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1.  RESUM EXECUTIU   

Introducció 

La regidoria de promoció de la vila de l’Ajuntament de Tordera ha sol·licitat la 

realització d’un projecte emmarcat dintre del programa Mentor Territori al Servei de 

Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. Aquesta demanda consisteix en la 

realització d’un pla de viabilitat per la implementació d’un mercat de venda ambulant 

al barri de Sant Pere de la població de Tordera. El servei de Teixit Productiu de la 

Diputació de Barcelona ha contactat amb la consultora homologada Barcelona 

Economia per realitzar aquest encàrrec, degut  a l’experiència de l’empresa en 

desenvolupament de projectes de dinamització de comerç urbà, dinamització i 

viabilitat de mercats municipals i ambulants i també degut al coneixement que tenen 

del territori per haver realitzats projectes anteriorment.  

Antecedents i abast de la demanda  

L’objecte d’aquest treball consisteix a realitzar un pla de viabilitat per la implementació 

d’un mercat de venda ambulant al barri de Sant Pere de la població de Tordera. 

El barri de Sant Pere és un nucli urbà que pertany al municipi de Tordera on hi viuen 

2.292 persones i que té un greu dèficit d’oferta comercial per cobrir les necessitats de 

quotidià alimentaria i no alimentari dels veïns que hi viuen o que tenen alguna relació 

laboral o escolar amb el barri.  

Aquesta situació d’escassa oferta comercial es veu agreujada per dos factors crítics que 

són a la base del projecte: d’una banda, el possible tancament de la única botiga de 

fruites i verdures del barri per jubilació dels seus propietaris; i de l’altre el ple 

funcionament d’una escola pública al barri que acull gairebé 400 alumnes i que dona 

servei als veïns del barri però també als residents de les urbanitzacions disperses del 

municipi tals com Niàgara Parc, Àgora Parc, Les Ferreres, i de les més properes al barri 

que són Terra Brava, Tordera Parc, Mas Mora i Sant Daniel, que aglutinen més de 

5.500 habitants.  
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Els principals objectius del projecte són:  

 L’anàlisi del grau de dèficit entre la demanda i l’oferta de productes d’alimentari 

quotidià, d’acord amb les necessitats de compra dels veïns del barri i de les famílies 

de les urbanitzacions de Tordera que tenen un vincle directe amb al barri  

 L’estudi de la potencialitat d’un mercat ambulant com a element de dinamització 

comercial del veïnat. 

 La viabilitat econòmica des de la perspectiva de l’Ajuntament de Tordera.  

El projecte ha de resoldre la conceptualització del mercat amb un seguit de propostes 

al voltant de qüestions clau com la ubicació, la gestió i la Oferta i normativa.  

Metodologia i fonts d’informació 

La metodologia per realitzar el projecte ha estat basada en un seguit de reunions de 

treball amb tècnics i càrrecs electes responsables d’àrees afectades de l’ajuntament de 

Tordera, entrevistes personals amb botiguers, anàlisi documental existent sobre el 

sector comercial del municipi i una enquesta a veïns del barri i potencials compradors.  

Cos de l’assistència tècnica 

Des de l’àmbit de l’oferta, al barri de Sant Pere hi ha un evident dèficit d’equipament 

comercial. Hi ha tan sols 7 establiments d’alimentació d’un total de 51 establiments 

comercials. D’altra banda, Tordera és una població amb una sensibilitat cap a l’oferta 

de productes de la zona i també cal tenir present que hi ha un alt nivell d’activitat 

comercial no sedentària al municipi, amb un mercat de diumenges centenari, 

consolidat i molt important, i amb llista de paradistes en espera.  

Respecte les oportunitats des de l’àmbit de la demanda cal destacar la millora del 

servei comercial que suposaria un mercat no sedentari per la població del barri i, 

complementàriament, també als veïns de les urbanitzacions que són dintre de l’àrea 

d’influència de Sant Pere. Hi ha cultura de compra en mercat ambulant al conjunt del 

municipi i, per inclusió, al barri de Sant Pere. També els resultats de les enquestes 

realitzades a veïns mostren una predisposició positiva dels residents al barri de Sant 
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Pere i d’altres veïns que porten els fills al CEIP La Roureda de comprar a un MVNS. Per 

últim es considera rellevant el fet que l’univers potencial de compradors és d’uns 3.000 

habitants. 

Es proposa impulsar un mercat d’entre 12-15 parades, amb unes dimensions entre 60 i 

74 metres lineals. Amb un mix d’oferta que cobrís les necessitats dels veïns sense 

generar sobreoferta ni excessiva competència al comerç existent. 

L’idoni són 6 parades d’alimentació (fruites, verdures, pesca salada, olives, llegums, 

artesania alimentaria i productes de temporada),  4 parades d’equipament per la 

persona (roba, calçat i complements) i 2 parades d’equipament per la llar (ferreteria, 

bricolatge, flors i plantes, etc.). Aquest mercat estaria operatiu els dijous de 9:00 a 

14:00 hores. S’ubicaria al carrer Emili Vendrell, espai idoni per la seva centralitat, 

accessibilitat, possibilitat de minimitzar els costos, entorn amigable i aprofitament de 

sinergies entre els comerços existents i el mercat ambulant. 

En cas que fos necessari ampliar l’espai s’ubicarien parades al Passatge Jardí amb les 

mateixes avantatges que el carrer anterior.  

Les principals necessitats d’infraestructura de gestió municipal per la realització del 

mercat ambulant del barri de Sant Pere són:  

 serveis de gestió (gestió de cotxes aparcats, tallar carrers, neteja, senyalització de 

les parades, d’aparcaments i informació),  

 serveis municipals de control i seguretat,  

 comunicació i dinamització del mercat als llocs estratègics com accessos a l’escola, 

parades de transport públic entrades al barri, i 

 accions de promoció per incentivar la compra en el mercat per part dels veïns, dels 

escolars i familiars  així com per incorporar els comerços actuals en la dinamització 

general del barri en els dies que es celebri el mercat.  
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En el cas de tractar-se d’un mercat de 12 parades els ingressos per recaptació de taxes 

de llicència pujarien a 3.744€ anuals.  Sense recaptar taxes de neteja com a mesura 

d’incentiu inicial per captar paradísies. S’han diferenciat tres tipus de despeses: l 

 Despeses directes, fan referència a aquells conceptes que cal contemplar en el 

proper pressupost municipal. Són despeses relacionades amb l’administració, 

bosses de neteja i costos de promoció,   ascendeixen a 904€.  

 Despeses indirectes ja contemplades en el pressupost municipal, Són serveis 

necessaris pel funcionament del mercat però que ja es presten a nivell general, 

no incrementen els pressupost municipal. Suposen 5.986€ de cost dels 

responsable de gestió del mercat, policia de barri i encarregats de neteja 

(serveis que ja funcionen al barri i a l’Ajuntament).  

 Per últim hi ha un tercer grup, que són les “Despeses de promoció inicial“ que 

únicament s’aplicaran el primer any, que ascendeixen a 1.400€. 

 CONCEPTES 12 PARADES 

INGRESSOS 
INGRESSOS TAXES 3.744,00 € 

TOTAL INGRESSOS 3.744,00 € 

DESPESES DIRECTES 

ADMINISTRACIÓ 121,00 € 

BOSSES NETEJA 283,00 € 

PROMOCIÓ 500,00 € 

TOTAL DESPESES 
DIRECTES 904,00 € 

DIFERÈNCIA    2.840,00 € 

DESPESES INDIRECTES JA 
CONTEMPLATS  
AL PRESSUPOST MUNICIPAL 

RESPONSABLE MERCAT 1.295,00 € 

POLICIA 3.000,00 € 

ENCARREGATS NETEJA 1.691,00 € 

TOTAL  5.986,00 € 

DESPESES DE PROMOCIÓ  
INICIAL  

SENYALITZACIÓ  900,00 € 

DINAMITZACIÓ INICIAL 500,00 € 

TOTAL  1.400,00 € 
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Conclusions 

La viabilitat econòmica d’impulsar un mercat és provada amb l’estudi d’ingressos i 

despeses, del que en resulta uns ingressos de 3744€ per recaptació de taxes 

administraries i unes despeses directes de 904€, amb un superàvit, doncs, de 2.840€. 

El primer any cal afegir-hi una despesa addicional de 1.400€ per la dinamització inicial i 

la senyalització. Aquesta quantitat restada del superàvit general donaria com a resultat 

al primer any un superàvit de 1.440€ en el cas de 12 parades, i els següents els 2.840€ 

ja indicats, excloent les despeses ja assumides actualment dintre del pressupost del 

municipi. 

Aquest equipament comercial donaria resposta a una necessitat de dotar el barri 

d’oferta de proximitat, cal considerar però que aquesta voluntat de compra està 

condicionada pel factor preu. El mercat també desenvoluparia una funció social pels 

habitants del barri i pels que hi tenen relació periòdica i directe, com els pares 

d’alumnes, que actualment es veuen obligats a comprar en altres poblacions o 

desplaçar-se al centre urbà de Tordera en cotxe o transport públic per fer la compra de 

proximitat setmanal. Així com podria ser un element dinamitzador pel comerç del barri 

que actualment passen una situació delicada pels seus negocis i veuen el mercat 

ambulant com un possible element dinamitzador que ajudi a evitar les fugues de 

compra tan elevades que hi ha actualment. Per altra banda consideren que si hi 

hagués una oferta competidora pot ser perjudicial pels seus negocis. 

No obstant els condicionants del mercat són clars, una dimensió reduïda que controli 

despeses i que permeti ubicar-lo en el Parc de Can Nadal (inicialment carrer Emili 

Vendrell), una oferta de 12 parades amb un mix d’oferta de 50% de parades 

d’alimentació, 30% d’equipament per la persona i 20% d’equipament per la llar;  i 

acompanyat d’una posada en marxa planificada, amb una dinamització inicial forta i 

amb una gestió implicada i directa per part dels responsables de la gestió del mercat 

del diumenge de Tordera que bolcarien tot el seu coneixement i saber fer en la gestió 

del mercat del barri de Sant Pere.  
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Propostes i recomanacions 

Les primeres 4 setmanes de celebració el nou mercat són crítiques i del seu èxit en 

dependrà la continuïtat del mercat. Les claus de l’èxit del mercat del barri de sant Pere 

dependrà del seguiment d’una sèrie de passos com són la redacció del nou reglament 

del mercat d’acord a la Directiva de Serveis, l’adequació de la selecció dels paradistes 

(de la seva oferta i del seu nivell de preus) a les característiques predefinides pel mix 

d’oferta. L’altre factor clau d’èxit seran els reforços que tingui el mercat en els seus 

primers dies de celebració, és a dir desenvolupar i executar les accions de planificació 

prèvia orientades a la posada en marxa en excel·lents condicions del mercat. Aquestes 

accions fan referència a l’àmbit de gestió administrativa (redacció del reglament, 

selecció de marxants amb el concurs pertinent, planificació de la neteja, adequació de 

l’entorn del barri...), ajustar la dimensió, ubicació i característiques del mercat a les 

recomanacions de l’estudi, així com el perfil dels paradistes i mix d’oferta a les 

indicacions fetes la projecte, cal desenvolupar accions de promoció, de difusió i de 

senyalització.  

