncs, és el conjunt de metodologies, tecnologies i aplicacions que permeten
recopilar, depurar i transformar dades dels sistemes transaccionals i informació
desestructurada (interna i externa de l’empresa) en informació estructurada, per a
la seva explotació directa o per a la seva anàlisi i conversió en coneixement, donant
suport a la presa de decisions empresarials.

La intel·ligència de negoci actua com un factor estratègic per a l’empresa, generant
possibles avantatges competitius que són la informació privilegiada per donar
respostes a preguntes com ara: entrada a nous mercats, promocions o ofertes de
productes, eliminació d’espais d’informació, control financer, anàlisi del perfil
dels clients, rendibilitat d’un determinat producte, etc.
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