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Presentació
Em plau posar a la disposició dels ens locals i de les persones
emprenedores aquest document elaborat amb l’objectiu d’oferir
un instrument de suport per a la creació i millora de la competitivitat de nous comerços i serveis potencialment localitzables en
un mercat municipal.
Els mercats municipals són una activitat comercial estratègica
en l’encaix dels nostres municipis i no són només equipaments
que acullen activitat econòmica. Tenen una funció potencial
d’articuladors socials.
Des de la Gerència de Serveis de Comerç treballem per la millora del comerç dels nostres municipis i ciutats, fent accions
de suport a les polítiques locals de comerç, tant en l’àmbit de
la millora de l’oferta com de la promoció del sector comercial.
Aquest document pretén ser un material de suport, un instrument complementari als existents en matèria de creació
d’empresa, adreçat tant a les persones emprenedores com al
personal tècnic de creació d’empresa, comerç o promoció econòmica que informen, assessoren i donen suport a la creació
i consolidació del teixit comercial i de serveis del territori. A través dels quatre mòduls amb les matèries presentades, es busca
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una aproximació més concreta i específica per a la creació de
comerços i serveis als mercats municipals.
Esperem que serveixi d’ajuda a tots aquells que aposten per
emprendre en un mercat municipal, que va més enllà de la iniciativa empresarial, ja que fem comerç, fem ciutat.
Isaac Albert i Agut
Diputat delegat de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona
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Introducció
El document que teniu entre les mans no és només un manual.
Us presentem un material pràctic per emprendre en els mercats
municipals.
Aquest material va dirigit a donar suport a l’emprenedoria de
proximitat i, en especial, a les persones emprenedores amb un
projecte potencialment localitzable en un mercat municipal. Tanmateix, les mateixes característiques del procés d’emprenedoria impliquen que la utilització del material requereixi, en la major
part de les ocasions, la participació activa i directa de personal
tècnic municipal de suport a l’emprenedoria, al qual també va
adreçat aquest material pràctic.
Aquest és el motiu pel qual el mòdul 1 del material serveix per
explicar «què és un mercat municipal» tant a les persones emprenedores com al personal tècnic de suport a l’emprenedoria,
responsable d’identificar i d’acompanyar la persona que emprèn, si escau, en el seu camí cap a un mercat municipal. En
aquest sentit, s’ha considerat la importància que els equips de
suport a l’emprenedoria coneguin les característiques, les particularitats i les especificitats dels mercats municipals per afinar
l’acompanyament a les persones emprenedores amb possibilitats d’implantar-s’hi.
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El mòdul 2, «Habilitats, capacitats i funcions del paradista»,
parteix d’una premissa comprovada per les recents evidències
neurocientífiques sobre el funcionament del cervell: l’automotivació és clau perquè els projectes arribin a bon port. Per aconseguir-la, és necessari que les persones emprenedores tinguin
algunes de les habilitats que permetin el desenvolupament de
l’activitat de paradista de mercat i que adquireixin les capacitats
necessàries per al millor desenvolupament de les funcions implícites. En aquest mateix mòdul s’explica el mètode Canvas de
generació de model de negoci, aplicat a l’obertura d’una parada
dins un mercat, i es proposa una reflexió sobre la importància de
plantejar l’espai de venda –la parada– com a estil de vida.
El mòdul 3 se centra, de manera pràctica i aplicada, en la persona emprenedora i en la «creació del projecte» d’emprenedoria,
a partir dels elements treballats al mòdul 2, és a dir, del mètode
Canvas. S’hi caracteritzen les diferents situacions amb les quals
es pot trobar la persona emprenedora que tria un mercat municipal i s’hi posa en valor el suport tècnic que pot rebre’n de les
administracions locals.
Finalment, el mòdul 4 introdueix un element innovador i necessari, en considerar no només el moment d’emprendre i el disseny
del projecte d’emprenedoria, sinó els criteris i les condicions per
a la «consolidació de la parada dins el mercat municipal», és a
dir, els criteris i les condicions per a la sostenibilitat de la parada
com a negoci: consolidació comercial, consolidació física, aportació de valor, i cooperació i treball en xarxa.
En forma d’epíleg es posa de manifest la clau de volta del procés
d’emprenedoria als mercats municipals: la clau és la persona emprenedora i el seu projecte. Per això és tan important el procés
d’acompanyament que es proposa, a través dels serveis de suport a l’emprenedoria i de comerç del municipi, a partir d’aquest
material de suport: «Emprenedoria: mercats municipals.»
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Què és un mercat
municipal?
Particularitats: els mercats municipals del segle xxi
Els mercats municipals de producte fresc
La base dels mercats municipals és el producte fresc de qualitat,
tot i que els productes i serveis complementaris, cada vegada
amb més presència, donen musculatura i capacitat d’atracció
als mercats.
L’element diferencial, i allò dels mercats que realment aporta valor, és una bona barreja comercial, amb el producte fresc al bell
mig de l’oferta.
El sentit actual dels mercats municipals
Si bé l’actual legislació ja no obliga a prestar el servei de mercat
municipal, com feia la legislació vigent fins a finals de l’any 2013
per als municipis de més de 5.000 habitants, segueixen sent un
espai referencial de les ciutats i viles arreu de la província.
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Per tant, en aquests moments, els mercats tenen caràcter voluntari i la prestació de serveis comercials al seu interior també ho
és. Aquest fet és molt rellevant pel que fa a l’emprenedoria i a la
gestió de les parades dins els mercats municipals.
En aquest context, apareix la necessitat de manifestar quin és,
actualment, el sentit dels mercats municipals del segle xxi:

• Sentit comercial, referent territorial i compromís de futur
• Referent comercial: producte fresc, oferta completa d’alimentació i de complements
• Producte de proximitat, producte de qualitat i quilòmetre
zero
• Espai comercial col·lectiu, fonamentat en la combinació
d’oferta que conté el mercat municipal

Els valors dels mercats municipals
El sentit dels mercats es relaciona directament amb els seus valors. En aquest moment, tot i que ens avancem al segon mòdul
–on podreu veure’n una definició més acurada–, cal que posem
de manifest la importància dels valors essencials dels mercats
per a la seva sostenibilitat.
Què són els valors? Com veurem, els plantegem com a línies
vermelles i, en la seva dimensió estratègica, són aprenentatges relativament estables en el temps sobre quines maneres
d’actuar són millors que la seva oposada o contrària per aconseguir les vostres finalitats. En la seva dimensió psicològica,
els valors són les qualitats ètiques que mouen a endegar amb
decisió les accions decidides i a afrontar les dificultats i els
perills sense por.
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Si bé no ens atrevim a parlar en genèric dels valors dels mercats
(cada mercat, igual que cada persona, té els seus propis valors),
alguns dels valors a considerar podrien ser, perquè els tingueu
presents i a títol d’exemple: integritat, respecte, lideratge, creativitat, innovació, respecte al medi ambient, curiositat, flexibilitat,
escolta activa, empatia, constància, planificació, pragmatisme,
equitat, optimisme, cooperació, comunicació, tradició, relacions
familiars, diversió, èxit... Valors que moltes vegades són compartits per les persones emprenedores.
Elements diferencials dels mercats municipals: nutrició,
salut, qualitat, sostenibilitat…
En un context d’abundància d’oferta de producte d’alimentació, què ofereixen els mercats municipals? Quins són els
seus elements diferencials? Què és el que vosaltres podeu
aportar i de què us podeu beneficiar, a través de les sinergies
generades?
La relació d’elements diferencials que presentem a continuació
no és exhaustiva, però sí que és rellevant per als mercats municipals del segle xxi:
• Nutrició
• Salut
• Qualitat
• Sostenibilitat
• Espai integrat i visió integral, holística
• Serveis
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4.

3.

QUALITAT
Els millors
productes
2.

SOSTENIBILITAT
Respecte pel medi
ambient, reducció
d’envasos...

SALUT
Productes
de proximitat,
de temporada,
ecològics

5.

INTEGRACIÓ

Espai integrat i
visió integral

6.

1.

SERVEIS
Atenció
personalitzada

NUTRICIÓ
Consciència dels
aliments més òptims
per a les persones

ELEMENTS
DIFERENCIALS
Tipus d’activitats comercials
On podeu trobar les activitats admeses?
El Reglament de Mercats i els seus annexos
Cada mercat municipal es regeix pel seu propi reglament, el qual
inclou els drets i les obligacions dels concessionaris del mercat.
És important, per tant, que conegueu el reglament del mercat
abans que hi accediu i que demaneu aquesta informació i la
seva interpretació al personal tècnic de l’Ajuntament, perquè al
reglament hi ha els elements fonamentals a considerar per a la
definició i el desenvolupament de la vostra activitat dins el mercat municipal.
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Activitats admeses: especificitats de les activitats
comercials dins els mercats
Com assenyalàvem en l’apartat anterior, les activitats admeses
als mercats municipals venen regulades pels reglaments de règim interior i cal que conegueu el cas concret del mercat triat.
Tanmateix, les activitats admeses més habituals són:
• Denominació principal fresc blau. Qualsevol producte alimentari que provingui del mar o aigües fluvials, en qualsevol forma de conservació o tractament, des de fresc fins a
cuinat. Els plats preparats o cuinats estaran especialment
condicionats i aïllats i compliran tota la normativa local i la
vigent de seguretat alimentària.
• Denominació principal fresc vermell. Qualsevol producte alimentari que provingui d’animals terrestres o d’aus, en qualsevol forma de conservació o tractament, des de fresc fins
a preparat o cuinat. Restaran especialment condicionats i
aïllats de la resta: ous, formatges i productes làctics i plats
precuinats i cuinats, i acompliran tota la normativa local i la
vigent de seguretat alimentària.
• Denominació principal fresc verd. Qualsevol producte alimentari d’origen vegetal terrestre, a excepció dels elaborats
propis de fleca i pastisseria, en qualsevol forma de conservació o tractament, des de fresc fins a cuinat o líquid. Els
plats preparats, cuinats o líquids estaran especialment condicionats i aïllats i compliran tota la normativa local i la vigent
de seguretat alimentària.
• Denominació secundària plats preparats. És una agrupació
de sectors de les tres denominacions anteriors. A efectes de
mix comercial, cada mòdul dedicat a un sector corresponent
a una de les tres denominacions principals comptarà per
aquesta denominació principal.
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• Denominació secundària congelats. És una agrupació de
sectors de les tres denominacions principals. A efectes de
mix comercial, cada mòdul dedicat a un sector corresponent a una de les tres denominacions principals (fresc blau,
fresc vermell i fresc verd) comptarà per aquesta denominació principal.
• Denominació fleca i pastisseria. Elaborats propis de fleca i
pastisseria.
• Denominació productes alimentaris envasats de lliure servei. Qualsevol article dels anteriorment esmentats secs, en
conserva, refrigerats, congelats o frescos, així com tots els
habituals dins aquest format comercial. Tot i que en tots els
casos hauran d’estar envasats o empaquetats en porcions,
mides o pesos estàndards. No es podran oferir en la modalitat de servei personal.
• Denominació bar i/o restaurant.
• Denominació productes de quotidià no alimentari: higiene
personal i de la llar, perfumeria i drogueria. Aquestes parades hauran d’estar físicament separades de les alimentàries
per a humans i també de la resta de parades d’articles no
alimentaris. Els productes químics o tòxics hauran d’estar
convenientment aïllats i separats de la resta d’articles.
• Denominació productes alimentaris i no alimentaris per a animals de companyia. Aquestes parades hauran d’estar físicament separades de les alimentàries per a humans i també de
la resta de parades d’articles no alimentaris. Els productes
químics o tòxics, com els insecticides, hauran d’estar convenientment aïllats i separats de la resta d’articles.
• Denominació plantes, adobs, flors i articles de jardineria.
Aquestes parades hauran d’estar físicament separades de
les alimentàries per a humans i també de la resta de para-
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des d’articles no alimentaris. Els productes químics o tòxics,
com els insecticides i els adobs, hauran d’estar convenientment aïllats i separats de la resta d’articles.
• Denominació altres articles no alimentaris, no inclosos a les
anteriors denominacions. Aquestes parades hauran d’estar
físicament separades de les alimentàries.
L’evolució recent dels mercats municipals (per exemple, els espais de degustació, cada cop més presents) fa que aquest llistat
no pugui ni vulgui ser exhaustiu. Per això cal que conegueu les
possibilitats d’implantació, per denominació, del mercat triat,
que es recullen en el seu reglament.

QUINS
PRODUCTES?

Espais interiors i espais exteriors
Els mercats municipals són espais integrats en un entorn determinat, sovint en espais privilegiats dels seus respectius municipis, al voltant dels quals succeeixen coses, s’estableixen
relacions, es generen sinergies i oportunitats per a aquelles
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persones emprenedores amb una iniciativa empresarial caracteritzada per la idea de proximitat.
Un mercat municipal és un espai físic, un edifici (o, en alguns
casos, un conjunt d’edificis) format, principalment, per espais
interiors: parades, espais comuns, cambres, magatzems, aparcaments, molls de càrrega i descàrrega...
Tanmateix, molts mercats municipals també compten amb espais exteriors: parades exteriors, espais en edificis annexos,
etc. Si es tracta d’espais de titularitat municipal, l’ocupació
d’aquests espais exteriors respon, de nou, a les condicions i a
les característiques definides pels reglaments de règim interior
dels mercats i pels plecs de condicions de les adjudicacions.
Per aquest motiu, l’obertura d’una parada en un dels espais
(interiors o exteriors) d’un mercat municipal té unes característiques determinades i genera uns condicionants i unes oportunitats molt determinats que la diferencien d’obrir una botiga o un
negoci en un local situat a peu de carrer i que cal que conegueu
i reconegueu.