Aquest equipament comercial cal que sigui un mercat de compra de reposició, amb un 

nivell de preus mig-baix adient a les possibilitats reals de l’economia dels veïns, és  a 

dir adequat a la realitat social i comercial del barri que és viu avui dia, que ha 

d’evolucionar juntament amb el comerç del barri i que alhora l’ha de dinamitzar des 

del punt de vista social i comercial.  
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2. INTRODUCCIÓ  

La Diputació de Barcelona ha rebut una petició d’assistència tècnica per part de 

l’Ajuntament de Tordera en relació a l’anàlisi de la viabilitat d’implantar un mercat de 

venda no sedentari (MVSN en endavant) al barri de Sant Pere.  

Per realitzar aquesta petició, que s’emmarca dintre del projecte Mentor Territori, el 

Servei de teixit productiu de la Diputació de Barcelona i la Regidoria de Promoció de la 

Vila de l’Ajuntament de Tordera han sol·licitat assistència tècnica a l’empresa 

Barcelona Economia, la qual ha elaborat el present informe, per donar resposta a la 

viabilitat de desenvolupar un mercat ambulant ubicat al barri de Sant Pere.  
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3. ANTECEDENTS I ABAST DE LA DEMANDA 

L’assessorament tècnic sol·licitat ha de donar resposta a la necessitat d’una anàlisi de 

la viabilitat des de diferents perspectives: 

 La social, considerant la necessitat de servei que expressen ciutadans del barri 

de Sant Pere. 

 La de mercat, el que inclou l’anàlisi de la demanda i de l’oferta que queden 

afectades per l’eventual implantació del mercat al barri. 

 La de l’Ajuntament de Tordera, institució amb competències i capacitat per a 

dur a terme la iniciativa d’un mercat. 

L’oportunitat de l’anàlisi sorgeix d’una petició de l’Associació de veïns del barri de Sant 

Pere interessada en dotar al veïnat d’una oferta d’alimentació fresca que ara no hi ha. 

Així, l’anàlisi ha de permetre conèixer el grau de cobertura del comerç actual pel que fa 

a alimentació fresca i quotidiana, i quins són els principals hàbits de compra de 

residents i no residents però relacionats amb el barri de Sant Pere que, en el seu cas, 

es podrien beneficiar d’un equipament puntual com ara el mercat no sedentari. 

L’anàlisi de l’oferta és un complement imprescindible del punt anterior. Pretén 

determinar en quin grau de varietat i qualitat l’oferta actual és suficient per donar 

resposta a les necessitats dels veïns del barri i quines són les principals mancances que, 

eventualment són motiu de la fuga de compra, si com s’espera resulta que existeix.  

Apart dels dos elements anteriors, que corresponen a factors d’anàlisi de mercat, cal 

tenir present la perspectiva pública, i més en concret la que li pertoca a l’Ajuntament 

de Tordera i els costos associats que comportaria un equipament puntual com el que 

ens ocupa.  
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Els principals objectius del projecte són doncs: 

o Analitzar el grau de dèficit entre la demanda i l’oferta de productes d’alimentari 

quotidià, d’acord amb les necessitats de compra dels veïns del barri i de les 

famílies de les urbanitzacions de Tordera que tenen un vincle directe amb al 

barri, com per exemple les que porten els seus fills al CEIP La Roureda.  

o Estudiar la potencialitat d’un MVNS com a element de dinamització comercial 

del veïnat. 

o Estudiar la viabilitat econòmica des de la perspectiva de l’ajuntament de 

Tordera, d’un mercat com el que es proposa. 

o Fer propostes al voltant de qüestions clau del projecte:  

- La ubicació 

- La gestió 

- Oferta i normativa 

El resultat que s’espera del projecte és una anàlisi de viabilitat clara i concisa 

d’instal·lar un mercat de venda no sedentari al barri de Sant Pere, a Tordera, tenint en 

compte l’oferta actual, la demana potencial existent, la viabilitat econòmica i els 

principals factors clau que hauria de reunir el mercat ambulant per donar resposta a 

les necessitats del barri. 

La voluntat implícita en la demanda del treball que es relata és la de millorar el nivell 

de servei comercial que rep la població del barri de Sant Pere a través d’un nou 

mercat. Com a efecte induït d’aquesta actuació de caràcter comercial cal considerar la 

millora de servei que també podria obtenir una altra part de la població de Tordera, la 

que viu en urbanitzacions, i més directament i de manera particular, aquelles famílies 

amb fills que van al CEIP existent al mateix barri. Darrera d’aquesta perspectiva de 

servei, hi figura també una voluntat dinamitzadora del comerç del barri. 
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4. METODOLOGIA I FONTS D’INFORMACIÓ 

La identificació dels recursos comercials, dels hàbits de compra i la detecció de les 

necessitats dels veïns del barri s’ha fet mitjançant l’ús de les següents fonts 

d’informació: 

o Entrevista amb el vicepresident de l’Associació de veïns del barri de Sant 

Pere. 

o Entrevista amb el cap d’estudis del CEIP La Roureda. 

o Enquestes a veïns del barri i pares i mares a les hores d’entrada i recollida 

dels nens davant de l’escola. 

o Entrevistes personals als responsables dels comerços d’alimentació del barri 

de Sant Pere i comerços propers al parc de Sant Pere i establiments de 

serveis ubicats al Parc de Can Nadal. 

o Consulta dels cens i padró de l’Ajuntament de Tordera, i altres fonts 

d’informació secundàries.  

Paral·lelament l’anàlisi de la idoneïtat de les propostes de gestió, d’oferta, ubicacions, 

etcètera s’ha desenvolupat mitjançant reunions internes de treball de Barcelona 

Economia i reunions de treball amb diferents professionals relacionats amb el projecte, 

tant de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Tordera. Les principals fonts 

d’informació han estat:  

o Reunions de treball amb el regidor Sr. Bernat Costas i la Sra. Malena Anglès, 

tècnica de la regidoria de Promoció de la Vila de l’Ajuntament de Tordera.  

o Anàlisi d’estudis anteriors que havia realitzat l’Ajuntament de Tordera sobre 

l’oficina del mercat de Tordera i principals conclusions del projecte de 

dinamització comercial al municipi.  
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o Reunió de treball amb el Regidor de Via pública de l’Ajuntament de Tordera, 

Sr Rafael Matas. 

o Reunions de treball internes amb els tècnics responsables de la Diputació 

de Barcelona del Servei de Teixit Productiu assignats a gestionar aquest 

projecte de Mentor Territori així com tècnics experts de l’Àrea de Comerç 

de la Diputació de Barcelona.  
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5. IDENTIFICACIÓ DE L’OFERTA I DEMANDA DE QUOTIDIÀ ALIMENTARI AL 

VEÏNAT DE SANT PERE  

5.1. Població 

El barri de Sant Pere és un nucli urbà del municipi de Tordera, vila situada a l’Alt 

Maresme. En aquest barri hi viuen 2.292 habitants, un 14,4% del total de la població 

del municipi que és de 15.930. El barri de Sant Pere té 873 habitatges. 

La principal característica geogràfica del barri és la seva separació del centre urbà de 

Tordera, separació que la dóna el riu Tordera. Sant Pere, també anomenat barri de Can 

Nadal, està unit al centre de la vila per la carretera BV-5122. Per accedir al barri cal 

travessar el parc Prudenci Bertrana, el riu de la Tordera i enllaçar amb la carretera 

d’Hostalric a Tossa GI-512 que creua el barri i el divideix en dues zones, tal i com es 

mostra en el mapa 1.  

 

Mapa 1.  Mapa de situació del barri de Sant Pere al municipi de Tordera.  
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Urbanísticament, el municipi de Tordera es caracteritza per tenir una gran quantitat 

d’urbanitzacions disperses allunyades del centre urbà. En concret se’n identifiquen 10 

on hi viuen gairebé el 35% dels habitants del municipi i la seva distribució es presenta a 

la taula 1.   

 

Taula 1. Distribució de la població de Tordera per barri de residència  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Àrea del Padró de Tordera. Ajuntament de Tordera. Juliol de 2010 

 

BARRI HOMES DONES TOTAL 

SANT PERE  1.158 1.134 2.292 

FIBRACOLOR 226 230 456 

TORDERA 3.908 3.815 7.723 

URB AGORA PARC 411 363 774 

URB BLANES MAR I SANT DANIEL 272 233 505 

URB LES FARRERES 77 51 128 

URB EL MAS MORA 619 614 1.233 

URB EL MAS REIXAC 39 40 79 

URB NIAGARA PARC 231 209 440 

URB TERRABRAVA 235 246 481 

URB TORDERA PARC 176 168 344 

URB CAN DOMENEC 123 88 211 

URB ROCA-ROSSA 46 34 80 

DISEMINAT 620 564 1.184 

TOTAL 8.141 7.789 15.930 
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PIRÀMIDE D'EDAT SANT PERE 2010
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La població del barri de Sant Pere, presenta un perfil d’edats força semblant al del 

conjunt del municipi de Tordera: 

 Un  19% de la població dels barri té més de 60 anys, un percentatge molt 

proper al 20% de tot el municipi. 

 El 59% de la població té entre 20 i 60 anys, tant al barri com al conjunt del 

municipi. 

 

Gràfic 1. Piràmide d’edat de la població del barri de Sant Pere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Tordera. Setembre de 2010. 
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Taula 2. Distribució de la població de Tordera per edats (font Padró de l’Ajuntament de Tordera, 

octubre de 2010) 

a) Conjunt del municipi 

TORDERA     

Intervals d'edat HOMES DONES TOTAL PERCENTATGE 

000 – 009 1.035 932 1.967 12% 

010 – 019 776 637 1.413 9% 

020 – 029 1.032 1.033 2.065 13% 

030 – 039 1.645 1.470 3.115 19% 

040 – 049 1.238 1.176 2.414 15% 

050 – 059 963 884 1.847 11% 

060 – 069 731 737 1.468 9% 

070 – 079 556 578 1.134 7% 

080 – 089 206 329 535 3% 

090 – 099 27 79 106 1% 

100 o més 1 1 2 0% 

TOTAL 8.210 7.856 16.066 100% 

 

b) Barri de Sant Pere 

BARRI DE SANT PERE    

Intervals d'edat HOMES DONES TOTAL PERCENTATGE 

000 - 009 145 143 288 13% 

010 - 019 120 88 208 9% 

020 - 029 158 165 323 14% 

030 - 039 267 228 495 22% 

040 - 049 163 170 333 14% 

050 - 059 105 100 205 9% 

060 - 069 105 112 217 9% 

070 - 079 74 83 157 7% 

080 - 089 19 42 61 3% 

090 - 099 3 7 10 0% 

TOTAL 1.159 1.138 2.297 100% 

 

Font: Ajuntament de Tordera 

 

Com a dada socioeconòmica important cal destacar que l’índex d’atur a la població de 

Tordera és del 17,6%, dos punts i mig per sobre de la mitjana de la comarca del 

Maresme, que se situa actualment en el 15,1%, segons dades l’informe d’atur realitzat 
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per l’Observatori del treball del Consell Comarcal del Maresme publicat al mes de 

setembre de 2010.  

5.2. Àrea d’influència i estimació del mercat potencial 

A la part més alta del barri de Sant Pere s’hi ubica el CEIP La Roureda, un centre 

educatiu públic on s’hi escolaritzen 395 nens i nenes, un terç dels quals procedeixen 

del mateix barri i dos terços provenen de les urbanitzacions de Tordera, concretament 

de les de Niàgara Parc, Àgora Parc, Les Ferreres, i de les més properes al barri que són 

Terra Brava, Tordera Parc, Mas Mora i Sant Daniel. 

L’existència d’aquest CEIP ha generat una certa relació entre els habitants de les 

urbanitzacions i el barri de Sant Pere, on aquests habitants porten els seus fills a 

l’escola i per tant tenen una presència puntual al barri, encara que només sigui en 

hores d’entrada a l’escola o de recollida. 

És obvi que l’afluència de familiars al barri augmenta el mercat potencial d’habitants 

d’un possible mercat no sedentari, atès que als 2.292 residents i usuaris del barri cal 

afegir-hi unes 250 famílies més residents a les urbanitzacions que porten escolars al 

CEIP, el que totalitzaria una xifra superior a les 3.000 persones. 

En valors absoluts de població, si s’agafés de referència totes les urbanitzacions 

servides pel CEIP la Roureda, es podria que en l’àrea d’influència del barri de Sant Pere 

hi resideixen 6.197 persones, resultat de la suma  de 3.905 habitants de les 

urbanitzacions, més els residents del propi barri. 
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Mapa 2. El barri de Sant Pere respecte de les urbanitzacions de Tordera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Oferta comercial existent i perspectives al veïnat 

L’oferta comercial del barri de Sant Pere és molt limitada. En total hi ha 51 

establiments1 pertanyents a 4 sectors, 17 dels quals són establiments comercials i 

concretament 7 d’alimentació.  

Els altres establiments pertanyen a serveis (31%), entre els que hi ha 3 bars. En tercer 

lloc hi trobem 12 establiments dedicats a activitats relacionades amb la construcció, 

que suposen un 24% sobre el total i per últim el sector d’establiments industrials, dels 

que n’hi ha 6, un 12% sobre el total del barri.  

 

                                                        
1
 A l’annex 1 hi figura el llistat complet d’establiments comercials.  

Saint Daniel  
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Taula 3. Quadre resum dels establiments comercials, professionals i de serveis del barri de 

Sant Pere. 

 ABSOLUTS PERCENTATGE 

COMERÇ 17 33% 

CONSTRUCCIÓ 12 24% 

INDÚSTRIA 6 12% 

SERVEIS 16 31% 

TOTAL 51 100% 
 

Font: Ajuntament de Tordera 

 

Els establiments d’alimentació corresponen als següents subsectors: 

- 1 comerç de fruita i verdura. Els propietaris actuals deixen el negoci per 

jubilació, tot i que hi ha opcions de que mantingui el negoci la filla dels 

propietaris.  

- 1 comerç de pollastres a l’ast  

- 1 comerç de carn i xarcuteria  

- 2 forns de pa i pastissos  

- 1 peixateria 

- 1 supermercat de la cadena Suma, amb oferta de producte fresc (fruita i 

verdura, xarcuteria, carn i pa).  

D’aquests 7 establiments els forns de pa, el supermercat, la peixateria, la xarcuteria i la 

fruiteria (és a dir 6 establiments) estan ubicats als carrers Passatge del Jardí, Emili 

Vendrell i Avinguda del Montseny. De fet, els carrers al voltant del parc entre els carrer 

Emili Vendrell i el Passatge del Jardí és el punt de concentració de l’activitat comercial 

alimentària del barri de Sant Pere.  
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A banda hi ha dos forns industrials d’elaboració de pa, inclosos en la categoria 

d’activitats industrials.  

5.4. Demanda i satisfacció de la demanda  

El mercat de venda no sedentària pot donar servei a una demanda potencial, com 

hem detallat abans, del veïnat del barri juntament amb els veïns de les urbanitzacions 

del voltant que no tenen serveis a les seves urbanitzacions i que necessàriament s’han 

de desplaçar amb cotxe per fer qualsevol gestió o compra.  

Tal i com s’ha extret de les converses amb l’Associació de veïns del barri de Sant Pere, 

aquest barri té un dèficit en oferta comercial de quotidià alimentari que provoca una 

fuga de compra molt elevada, que consideren es podria disminuir amb la presència del 

mercat ambulant. 

Gairebé 250 famílies d’aquestes urbanitzacions (és a dir uns 800-1.000 veïns més) 

tenen una vinculació diària amb el barri ja que porten els seus fills a l’escola ubicada al 

capdamunt del barri al carrer Roureda. Encara que l’ús del transport escolar és molt 

elevat cal entendre que el fet de portar els fills a l’escola del barri genera una 

vinculació obligada entre les famílies i el propi barri. Aquesta vinculació de les 

urbanitzacions és existent i seria possible potenciar-la en cas d’existir un equipament 

comercial del perfil que tractem en aquest treball. 

En matèria d’hàbits de compra de residents i de familiars que porten els nens a 

l’escola, s’ha efectuat una enquesta que dóna algunes pistes que ens poden ser útils 

que presentem a continuació.  

5.4.1. Enquesta d’hàbits de compra als veïns de Sant Pere i veïns de les 

urbanitzacions  

Per tal de conèixer els principals trets dels hàbits de compra dels habitants del barri de 

Sant Pere i dels habitants de les urbanitzacions que porten els nens a l’escola La 
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Roureda, s’han realitzat 63 enquestes al barri en data 28 de setembre de 2010, a dos 

llocs: 

 L’entrada del CEIP La Roureda  (carrer La Roureda) entre les  9:00 del matí i a 

les 12:00 del migdia, i  

 Als principals carrers del barri de Sant Pere entre les 10:00 hores i les 11:45.  

Lloc de residència dels enquestats: 

 40 residents al barri de Sant Pere (dels que 24 han estat entrevistats pels 

carrers del barri i 16 a l’entrada de l’escola)  

 15 residents a urbanitzacions que anaven a deixar/recollir els nens de l’escola 

(Tordera Parc, Mas Mora, Niagara Parc i Terrabrava). 

 7 residents al centre de Tordera que anaven a deixar o recollir els nens a 

l’escola.  

 1 resident a Tona 

Tot i que el nombre d’enquestes no són suficients com per permetre extreure 

conclusions estadísticament significatives, sí que donen alguna idea respecte als hàbits 

de compra respecte del producte fresc així com de l’opinió respecte d’un possible 

mercat de venda no sedentària a Sant Pere.  

Respecte al perfil dels entrevistats, la majoria són mares i pares de nens i nenes que 

van a l’escola (ja que principalment s’han fet les enquestes a les portes de l’escola) per 

tant membres de famílies amb nens. El 62% dels entrevistats són membres de famílies 

amb 3 o 4 persones a la llar.  

5.4.2. Hàbits de compra del producte fresc  

Respecte dels hàbits de compra del producte fresc del total d’enquestats, el 55% 

compra majorment als establiments del centre de Tordera (especialment en format 

de supermercats).  Per accedir a aquests establiments han d’agafar el cotxe. 
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El 18% compren als establiments del barri de Sant Pere, el 17% compren al mercat del 

diumenge i la resta (és a dir un 10%) compren en grans supermercats d’altres 

poblacions, especialment en els Mercadona de Blanes.  

Per zones de residencia, cal apuntar que majoritàriament els habitants del barri 

compren el producte fresc al establiments comercials del centre de Tordera. En 

concret dels 40 entrevistats del barri de Sant Pere, 27 veïns (un 68%) hi compren.  

Respecte dels habitants de les urbanitzacions, es van entrevistar 15 persones de les 

que 12 van afirmar comprar al centre de Tordera i 3 a Blanes, cap d’ells van esmentar 

que comprés al barri de Sant Pere, el que ratifica les opinions dels responsables de 

l’escola i de l’Associació de veïns del barri que aquests habitants de les urbanitzacions 

tenen una vinculació molt baixa amb el barri. 

5.4.3. Opinió sobre la un possible mercat ambulant al barri de Sant Pere 

Resulta molt positiva la resposta del 84% dels enquestats, que afirmen que sí que 

comprarien en un mercat ambulant al barri de Sant Pere.  

Els veïns que diuen que no hi anirien, són persones que compren en altres poblacions i 

que van a formats comercials que tenen horaris amplis i que obren els caps de 

setmana.  

Un mica més de la meitat dels enquestats afirmen que comprarien en aquest mercat i 

que els agradaria trobar-hi una mica de tot, és a dir a més a més de fruita i verdura una 

mínima oferta d’altres productes d’alimentació clàssics d’aquests formats com pesca 

salada, formatges, olives, conserves, etc.. i també que tingués una mínima oferta de 

productes d’equipament per la persona. Cal esmentar que de les 40 persones que han 

afirmat que comprarien en el MVNS de Sant Pere, n’hi ha hagut 11 que han remarcat 

que el preu seria un factor molt important a l’hora de decidir-se comprar-hi amb 

assiduïtat. 
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El 37% anirien al MVNS principalment per comprar-hi fruita i verdura, i per aquests en 

gairebé la meitat de les enquestes s’ha especificat el preu com un factor crític per 

comprar al nou mercat.  

Un tercer grup de 7 enquestats, ha mencionat que els agradaria trobar productes 

d’alimentació de productors locals.   

5.5. L’opinió dels propietaris dels comerços d’alimentació del barri   

Amb motiu d’aquest treball s’han mantingut reunions personals amb els diferents 

propietaris dels comerços d’alimentació al voltant del Parc de Can Nadal, per tal de 

conèixer la seva percepció sobre la possible ubicació d’un mercat ambulant com a 

element de dinamització de la demanda i de l’oferta.  