Tipus d’espais
Espais de venda
Per a la vostra incorporació al mercat municipal, l’Ajuntament
us atorgarà una concessió o una llicència administrativa (això ve
determinat, segons el procediment d’adjudicació de la parada,
pel concurs o per l’atorgament), l’objecte de la qual és el dret
a l’ocupació, amb caràcter exclusiu, del lloc de venda amb la
finalitat i l’obligació de destinar-lo a la venda en la modalitat i els
articles per als quals estigueu autoritzats.
Així mateix, també us donarà dret a fer ús, amb caràcter exclusiu o comunitari (això també depèn de les condicions del concurs o de l’atorgament), dels magatzems, cambres frigorífiques,
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molls de càrrega i descàrrega, places d’aparcament, obradors,
oficines i altres espais que us corresponguin, i de les parts proporcionals dels serveis auxiliars i/o comuns del mercat.
Tingueu present que els llocs de venda han reunir les característiques físiques i estructurals següents:
1. Les determinades pel projecte del mercat municipal, pel
que fa a la superfície, límits, gàlib i instal·lacions relacionades en els documents de concessió o llicència i que han
d’estar recollides en un plànol a escala actualitzat.
2. En cas de resultar adjudicataris de les concessions o llicències administratives, haureu de realitzar, a càrrec vostre, les obres i instal·lacions necessàries per desenvolupar
l’activitat comercial a la qual es destini l’espai assignat.
Igualment, haureu d’instal·lar comptadors per registrar els
consums propis dels vostres espais.
3. També haureu de mantenir la separació física necessària
amb els espais on es venguin articles de diferent classificació o denominació, complint en tot moment la normativa
sanitària vigent.
Per tant, és important que conegueu amb detall les condicions
de la concessió o llicència administrativa i el reglament del mercat municipal on desenvolupareu la vostra activitat comercial.
Magatzems i cambres frigorífiques
Si la implantació dins el mercat municipal, a través de l’ocupació
d’un espai de venda, inclou la utilització de magatzems o de
cambres frigorífiques, l’espai pot ser individual o compartit, raó
per la qual us convé informar-vos sobre la forma d’utilització
d’ambdós tipus d’espais, així com sobre els drets i les obligacions –incloses les econòmiques– derivades del seu ús.
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Ús dels espais comuns: càrrega i descàrrega
Els horaris, les condicions, els accessos i tots els elements
que regulen la càrrega i descàrrega dins el mercat són definits
en el reglament del mercat, motiu pel qual us n’haureu d’informar directament o a través de l’associació de venedors o
de titulars de les concessions per elaborar el vostre projecte
comercial.
També haureu de tenir en compte que la càrrega i descàrrega
exterior respectarà, en tot cas, els horaris definits per la delegació municipal del servei responsable de la via pública i els espais
que l’Ajuntament hi destini a l’exterior del mercat.
Espais de consum i productes complementaris
De vegades, i cada dia més sovint, una part creixent de l’espai
dels mercats municipals es destina a espais de consum, sigui
d’ús comú o d’ús específic de la parada o espai de venda: zones de degustació, espais de consum multiusos...
Així mateix, la potenciació dels mercats com a espai multiproducte i multiservei implica la incorporació de productes complementaris que poden ser venuts o oferts conjuntament amb els
que s’ofereixen dins els espais de venda dels mercats (parades
o altres operadors).
Les condicions per a la prestació d’aquesta mena de serveis
també la trobareu en el reglament del mercat i en els seus annexos.
Horaris d’obertura
No tots els mercats municipals tenen els mateixos horaris. És
important que conegueu els horaris perquè us hi haureu d’adaptar i complir-los.
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En efecte, els horaris de cada mercat venen determinats pel reglament del mercat i pels acords (habitualment de l’Ajuntament)
que el desenvolupin.
Així doncs, els horaris són de compliment obligatori (amb la flexibilitat que determini cada mercat a través del reglament) per a
tots els operadors del mercat (concessionaris o titulars de llicència administrativa).
Accessos de la clientela al mercat
Una recomanació important: cal que analitzeu bé la localització
de la parada a la qual opteu dins el mercat municipal. Per què?
Perquè la quantitat de persones que passaran per davant de la
parada determinarà, en un primer moment, la vostra clientela
potencial.
Una localització prop dels accessos al mercat, especialment
dels accessos més utilitzats, tant des del carrer com des de
l’aparcament, així com una parada situada prop de les caixes
del mitjà operador comercial (en cas que n’hi hagi), són els
llocs preferibles, perquè el flux potencial i real és el més important.
Tanmateix, el disseny dels mercats municipals, especialment
dels dissenyats recentment (reformats o de nova creació), fa
que totes les parades tinguin una clientela potencial important.
Sigui com sigui, el vostre projecte –la vostra parada–, per les
seves característiques, segur que tindrà la capacitat d’atracció
per a portar-vos clientela potencial, sigui quina sigui la localització de la parada dins el mercat.

Formes d’accés
Les formes a través de les quals podeu accedir al mercat
municipal venen determinades pel seu reglament i per les
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condicions de l’atorgament de l’ús de l’espai. Les possibles
modalitats són:
• Concessió administrativa per temps limitat.
• Ocupació temporal d’espai (llicències temporals).
• Transmissions patrimonials a una empresa gestora, la qual
atorga lloguers temporals dels espais i de l’ús al desenvolupament de les activitats comercials.
• Gestió interessada.
En qualsevol cas, l’objecte de la concessió o de la llicència és
el dret a ocupar:
• Amb caràcter exclusiu, llocs de venda amb la finalitat i l’obligació de destinar-los a la venda en la modalitat i els articles per
als quals estigui classificat, dins de la relació dels autoritzats.
• Amb caràcter exclusiu o comunitari, si escau, els magatzems,
cambres frigorífiques, molls de càrrega i descàrrega, places
d’aparcament, obradors, oficines i altres espais i les parts
proporcionals dels serveis auxiliars i/o comuns del mercat.

Drets i deures
Normativa específica i reglament del mercat
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, elimina –en els municipis més
de 5.000 habitants– l’obligació de prestar el servei municipal
recollit a la legislació anterior.
El Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, inclou referències normatives sobre
els mercats municipals.
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Com ja hem assenyalat anteriorment, cada mercat municipal es
regeix pel seu propi reglament, el qual inclou els drets i les obligacions dels concessionaris del mercat. En aquest document
es recullen, a més dels aspectes que hem exposat, qüestions
com els mecanismes de seguretat, les normes relatives a l’aparcament, la càrrega i descàrrega, la neteja i la gestió de deixalles o a la seguretat alimentària, així com el règim sancionador.
Tanmateix, caldrà que reviseu el reglament de cada mercat per
veure’n les disposicions específiques.

Compromisos econòmics
Inversió inicial necessària

El dret a l’ocupació d’un espai dins un
mercat municipal obliga al pagament
d’una quantitat inicial en concepte
de cànon o semblant, la qual vindrà
definida pel plec de condicions de la
concessió o llicència administrativa o
de qualsevol de les formes que adopti
la vostra incorporació al mercat. Cal
conèixer aquestes quantitats per incorporar-les al pla de negoci com a
inversió inicial.
Així mateix, un segon concepte d’inversió que heu de considerar és el
derivat de l’adequació de l’espai que
tingueu assignat per al desenvolupament de la vostra activitat comercial.
Això dependrà del vostre propi projecte d’habilitació de l’espai, a partir
de quines siguin les condicions en
què es trobi la parada assignada.
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Cada any, les taxes a satisfer per part
dels titulars dels llocs de venda del
mercat són sempre les necessàries
per cobrir –a anys vençuts– les despeses comunes generades al mercat,
les despeses de promoció comercial,
les derrames i una provisió anual per
a futures reformes de les instal·lacions
comunes i, si escau, els drets d’ocupació dels diferents espais. Les taxes
són les recollides a l’ordenança fiscal
que cada any aprova l’Ajuntament,
que haureu de consultar per aconseguir la informació que necessiteu.
Les quotes a satisfer a l’entitat que organitza els paradistes concessionaris
del mercat municipal, sigui una associació o una comunitat de concessionaris, necessària per a satisfer les
despeses associades a la seva gestió,
funcionament i activitats.

Associacionisme, dinamització i serveis conjunts
L’entitat responsable de la dinamització del mercat municipal és
l’associació de concessionaris (o de venedors) o, si escau, la
comunitat de concessionaris. És aquesta entitat l’encarregada
de preparar, de presentar, d’aprovar, d’executar i de fer el seguiment de les accions de dinamització del mercat municipal.
Informeu-vos sobre si l’associació o la comunitat de concessionaris disposa d’un pla plurianual d’accions de millora i de dinamització, a través del qual es pugui fer el seguiment de l’evolució
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i de les previsions del mercat pel que fa a la seva dinamització i
dels costos anuals que, en forma de quota associativa, haureu
de satisfer.
En cas que l’entitat responsable de la dinamització no compti
amb un pla d’accions de millora i de dinamització, us podreu
informar sobre quines han estat les quotes dels darrers anys per
fer-vos una idea de la quantia de la quota associativa o comunitària.
Tingueu present que l’entitat que aplega els concessionaris és
independent de la forma de gestió del mercat municipal.
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Què són els valors?
No hi ha una única definició de què són els valors, però, en
qualsevol cas, es tracta de línies vermelles, les vostres línies
vermelles, allò que us mou a dir que sí o que no davant d’una
decisió, i que fan que us sentiu o no us sentiu bé amb la decisió
que preneu.
Precisament per això, la identificació dels valors personals facilita la determinació dels valors del projecte i de l’equip (per agregació i consens), així com l’anàlisi del tipus de projecte, del tipus
de canvi a emprendre, del seu propòsit o enfocament.
En aquest context, és important que interioritzeu els processos
de diàleg (interior i de l’equip) que són essencials en totes les
etapes de posada en marxa i desenvolupament de la idea de
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negoci a emprendre dins el mercat municipal: destil·lació de valors, canvi, estratègia de gestió de persones i seguiment continu
per introduir-hi criteris i accions de millora.

Quins són els vostres valors?
Valors essencials i valors objectius
Cada persona, cada equip, té els seus valors. Això és així i sempre serà així. Tanmateix, hi ha uns valors comuns en els paradistes dels mercats municipals? No exactament, però igual
que podem identificar una ànima dels mercats, una essència
comuna, també podem presentar uns valors compartits sense
els quals els mercats municipals no serien mercats. Serien una
altra cosa, però no serien un mercat.
Veiem, perquè us aneu familiaritzant amb els valors i amb el seu
abast, un esquema amb una proposta dels possibles valors dels
mercats, classificats per tipus:
Lideratge, creativitat, innovació,
curiositat, escolta activa, empatia,
optimisme, gaudir, divertir-se...

Valors interns,
emocionals
(«Com soc jo?»)
Valors socials
relacionals
(«Com em
relaciono?»)

Valors organitzatius
estructurals
(«Quina és la meva
forma de gestió?»)

Justícia, integritat, respecte,
potenciació de les tradicions,
conciliació familiar, respecte
pel medi ambient, equitat,
cooperació...

Flexibilitat, planifació,
constància, pragmatisme,
comunicació, èxit...
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Quines són les vostres habilitats i interessos?
Els podeu desenvolupar dins els mercats?
Segons Sir Ken Robinson (https://www.youtube.com/watch?v=QXjWSrDUWuI): «Tothom neix amb habilitats extraordinàries.
Som capaços de crear, intuir i emocionar-nos. Existeix en el
nostre interior un lloc secret on sabem qui som i gaudim amb
allò que més ens agrada. És l’Element. Trobem la nostra força,
el nostre talent, d’una manera especial, i desenvolupem unes
habilitats que ens fan únics. Aquells que creuen en el seu poder,
que no perden la fe en ells mateixos, creixen i es converteixen
en els protagonistes de la seva pròpia vida. Se senten preparats
per enfrontar-se a qualsevol repte. Recuperar l’Element és clau
davant un futur cada vegada més incert i canviant. Només has
de cercar on sempre ha estat: dins teu! L’Element: descobrir la
teva passió ho canvia tot».
Què són les habilitats? Com les podeu identificar?
Una habilitat és una aptitud personal, un fet que la persona porta de sèrie i que pot desenvolupar o no en funció de la prova, de
la pràctica de l’entrenament.
El talent és el desenvolupament efectiu de l’habilitat o de les
habilitats personals, amb resultats tangibles.
Així mateix, el talent col·lectiu serà el desenvolupament de les
habilitats personals en el context d’un equip o col·lectiu, també
amb resultats tangibles i de manera efectiva. És a dir, el context
en el qual el clima de l’equip es desenvolupa de la millor manera
possible: cada persona dona el millor d’ella mateixa perquè aplica les seves habilitats, però també treballa els seus interessos, i
d’això en surt beneficiat l’equip en el seu conjunt, el qual podrà
assolir tots els objectius que es proposi.
Com s’identifiquen les habilitats? Com es diferencien de les
capacitats adquirides? I de les simples tasques monòtones i
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automàtiques? Hem dit que una habilitat és una aptitud personal, un fet que cada persona porta de sèrie. Aquest és un
dels indicadors del que és realment una habilitat: no costa esforç posar-vos-hi, us surt natural, hi teniu facilitat encara que
sigui la primera vegada que ho proveu o que no ho practiqueu
gaire.
Ara bé, això no significa, necessàriament, que això per a què
teniu facilitats us agradi: quantes vegades us toca fer coses
que no us agraden només perquè les feu bé? Potser teniu sort
i a vosaltres no us passa, però és molt més habitual del que
pensem.
Així doncs, a partir d’ara ens fixarem en aquelles activitats que
són element, és a dir, que són, a la vegada, habilitats i interessos personals. Perquè són les que fareu de manera natural,
sense sacrifici i fluint mentre les realitzeu. Hi insistim: habilitats que, a més, us agraden (si és possible, encara millor si
us entusiasmen), és a dir, formen part dels vostres interessos
personals.

Càlcul i classificació

1

6

Observació, memòrica
visual i gestió de l’espa

Transmissió d’informació
eficaç i útil

2

7

Gestió, compra
i proveïment

Treball precís amb les mans

3

8

Socials i relacionals

Arts aplicades i adaptades
a l’espai del mercat

4

9

Col·laboració, cooperació
i treball en xarxa

Adaptació a (i respecte pels)
cicles naturals

5

10
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Identificació d’habilitats i interessos compatibles
amb la implantació en el mercat municipal
Teniu les habilitats compatibles per al desenvolupament de
l’activitat de paradista dins un mercat municipal? Perquè, només si és així i aquesta activitat us agrada, podreu desenvolupar el talent que us faci únics (individualment i com a equip),
i als vostres productes, desitjats i escollits gràcies al valor que
hi aporteu.
A continuació, en una relació que no pot ser mai completa
(perquè dependrà de vosaltres i de les vostres habilitats i interessos, que són únics), passem a caracteritzar algunes de les
habilitats compatibles amb l’activitat de paradista-concessionari dins un mercat municipal, les quals defineixen les seves
funcions:
Càlcul i
classificació

Fer càlcul mental ràpidament.
Realitzar fàcilment el càlcul de percentatges.
Recordar xifres i dades sense esforç.
Classificar i categoritzar productes, objectes, coses, fets...

Transmissió
d’informació
eficaç i útil

Explicar coses, històries, relats...
Donar conversa quan el client ho demana.
Saber comunicar bé: ser precís amb les paraules,
tenir un vocabulari adient a les persones amb qui
s’interactua.
Interessar-se per la vida del client (familiar,
amic...) sense envair el seu espai. Mostra de confiança.
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Treball precís

Fer treball fi amb les mans: tenir coordinació i pre-

amb les mans

cisió manual.
Tallar, pelar, trossejar...
Cuinar, fer postres i pastissos...
Muntar o construir instal·lacions, aparadors, objectes útils...
Reparar eines, estris, instal·lacions...

Arts aplicades

Decorar locals, espais, parades...

i adaptades

Dibuixar, pintar, esgrafiar...

a l’espai del
mercat

Crear objectes, maquetes, escultures... copiades,
millorades, imaginades o visualitzades.
Interpretar (teatre, imitacions, monòlegs...) o parlar
en públic.
Cantar, tocar instruments musicals...
Escriure cançons, compondre música i crear sons
musicals.
Organitzar concerts, trobades o audicions musicals...

Adaptació a

Observar i estudiar els animals, els seus cicles i la

(i respecte

seva relació amb l’entorn.

pels) cicles

Produir aliments garantint el benestar i els cicles

naturals

naturals dels animals durant tot el procés.
Observar i estudiar els vegetals, els seus cicles i la
seva relació amb l’entorn.
Conrear plantes i vegetals dins el seu espai natural
i la seva temporada natural.
Relacionar-se amb la natura i el medi ambient i tenir-ne cura.
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Observació,
memòria
visual i gestió
de l’espai

Observar parar atenció en els detalls, i recordar-los.
Observar i parar atenció en l’espai que ens envolta,
en l’entorn.
Representar idees, conceptes o propostes a través
d’eines visuals: dibuix, pintura, còmic, caricatura,
mapes mentals, esquemes...
Explicar històries, propostes... a través de la imatge: vídeos, pel·lícules, fotografia, infografia...
Canviar la configuració de l’espai per millorar-lo,
fer-lo més atractiu o més còmode per a les persones usuàries.

Gestió,

Entendre la futura parada al mercat com un estil

compra i

de vida, un negoci que ha de gestionar-se com

proveïment

a tal.
Diferenciar fàcilment entre ingrés, marge brut, marge net, benefici...
Disposar d’un programa de gestió complet i senzill.
Produir directament els productes a vendre.
Especialitzar-se en productes artesans, ecològics,
biològics o de km 0 (proximitat).
Tenir els proveïdors ja contactats i l’acord fet.
Saber on comprar els productes a vendre, que
hauran de ser de gran qualitat.

Socials i

Observar les persones i entendre les seves neces-

relacionals

sitats per donar-hi resposta.
Tenir un tracte directe amb la gent.
Mostrar una actitud positiva davant el client i no
donar mai una possible mala imatge.
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Transmetre informació sobre fets històrics i culturals, situacions, productes i serveis coneguts.
Imaginar noves formes de vendre coses.
Utilitzar les xarxes socials, per ús del negoci, com a
eina de relació social.
Organitzar accions conjuntes, esdeveniments...
Col·laboració,

Liderar grups. Coordinar i organitzar equips de per-

cooperació

sones per assolir objectius.

i treball en
xarxa

Participar, treballar i aprendre en activitats de grup.
Evitar, en la mesura de les possibilitats, els possibles conflictes d’interessos i saber gestionar-los.
Escoltar els altres.
Dialogar, intercanviar opinions.
Parlar en públic.

Autogestió

Fer tot allò que pugui aportar més valor, més ele-

emocional

ments diferencials, més qualitat o més experiències.
Definir els objectius.
Portar a la pràctica accions per assolir els objectius.
Acabar les accions començades.
Viure qualsevol situació amb una actitud positiva.
Enfrontar-se a les situacions amb voluntat d’aprendre’n.
Mantenir la calma davant conflictes i situacions difícils.
Tenir curiositat i explorar nous camins i possibilitats.
Presentar una imatge adequada per poder atendre
el client.
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Mapa personal d’habilitats i d’interessos
Una vegada identificades les possibles habilitats i interessos
compatibles amb l’activitat de paradista, ara us toca a vosaltres:
quin és el vostre mapa d’habilitats i d’interessos personals, és a
dir, quin és el vostre element?
Habilitat identificada

Descripció personal

Habilitat 1:
Habilitat 2:
Habilitat 3:
Habilitat 4:
Habilitat 5:

Aportació de valor a partir de les vostres habilitats
L’expert en màrqueting Seth Godin ho va manifestar de manera
clara i nítida: no ens fixem en la panxa del mercat (la part més
sucosa i també la que requereix més situació de domini), sinó
en les cues, en aquells espais en els quals el nostre producte i
servei és desitjat pels entusiastes, per aquells als quals els ocupa la nutrició, la salut, la qualitat, el producte de proximitat, el
producte de km 0...
Efectivament, les grans marques, les que dominen el mercat,
se situen a la panxa de la corba que podeu veure en la gràfica
anterior (i que tornem a reproduir aquí). Són les més visibles
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Volum de vendes

i les que, efectivament, concentren la major part del mercat
(també el mercat de l’alimentació), sobretot quan les contemplem una a una.

ESPAI DE DOMINI
DE LES GRANS
MARQUES
(DOMINI DE
MERCAT)

ESPAI
D’OPORTUNITAT
DELS
PARADISTES

Operadors

Tanmateix, la cua és cada cop més llarga i la superfície que queda sota la corba (és a dir, el volum de negoci que hi ha a la cua)
cada vegada més gran (més ingrés potencial), especialment per
a les activitats amb capacitat de respondre als reptes de manera flexible. Les opcions són moltes i, el més rellevant, només
depenen de vosaltres mateixos i de la vostra combinació entre
habilitats i interessos, en el sentit que dèiem abans.
Situar-vos a la cua, a la vostra cua, implica que heu d’aportar
valor afegit. És imprescindible. A qui? Als que seran els vostres
clients. Els haureu de captar diferenciant-vos, oferint un producte excel·lent (de qualitat i, insistim, diferent) i un servei excel·lent.
Un producte i un servei que us ha de sortir del cor, de l’ànima,
de la vostra essència. Si hi aporteu valor i és identificat pels
vostres clients i clients potencials (si és valorat), no haureu de
patir, perquè el vostre negoci serà sostenible i podreu viure d’ell
i des d’ell.
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Penseu bé en quin és el valor afegit que aporteu al mercat on
us instal·lareu i als vostres clients potencials, perquè aquesta és
una de les principals claus en les quals us heu de fixar perquè el
vostre projecte funcioni de veritat.
Quin és el vostre valor afegit?

Quan les vostres habilitats no hi arriben, desenvolupeu
les capacitats necessàries
Què són les capacitats? Es poden desenvolupar? La relació
d’habilitats anteriorment proposades són una referència per a
qualsevol persona que vulgui emprendre una activitat de paradista –dins un mercat municipal. Tanmateix, com haureu
comprovat, cada persona té el seu propi mapa d’habilitats i
d’interessos i difícilment coincidirà amb totes les habilitats proposades.
Les capacitats necessàries per al desenvolupament de les funcions pròpies de l’activitat de paradista són diverses i depenen
de cada activitat, de cada producte i servei i de cada persona
o equip de persones. Tanmateix, el millor desenvolupament de
l’activitat de paradista requerirà que aneu completant les vostres
habilitats amb l’adquisició de capacitats que us col·loquin en la
millor posició possible per fer sostenible el vostre futur negoci.
Les capacitats a desenvolupar se situaran en els mateixos àmbits que les habilitats anteriorment proposades i tenen com a
objectiu completar-les i desenvolupar les funcions del paradista
del mercat municipal. Definiu-les vosaltres, amb el suport del
personal tècnic de l’Ajuntament, a partir de les vostres habilitats
i interessos:
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Capacitats que heu de/voleu desenvolupar

Capacitats de càlcul i
classificació a desenvolupar:
Capacitats de transmissió
d’informació a desenvolupar:
Capacitats de precisió amb les
mans a desenvolupar:
Capacitats d’arts aplicades
a l’espai del mercat a
desenvolupar:
Capacitats d’adaptació a cicles
naturals a desenvolupar:
Capacitats d’observació,
memòria visual i gestió de
l’espai a desenvolupar:
Capacitats de gestió, compra
i proveïment a desenvolupar:
Capacitats socials i relacionals
a desenvolupar:
Capacitats de col·laboració,
cooperació i treball en xarxa
a desenvolupar:
Capacitats d’autogestió
emocional a desenvolupar:
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Enfocament del projecte
Concepte: enfocament o propòsit del projecte
Tots els plantejaments tenen un moment espaciotemporal, una
fita, un punt d’inflexió a partir del qual les coses canvien. I ho
fan per a bé o per a mal: per tirar endavant un projecte i fer-lo
sostenible, o per abandonar-lo o substituir-lo per un altre.
Es tracta del seu enfocament, és a dir, la definició del propòsit
del projecte, la coherència del qual –juntament amb el propòsit
vital– esdevé un factor crític per a la seva consistència.
Un bon enfocament és aquell que us contestarà quan li pregunteu si aneu ben encaminats amb les vostres decisions, amb les
vostres accions. Insistim: pregunteu al vostre enfocament (quan
el tingueu) i us contestarà; si no ho fa, dubteu si es tracta, realment, del vostre enfocament o propòsit.
Ara us demanarem que identifiqueu i definiu el propòsit, l’enfocament del vostre projecte, amb el convenciment que, si ho feu
(i sabem que ho fareu bé), els passos següents per al disseny i
la implementació del vostre projecte aniran arribant gairebé sols;
amb esforç, però sense sacrifici. El vostre enfocament o propòsit us marcarà el camí.
Però, abans, us presentem uns quants exemples. No volem
que us condicionin, sinó que us serveixin com a elements per
a la vostra reflexió. Veureu que tots tenen importants implicacions en la forma de proveïment i de gestió de la parada i
del negoci.
Exemple 1 d’enfocament

Vetllar per la salut de les persones (la
nostra clientela) mitjançant la qualitat
dels nostres productes i d’uns elevats
estàndards de qualitat en la nutrició.
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Oferir i vendre producte de pagès, preferiblement ecològic o biològic, de la
nostra pròpia collita o de productors de
la nostra més absoluta confiança.

Exemple 3 d’enfocament

Facilitar i afavorir les relacions entre els
productors locals i la clientela local, a
través de la nostra parada i dels productes i serveis que oferim.