La majoria són propietaris dels seus establiments, de fa molts anys (alguns 30), tenen 

una clientela principalment del barri i darrerament estan passant per un moment molt 

baix de vendes, la qual cosa està fent plantejar-se a alguns d’ells el tancament del 

negoci en els propers anys.  

En general els comerciants del barri veuen bé la presència d’un mercat ambulant 

sempre i quant ajudi a dinamitzar i ajudi a evitar fugues de compra. Aquesta 

predisposició dels comerciants està condicionada a que el mercat no generi oferta que 

entri en competència directa; aquest fet és aplicable al cas de la peixateria, de les 

xarcuteries i dels forns tal i com es preveu més endavant en el mix d’oferta de 

productes d’aquestes categories. És diferent el cas de la fruiteria/verduleria del barri,  

atès que es veu com una competència directa, no tant per l’actual propietària, que 

està a punt de jubilar-se, com per la continuïtat que li podria donar al negoci la seva 

filla en un futur sembla que molt proper. 

Tots els comerciants entrevistats coincideixen en assenyalar que la seva activitat passa 

per moments difícils i que han vist minvar els seus negocis especialment des de la 
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posada en servei del bus urbà que permet a la gent més gran anar a comprar al centre 

de Tordera. Per això entenen que cal actuar per tal de reduir la fuga de compra. 

5.6. Complementarietat de l’oferta del barri amb el MVNS del diumenge  

El fet d’anar a comprar al mercat del diumenge és un acte que combina tradició i 

costum. Un altíssim percentatge de la població de Tordera hi va, constituint apart de la 

funció comercial un espai de relació. Els habitants del barri de Sant Pere no tenen un 

comportament diferent, també van al mercat ambulant del diumenge, a comprar i com 

a acte de lleure.  

Cal tenir en compte que per anar a comprar al centre de Tordera, com ja s’ha dit 

anteriorment, cal que hi vagin en cotxe o en transport públic –que té una freqüència 

de pas cada hora- i per tant té un cost de desplaçament i en el cas del cotxe un cost 

d’aparcament.  

L’oferta del mercat del diumenge és de 297 parades, 41 de les quals són d’alimentació, 

27 d’equipament per la llar, 48 d’equipament per la persona, 144 parades de tèxtil i 

moda (el grup més nombrós), 33 de cultura i lleure i 4 de salut i cosmètica.  

El mercat del diumenge de Tordera cobreix una oferta inexistent al barri de Sant Pere 

en producte no quotidià, també incrementa la varietat de l’oferta de quotidià 

alimentari que al barri hi té una presència escassa. Per últim satisfà les necessitats de 

compra d’equipament per la persona que al barri també és inexistent.  

Històricament els habitants de les urbanitzacions han limitat el seu contacte amb la 

vila a moments puntuals com el mercat del diumenge o a necessitats concretes com 

l’ús de determinats serveis públics. Comercialment no hi ha excessiva vinculació entre 

les urbanitzacions i el nucli de Tordera, ja que els habitants d’aquestes zones  

acostumen a fer les seves compres a supermercats de gran superfície com ara els dos 

Mercadona que hi ha a Blanes o el Lidl de Sant Susanna.  
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6. OPORTUNITATS D’IMPLEMENTACIÓ D’UN MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA 

A SANT PERE 

6.1. En l’àmbit de l’oferta 

 Dèficit d’equipament comercial al barri, lògic en un nucli de les dimensions del 

barri de Sant Pere, atès que no té massa crítica per a implantacions de 

determinades especialitats. La manca de varietat d’oferta i la connexió amb el 

centre de Tordera amb una línia de bus urbà han afavorit l’aprofundiment de la 

fuga de compra.  

 Tordera és una població amb una sensibilitat cap a l’oferta de productes de de 

la zona. En són una mostra l’activitat de l’agrobotiga de la Cooperativa La Baixa 

Tordera, la importància de la mongeta del ganxet a la fira del ram, les jornades 

gastronòmiques que es celebren al voltant dels productes autòctons, etc...Un 

mercat ambulant del barri de Sant Pere que inclogués productes alimentaris 

frescos, té una oportunitat de venda d’articles de productors de la zona que 

combinin adequadament la qualitat amb els preus ajustats.  

 Alt nivell d’activitat comercial no sedentària al municipi, amb un mercat de 

diumenges centenari, consolidat i molt important, i amb llista de paradistes en 

espera. Entre el Gremi de Marxants existeix coneixement del mercat de 

Tordera i del municipi, el que pot afavorir la presència de marxants que vulguin 

optar a obtenir una parada al mercat de Sant Pere.  
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6.2. En l’àmbit de la demanda: clientela potencial i el cas de les famílies que 

porten els nens al CEIP 

 Millora del servei comercial a la població del barri i, complementàriament, 

també als veïns de les urbanitzacions que són dintre de l’àrea d’influència de 

Sant Pere. Es generaria una oferta a l’abast de veïns amb problemes de 

mobilitat, bé sigui per edat avançada o bé per manca de vehicle privat, ja que si 

no és amb cotxe o amb autobús no és pot anar al centre de Tordera a comprar.  

 Hi ha cultura de mercat ambulant al conjunt del municipi i, per inclusió, al 

barri de Sant Pere. L’hàbit de comprar en MVNS està àmpliament estès entre la 

població. 

 Predisposició positiva dels residents al barri de Sant Pere a un MVNS, com s’ha 

vist als resultats de l’enquesta i en les entrevistes. 

 Predisposició positiva dels residents en les urbanitzacions que porten els nens 

al CEIP La Roureda vers la ubicació d’un mercat ambulant setmanal.  
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 Univers potencial de compradors força ampli. El barri de Sant Pere té 2.292 

habitants, aquests sumats a les d’altres urbanitzacions que porten els nens al 

col·legi. 

o En total la quantitat aproximada d’uns 3.000 habitants suposen 

l’univers total de potencials compradors que el mercat ambulant pot 

satisfer les seves necessitats de compra de productes d’àmbit quotidià 

alimentari i no alimentari.  

o La concentració dels veïns en un barri de dimensions reduïdes i sobretot 

la concentració dels potencials compradors de les urbanitzacions que 

porten els nens a l’escola, faciliten la tasca de difusió de l’oferta i la 

tasca de captació de clients entre els potencials compradors.  

 

 

 

 

 

 

 

Habitants de Tordera 15.930 

Habitants de Sant Pere + 
urbanitzacions: 2.292 + 3.905 
= 6.197 àrea d’influència del 

barri 

Habitants de Sant Pere + 
famílies de les urbanitzacions 
relacionades amb el CEIP = 

uns 3.000 compradors 

potencials del mercat 
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7. CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA A SANT PERE 

El mercat de venda no sedentària del barri de Sant Pere ha de ser un mercat que 

respongui a les necessitats i peticions dels veïns i que sigui compatible amb els 

interessos dels comerciants actuals implantats al barri.  

Cal tenir en compte el perfil social, demogràfic i econòmic dels habitants del barri i dels 

veïns de Tordera que tenen relació amb el CEIP La Roureda. Aquests factors socials i 

econòmics condicionaran la tipologia de mercat ambulant que necessita el barri de 

Sant Pere, en particular cal tenir present que el nivell de renda de les famílies és mitja i 

mitja-baixa. 

En aquest barri hi tindria cabuda un mercat de venda no sedentari de freqüència 

setmanal i amb una oferta variada que donés resposta a les diferents mancances que 

hi ha al teixit comercial del barri, però sobretot que s’adeqüés a les possibilitats 

econòmiques dels potencials compradors. Un mercat de compra de productes de 

reposició, amb una durada de la compra limitada i segurament amb una compra 

planificada i ràpida.  

Aquest ha de ser un mercat orientat totalment a la compra de necessitat, condicionat 

pel factor preu, i on els atributs de compra lúdica o de passeig no hi són gens 

prioritaris. Aquestes funcions ja estan cobertes pel mercat de diumenge del centre de 

Tordera, per tant el mercat de Sant Pere no ha de ser-ne una rèplica en petit sinó que 

ha de tenir un caire totalment diferent orientat a la practicitat i a una tipologia de 

productes econòmics.  

A continuació es fan una sèrie de propostes pel que fa a dimensió del mercat, ubicació, 

mix idoni de l’oferta i necessitats pel que fa a serveis de control, gestió i comunicació.  
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7.1. Número de parades 

Per calcular el número de parades més adient s’han tingut en compte tres factors que 

es consideren de màxima importància i que condicionen tant la dimensió com el mix 

d’oferta del mercat ambulant del barri de Sant Pere. Aquests tres factors són:    

1. Nombre potencial de compradors, per poder establir l’oferta més adequada 

per tal que es cobreixin les necessitats de compra complementària, però sense 

sobredimensionar-la respecte al que el barri i l’afluència de les urbanitzacions 

pugui absorbir, ni crear conflicte ni causar perjudici econòmic als botiguers 

existents.  

2. Espai disponible als carrers que s’han identificat com a llocs més adients, 

tenint en compte els metres lineals necessaris per cada parada i els espais 

interns del mercat per on els clients passegen i compren de forma còmoda i 

amigable, és a dir aconseguir un mercat amb continuïtat comercial però que 

alhora respiri, no sigui atapeït.  

3. Per últim s’ha tingut en compte que hi hagi un nombre mínim de parades que 

permeti disposar d’un mix d’oferta mínimament variat.  

El mercat del barri de Sant Pere, tenint en compte els factors anteriors creiem que 

hauria de tenir al voltant de 12 parades, amb un màxim de 15.  

12 parades és una quantitat adient perquè, d’una banda, permet una certa barreja 

d’oferta, i de l’altra dóna un mínim de parades en l’especialitat central del mercat que 

ha de ser l’alimentació fresca. 

Amb aquesta dimensió també es persegueix un objectiu molt important, que aquest 

mercat no suposi una despesa excessiva per l’Ajuntament de Tordera, tal i com es 

detallarà més endavant.  

Les mides de les parades de referència, seguint el Llibre Blanc de Mercats no 

sedentaris de la Generalitat de Catalunya, són d’una mitjana de 6 metres lineals i 3 
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metres de fondària per parades d’alimentació, i de 4 metres lineals i 3 metre de 

fondària per parades de no alimentació. És a dir 21m2 de superfície per parades 

d’alimentació i 12m2 per parades de no alimentació.  