El vostre enfocament o propòsit
Ara sí, és el vostre torn: amb l’ajuda del personal tècnic de
l’Ajuntament, a continuació definiu quin és l’enfocament o propòsit del vostre projecte. No oblideu que és molt important que
sigui compatible amb el vostre enfocament personal i vital:
Reflexions prèvies: idees per a
la identificació de l’enfocament
del vostre projecte
Propostes d’enfocament

1.
2.
3.
4.
5.

Enfocament o propòsit del
projecte i coherència amb el
vostre enfocament o propòsit
personal o vital
Compromisos personals i
d’equip per a l’assoliment del
vostre enfocament o propòsit
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Treball en xarxa
Un mercat municipal és i ha de ser una xarxa interna
i externa
Un mercat és un conjunt de parades i concessionaris interconnectats, els quals –a més– ocupen un mateix espai físic,
un edifici o conjunt d’edificis connectats anomenat mercat.
Per tant, un mercat municipal, i les unitats que el componen
(les parades o concessions), és una xarxa per la seva pròpia
configuració i característiques, incloses les formes d’accés, les
formes de gestió de l’espai, les formes de proveïment i gestió
de residus...
Ara bé, una xarxa no necessàriament implica que les seves
parts desenvolupin un treball en xarxa, ni de tipus cooperatiu,
ni de tipus col·laboratiu ni de cap altra mena. Dins d’un mercat
tampoc. Una xarxa requereix voluntat, treball en equip, treball
cooperatiu o col·laboratiu.
El treball en xarxa pot ser intern o extern:
• Treball en xarxa intern:
– Pot ser de dos tipus: el realitzat en el context de la parada-negoci (equip, proveïdors, clientela...) i el realitzat dins
el mercat municipal, amb els altres paradistes-concessionaris.
– En aquest segon cas, el mercat municipal és un vehicle,
un catalitzador, un canalitzador necessari de contactes.
Tanmateix, la iniciativa del treball en xarxa és vostra. Amb
quin criteri? Guanyar-guanyar, és a dir, que el resultat collectiu superi, amb escreix, la suma de les parts. Si és així,
el treball en xarxa esdevé efectiu i els seus resultats, interessants.
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• Treball en xarxa extern. La xarxa també pot ser externa i, a
vegades, és tan important com la xarxa interna:
– Treball en xarxa amb les entitats representatives del comerç urbà localitzat al voltant del mercat municipal: centre comercial urbà o obert, eix comercial, associació de
comerciants...
– Treball en xarxa amb altres mercats municipals i amb les
entitats amb competències en matèria de mercats: ajuntaments, Diputació de Barcelona...
Propostes personals de treball en xarxa
Quines són les vostres propostes personals de treball en xarxa,
en equip cooperatiu o col·laboratiu?
Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

Proposta 4

Proposta 5

40
42

Habilitats, competències i funcions del paradista

El mètode Canvas aplicat a l’obertura d’una parada
dins un mercat
El «llençol» Canvas com a representació del vostre projecte
Associacions clau
QUI T’AJUDA?
AMB QUI
COL·LABORES?

Activitats clau
QUÈ FAS?

Valor afegit
QUÈ OFEREIXES DE NOU?
QUÈ HI APORTES?

Relacions
amb els clients
COM ET
RELACIONES?

Clients
A QUI AJUDES?
A QUI APORTES
VALOR?

Canals
COM ET
CONEIXEN I
QUINS MITJANS
UTILITZES?

Recursos clau
QUI ETS?
DE QUÈ DISPOSES?

Mapa de valors
QUINS SÓN ELS TEUS
VALORS ESSENCIALS
I ELS VALORS PER
ASSOLIR LES
METES FIXADES
VALORS
VALORS
ESSENCIALS OBJECTIUS

Costos
QUÈ HI APORTES

Ingressos i benefics
QUÈ N’OBTENS?
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El mètode Canvas: descripció dels diferents apartats
Part dreta del «llençol» Canvas

Clients

A qui ajudeu? A qui aporteu valor?
El client potencial no és només algú
que compra. És algú al qual aporteu valor, al qual ajudeu en les seves
compres. Algú que us tria o us pot triar a vosaltres. Algú al qual podeu arribar a conèixer personalment perquè
fareu que repeteixi.
No oblideu que el client és aquell que
paga els vostres productes i serveis.

Relacions amb clients

Com us relacioneu? Quin és l’objectiu d’aquesta relació? Quins són els
mecanismes de connexió amb els
clients?
Descripció de les formes de relació
amb els clients, en la temporalitat, en
els mitjans... Preferència per la captació o per la fidelització de clients.

Canals

Com us doneu a conèixer i com us
coneixen? Quins mitjans utilitzeu?
Com us coneixen els clients potencials i com esbrinen el vostre valor? Utilitzareu només la parada? Fareu servir
les xarxes socials, el web? Oferireu
serveis de comanda telefònica o de
repartiment a domicili? Com ho comunicareu?

42
44

Habilitats, competències i funcions del paradista

Part central del «llençol» Canvas

Generació de valor

Què oferiu de nou? Què hi aporteu?
Què feu vosaltres pel vostre client?
Què us fa útils i imprescindibles?
Definició del valor afegit que aporteu
als vostres clients o com ajudeu altres
persones a fer la seva feina. Quins
beneficis aporta el vostre treball al
client?
Entendre, definir (per tant, dissenyar
honestament) i comunicar com les
activitats clau es converteixen en valor aportat als clients.
En què es diferencia el vostre valor
afegit, és a dir, quina és l’aplicació del
vostre enfocament o propòsit als vostres productes i serveis?
[Atenció: aquest és el punt més important per a la reflexió sobre el vostre projecte professional]

Part esquerra del «llençol» Canvas

Activitats clau

Què feu? Quines accions dueu a terme perquè funcioni el vostre model
de negoci?
Tasques essencials que feu habitualment a la feina. Mai no s’ha de
confondre activitats clau amb valor
aportat.
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Què sou? Què teniu?
Actius intangibles: interessos, habilitats, capacitats, personalitat, valors,
intel·ligències, educació, etc.
Actius tangibles.
[Potser el recurs sou vosaltres perquè,
en els models de negocis personals i
en els petits equips, el recurs clau són
les persones, els vostres interessos, les
vostres competències i habilitats, i els actius que posseïu i/o controleu. Tingueu
en compte costos indirectes no quantificables (estrès) i beneficis indirectes
(satisfacció)]

Associacions clau

Qui us ajuda? Amb qui col·laboreu?
Quina és la vostra xarxa? Qui en forma part?
No ens enganyem. Aquest món, especialment en moments de canvi de
paradigma (l’actual), requereix un treball en xarxa. Les associacions clau
ajuden al sosteniment professional i a
realitzar el treball amb èxit.
Poden ser una font de motivació, consells o oportunitats de creixement;
també recursos necessaris per dur a
terme determinades tasques.
Companys o mentors; membres de la
xarxa professional; familiars, amics,
consellers...
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Part inferior del «llençol» Canvas

Costos i estructura

Què hi aporteu? Què us hi deixeu?

de costos

Què gasteu? Què hi invertiu?
Els costos són la inversió necessària
per treballar: temps, energia i diners.
Costos directes i costos indirectes.
Els costos indirectes són l’estrès, la
insatisfacció associada a les activitats clau (tasques que s’han de fer i
no agraden), el treball amb associacions clau i, sobretot, els conflictes de
valors.

Ingressos i guanys /

Què us aporta el vostre model de ne-

beneficis

goci? Què n’obteniu?
Les fonts d’ingressos són clares per a
vosaltres: sou assignat, ingressos addicionals, beneficis obtinguts...
Els beneficis, a banda dels econòmics (ingressos menys costos), també poden ser en espècies, tangibles
i intangibles.
Per a un canvi de model de negoci
personal: beneficis indirectes (satisfacció, reconeixement, contribució
social...).

El «llençol» Canvas aplicat al vostre projecte
Amb el suport del personal de l’Ajuntament, us proposem que
elaboreu el vostre propi model Canvas de generació de valor.
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Us recomanem que comenceu per la identificació i la definició
dels vostres clients (1) i, en funció d’aquests, definiu la vostra
proposta de generació de valor (2); recordeu la proposta de valor que heu fet abans i reviseu-la, perquè ara disposeu de més
informació i experiència.
Amb aquests dos elements definits, determineu els canals (3)
que utilitzareu i el vostre model de relació amb els clients (4) i els
ingressos i guanys / beneficis (en els seus diversos sentits) que
cerqueu i obtindreu (5).
Un cop les parts dreta i central del «llençol» Canvas estiguin
definides, centreu-vos en els vostres recursos clau (6) i en les
vostres activitats clau (7), tal com les hem descrit més amunt,
així com en les associacions que necessiteu per assolir els vostres objectius (8).
Finalment, amb el mapa de generació de valor construït (i no
pas abans), haurà arribat el moment de plantejar quins són els
vostres costos i la vostra estructura de costos (9), de nou, en
un sentit ampli (costos econòmics, personals, d’oportunitat...).
El vostre «llençol» Canvas

Clients (1)
Generació de valor (2)
Canals (3)
Relacions amb clients (4)
Ingressos i guanys / beneficis (5)
Factors o recursos clau (6)
Activitats clau (7)
Associacions clau (8)
Costos i estructura de costos (9)
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Gestió de l’espai de venda (parada) com a estil de vida
La parada serà el vostre estil de vida a partir d’ara
La parada (i també el mercat) serà el vostre estil de vida: serà la
vostra font d’ingressos i el lloc on passareu, a partir d’ara, una
bona part del vostre temps, on es concentraran una gran part
de les vostres ocupacions i on també hi haurà una part (esperem
que sigui petita —en part depèn de vosaltres i de com enfoqueu
el vostre projecte i la seva gestió—) de les vostres preocupacions.
Els elements que fan de la futura parada el vostre estil de vida i la
forma com interactuaran amb els altres àmbits de la vostra quotidianitat depèn de vosaltres i de com ho enfoqueu. Tanmateix, a
títol d’exemple, a continuació us presentem alguns dels aspectes que podríeu considerar, a partir del mapa mental següent:
Producte
Sou propi
Propi de la parada
Amb les altres parades
Comerç del voltant
Altres mercats

Sous equip

Treball en xarxa intern

Cotitzacions

Treball en xarxa

Provisió contingències

Treball en xarxa extern

Costos

Vida personal
Vida familiar

Gestió

Conciliació

Horaris

Vida laboral

Col·laboracions

Horari del mercat

Accions i campanyes

Usos i costums personals

Amortitzacions

Salut general
Salut familiar
Previsió

Altres costos
Vendes

Estat de salut
Ingressos

Contingències

Parada-concessió

Producció pròpia
Proveïment garantit
Qualitat

Serveis
Financers
Altres ingressos

Producte

Marge

Diferenciació

Beneficis

Autoservei
Servei assistit

Cànons i taxes
Quotes associació i d’altres

Benefici

Marge brut
Marge net
Benefici abans d’impostos i amortitzacions
Benefici net

Sistema de venda

Ingrés net

Sistema mixt

Distribució del benefici

Repartiment a domicili
Comandes telefòniques
Venda en línia

Previsió contingències
Serveis oferts

Quantificació

Servei
Pla d’inversions inicials

Altres serveis
Integració programa del mercat
Programa propi

Amortitzacions

Finançament
Amortització

Inversions

Programa de fidelització

Temporalització

Quantificació
Manteniment de les instal·lacions

Comunitat

Temporalització
Finançament

Pla d’inversions futures
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• Conciliació:
– Vida personal
– Vida familiar
– Vida laboral
• Horari del mercat
• Usos i costums personals

Estat de salut

• Salut general
• Salut familiar
• Previsió
• Contingències

Producte

• Producció pròpia
• Proveïment garantit
• Qualitat
• Diferenciació

Servei

• Sistema de venda:
– Autoservei, servei assistit o sistema mixt
• Serveis oferts:
– Repartiment a domicili
– Comandes telefòniques
– Venda en línia
– Altres serveis
• Programa de fidelització:
– Integració en el programa del mercat
– Programa propi
• Comunitat
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Treball en xarxa

• Treball en xarxa intern:
– Propi de la parada
– Amb les altres parades
• Treball en xarxa extern:
– Comerç del voltant
– Altres mercats

Costos

• Producte
• Sou propi
• Sous de l’equip
• Cotitzacions socials
• Provisió de contingències
• Cànons i taxes
• Quotes d’associació i altres
• Gestió
• Col·laboracions
• Accions i campanyes
• Financers
• Amortitzacions
• Altres costos

Ingressos

• Vendes
• Serveis
• Financers
• Altres ingressos

Beneficis

• Marge:
– Marge brut
– Marge net
• Benefici:
– Benefici abans d’impostos i amortitzacions
– Benefici net
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• Pla d’inversions inicials:
– Quantificació
– Temporalització
– Finançament
– Amortització
• Manteniment de les instal·lacions:
– Quantificació
– Temporalització
– Finançament
• Pla d’inversions futures

Per això és important que ho tingueu clar. Ara és el moment de
decidir si tireu endavant o no. Sí? Doncs som-hi!
La concessió i la gestió de la parada com a negoci
En el vostre «llençol» Canvas heu recollit els ingressos i els costos previstos del vostre projecte de parada. Els ingressos i els
beneficis, tant econòmics com d’altres tipus. Doncs bé, com
que ho heu fet bé, si traslladeu aquí els ingressos econòmics,
els costos econòmics i els beneficis econòmics, ja ho teniu.
Sigui com sigui, és el moment que us poseu, conjuntament amb
el personal tècnic de suport de l’Ajuntament, a elaborar el vostre
Pla de negoci.
No oblideu que, en aquesta fase, és fonamental que sigueu
clars i honestos. Honestos amb vosaltres mateixos, perquè d’això depèn el vostre projecte i que gaudiu de la seva posada en
marxa i gestió.
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El vostre projecte (a partir del mètode Canvas)
La base del vostre projecte, fos quin fos el seu nivell de determinació inicial, ja la teniu. A través del mètode Canvas heu definit
el valor aportat, els clients, la manera de comunicar-vos-hi i els
canals que utilitzareu per fer-ho; heu definit també les vostres
activitats i els recursos amb què compteu, les associacions clau
que teniu i les que necessiteu; heu plantejat els ingressos i els
beneficis derivats del desenvolupament de l’activitat que us plantegeu i els costos (econòmics i no econòmics) que se’n deriven.
Tot això ho heu fet amb molta cura, pensant en el vostre producte i en vosaltres com a professionals i com a persones, en
coherència entre tots els elements que us caracteritzen: valors,
habilitats i interessos, enfocament, projecte, negoci (en el sentit
de viure del vostre projecte amb prou dignitat i folgança), estil
de vida...
Com ho veieu? Arribar fins a aquest punt ha suposat –segur–
que heu sabut configurar un projecte sòlid, sostenible, coherent
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amb els vostres valors, habilitats, interessos i enfocament vital.
Un projecte preparat per posar-se en marxa. Un projecte configurat perquè funcioni, perquè hi apliqueu totes les vostres habilitats (allò per a què teniu facilitat) amb els vostres interessos (allò
que us agrada) i que us farà desenvolupar tota la vostra energia
vital a partir del projecte que vosaltres mateixos heu triat.
COSTOS
Què hi inverteixes?
Com calcules el
preu de venda del
producte?

ACTIVITATS
CLAU

RECURSOS
CLAU

Què fas?

Qui ets?
De què disposes?
(congeladors, càmeres,
màquina d’envasar
al buit, furgoneta
per repartir...)

CLIENTS
RELACIÓ AMB
ELS CLIENTS
Com et relacionaràs?
(personalment...)
Què faràs per
relacionar-te amb
els altres paradistes i
altres mercats (treball
en xarxa)

CANALS
Quins canals de
venda faràs servir?
(presencial, Internet...)
Què faràs perquè et
coneguin? (web, xarxes
socials...)

Qui creus que
seran els teus clients?
Quines necessitats
tenen?
Com creus que els
pots ajudar? En
què els pots ajudar?

GENERACIÓ
DE VALOR
Què creus que pots
oferir de nou i diferent
als teus clients? I al
mercat?

ASSOCIACIONS
CLAU

INGRESSOS I
BENEFICIS

Qui t’ajuda?
Amb qui col·labores?

Què n’obtens, del teu
treball?

Si heu arribat fins aquí, aquest semblaria el moment de posar en
marxa el vostre projecte. Tanmateix, de seguida us proposem una
reflexió addicional que us generarà una musculatura de gran utilitat en l’etapa professional i vital que ara esteu a punt d’endegar.
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Per això, ara fareu un pas endavant en el vostre projecte (i no
un pas més, sinó un pas endavant). Es tracta que definiu els
arguments per vendre el vostre projecte, la vostra futura parada,
als vostres clients potencials. Penseu que heu de convèncer els
gestors dels mercats i les persones que s’han de convertir en
clients de la vostra parada, del vostre negoci.
Contesteu això: Qui són els vostres clients? Com és el vostre
projecte? Quins productes oferiu? I els vostres serveis? Com
arribeu als clients? Baseu-vos en el vostre «llençol» Canvas per
respondre aquestes qüestions en un màxim de 140 caràcters
(com si es tractés d’un tuit) o a través d’un mapa mental:
Clients

Qui creieu que seran els vostres clients? Quines
necessitats tenen? Quines podeu cobrir?

140 caràcters:

Mapa mental:

Els vostres

Quin valor afegit aporteu als vostres clients i

productes i

clients potencials? I al mercat municipal? Quines

serveis

són les vostres activitats?

140 caràcters:

Mapa mental:
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Relacions amb

Com heu decidit relacionar-vos amb els vostres

clients

clients? Quins canals de venda utilitzeu? Parada, web, comanda telefònica...

140 caràcters:

Mapa mental:

Treball en xarxa

Quines iniciatives tirareu endavant per relacionar-vos amb la resta dels paradistes i concessionaris del mercat? I amb altres agents? Recordeu el treball en xarxa intern i extern.

140 caràcters:

Mapa mental:

Diferents situacions amb què us podeu trobar a l’hora
d’emprendre en mercats municipals
Emprendre en un mercat municipal implica conèixer quines són
les característiques de l’espai i quines són les condicions per a
la seva ocupació.
L’espai ha de ser com més adequat millor –per localització, característiques, condicions i serveis– per a les vostres necessitats
i interessos, és a dir, per al vostre projecte.

54
56

Creació del projecte

Les condicions per a l’ocupació de l’espai poden ser, a grans
trets (després, cal que us informeu bé de la situació específica del mercat municipal triat), algunes de les que descriurem a
continuació.
Parades de nova adjudicació
La parada de nova adjudicació no ha estat ocupada anteriorment, raó per la qual l’espai encara no ha desenvolupat una
història pròpia.
Aquesta parada de nova adjudicació pot ser-ho perquè el mercat és de nova creació (o fruit d’una reforma que genera espais
ocupables) o perquè, en un mercat en funcionament, alguns
dels espais romanen disponibles des de la seva obertura. Una
opció i l’altra poden tenir implicacions diferents:
Parada de nova

En aquest cas, us trobareu un procés d’ad-

adjudicació en

judicació obert, corresponent a tots o una

un mercat nou o

part important dels espais del mercat, el

reformat en el qual

qual es regeix per un plec de condicions

totes les parades

que recull precisament això: totes les con-

es troben en procés

dicions per a l’ocupació dels espais dispo-

d’adjudicació

nibles a partir de la seva adjudicació.
Els principals elements que haureu de considerar i escriure a continuació són –en aquesta
primera situació i a banda de les condicions
incloses dins el plec de condicions de
l’adjudicació– les característiques del mercat
(localització, format, operadors, relacions,
importància de l’espai de mercat sobre el
conjunt...), la localització dels espais disponibles (proximitat als accessos, visibilitat, punt
calent o fred, interrelacions amb l’entorn...),
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els espais i serveis complementaris (magatzem, cambra frigorífica, aparcament, càrrega
i descàrrega, serveis obligatoris i voluntaris...) i les previsions pel que fa a obligacions
que ja estiguin previstes.
Característiques
del mercat

Localització dels
espais disponibles

Espais i serveis
complementaris

Obligacions
previstes

Parada de nova
adjudicació en
un mercat en
funcionament

En un mercat en funcionament, una parada
de nova adjudicació no ha arribat a estar
ocupada mai i, per tant, haureu d’esbrinar,
directament al mercat, el temps que fa que la
parada està disponible i quins poden ser els
motius i les implicacions d’aquest fet: localització i entorn de l’espai de la parada (quins
són els altres espais que l’envolten; relació
amb els punts de més afluència del mercat;
relació amb els accessos, inclòs l’aparcament
si n’hi ha, etc.); estat actual de l’espai de
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la parada; obligacions derivades de la vostra implantació a l’espai previst (inclosos
l’ocupació dels espais i dels serveis complementaris).
En aquest context, a continuació teniu un
espai perquè anoteu aquestes implicacions
–pel que fa a l’espai escollit– aplicades al
vostre projecte:
Temps que fa
que l’espai està
disponible

Localització
i entorn de
l’espai / parada

Estat actual de
l’espai / parada

Obligacions
(inclosos
espais i serveis
complementaris)

L’ocupació d’una parada de nova adjudicació està subjecta, en
qualsevol cas i sigui quin sigui el procediment d’adjudicació en
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gestió directa municipal (concessió o llicència administrativa), a
la normativa que trobareu en el corresponent plec de condicions.
Us recomanem que el reviseu amb calma per extreure’n tots els
elements que puguin resultar d’interès per al vostre projecte.
En cas de l’ocupació d’una parada de nova adjudicació en un
mercat de gestió indirecta (quan l’Ajuntament ha adjudicat la
gestió del mercat a una societat gestora que també s’encarrega
de l’ocupació dels espais de venda), us heu de fixar en les condicions de l’ocupació que us proporcionarà l’entitat gestora del
mercat i que també podreu trobar a l’Ajuntament (el qual n’estarà assabentat i haurà aprovat aquestes condicions).
Sigui com sigui, la primera ocupació d’un espai de venda dins un
mercat municipal requereix, abans de prendre una decisió, una
anàlisi de l’espai i de les seves condicions. Tanmateix, aquesta
opció és la més fàcil per a vosaltres, ja que us proporciona un
important marge de llibertat a l’hora de dissenyar l’espai perquè
sigui com més adequat millor per a les vostres necessitats: els espais són disponibles i, en no haver estat ocupats mai, els podeu
fer vostres més fàcilment.
Recordeu sempre la importància de la coherència del vostre
projecte en tots els seus àmbits, inclòs –per descomptat– l’espai
físic i les seves característiques, condicions, drets i obligacions,
així com l’obligació o la possibilitat d’ocupar espais complementaris dins el mercat (magatzems, cambres frigorífiques, etc.).
Parades en traspàs o relleu
Un dels grans problemes per a la sostenibilitat dels projectes
empresarials és, en el nostre país, el relleu generacional quan les
persones que en lideren un s’apropen a l’edat de jubilació, i fins
i tot la superen, sense una solució factible.
Aquest fet també succeeix, tant o més que en altres tipus d’empreses i formats comercials, en els mercats municipals: el relleu

58
60

Creació del projecte

generacional és cada cop més difícil, encara que els negocis de
les activitats en funcionament estiguin en un magnífic estat de
salut economicofinancer.
Per això, actualment una de les grans preocupacions dels ajuntaments és aconseguir el relleu, efectiu i fluid de les parades dels
mercats que estan en funcionament i que funcionen molt bé, però
que no tenen continuïtat. Aquesta preocupació esdevé ocupació
quan s’hi posen solucions, i aquest és el cas que ens ocupa i una
de les oportunitats que s’obre al vostre projecte comercial.
A continuació us plantegem dues possibilitats per aconseguir
una parada en traspàs: un relleu tutoritzat per Reempresa
(www.reempresa.org) i un traspàs negociat directament amb un
concessionari en funcionament interessat en una certa continuïtat
de la seva activitat.
Però, abans, us plantegem els elements que haureu de tenir en
compte, comuns en totes dues opcions. Indagueu sobre les característiques, la història i l’evolució del mercat municipal, sobre
la localització de l’espai de la parada dins el mercat i sobre els
drets i obligacions derivats de la implantació (inclosos els altres
espais complementaris, com cambres i magatzems). I anoteu, a
continuació, el que esbrineu sobre el possible espai triat:
Característiques, història
i evolució del mercat

Localització de la parada

Drets i obligacions (inclosos
altres espais)
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També és molt important que us assegureu que la parada està
actualment en funcionament i que ho estarà fins al moment en
què, si així ho decidiu, us incorporeu al mercat.
Parades en relleu tutoritzat per Reempresa

Són parades en funcionament, sense relleu generacional, que
reben el suport de Reempresa per facilitar el traspàs de l’activitat. Si és el cas, aprofiteu-ho, perquè suposa que tindreu un
mentoratge, per part de Reempresa i de l’actual concessionari,
que us pot ajudar a fer un salt qualitatiu en el vostre camí cap a
la conversió del vostre projecte en una realitat tangible, viable i
sostenible.
Les característiques específiques que hauríeu de considerar
(i que us demanem que anoteu a continuació) són:
Característiques de la parada
en funcionament

Possibilitats i condicions
del traspàs de l’activitat

Facilitació del relleu
(facilitació per part de
Reempresa, que fa de mentor
de l’actual concessionari,
coach d’acompanyament...)