D’acord amb aquests referents les dimensions del mercat no sedentari serien les 

següents:  

OPCIÓ MERCAT 12 PARADES  

PARADES ALIMENTACIÓ PARADES NO ALIMENTACIÓ 

Unitats: 6  

De 6 metres lineals: 36m/l 

Unitats: 6  

De 4 metres lineals: 24m/l 

Superfície: 6 parades de 18m2 cada una 

(6x3) = 126m2  

Superfície: 6 parades de 12m2 cada una 

(4x3) = 72m2 

METRES LINEALS DE PARADES: 60 

SUPERFÍCIE TOTAL DE LES PARADES: 198 METRES QUADRATS 

 

OPCIÓ MERCAT 15 PARADES 

PARADES ALIMENTACIÓ PARADES NO ALIMENTACIÓ 

Unitats: 7 

De 6 metres lineals: 42m/l 

Unitats: 8  

De 4 metres lineals; 32m/l 

Superfície: 7 parades de 18m2 cada una 

(6x3) = 126m2 

Superfície: 8 parades de 12m2 cada una 

(4x3) = 96m2 

METRES LINEALS DE PARADES: 74 

SUPERFÍCIE TOTAL DE LES PARADES: 222 METRES QUADRATS 
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A la superfície de les parades cal sumar-hi els espais de pas dels compradors i vianants. 

Caldrà tenir present també la necessitat de condicionar espais per aparcament de les 

furgonetes, i en el seu cas considerar que en alguns casos el vehicle forma part de 

l’estructura de la parada.  

Es resum, les parades d’alimentació tindrien 6 metres lineals i 3 metres de fondària, i 

les parades de no alimentació tindrien 4 metres lineals i 3 metres de fondària com a 

mínim.  

7.2. Especialitats o mix comercial 

La proposta d’especialitats de les parades seria la següent:  

SECTORS QUANTITAT SUBSECTORS 

ALIMENTACIÓ 6-7 

o 2-3 Fruita i Verdura 

o 1-2 Pesca Salada, olives, llegums, 

aperitius, fruits secs...  

o 1-2 Artesania alimentaria: mel, 

formatges, vins i altres begudes, 

productes locals, productes de 

temporada (gelats, castanyes, 

roses, torrons, etc.) 

EQUIPAMENT DE LA 

PERSONA 
4-5 

o 2-3 parades de Roba per nens (1), 

dona i home (1-2) (roba interior, 

esportiva, bany, basics) 

o 1 Calçat 

o 1 Complements de moda 

EQUIPAMENT PER LA LLAR 2-3 

o 1 Ferreteria i bricolatge 

o 2 Equipament de la llar i cuina 

o 1 flors i plantes 
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La distribució del mix d’oferta en percentatge per grans sectors d’activitat seria la 

següent: 

 

Les recomanacions d’especialitats de les parades responen a les següents premisses: 

o La jubilació dels propietaris de l’única botiga fruiteria deixa el barri amb una 

oferta de producte fresc amb oferta mínima i en monopoli al supermercat 

Suma. Queda a l’espera saber si els familiars continuaran amb la gestió de la 

fruiteria del barri. L’oferta d’alimentació fresca actual és limitada, per tant hi ha 

necessitat de disposar d’una oferta d’alimentació fresca de fuites i verdures, 

amb bona qualitat, amb un preu ajustat i que ajudi a evitar les fugues de 

compra dels veïns de Sant Pere cap al centre. En aquest context es considera 

suficient una oferta de 2 o màxim 3 parades de fruita i verdura.  

o Entre les propostes d’especialitats d’alimentació que complementarien la 

fruita i la verdura hi ha l’opció d’oferir pesca salada, llegums i conserves, 

complementat amb una parada de productes amb valor afegit d’artesania 

alimentaria de productors locals com formatges, mels, derivats làctics, etc.  

o El barri no té oferta d’equipament per la persona, ni cap establiments de 

venda de complements. Hi ha una botiga d’equipament per la llar però 

ALIMENTACIÓ 50% 

EQUIPAMENT LLAR 
17% 

EQUIPAMENT 
PERSONA 33% 
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especialitzada amb matalassos i roba de llit. La proposta d’activitat que tindria 

el mercat ambulant hauria d’anar encaminada a cobrir necessitats d’estris de 

cuina i roba de la llar de bany i de taula.  

o La parada de productes artesans alimentaris podria ser compartida entre 

diversos productors que hi venguin els seus productes, el que generaria una 

oferta més àmplia i també l’existència de novetats en l’oferta entre una 

setmana i una altra. Es podrien alternar els productes locals d’artesania 

alimentària amb altres productors d’altres comarques i amb productors amb 

venda estacional (per exemple venda puntual de castanyes, torrons, gelats...). 

o Cal indicar que a l’hora de definir el mix d’oferta és important tenir en compte 

que no és recomanable posar massa parades amb productes que ja es poden 

trobar en els establiments comercials del barri, és a dir caldria evitar parades 

de xarcuteria, carn o forns de pa i pastissos per no generar una competència 

que pugui ser perjudicial per les vendes dels comerços de proximitat del barri.  

o La manca d’oferta comercial al barri d’establiments d’equipament per la 

persona i oferta de moda, fan que aquests també siguin sectors amb 

demanda latent. Aquests són productes que els veïns del barri normalment van 

a buscar al mercat del diumenge de Tordera i que tindrien sortida entre els 

potencials compradors del mercat de Sant Pere. 

o Les parades d’equipament per la llar haurien d’estar orientats a cobrir una 

demanda de serveis que actualment no n’hi ha al barri (com serveis de 

ferreteria o productes de bricolatge) així com tèxtil per la llar i estris de cuina a 

uns preus competitius. A considerar la conveniència d’una parada dedicada a 

vendre flors i plantes.  
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7.3. Dia i horaris de celebració del mercat 

o El dia de la setmana que sembla més indicat per celebrar el mercat al barri de 

Sant Pere, és el dijous. Cal deixar un marge de tres dies entre el mercat de 

diumenge de Tordera i el mercat del barri de Sant Pere, per garantir que hi hagi 

necessitats de compra de producte fresc per part dels compradors potencials. 

Dijous és un bon dia per incentivar la compra tenint en compte la proximitat 

del cap de setmana.  

o Horaris: El mercat hauria de ser operatiu de 9:00 a 14:00 hores. Cal que sigui al 

matí, per captar els compradors potencials que acompanyen als nens a l’escola. 

Cal que a les 9:00 hores del matí estigui el mercat totalment muntat, per 

aconseguir que un cop es deixin els nens a l’escola es pugui anar a fer la 

compra al mercat ambulant. Cal tenir present que moltes mares i pares l’únic 

moment que van al barri és a primera hora del matí a deixar els nens a l’escola i 

a les 17:00 hores a recollir-los.   

o No es considera necessària l’activitat del mercat a la tarda, ja que la 

comercialització durant el matí cobreix les necessitats de compra dels veïns, 

però també s’eviten costos de serveis addicionals com il·luminació al hivern i 

s’ajusten els costos. També es minimitzen les molèsties als veïns de la zona on 

se celebri el mercat ja que les limitacions d’aparcament només serien al matí.  
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7.4. Perfil dels marxants 

Es recomana que l’Ajuntament informi als marxants que estan en llista d’espera per 

ubicar-se al mercat del diumenge sobre la possibilitat de tenir una parada al nou 

mercat ambulant del barri de Sant Pere. 

Així també es recomana informar de l’obertura de concurs per optar a una parada a la 

comissió mixta de mercats. En aquest cas el perfil del marxant està totalment 

condicionat per l’oferta que tinguin, ja que un dels factors d’èxit del mercat és que les 

parades que s’hi ubiquin respectin el mix d’oferta dissenyat en el present projecte. 

Si un marxant del mercat del diumenge vol estar present al mercat del barri de Sant 

Pere i té una oferta que s’ajusti a les necessitats de mix comercial del mercat, ha de 

tenir totes les possibilitats i les mateixes garanties per optar a adquirir una llicència.  

Un dels factors d’èxit del mercat de venda ambulant de Sant Pere és l’elecció dels 

marxants, de la seva oferta comercial, i que aquesta respecti el mix d’oferta i les 

característiques del mercat ambulant en quant a preu i varietat de producte.  

7.5. Localització 

Arran de les converses mantingudes amb l’Associació i de veïns i amb experts de 

l’Ajuntament de Tordera, i després de la inspecció visual dels diferents espais 

disponibles, es proposen tres possibles ubicacions pel mercat, de les que es detallen 

les principals avantatges i desavantatges per ubicar-hi el mercat ambulant del barri de 

Sant Pere. 

La ubicació pel mercat ambulant del barri de Sant Pere més recomanable entenem 

que és el carrer d’Emili Vendrell, des de la cantonada amb el carrer Barcelona fins la 

part de baix del Parc de Can Nadal. Aquesta ubicació és la que més afavoreix un punt 

de partida avantatjós, en la mesura del possible, pel mercat i que alhora busca la 

dinamització dels comerços actuals especialment de la botiga de fruita i verdura. 
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Els principals motius per considerar aquesta ubicació com a adequada són: 

1. L’accessibilitat amigable i fàcil pel màxim de potencials compradors (per 

desnivell, aparcament, proximitat al transport públic). 

2. La generació de sinèrgies entre el mercat ambulant i tots els comerços actuals del 

barri (aquesta és la zona amb major concentració d’oferta de quotidià del barri) i 

per tant la possibilitat real de que el mercat ambulant actuï com a element 

dinamitzador del comerç i de pol d’atracció d’afluència de compradors.  

3. Només caldria tallar un única carrer, minimitzant els possibles problemes per la 

regidoria de via pública.  

4. Per últim cal apuntar que es tracta d’un espai concentrat que té superfície 

suficient per ubicar 12 parades amb espais amplis pels compradors per passejar 

però alhora també és un espai concentrat on les parades no estan massa 

disperses com per generar discontinuïtat comercial (un mercat petit no pot estar 

en un espai massa gran ja que sinó donaria una imatge pobre i costaria captar 

l’afluència de gent).  

5. S’evita la zona dels contenidors, que generaria mala imatge en combinació amb 

parades d’alimentació, problemes de salubritat i podria  suposar una feina 

addicional de neteja i per tant un sobre cost.  

També existeix l’opció d’ubicar les parades als carrers Emili Vendrell i també al 

Passatge Jardí, el que obligaria a tallar dos carrers i quedaria el mercat més dispers. 

Aquesta pot ser considerada una opció de creixement pel mercat tot i que inicialment 

recomanem ubicar-ho a un únic carrer. 

A continuació es presenten els avantatges i desavantatges de cada una de les 

ubicacions de manera particularitzada. 
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OPCIÓ 1: PARC DE CAN NADAL (PASSATGE JARDÍ I EMILI VENDRELL)  

 

 

 

 

 

 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Ubicat a la zona més cèntrica i amb la major 

concentració comercial del barri. 
Superfície limitada.  

Espai verd amb arbres, bancs i parc infantil 

molt agradable.  