Restriccions del negoci
(manteniment de la
denominació i/o de l’activitat)
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Així mateix, tingueu present la necessitat de considerar el temps
que resta per a la finalització de la concessió o de la llicència
administrativa, perquè aquest termini és molt important per al
vostre projecte de negoci (amortització de la inversió que realitzareu, previsions de manteniment, etc.).
També és important que esbrineu si hi ha prevista alguna reforma
del mercat, perquè aquest fet pot tenir incidència en el vostre
projecte i en els costos que ara, i durant el període fins a la finalització de la concessió, haureu de satisfer.
Parades en traspàs

És el cas de parades en funcionament, on el contacte amb el
concessionari s’ha fet sense mediació i les parts negocien el
traspàs del negoci amb el seu fons de comerç (clientela potencial), mercaderia o estocs, instal·lacions, mobiliari, etc. El personal
tècnic municipal, especialment el relacionat amb el mercat, ha
de conèixer i participar en el procés.
En el cas del traspàs directe, haureu de considerar (i anotar a
continuació) les següents característiques específiques i les implicacions sobre el vostre projecte:
Característiques de la parada
i de l’activitat en funcionament
Condicions del traspàs directe
Informació sobre la parada,
el negoci, la concessió...
Viabilitat de l’activitat (negoci,
clientela...)
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Com en el cas del relleu facilitat per Reempresa, en cas del
traspàs directe, tingueu present la necessitat de considerar el
temps que resta per a la finalització de la concessió o de la llicència administrativa, perquè aquest termini és molt important
per al vostre projecte de negoci (amortització de la inversió que
realitzareu, previsions de manteniment, etc.).
En aquest cas també heu d’esbrinar si hi ha prevista alguna reforma del mercat, atesa la seva possible incidència en el vostre
projecte i en els seus costos actuals i futurs, durant el període
de vigència de la concessió.
Parades disponibles (ajuntaments o entitats
responsables de la gestió indirecta)
En alguns mercats hi ha parades que porten disponibles un cert
temps, malgrat que les entitats responsables dels mercats (especialment els ajuntaments, però també, en cas de gestió indirecta, les societats gestores) volen que tornin a l’activitat.
Tornant a les parades disponibles que són a l’espera d’una nova
ocupació, aquesta és una oportunitat per a vosaltres perquè,
sovint, les condicions d’incorporació són interessants per a emprendre-hi una activitat comercial.
Com en les altres situacions, abans de prendre una decisió us
proposem que treballeu les qüestions que configuren la vostra possible incorporació al mercat, ja que la poden potenciar o
condicionar.
Tanmateix, en aquest cas haureu d’analitzar la situació amb un
nivell de cura addicional: esteu plantejant-vos la incorporació a
un espai (una parada) que porta un cert temps sense activitat
i, per tant, haureu de ser vosaltres qui el faci reeixir. No hi ha
un referent previ –recent– en el qual us pugueu basar (ni físic ni
percepcional) i, per tant, la vostra decisió requereix un plus de
reflexió.
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En primer lloc, us proposem que us feu un llistat de «per què»,
és a dir, una descripció dels motius pels quals l’espai de la parada està disponible i dels motius pels quals vosaltres voleu ocupar aquest espai:

Per què està disponible
la parada?

Per què no s’ha omplert fins
ara? Hi ha hagut activitats
candidates?

La resposta a aquests «per què» us proporcionarà una idea sòlida dels motius pels quals la parada està disponible, així com
una idea sobre si les respostes obtingudes generen condicionants per al vostre projecte o no.
A continuació, considereu (i anoteu) les respostes específiques
que el mercat triat dona a les qüestions següents, sempre en
relació amb el vostre projecte:

Característiques de l’espai
de la parada
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Característiques i condicionants
de l’entorn de la parada
(accessos, passadissos, mapa
dels espais comercials que
l’envolten...)
Denominació prevista
i possibilitats de canvi
de denominació
Obligacions (inclosos espais
i serveis complementaris)

De nou, cal que considereu el temps que resta per a la finalització de la concessió o de la llicència administrativa de l’espai
disponible per preveure el termini màxim d’amortització de la
inversió i, sobretot, el període en què podreu desenvolupar la
vostra activitat, i el vostre negoci, en el mercat triat.

Suport tècnic i econòmic? Depèn del vostre projecte
Teniu una gran sort. O potser ho hauríem de dir d’una altra manera: heu tingut l’encert de presentar el vostre projecte en un
context en el qual algú us pot ajudar, us està ajudant i us ajudarà. Més ben dit: algú que us acompanya i us acompanyarà en
aquest procés d’emprenedoria.
Teniu un suport tècnic. Aprofiteu-lo i traieu-ne profit per aconseguir que el vostre projecte esdevingui realitat de la millor manera
possible i sigui sostenible.
Feu-ho, però no oblideu que el projecte és vostre i que us ho
heu de creure: demaneu suport tècnic per a tot allò que no

64
66

65
67

• Característiques parada
i activitat
• Traspàs directe
• Informació sobre parada,
negoci, concessió
• Viabilitat (clients...)

Prev. fut. reforma
+Temps concessió/Llic.

Parades que
porten buides un
cert temps, sense
activitat actual
i sense fons de
comerç ni clients

• Característiques espai
parada
• Denominació i possibles
canvis
• Característiques i
condicionants de l’entorn
• Obligacions

Prev. fut. reforma+Temps
conc./Llic.+Llistat de
«per què»

Parades buides
gestionades per
ajunt./soc.gest.

Parades en
funcionament, contacte
directe amb l’actual
concessionari, que
traspassa el negoci
en funcionament

Traspàs
parada en
funcionament

POSSIBILITATS
D’OCUPACIÓ
DE L’ESPAI

Comú

Traspàs o
relleu,
«Reempresa»

Parada mai ocupada
en un mercat existent:
Temps amb l’espai
buit; Localització
i entorn parada;
Estat actual parada;
Obligacions

Parada nova
adjudicació

Nou mercat o reforma
integral:
Característiques del
mercat; Localització
espais disponibles;
Espais i serveis compl.;
Obligacions previstes

Drets i obligacions
(inclosos altres espais)

Localització de la parada

Característiques, història
i evolució del mercat

Són parades en
funcionament, sense
relleu generacional, en
el traspàs de les quals
participa Reempresa
(i el facilita)

Suport Reempresa, implicació
actual adjudicatari i reducció
de riscos

• Característiques espai parada
• Traspàs de l’activitat
• Relleu mentoritzat
• Manteniment de la
denominació

Prev. fut. reforma
+Temps conc./Llic.
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estigui dins de les coses que us resulten fàcils i us agraden (habilitats i interessos) i que siguin útils i necessàries perquè el vostre projecte es faci una realitat tangible.
Una reflexió addicional en el mateix sentit, però per quan el vostre negoci ja estigui funcionant: mantingueu la inèrcia de demanar. Demaneu suport sempre que sigui necessari perquè, si ho
és, la despesa (perquè hi haurà una despesa) deixarà de ser-ho
per esdevenir inversió. I una inversió és allò que fas per obtenir
un rendiment superior al seu valor. Penseu-ho bé i demaneu suport tècnic (legal, laboral, econòmic, financer, coaching...) quan
ho necessiteu.

Iniciar els tràmits en funció de la situació
Cada situació de les plantejades requereix alguns matisos en els
tràmits per a la vostra incorporació dins el mercat triat.
Si la vostra opció no depèn dels tràmits que hàgiu de fer i ja la
teniu presa, demaneu al personal tècnic de l’Ajuntament (i del
mercat) la informació detallada dels tràmits a realitzar i de com
realitzar-los: us la proporcionaran a bastament.
Si, per alguna raó, la vostra opció depèn dels tràmits que hàgiu de fer, demaneu també tota la informació que necessiteu al
personal tècnic de l’Ajuntament i del mercat abans de prendre
la vostra decisió.
I, quan hàgiu pres la decisió sobre el vostre projecte i ja tingueu
tota la informació necessària, endavant amb els tràmits. I torneu
a demanar suport al personal tècnic per iniciar els tràmits d’implantació al mercat triat.
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Consolidació
de la parada
dins el mercat
municipal
Objectiu: consolidació de la parada dins el mercat
i sostenibilitat del negoci
Esteu a punt d’iniciar una etapa apassionant de la vostra vida.
Una etapa que volem que sigui tan llarga com vosaltres vulgueu.
Ni més ni menys.
Fem, primer, un exercici d’imaginació, o més ben dit, un exercici
de visualització: ja sou dins el mercat, desenvolupant l’activitat
comercial derivada del vostre projecte. Feu allò que us agrada,
teniu habilitat per fer-ho i ho feu bé. Teniu clientela i, a més, la
clientela està satisfeta.
Us quedareu com esteu? I si canvia alguna circumstància de
l’entorn? Un canvi en l’oferta de productes d’alimentació al voltant del mercat, un canvi en les característiques sociodemo-
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gràfiques de la població potencialment compradora, un canvi
infraestructural, una crisi inesperada, un fet o un cúmul de fets
inesperats, un factor no previst (com ha succeït amb la irrupció
de les compres per internet, també, per a productes frescs d’alimentació)...
Què fareu ara? Us quedareu com esteu? Doncs bé, us proposem que us poseu en mode creativitat, en mode ment oberta,
en mode flexibilitat i, sobretot, en mode disposició al canvi.
Per què? Perquè una llarga vida per al vostre projecte, basada
en la vostra proactivitat i capacitat de canvi (dins la vostra essència), implica dos conceptes importants: la seva consolidació
i la seva sostenibilitat, des de tots els punts de vista.
A continuació, tractarem de plantejar-vos algunes de les reflexions, dels criteris i de les condicions que us poden ajudar a
donar musculatura al vostre projecte i, per tant, consolidació i
sostenibilitat durant el temps que vosaltres decidiu.
Treballareu quatre aspectes d’aquesta consolidació i sostenibilitat: (a) consolidació comercial, (b) consolidació física, (c) aportació de valor i (d) cooperació i treball en xarxa.

Consolidació comercial
El primer factor en què haureu de treballar per aconseguir la
consolidació i la sostenibilitat de la vostra parada dins el mercat
és, òbviament, el comercial.
La consolidació comercial implica que tingueu la disposició
d’observar i d’estar atents als clients i a la manera com evolucionen: en nombre, en visites, en preferències, en satisfacció...
Observació i atenció com a factors fonamentals, olfacte per
identificar quines són les necessitats de la vostra clientela potencial, resposta ràpida perquè canvieu el que considereu necessari i útil per als vostres clients i per al vostre negoci.
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A continuació, comencem una reflexió conjunta sobre els factors a considerar per a la consolidació comercial de la vostra
parada dins el mercat municipal, una vegada oberta i en funcionament. Tanmateix, és bo, útil i generador de valor que les
considereu des del primer moment, encara en fase de projecte.
Bona gestió del negoci
No us oblideu mai que la vostra activitat, la que desenvolupeu a
la vostra parada, és el vostre estil de vida i que, per tant, per a
vosaltres és fonamental que gestioneu bé el vostre negoci.
Sabem que ara no cal que aprofundim en els factors que determinen una bona gestió del negoci (ja ho heu treballat a bastament
en el procés de disseny del vostre projecte i amb el personal
tècnic de l’Ajuntament que us ha ajudat a fer-ho), però sí que
recordeu quins són aquests factors, és a dir, en quins factors
us heu de fixar mentre la vostra parada estigui en funcionament:
Vendes

Segur que no cal que us ho diguem, però també

i costos

sabem que aquesta és una qüestió que mai no està
de més: porteu un registre de les vendes i un molt
bon registre dels costos directes i indirectes de la
vostra activitat. Els costos directes són els directament aplicables a cadascun dels vostres productes i els indirectes aquells obligatoris només pel fet
d’obrir cada dia la parada, amb el benentès que els
haureu d’aplicar als vostres productes per saber si
guanyeu diners o no. Molt important: entre els costos heu d’incloure tots els que són necessaris per
al desenvolupament de la vostra activitat (inclòs un
salari per a vosaltres, el cobreu cada mes o no) i les
amortitzacions necessàries per substituir l’equipament de la parada quan sigui necessari.
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Marge brut

El marge de benefici és la diferència entre el preu

i marge net

de venda, sense IVA ni altres impostos, i els costos
de producció o d’adquisició del vostre producte.
Tanmateix, hi ha dos tipus de marges, en funció
dels costos que s’imputen al producte:
• El marge brut és la diferència entre el preu de
venda (sense IVA) del vostre producte i el preu
de compra d’aquest mateix producte. S’expressa en unitats monetàries per unitat venuda i és
recomanable calcular-lo producte a producte.
• El marge net és el marge de benefici després d’impostos; és a dir, el marge brut unitari menys els
impostos transferibles a cada producte. També
s’expressa en unitats monetàries / unitat venuda.
Aquestes definicions us porten, directament, a la
necessitat de saber en tot moment quins són els
marges brut i net de cada producte, i això implica una bona comptabilitat analítica per identificar
cada cas (cada producte) i que pugueu fer una
bona anàlisi agregada.

Beneficis

Una mica més amunt recordàveu les vendes, els
costos directes i indirectes i la seva relació. Recordàveu també l’aplicació del marge brut i net a cadascun dels vostres productes i la necessitat d’una
bona imputació a través d’una bona comptabilitat
analítica. Doncs bé, el resultat de tot plegat són els
guanys, els beneficis de la vostra activitat: el marge
de guanys, benefici brut o plusvàlua és la diferència positiva que espereu obtenir i que, de fet, obteniu en restar els vostres costos totals dels vostres
ingressos totals. I no ho dubteu: feu el que feu amb
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els vostres beneficis, els necessiteu. Per viure del
vostre negoci i per preveure les inversions necessàries perquè la vostra parada sigui sempre desitjada pels vostres clients potencials.
Amortització

En efecte, continuant per la darrera reflexió sobre el

de reposició

benefici, de la quantia resultant heu de descomptar
els impostos i les dotacions a l’amortització de les
inversions que heu de realitzar, considerant que,
en el moment necessari, haureu de procedir a la
reposició de l’equipament de la parada. Aquesta
amortització de reposició requereix que feu la dotació corresponent cada any. Però compte, perquè
també podeu voler fer noves inversions que incrementin l’equipament de la parada per fer-la més
atractiva. Tingueu-ho en compte.

En definitiva, la vostra parada és un negoci que heu de saber
gestionar per treure’n el màxim partit, sempre en funció dels
vostres valors, de les vostres habilitats, dels vostres interessos i de l’observació de la vostra clientela i de l’entorn. Si
ho podeu fer vosaltres sols, feu-ho, i feu-ho molt bé; si no,
demaneu suport, perquè un bon suport és sempre una bona
inversió que recuperareu amb escreix. Això sí, el criteri és
vostre.
Sobresortir extraordinàriament en algun d’aquests
atributs
Entre els atributs comercials que haureu de considerar per
aconseguir la consolidació comercial de la vostra parada hi ha
els que us proposem a continuació. No es tracta que els aporteu tots com a propis, sinó que trieu els que s’adiguin més amb
el vostre projecte i a la vostra essència:
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Oferiu el servei que sigui més fàcil, el més senzill per
al client i per a vosaltres. I també el més adient. El
que us surti natural i el que sapigueu que podreu
oferir sota qualsevol circumstància.

Preu

Si podeu, oferiu el preu més barat possible, però
sempre que sigui coherent amb el producte i el
servei que oferiu. És a dir, no cal que aneu al preu
més barat del vostre entorn si no el podeu oferir,
sinó que oferiu la millor relació qualitat-preu possible per a la relació producte-servei del vostre
projecte. I recordeu que el preu sempre s’enfronta al valor aportat, raó per la qual tornem a
insistir en la relació qualitat-preu, altrament dita
valor-preu.

Gran

Aquest apartat, encara que no ho sembli, en un mer-

qualitat

cat és relativament fàcil d’explicar i d’entendre. La
gran qualitat és, per a vosaltres, que oferiu un molt
bon producte, un producte que aporti quelcom diferent a la clientela: km 0 o proximitat; cura en la
matèria primera, en el procés, en la producció, en el
transport, en l’emmagatzematge, en la conservació;
producte ecològic o biològic; producte de temporada... Aquests elements i d’altres són els que configuraran, gràcies a la vostra intel·ligència emocional
–de la qual parlarem més endavant– i a les vostres
habilitats i interessos, el nivell de qualitat del vostre
producte.

Novetat

Cada dia és un nou repte i, per això, si aporteu una
novetat diàriament o setmanal, per petita que sigui,
estareu generant un valor afegit que la vostra clientela valorarà. A més, creareu un estat de curiositat i
d’interès: «A veure què hi ha de nou avui».

72
74

Consolidació de la parada dins el mercat municipal

Moda

Dins la vostra essència, us podeu adaptar a les
modes o avançar-vos-hi: la introducció de modes en el sector alimentari implica conèixer molt
bé el producte i la resposta potencial de la clientela. Però, dit això, podeu oferir el més cool, el
més atractiu, i crear tendència que altres seguiran.
Feu-ho quan ho tingueu clar i, de nou, surti de la
vostra essència.

Selecció

Malgrat que estan tendint a créixer, la dimensió de
les parades és limitada. Això fa que hàgiu de triar
entre varietat i profunditat, és a dir, entre nombre de
referències (tipus de productes diferents) i quantitat
de producte per referència (l’extrem seria una parada on es ven, per exemple, cada vegada un producte provinent d’una única collita de temporada: un
únic tipus de poma, un únic tipus de carxofes, un
únic tipus de taronges... adquirides directament del
productor). Un cas i l’altre requereixen una gestió
diferent, i una forma de venda i de relació amb la
clientela (de l’assenyalada abans al Canvas) completament diferent. Aquí també hi ha part del vostre
segment de mercat.

Velocitat

Si sou capaços d’oferir a la clientela una resposta
ràpida, feu-ho i comuniqueu-ho, perquè aquí hi ha
un factor de competitivitat important per a qui ho
pugui oferir (el més ràpid, el més flexible, el més
adaptable). Tanmateix, donada la capacitat de resposta dels grans i mitjans operadors comercials de
productes (frescos o no) d’alimentació, aquest no
pot ser el vostre únic atribut i, per tant, l’únic valor
afegit del vostre negoci. Cal relacionar-lo amb un
dels altres atributs o més.
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Es tracta de fer que la vostra clientela estigui satisfeta i faci de
prescriptora de la vostra parada. Ni més ni menys.
Les 7 P de les parades dels mercats
La consolidació i la sostenibilitat comercial de la vostra activitat (del vostre negoci) parteix de com treballeu la combinació de les 7 P de la vostra parada. Anem a veure quines
són aquestes 7 P i, immediatament després, les aplicareu a la
vostra activitat:
1a P

La vostra «plaça» o localització única. Sigueu on sigueu, en una bona localització dins el mercat o no
(fins i tot quan no la teniu!), fareu bé a fer de la vostra «plaça» (quina metàfora més maca, oi? Plaça és
el nom que han rebut, històricament, els mercats),
de la vostra localització, una destinació desitjada
per la vostra clientela potencial. És a dir, hauríeu de
triar la millor localització possible, però també heu
d’actuar amb proactivitat per fer-la atractiva: hi teniu molt a fer.

2a P

El vostre producte ha de captivar. I ho ha de fer per
la seva qualitat, per la seva presentació, per la seva
presència, per la seva aportació als objectius de la
clientela en els seus actes de compra. Si es tracta
de productes d’alimentació, us recomanem que us
informeu bé sobre les propietats nutricionals dels
vostres productes i per la incidència positiva en la
salut dels clients; si es tracta de productes complementaris dels alimentaris, la clau del producte ha
de ser, precisament, quin és aquest complement, el
maridatge que oferiu i quina és la qualitat, en qualsevol cas, del producte ofert.
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3a P

Aquesta «P» és fonamental. Sou venedors, sou
prescriptors, sou assessors, sou facilitadors de
l’acte de compra; però també sou honestos, sou
transparents, oferiu el que considereu que és millor
per a la clientela. Vosaltres i el vostre personal sou
experts i ho heu de demostrar en el dia a dia. Sou
experts i us heu de continuar formant per oferir la
millor informació als clients.

4a P

Feu les coses fàcils per als vostres clients. Feu que
els processos siguin còmodes. Vigileu les cues, les
esperes excessives, els processos de pagament, el
lliurament a domicili (si en feu), l’emmagatzematge
temporal (si en feu). Feu senzill el procés, sempre
dins de les vostres possibilitats i del model de parada triat.

5a P

El vostre preu ha de ser el més atractiu possible,
sempre dins de les característiques del producte-servei ofert. Aneu amb compte: si no podeu
oferir el preu més barat (en general, no és aquest
l’objectiu d’una parada del mercat quan hi ha operadors amb una capacitat de negociació i compra
més gran, i probablement amb productes d’origen
diferent), sempre heu d’oferir la millor relació qualitat-preu i valor-preu que us sigui possible.

6a P

En un mercat no serveix qualsevol tipus de promoció, sinó la que sigui més adequada a les característiques del vostre producte i servei, i amb les vostres
pròpies característiques i les del vostre equip. La
promoció ha d’emocionar. Però,compte! Ho ha de fer
amb autenticitat i amb naturalitat, de manera fluida.
Ah!, i heu de generar sorpresa, proximitat, empatia
i ganes de repetir (la satisfacció és fonamental).
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7a P

Guia

El vostre posicionament només té sentit si és propi i,
per tant, exclusiu. Teniu un marc de referència magnífic i inequívoc en el vostre enfocament, en el vostre propòsit. I recordeu que abans, en el procés de
disseny del vostre projecte, ja l’haureu identificat (és
així, oi?). Fareu bé si la resta dels elements d’aquest
treball de consolidació i sostenibilitat de la vostra
parada dins el mercat és coherent amb el vostre posicionament, amb el vostre enfocament o propòsit.

Les 7 P d’una parada al mercat

PRODUCTE
Qualitat i presència.
El vostre producte ha
de captivar, enamorar.

LOCALITZACIÓ
Sigueu proactius. Convertiu la vostra
localització en una destinació
destijada per la clientela.

CONEIXEMENT
Sou els experts en el producte.
Us heu de formar per oferir la millor
informació al client.

SIMPLICITAT
Feu els processos fàcils, còmodes.
Doneu solucions no problemes.
PREU
El preu ha de ser atractiu i ha d’estar
d’acord amb la qualitat.
PROMOCIÓ
Emocioneu. Sigueu autèntics,
naturals i sorpreneu al client.
POSICIONAMENT
Diferencieu-vos. Feu-vos un lloc
únic i exclusiu al mercat.

tot depèn de tu!
Ara, valoreu les diferents «P» per al vostre projecte dins el mercat municipal.
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Les 7 P aplicades al vostre projecte

Plaça o localització:

Producte:

Personal:
Procés:
Preu:
Promoció emotiva:
Posicionament:

Consolidació física
Us proposem una reflexió basada en un concepte japonès que,
aplicat a la modernització de l’empresa Toyota, és de perfecta
i immediata aplicació als mercats municipals i a les parades i
activitats que s’hi localitzen. És el kaizen, una filosofia japonesa
que significa millora (kai) contínua (zen), és a dir, que té com a
objectiu millorar, dia a dia, tots els aspectes de la vostra parada,
focalitzant-vos en les persones i en la seva comoditat en cada
moment de compra.
L’objectiu fonamental és millorar per oferir als vostres consumidors el major valor afegit mitjançant una millora sistemàtica de la
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qualitat, dels costos i dels nivells de satisfacció, embolcallant-ho
tot amb l’espai de la parada.
Com podeu veure fàcilment, avui ha de ser millor que ahir i demà
millor que avui.
Pel que fa als aspectes econòmics de la consolidació física, us
proposem el procés següent:
• Dotació d’un fons anual de manteniment de la parada.
• Elaboració, seguiment i, si escau, adaptació d’un pla d’inversions a 5 i 10 anys de la vostra parada.
• Amortització i previsió d’una reforma integral cada 8-10
anys, fins al final de la concessió de la parada.
També us proposem la reflexió següent: és possible un tipus de
parada amb flexibilitat per a diferents tipus de solucions durant
la durada de la concessió? Les preferències de la vostra clientela actual i futura poden canviar i, dins les limitacions de l’espai i
del vostre model de parada, faríeu bé de plantejar-vos la possibilitat de modular l’espai i poder-lo convertir en funció de les necessitats: venda assistida, autoservei o mixt; diferents maneres
de presentar el producte; etc. Tingueu imaginació i penseu en el
producte i servei que oferiu i en com oferir-lo.
Per tot plegat, una recomanació: observeu la vostra clientela i
adapteu-vos –vosaltres, els vostres serveis i el vostre espai– a
les seves necessitats i preferències.

Aportació de valor
Anteriorment, en el tercer mòdul, heu definit (Canvas) l’aportació
de valor del vostre projecte. Aquesta és una base fonamental
per a la consolidació i sostenibilitat de la vostra parada dins el

78
80

Consolidació de la parada dins el mercat municipal

mercat municipal, però no heu d’abaixar mai la guàrdia. Per això
és tan important la vostra aportació de valor, sempre dins l’enfocament o propòsit del vostre projecte de parada. Ara i quan ja
l’estigueu desenvolupant com a activitat dins el mercat municipal. Al final d’aquest apartat ens tornarem a referir al Canvas i al
valor aportat pel vostre projecte.
De nou (en una segona aproximació), us proposem que anoteu
en un lloc ben visible i que recupereu sempre que sigui necessari el concepte kaizen, és a dir, la consideració del producte i
servei ofert per la vostra parada com a procés de millora contínua, és a dir, com a petites accions que fan que la vostra activitat avanci i que la vostra clientela estigui plenament satisfeta
amb vosaltres.
Per aconseguir situar-vos dins el tren kaizen de la millora contínua, els elements que haureu de considerar són:
• Superar les expectatives dels vostres clients, la qual cosa
requereix observació, atenció i resposta ràpida.
• El valor del vostre producte ha de ser clarament identificable
per part de la vostra clientela.
• Heu de crear una experiència de compra que sigui recordada pels vostres clients, basada en la vostra essència, en els
vostres valors, habilitats, atributs, producte i servei.
• Heu de generar sorpresa, interès i curiositat en els vostres
clients. No heu de caure en la quotidianitat ni en la normalitat, perquè aquest és un primer pas per a l’avorriment i, en
un futur, potser per a la indiferència. I la indiferència és un
dels principals enemics del comerç de proximitat en general
i dels espais dels mercats en particular.
• Per tant, el factor clau és que dissenyeu i implementeu una
estratègia (i pràctica) de diferenciació de la vostra parada
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(producte i servei) per superar l’expectativa de compra dels
vostres clients, basada en algun o alguns dels atributs diferencials següents: innovació, exclusivitat, excel·lència, qualitat, tecnologia, novetat, servei, producte, emocions, preu
i operacions/logística. Entre aquests, el millor és que trieu
els vostres propis atributs diferencials, els que us fan únics i
sorgeixin de la vostra essència.
Tot plegat, aplicat al vostre projecte dins el mercat municipal.
Per fer més fàcil l’adaptació, responeu, a continuació, les qüestions següents (com sempre, des de l’honestedat amb vosaltres
mateixos):

(1)

Quin valor aporteu als vostres clients? Ja ho saben?