Caldrà prohibir l’aparcament dels cotxes 

als dos carrers afectats, al vespre anterior 

a la celebració del mercat  

Generaria dinamització comercial favorable 

pels comerços actuals.  

El mercat no podria créixer, i tindria 

limitat el nombre de marxants.   

Proper a la parada de bus. 
Caldria tallar dos carrers, passatge Jardí i 

l’últim tram d’Emili Vendrell. 

Aparcament disponible a l’Avinguda del 

Montseny.  
Allunyat del CEIP La Roureda. 

Ubicat a la part baixa del barri, no hi ha 

pendents pronunciades que dificultin l’accés 

i la mobilitat a l’interior del mercat. 

Els botiguers ubicats a tocar del parc de 

Sant Pere creuen que aquesta ubicació no 

els comportarà cap benefici ni 

s’aprofitaran de la dinamització que 

generi la celebració del mercat.  



 
            

    
 

40 
 

Proposta adequada per l’Ajuntament i 

l’Associació de veïns del barri de Sant Pere.  
 

Hi caben el nombre de parades proposat 

(tant 12 com 15). Per una banda hi hauria 

continuïtat comercial però sense ser un 

espai atapeït i per tant amb bons marges 

per passejar entre les parades i fer la 

compra agradable.   

 

Hi ha l’opció de posar les parades només a 

un costat del parc, per tal de minimitzar 

gestions, concentrar l’oferta,  tallar només 

un carrer i evitar la presència dels 

contenidors.  
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OPCIÓ 2: PARC DE SANT PERE 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Espai verd, amb parc infantil, bancs i 

ambient molt agradable.  

Situat a l’extrem oest del barri, no està 

en zona cèntrica 

Proper a la zona d’accés del barri des de la 

carretera. 
En alguns moments s’hauria de tallar el 

carrer Ausiàs March és molt complex, ja 

que es tracta de la via d’accés principal 

cap a l’escola  

Proper al CEIP La Roureda, es troba en zona 

de pas del camí habitual que fan els pares 

per portar als nens a l’escola. 

Es tracta d’un carrer amb locals comercials.   

Hi ha un bar amb servei dintre del parc.   

Aparcament a l’Avinguda del Montseny.   

Proposta adequada per l’Ajuntament de 

Tordera.  
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OPCIÓ 3: AVINGUDA DEL MONTSENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Proposta de l’associació de veïns (en segona 

opció).  

Resultaria costós i complex tallar 

l’Avinguda del Montseny que és el carrer 

principal del barri. 

Via principal del barri amb major afluència 

de cotxes. 

Ubicat a tocar de la carretera, ambient 

sorollós i amb risc.  

Situat a la part baixa del barri, sense 

pendent. 

Caldria ubicar les parades al mateix 

carrer, que s’ha de deixar lliure de cotxes. 
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7.6. Proposta de distribució de les parades  

El carrer Emili Vendrell té 59 metres de llarg i 7,80 metres d’ample (de vorera a vorera) 

en aquest tram hi cabria únicament la opció de mercat de 12 parades.  

En cas de tenir una oferta de parades superior, caldria ocupar el tram del Passatge 

Jardí a tocar amb l’Avinguda del Montseny, que fa 24 metres de llarg i 7,80 metres 

d’amplada.  

Al carrer Emili Vendrell hi 

caben  12 parades, 6 

d’alimentació d’uns 6 metres 

lineals i 6 de no alimentació 

de 4 metres lineals. 

La fondària de les parades 

pot assolir els 3,5 metres de 

fons, i encara deixarien 4.3 

metres per zones de pas per 

compradors i vianants.  

 

 

Aquestes ocupacions són viables sempre i quan no hi hagi cap vehicle aparcat en 

aquest carrer els dies de mercat, per tant cal preveure una acció informativa als veïns 

sobre la prohibició d’aparcar els dies de mercat i una acció de recollida de vehicles amb 

grua que incompleixin aquesta obligació els dies de mercat abans que comenci el 

muntatge.  

En aquesta ubicació s’integra els comerços que estan a tocar amb el carrer Barcelona 

(fruiteria, xarcuteria i comerç de Tot a 100) amb la dinamització comercial. Val a dir 

que el carrer Barcelona és un carrer de màxima afluència de pas de cotxes i per tant si 
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s’ubica el mercat a tocar d’aquesta zona es faria visible per les persones i cotxes que 

passin pel carrer Barcelona. 

Es confirma també  que aquest mercat en aquesta ubicació no tindria capacitat per 

créixer, i que en el seu cas caldria ocupar amb parades el primer tram del Passatge 

Jardí, a tocar amb l’Avinguda del Montseny.  

 

Esquema d’ubicació de les parades al carrer Emili Vendrell 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.7. Requeriments d’infraestructura i serveis  

Les principals necessitats d’infraestructura de gestió municipal per la realització del 

mercat ambulant del barri de Sant Pere són: 

SERVEIS MUNICIPALS DE GESTIÓ  

- Senyalització de prohibició d’aparcar en els dies i durant les hores de 

celebració del mercat.  

Parada Bus 

 

Zona 
equipament 

persona  

Zona 
equipament 

llar  

Zona 
alimentació   

Carrer Emili 
Vendrell 
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- Servei de grua per enretirar cotxes que no respectin la prohibició 

d’aparcament.  

- Tallament del carrer on es celebrarà el mercat ambulant.  

- Senyalització a terra de les ubicacions de les parades.  

- Neteja municipal dels carrers abans del muntatge del mercat i un cop aquests 

finalitzi. 

- Facilitar aparcament pels vehicles dels paradistes 

- Senyalització/comunicació  de celebració del mercat en aquell indrets els 

dijous al matí. 

 

SERVEIS MUNICIPALS DE CONTROL  

- Servei municipal de control durant l’assentament de les parades en el 

muntatge del mercat (per garantir que es col·loquen al lloc que els correspon). 

- Supervisió de les parades per garantir que compleixen les seves obligacions de 

pagament de taxes, productes permesos, neteja, etc. 

- Vigilància, i seguretat durant la prestació del servei del mercat. 

 

SERVEIS DE COMUNICACIÓ I DINAMITZACIÓ  

- Col·locació de panells informatius els dies de mercat als emplaçaments 

següents:  

o Entrada de l’escola CEIP La Roureda. 

o Aparcament habilitat pels pares de l’escola La Roureda.  

o Cruïlla de l’Avinguda del Montseny amb carrer d’Ausiàs March (a tocar 

de l’entrada del parc de Sant Pere que dona a la carretera).  
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o Informació de l’existència del mercat a les Parades de bus públic de 

Tordera Centre i a les parades de les urbanitzacions i del barri de Sant 

Pere. El dia de mercat les persones majors o en atur residents a 

Tordera poden tenir bitllets de bus gratis al matí per anar al barri de 

Sant Pere.  

- Senyalització de zona preferent d’aparcament pel mercat ambulant a 

l’Avinguda del Montseny i carrer Barcelona (2 senyals una  cada extrem de 

carrer). 

 

- Promocions del comerç del barri el dia en que es celebra el mercat ambulant. A 

títol d’exemple se suggereixen dos tipus d’accions: 

o Acció 1: Botiga al carrer. Donar la possibilitat als botiguers, 

principalment els que estan ubicats a la zona del Passatge Jardí i carrer 

Emili Vendrell, on posarien una mostra de la seva botiga amb un taulell 

al carrer.  

o Acció 2: El dia de mercat de Sant Pere és dia de festa. Els dijous (el dia 

en que es celebraria el mercat) els diferents comerços del barri 

obsequien els seus clients amb una promoció exclusiva, cada botiga pot 

tenir la promoció que millor s’adapti als gustos dels seus clients o a la 

AVUI 
DIJOUS 

hi ha 
MERCAT!   

 
De 9 a 14h 

 
AL 

PASSATGE 
JARDÍ (al 

costat de la 

parada del bus) 
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naturalesa del seu producte (descompte directe, regal en producte, 

descompte per properes compres, etc.)  

- Accions relacionals amb el CEIP La Roureda. La presència del CEIP La Roureda 

al barri és un fet aprofitable i que pot ser molt positiu pel mercat ambulant. Cal 

que el mercat s’apropi a l’escola, mitjançant accions del tipus següent: 

o Visites organitzades dels escolars al mercat amb l’objectiu de conèixer 

les fruites i verdures pròpies de cada temporada i amb l’objectiu també 

d’ajudar a difondre hàbits alimentaris saludables entre els nens i nenes 

de l’escola gràcies a millorar el seu coneixement de les fruites i verdures 

que tenen al seu abast.  

o Accions de comunicació a l’entrada de l’escola per difondre el mercat 

ambulant entre les mares i pares que porten els nens, mitjançant la 

col·locació de cartells informatius al plafó que té l’escola al carrer.  
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8. VIABILITAT DEL MVNS DES DE LA PERSPECTIVA DE L’AJUNTAMENT DE 

TORDERA 

8.1. Proposta de sistema de gestió  

El mercat de venda no sedentària hauria de ser gestionat per l’oficina del mercat de 

Tordera. Cal aprofitar tot el coneixement que té l’Ajuntament de Tordera no només 

per portar a terme de forma exitosa aquest mercat sinó per reduir al màxim les 

despeses aprofitant els recursos i personal que ja treballa en el mercat del diumenge.  

Les tasques administratives i el responsable de control del mercat del barri de Sant 

Pere hauria de formar part de l’estructura actual de control i gestió del mercat del 

diumenge. Pel que amb la mateixa estructura que es té actualment es podria iniciar el 

mercat ambulant sense necessitat d’incrementar recursos per la  gestió. 

El mercat ambulant de Sant Pere ha de disposar d’un reglament específic, que 

compleixi la Directiva de Serveis. Pot servir de referència el document ad hoc generat 

per la Diputació de Barcelona i que compleixi les normatives fixades per la Unió 

Europea en matèria reglament tipus pels mercats de venda no sedentària.  

Aquest nou reglament entenem que ha de posar èmfasi en diferents aspectes com 

són: 

- La ubicació prioritària del mercat al carrer Emili Vendrell i les ubicacions 

alternatives en cas de creixement en el carrer Passatge Jardí.  

- Els criteris de selecció dels paradistes per tal de garantir el mix d’oferta 

predefinit, tant pel que fa als marxants inicials com els possibles que haurien de 

substituir alguna baixa.  

- En les obligacions dels paradistes caldrà especificar la seva obligatorietat de 

mantenir net el seu espai de venda i la via pública que ocupi la seva parada, 

especialment un cop desmuntat el mercat, per tal de poder accedir a 
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l’exempció de pagament de la taxa d’escombraries. Aquesta tasca de neteja 

hauria de fer-se sota criteris de reciclatge i sostenibilitat, tant per part dels 

marxants com per part de les possibles brigades de l’Ajuntament de Tordera 

que hi treballin.   

8.2. Estimació dels costos 

Les partides de serveis que són necessàries per la celebració del mercat ambulant 

serien la neteja, la seguretat (amb el servei de policia municipal), la gestió 

administrativa i la comunicació i promoció del mercat. Cada partida inclou diverses 

tasques que es detallen a continuació.  

Sobre la base del volum de feina que es generaria i prenent com a referència els costos 

del mercat del diumenge (mercat de 297 parades) s’ha fet una estimació dels costos 

anuals directes.  

- Neteja  

o 1 persona que faci tasques de neteja prèvia (neteja de la zona dels 

contenidors) i posterior a la celebració del mercat.  

o Caldria optimitzar el servei de neteja del barri habitual per reforçar la neteja 

dels carrers on s’ubicaria el mercat per tal d’ajustar al màxim les despeses 

addicionals generades per aquesta partida. En cas que aquest servei es 

cobrís amb els serveis de neteja habituals del barri es reduiria la despesa 

imputada. 

o COST ANUAL, per 12 parades: 2.467€ personal de neteja i bosses 

d’escombraries (cost proporcional en relació al cost de la neteja el 

diumenge).  
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- Seguretat  

o Vigilància policial que patrulli pel mateix barri, durant la celebració del 

mercat (de forma intermitent) amb presència més permanent durant el 

muntatge, inici del mercat i desmuntatge.  

o El barri té un policia de barri de 8 a 15 hores cada dia, que podria incloure 

dintre de les seves funcions del dijous la gestió de vigilància i seguretat del 

mercat ambulant.  

o La despesa ja existeix actualment, només cal redefinir les seves tasques del 

dijous al matí. 

o COST ANUAL IMPUTAT: 3.000€.  

- Gestió  

o Responsable de l’assentament de parades, amb control del muntatge, 

revisió de taxes del marxants i supervisió durant el desmuntatge. 

o Aquesta partida ha d’incloure les despeses administratives que es generen 

de la gestió municipal del mercat ambulant. 

o Entenem que caldria incorporar la gestió d’aquest mercat a l’estructura 

organitzativa actual de gestió de mercats de l’Ajuntament de Tordera, pel 

que aquest cost forma part del pressupost actual de l’Ajuntament i per tant 

no és un cost afegit.  

o COST ANUAL:  1.619€ d’increment de cost de la gestió del responsable 

dels mercats de Tordera (cost proporcional en relació a les despeses del 

responsable de gestió del mercat del diumenge).  
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- Comunicació 

o Disseny i producció de senyals informatius (4-5 senyals). Entenem que el 

servei de disseny es faria internament a l’Ajuntament i que la producció es 

faria amb proveïdors habituals de l’ajuntament que ofereixin condicions 

avantatjoses.  

o Dintre d’aquesta partida també s’han de contemplar les despeses 

generades per les accions de difusió i dinamització del mercat ambulant des 

de la regidoria de via pública. Especialment les despeses en comunicació 

son superior en el primer any ja que la posada en marxa del mercat i la 

pressió comunicacional que s’hauria de fer en els primers quatre mesos  

impliquen una despesa major. Aquesta partida el segon any es reduiria al 

50%.  

o COST ÚNIC de disseny i producció dels panells informatius i de 

senyalització: 900€.  

o COST DINAMITZACIÓ: en funció de la disponibilitat pressupostària de l’àrea 

de promoció de la vila.  

8.3. Taxes  

En el mercat de venda no sedentària del barri de Sant Pere s’agafen com a referència 

les taxes del mercat de Tordera del diumenge, però també es tenen en compte les 

taxes que tenen altres mercats dels dijous de la comarca. De l’anàlisi efectuada en 

resulta que les taxes dels mercats ambulants de l’entorn s’ubiquen en una forquilla 

d’entre 1,10€ i 1,40€. Es considera que les taxes tot i que potser no són element 

decisor per escollir un mercat o altre tampoc hauria d’actuar com a fre pels paradistes, 

pel que es recomana una taxa de 1,20€ per metre lineal, una taxa coherent amb la 

mitjana de la comarca i per sota de les taxes del mercat del diumenge de Tordera. 
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També es considera rellevant, inicialment no cobrar taxa d’escombraries, sempre i 

quan els paradistes acceptin recollir de forma selectiva les deixalles generades per la 

seva activitat. Aquesta neteja es complementaria amb el servei de neteja del barri que 

es reforçaria en la zona d’ubicació del mercat.  

Les taxes del mercat del barri de Sant Pere que es proposen són aquestes:  

o Taxa per metre lineal 1,2€  

o 62,40€ taxa anual per metre lineal 

o Sense aplicar cap taxa d’escombraries 

o En aquest mercat tampoc no s’aplicaria la taxa de promoció que entra 

en vigor al gener de 2011 als marxants del mercat del diumenge.  

No obstant aquesta proposta, en la seva determinació definitiva per part de 

l’ajuntament caldrà que tingui present allò que determinen els articles 24 i 25 de Llei 

39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, quant a regles que cal contemplar i quant 

als informes tècnico-econòmics necessaris, respectivament. 

Tanmateix, d’acord amb les taxes que nosaltres hem apuntat, els ingressos que 

generaria el mercat de venda no sedentari del barri de Sant Pere s’han de desglossar 

segons si hi ha 12 o 15 parades. Els quadres següents es mostren els ingressos 

obtinguts per taxes de mercat i taxes d’escombraries segons la distribució de parades 

d’alimentació i no alimentació en cada escenari.  
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Ingressos del mercat de Sant Pere 

En el cas de tractar-se d’un mercat de 12 parades amb una distribució de 50% de les 

parades d’alimentació i el restant 50% de no alimentari els ingressos per recaptació de 

taxes de llicència pujarien a 3.744€ anuals.   

MERCAT SANT PERE 12 PARADES 15 PARADES 

TAXA METRE LINEAL (ANUAL, 52 
dies de mercat) 62,4 62,4 

M LINEALS 60 74 

TAXES 3.744,00 € 4.617,60 € 

TOTAL 3.744,00 € 4.617,60 € 

 

En el cas del mercat de 15 parades, amb 7 parades d’alimentació i 8 de no 

alimentació, els ingressos per taxes de serien de 4.617,60€ anuals.  

En cas de sumar les taxes d’escombraries cal sumar 840€ per un mercat de 12 

parades i 1.040€ en un mercat de 15 parades (aplicant la mateixa  taxa que a les 

parades del mercat del diumenge, 20€ l’any per parades d’alimentació i 10€ l’any per 

parades de no alimentació). Tot i que com s’ha apuntat anteriorment no es recomana 

l’aplicació de taxes d’escombraries per tal de configurar una oferta atractiva i 

competitiva que atragui marxants suficients i implicats per tirar endavant el projecte.  

8.4. Balanç d’ingressos i depeses que comportaria el mercat  

Es presenta el quadre resum d’ingressos i despeses del mercat ambulant del barri de 

Sant Pere. Aquestes xifres varien segons el nombre de parades, un mercat de 12 

parades com a mida idònia tant per mix d’oferta com possibilitats d’ubicació i un 

escenari de mercat de 15 parades entenent aquesta com a dimensió màxima 

recomanada.  

S’han diferenciat tres tipus de despeses, les “Despeses directes”, que fan referència a 

aquells conceptes que cal contemplar en el proper pressupost municipal per tal de 
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posar en marxa el mercat ambulant del barri de sant Pere. Són despeses relacionades 

amb l’administració, bosses de neteja i costos de promoció.  

D’altra banda s’estableix el grup que anomenem “Despeses indirectes ja 

contemplades en el pressupost municipal”, són serveis necessaris pel funcionament 

del mercat però que ja es presten a nivell general (per exemple l’estructura de gestió 

del mercat de diumenge que assumiria les tasques de gestió del mercat ambulant de 

Sant Pere tal i com s’ha detallat en el punt 7.2.) o específicament al barri (com el servei 

de policia de barri i la brigada de neteja) i per tant no suposen cap nou cost directe 

aplicable al mercat ambulant de Sant Pere dintre del pressupost municipal. Tot i això, 

s’han quantificat en el present projecte per tal de donar el màxim rigor a l’estudi.  

Per últim hi ha un tercer grup, que són les “Despeses de promoció inicial“ que 

únicament s’aplicaran el primer any. Són despeses de cost únic com la producció de 

senyals informatius i la dinamització inicial per posar en marxa el mercat. Aquests 

conceptes no seran necessaris en el pressupost dels anys següents immediats.  

 Quadre d’ingressos i despeses del mercat ambulant de Sant Pere.  

 CONCEPTES 12 PARADES 15 PARADES OBSERVACIONS 

INGRESSOS 
INGRESSOS TAXES 3.744,00 € 4.617,60 €   

TOTAL INGRESSOS 3.744,00 € 4.617,60 €   

    

DESPESES DIRECTES 

ADMINISTRACIÓ 121,00 € 152,00 €   

BOSSES NETEJA 283,00 € 354,00 €   

PROMOCIÓ 500,00 € 500,00 €   

TOTAL DESPESES DIRECTES 904,00 € 1.006,00 €   

DIFERÈNCIA    2.840,00 € 3.611,60 €   

          

DESPESES INDIRECTES JA 
CONTEMPLATS  

AL PRESSUPOST MUNICIPAL 

RESPONSABLE MERCAT 1.295,00 € 1.619,00 € 

Servei existent  

pel mercat de diumenge 

POLICIA 3.000,00 € 3.000,00 € Servei ja existent al barri 

ENCARREGATS NETEJA 1.691,00 € 2.114,00 € Servei ja existent al barri 

TOTAL  5.986,00 € 6.733,00 €   

          

DESPESES DE PROMOCIÓ  
INICIAL  

SENYALITZACIÓ  900,00 € 900,00 € 
Cost únic, al pressupost de 

l'any 1 

DINAMITZACIÓ INICIAL 500,00 € 500,00 € 

TOTAL  1.400,00 € 1.400,00 €   
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El diferencial entre ingressos per taxes i les despeses directes del mercat suposa un 

superàvit de 2.840€ en el cas del mercat de 12 parades i de 3.611,60€ amb un mercat 

de 15 parades.  

El primer any cal afegir una despesa addicional de 1.400€ per la dinamització inicial i la 

senyalització. Aquesta quantitat restada del superàvit general dona com a resultat un 

superàvit de 1.440€ en el cas de 12 parades i de 2.211,6€ en el cas del mercat de 15 

parades.  