(2)

Quin és el valor percebut pels vostres clients? Ho coneixen?

(3)

Quins són els vostres valors o atributs? Recordeu: apliqueu i,
si cal, aneu adaptant el vostre «llençol» Canvas.

Cooperació i treball en xarxa
La vostra incorporació dins un mercat municipal té implicacions
derivades de la pròpia idiosincràsia i les pròpies característiques de l’espai del mercat. Es tracta, efectivament, d’un espai físic acotat, però també d’un espai dins el qual succeeixen
coses. Tingueu present que, mantenint la vostra autonomia i
llibertat d’acció (dins els preceptes definits per la normativa i pel
reglament del mercat, al qual ja ens hem referit en el mòdul 1
d’aquest material), fareu bé de considerar els elements que us
proposem a continuació:
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El mercat, un espai on es relacionen persones:
Espai de convivència

El mercat municipal és un espai de convivència. Persones parlant amb persones.
Persones

atenent

persones.

Persones

oferint. Persones demanant. Persones saludant-se. Persones interactuant amb diferents motivacions, i no només comercials.
Persones que conviuen. Un mercat és això
i molt més. Com a referent, aquí teniu un
enllaç des del qual podeu accedir a un interessant informe antropològic sobre els
mercats municipals encarregat i publicat
per la Diputació de Barcelona l’any 2012, El
mercat, espai de convivència. Per cert, un
espai de convivència entre iguals (clients i
paradistes-concessionaris) i entre diferents
que volen posar-se d’acord (clients i paradistes-concessionaris, amb la gerència o
direcció del mercat com a agents també
directament implicats).
Espai de cooperació

El mercat municipal és un espai de cooperació. Dins l’espai del mercat, la millor opció
sempre és la més directa: la cooperació.
Cooperar per fer accions conjuntes. Cooperar a partir de l’essència de cadascú.
Cooperar no per substituir res ni ningú, sinó
per sumar i fer coses conjuntes que aportin
més valor individual i conjunt a tot el mercat
municipal. Tinguem molt present el fet de la
cooperació, perquè, ben feta (i ho fareu bé),
us ajudarà a consolidar-vos i a fer sostenible la vostra parada dins el mercat.
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La vostra integració dins el grup de concessionaris del mercat
municipal ha de servir per afavorir (i, si ara ja és així, encara més)
la seva consolidació com a equip:
Un grup no

Un grup és, per definició del diccionari de l’Institut

sempre és

d’Estudis Catalans, un «conjunt de persones o de

un equip

coses formant com una unitat dins un conjunt més
nombrós o complicat, pel fet d’estar més juntes,
més íntimament unides, tenir certes semblances,
una característica comuna». Però, insistim, un grup
no és sempre un equip.
Un equip, i la diferència és significativa, és un «grup
de persones organitzat per a un objecte determinat». És a dir, un equip és més que un grup de persones: és un grup de persones (tal com es defineix
més amunt) amb un objectiu comú determinat i que,
a més, s’organitzen per assolir aquest objectiu.
Les persones que formen l’equip:
• Comparteixen les seves idees per millorar els
seus processos de treball.
• Desenvolupen respostes coordinades als canvis
que afecten tot el grup.
• Promouen el respecte entre els seus membres.
• Participen en la definició de la millora dels objectius comuns.
• Inicien accions comunes per assolir un rendiment
superior.
I, com a conjunt, l’equip «mercat» ha d’estar format
per un grup limitat de membres (les persones físiques
i jurídiques que desenvolupen les seves activitats
dins el mercat), amb nivells d’habilitats complemen-
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tàries (sinergies i relacions), amb un enfocament o
propòsit realment significatiu, amb objectius i metes específiques, amb una proposta de treball clara
i amb un sentit de responsabilitat col·lectiva i compartida.
Sigui aquest el cas del mercat triat per vosaltres
o no, sí que teniu el dret i la capacitat de facilitar
l’equip «mercat» a partir de la vostra incorporació.
Enfocament

Quin és aquest enfocament o propòsit, aquest ob-

o propòsit

jectiu comú? El mercat. Perquè si el mercat funciona
i és conegut i reconegut, totes i cadascuna de les
activitats que s’hi desenvolupin tenen la capacitat
potencial de ser conegudes i, en funció de les vostres respectives actuacions, també reconegudes. En
bona mesura, el vostre bon funcionament, la vostra
consolidació i la vostra sostenibilitat dins el mercat
depèn d’això.

El valor de la

És molt important que tingueu present que la coope-

cooperació

ració i el treball en xarxa us han d’aportar valor. Si és
així, perfecte; si no fos així, poseu-vos-hi amb totes
les vostres forces.
Poseu-vos-hi perquè, sens dubte, el valor del vostre
projecte suma valor al conjunt del mercat i, d’aquesta manera, això us retornarà, en positiu, a la vostra
parada i, per tant, a la sostenibilitat de la vostra activitat dins el mercat.

Ara farem una petita i senzilla incursió en la neurociència i,
concretament, en l’aplicació del funcionament del cervell
individual a un cervell col·lectiu. Us la proposem perquè us
pot ser d’utilitat:
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Coeficient

«El factor més important per treure el màxim partit

intel·lectual

al potencial» d’un equip és «la seva capacitat de

col·lectiu

crear un estat d’harmonia interna» que permeti a
l’equip «servir-se de totes les aptituds dels seus
membres (...). Quan existeixen moltes interferències emocionals i socials (sigui per por o per ira,
per rivalitats o per ressentiments) les persones no
poden donar el millor d’elles mateixes. Tanmateix,
l’harmonia permet a un grup aprofitar al màxim
les capacitats dels seus membres més creatius i
competents», perquè «saber aprofitar una xarxa
(a la pràctica, convertir-la en un equip temporal
per a finalitats específiques) és un factor decisiu
de l’èxit laboral». Així doncs, feu créixer, encara
més, la intel·ligència col·lectiva del mercat municipal triat per vosaltres.

Cervell social

«Influïm de forma constant en l’estat cerebral dels
altres», és a dir, «som responsables de com determinem els sentiments de les persones amb les
quals interactuem (...). En aquest sentit, la capacitat relacional té a veure amb la gestió dels estats
cerebrals dels altres», en què l’emissor d’emocions més potent és, per a grups d’iguals, «l’individu
més expressiu emocionalment». Així, «el contagi
emocional es produeix sempre que la gent interactua, ja sigui (...) en un grup o en una organització (...). El responsable d’aquesta transmissió és
el nostre cervell social, gràcies a circuits com el
sistema de neurones mirall. El contagi emocional
d’una persona a una altra sorgeix de forma automàtica, instantània i inconscient i escapa al nostre
control». Els ingredients de la compenetració en
els espais col·lectius, en els equips, són «l’atenció
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absoluta (...), la sincronia no verbal (...) i la positivitat». Així doncs, una recomanació: quan estiguem amb una persona dins el mercat (clientela,
altres paradistes o concessionaris), deixeu de
banda tota la resta i prestem atenció incondicional a la persona amb la qual estem interactuant,
perquè només llavors «el flux emocional està en
sincronia» i, en aquests «instants de química»,
us resultarà «agradable estar amb l’altra persona, que, al seu torn, sent el mateix amb relació
a vosaltres». Si ho feu amb honestedat, des de
vosaltres mateixos, la relació dins el mercat és
més fàcil i fluida, i els actes de compra més freqüents i satisfactoris.
Intel·ligència

Segons la definició de Goleman, «la intel·ligèn-

emocional al

cia emocional és la capacitat per reconèixer

mercat?

sentiments propis i aliens, i l’habilitat per gestionar-los». Segons el mateix autor, «la intel·ligència
emocional es pot organitzar en cinc capacitats»,
tres de les quals relacionen les vostres emocions
sobre vosaltres mateixos (intel·ligència intrapersonal): autoconsciència, autorregulació i automotivació. Les altres dues tenen a veure amb la
vostra relació amb les altres persones (intel·ligència interpersonal): empatia i habilitats socials.
Quina és la situació del mercat pel que fa a la intel·ligència emocional col·lectiva? Ho haureu d’esbrinar vosaltres mateixos, però és important que
recordeu sempre (per això esteu reflexionant sobre
la consolidació i la sostenibilitat de la vostra futura
parada en el mercat) que la vostra pròpia intel·ligència emocional, en el sentit just abans expressat i per l’inevitable contagi emocional, contribuirà
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al clima emocional col·lectiu del mercat municipal
i, per tant, a la intel·ligència emocional del mercat
municipal. No ho oblideu i pareu atenció per a millorar-la.

Finalment, dins d’aquest apartat, en què us hem aproximat a la
importància de la cooperació i el treball en xarxa per facilitar la
consolidació i la sostenibilitat de la vostra parada dins el mercat
municipal, és molt important la determinació, la perseverança.
La vostra, individualment, i la del mercat, conjuntament. Per això
cal que el mercat disposi d’un programa de dinamització plurianual del mercat municipal desenvolupat a través de plans de
dinamització del mercat anuals. La vostra participació activa és
molt important: implicació, aportació d’idees, accions que us
motiven i a través de les quals aporteu valor al mercat, etc.
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Pla de Dinamització del
Mercat... amb flexibilitat

Coeficient intel·lectual
col·lectiu.
Cervell social.
Intel·ligència emocional
al mercat?

Un grup no sempre és un
equip.
Enfocament i objectiu comú¨:
el mercat.
La cooperació i el treball en
xarxa us han d’aportar valor.
Un valor del vostre projecte
suma al conjunt del mercat.

El mercat, espai
de convivència.
El mercat, espai
de cooperació.

Aportació
de valor

CONSOLIDACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE LA
PARADA DINS EL MERCAT

Consolidació
comercial

Tot plegat aplicat al vostre projecte:
(1) Quin valor aporteu al vostre client?
Ho sap? (2) Quin valor percep el vostre
client? El coneix? (3) Quins són els
vostres valors o atributs? Canvas!

Observar la clientela
i adaptar-vos-hi

Reflexió: és possible un tipus
de parada amb flexibilitat per
a diferents tipus de solucions
durant la durada de la
concessió?

Dotació d’un fons anual de
manteniment de la parada.
Pla d’inversions
Amortizació i previsió.
Reforma integral cada 8-10
anys.

Kaizen: Millora contínua

Les 7 P de la vostra parada:
(1) «Plaça» o localització; (2) producte;
(3) personal; (4) procés; (5) preu;
(6) promoció; (7) posicionament
Valoreu-les per al vostre projecte

Consolidació
física

Sobresortir extraordinàriament:
Servei (el més fàcil); preu (el més barat);
qualitat (la millor); moda (el més cool );
selecció (la més gran); velocitat (la més
ràpida)
Els vostres clients «venen» la parada

Millora contínua: Superar les expectatives + Valor del
producte identificable + Crear experiència + Generar
sorpresa + Estratègia (i pràctica) de diferenciació.
Atributs diferencials (triar-ne alguns per a la superació
de l’expectativa de compra): innovació, exclusivitat,
excel·lència, qualitat, tecnologia, novetat/innovació,
servei, producte, emocions, preu, operacions/logística.

Cooperació i
treball en xarxa

Bona gestió del negoci:
Vendes i costos; marge
brut i marge net;
beneficis: amortitzacó de
reposició...

Consolidació de la parada dins el mercat municipal

Epíleg: La clau sou
vosaltres
Aquest és el final del material i, potser, el final del procés de
disseny de la vostra parada i de decisió sobre la vostra incorporació a un mercat municipal. Tanmateix, com heu pogut comprovar en el decurs del quart mòdul, la consolidació de la vostra
parada dins el mercat municipal, i per tant la sostenibilitat del
vostre negoci, depenen de no abaixar mai la guàrdia.
És a dir, el camí que ara inicieu depèn de vosaltres. Passi el
que passi, en qualsevol circumstància, la clau sou vosaltres i la
vostra determinació.
Quins són els elements que haureu de considerar per sobre dels
altres? Sense voler ser exhaustius, us proposem els punts focals següents:
• Definició d’un propòsit clar.
• Identificació del valor aportat per la vostra parada, pel vostre
negoci.
• Bona gestió del negoci i demanar suport quan el necessiteu.
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• Observació i atenció plena als canvis, a les necessitats de la
clientela, a les tendències del mercat i al que sentiu amb les
coses que feu per arribar a la clientela.
• Flexibilitat i capacitat de resposta ràpida i sostenible.
• Automotivació, és a dir, identificació i potenciació dels mecanismes que us tinguin sempre a prop del vostre espai
d’entusiasme, de passió pel que feu.
Si esteu amatents a aquests punts focals i escolteu les vostres
emocions amb les coses que feu i amb com les feu, la vostra
parada (i el vostre negoci) té el camí marcat i, si actueu des del
present, el futur assegurat. No perdeu mai l’atenció ni l’entusiasme però, si el perdeu, sempre podeu canviar d’activitat: podeu
aplicar aquest mateix material per definir-la. Amb convenciment
i amb determinació, perquè, com va deixar dit Confuci, «tria una
feina que t’agradi i no hauràs de treballar ni un dia de la teva
vida».
Som-hi!
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