La quantificació dels serveis amb cost indirecte -ja contemplat en el pressupost 

municipal- dona com a resultat un cost de 5.986€ (en un mercat de 12 parades) i de 

6.733€ en un mercat de 15 parades. Aquestes quantitats tot i ser xifres elevades, són 

despeses que actualment ja estan presents en el pressupost de l’Ajuntament de 

Tordera i per tant es poden no imputar com a cost addicional al mercat ambulant del 

barri de Sant Pere.  
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9. PLA DE PREPARACIÓ PRÈVIA AL LLANÇAMENT DEL MERCAT AMBULANT  

El mercat ambulant del barri de Sant Pere si es fa ha de posar-se en marxa de 

forma complerta, amb tots els elements que planteja el projecte en marxa i 

sobretot de cara a garantir una continuïtat ha de ser moderadament exitós des 

d’un inici. 

La presència continuada dels marxants dependrà dels resultats que obtinguin 

durant les tres o quatre primeres setmanes de mercat, per tant l’evolució del 

mercat ambulant en aquest període és crítica.  

Identifiquem dos factors d’èxit clau:  

 ajustar el mix d’oferta a la proposta del present projecte, i que  

 la tipologia de marxants respongui a les necessitats reals dels potencials 

compradors quant a preu, a varietat i a qualitat dels productes.  

Per assolir aquests factors d’èxit és clau la planificació prèvia de tots aquells 

elements de gestió, oferta, senyalització i difusió per tal que el primer dia de 

funcionament del mercat estiguin tots operatius al 100% i per tant tots els 

elements possibles estiguin alineats cap a la generació d’expectatives entre els 

veïns i potencials compradors i cap a l’èxit del mercat ambulant.  

 

Accions de gestió administrativa  

 Redacció del reglament específic del mercat i aprovació 

 Obertura del concurs, fent èmfasi en el perfil dels paradistes i el mix d’oferta 

necessari  

 Selecció de paradistes 

 Planificació de la neteja a fons dels emplaçaments del mercat ambulant 
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 Intensificació dels serveis de neteja i de seguretat en les quatres primeres 

jornades de mercat  

 Intensificar els serveis de gestió i suport de l’Ajuntament en les primers 

jornades del mercat fins que es consolidi mínimament  

 

Accions de mix d’oferta 

 Quadrar l’oferta dels paradistes amb el mix proposat al projecte quant a 

subcategories. És molt important que el mercat tingui un equilibri entre oferta 

d’equipament de la llar, de la persona i alimentació fresca.  

 

Accions de senyalització  

 Compra dels suports de senyalització 

 Disseny i producció dels missatges de senyalització 

 Col·locació de les senyals en les ubicacions predeterminades el primer dia de 

mercat.  

 

Accions de difusió  

 Preparar una promoció entre els comerciants del barri (tots els que vulguin 

participar-hi, no només els del la plaça) pels dijous. “Avui comprar a Sant Pere 

és una festa”, tots els comerços adherits tindrien un pòster per penjar als seus 

aparadors i haurien de tenir com a mínim una promoció pels clients 

(descompte de preu o regal d’obsequi per una compra mínima)  

 Planificar una visita dels escolars del CEIP La Roureda els primers dos o tres 

dijous de celebració de mercat de cara a donar a conèixer els productes de 

temporada i iniciar un acció amb les escoles de la població de bones pràctiques 
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alimentàries. Cal planificar l’acció amb l’escola i proporcionar a l’escola fitxes 

de bones pràctiques fetes per dietistes de Tordera; aquestes fitxes han de tenir 

una part d’exercicis pels nens i nenes que podran contestar un cop hagin fet la 

visita al mercat.  

 Acció “Bus gratis cap al mercat de Sant Pere”, els dijous al matí el servei de bus 

públic per gent gran, jubilats i persones en atur. El bus és gratuït per anar al 

barri de Sant Pere.  

 Comunicació sobre la propera celebració del mercat ambulant 

o Pòsters a l’entrada de l’escola- el dilluns de la primera setmana de 

mercat 

o Marquesina a les parades de bus- el dilluns de la primera setmana de 

mercat 

o Díptics informatius a l’interior de l’autobús la setmana prèvia i la 

primera setmana de celebració del mercat (aquest suport cal que 

comuniqui la promoció de bitllet de bus gratis i informació sobre el 

mercat, dia, hora i lloc de celebració)  

o Repartiment de flyers informatius a les bústies dels veïns del barri de 

Sant Pere i dels veïns de la urbanitzacions, dilluns, dimarts i dimecres.   
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10. CONCLUSIONS  

Conclusions 

 El barri de Sant Pere té 2.292 habitants, està a una distància considerable del 

centre de Tordera, on s’hi arriba forçosament amb cotxe o bé amb transport 

públic (autobús interurbà de línia regular amb pas cada hora). 

 Al barri hi ha ubicat un CEIP, amb uns 400 escolars, dels que dos terços 

provenen de les urbanitzacions properes al barri. Aquestes urbanitzacions 

concentren més de 3.000 habitants.  

 L’oferta comercial al barri és molt limitada, 17 establiments de comerç, 16 de 

serveis, 12 de construcció i 6 industrials. Dels 17 de comerç, tan sols 7 són 

d’alimentació, dos forns de pa, una xarcuteria, un supermercat, una peixateria, 

una fruiteria i un establiments de pollastres a l’ast.  

 Aquesta oferta comercial és insuficient, així ho reflecteixen les converses 

mantingudes amb els representats de l’Associació de veïns del barri, que 

manifesten que es produeix una elevada fuga de compra i una sensació de que 

les seves necessitats d’oferta alimentaria no estan cobertes, especialment en 

detriment de persones amb mobilitat reduïda, o gent sense vehicle propi i que 

per tant no té l’opció d’anar al centre o a altres poblacions a comprar.  

 El mercat de venda no sedentària es consideraria un element dinamitzador de 

l’oferta actual i un equipament que cobriria les necessitats de compra 

quotidiana dels veïns del barri i de les persones que tenen relació amb el barri 

ja sigui per motius professionals, per proximitat o bé a través de l’escola.  

 El 19% de la població del barri té més de 60 anys, aquest és un barri amb un 

nivell socioeconòmic mig-baix on la crisi està afectant molt de ple. D’altra 

banda, l’índex d’atur a la població de Tordera és del 17,6%, dos punts i mig per 

sobre de la mitjana de la comarca del Maresme. 
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 S’han realitzat 63 enquestes a veïns del barri i a pares i mares que portaven els 

infants al CEIP. Arran d’aquestes entrevistes tot i no ser suficient com per 

extreure conclusions representatives a nivell estadístic, sí que donen algunes 

informacions que coincideixen amb les opinions i percepcions recollides a 

l’Associació de veïns del barri.  

 Les principals tendències són que el 55% dels entrevistats compren el producte 

fresc als establiments del centre de Tordera, el 18% ho compren a establiments 

del barri (acostumen a ser els propis veïns del barri de Sant Pere), el 17% 

compren el fresc al mercat del diumenge de Tordera i el 10% restant van a 

altres poblacions on hi ha grans supermercats de preu baix.    

 El 84% dels entrevistats comprarien al mercat ambulant de Sant Pere, amb la 

voluntat de trobar una oferta més variada que no pas fruita i verdura. Voldrien 

trobar, per exemple, roba, equipament de la llar i per la persona.  

 Aquesta voluntat de compra està condicionada pel factor preu, que els 

entrevistats consideren que seria important  a l’hora d’anar a comprar al 

mercat ambulant.  

 Els botiguers del barri passen una situació delicada pels seus negocis i veuen el 

mercat ambulant com un possible element dinamitzador que ajudi a evitar les 

fugues de compra tan elevades que hi ha actualment. Per altra banda 

consideren que si hi hagués una oferta competidora pot ser perjudicial pels 

seus negocis. 

 

 

 

 



 
            

    
 

61 
 

11. PROPOSTES 

 Es proposa la implantació d’un mercat de venda no sedentària al barri de Sant 

Pere amb els objectius de: 

o Satisfer les necessitats d’oferta d’alimentació i productes 

d’equipaments per la llar i la persona dels habitants del barri.  

o Generar una oferta capaç d’atraure veïns de les urbanitzacions (ja 

relacionats amb el barri a través de l’escola o sense relació actual amb 

el barri) perquè hi estableixin vincles comercials i en conseqüència 

veïnals.  

o Incentivar la dinamització del comerç actual del barri amb un element 

extern que ajudi a evitar la fuga de compra.  

 Aquest ha de ser un mercat de dimensió petita, amb una oferta de productes 

adequada a les necessitats actuals compatible amb el comerç existent 

actualment al barri. 

 Cal que sigui un mercat de compra de reposició, amb un nivell de preus mig-

baix adient a les possibilitats reals de l’economia dels veïns.  

 La celebració del mercat seria els dijous (un dia de la setmana allunyat del 

diumenge quan hi ha el mercat important de Tordera i propici a fer planificació 

de compra pel cap de setmana). 

 Aquest ha de ser un mercat que operi des de les 9:00h fins les 14h (en relació a 

l’horari escolar i de cara a optimitzar la concentració de l’oferta per concentrar 

la demana). 

 El mix idoni estria format per 12 parades, 6 d’alimentació, 4 d’equipament per 

la persona i 2 d’equipament per la llar, amb la següent distribució: 

o 2-3 de fruita i verdura  
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o 1-2 de les varietats de pesca salada, olives, llegums, fruits secs 

o 1-2 d’artesania alimentaria, productes de temporada, productes locals, 

enoteca. 

o 2-3 parades de roba   

o 1 parada de calçat 

o 1 parada de complements de moda 

o 2-3 parades de ferreteria, equipament per la llar (ferreteria, tèxtil 

domèstic, bricolatge), flors i plantes. 

 No es recomana posar parades que tinguin oferta de pastisseria i xarcuteria, 

per no generar sobre-oferta amb altres comerços ubicats a la zona on podria 

estar el mercat.  

 Es proposa com a màxim un mercat de 15 parades per tal de no generar excés 

d’oferta.  

 Es proposa la ubicació del mercat al Parc de can Nadal, més concretament al 

llarg del carrer Emili Vendrell, una distribució lineal de les parades per tot el 

carrer. Amb aquesta proposta és concentra el mercat a prop de l’oferta 

comercial actual del barri amb la intenció de dinamitzar i es col·loca en un 

entorn accessible (a prop de les entrades del barri i de la parada del bus), amb 

recursos amigables (parc infantil i zona enjardinada), amb aparcament a 

l’Avinguda del Montseny i amb una mínima gestió per part de l’Ajuntament 

quant a mobilitat (únicament es talla un carrer que té poc trànsit rodat). A 

banda que s’evita la problemàtica de tenir parades a tocar dels contenidors que 

estan col·locats al Passatge Jardí a la vorera que llinda amb el parc. 

 Les dimensions de les parades en aquesta ubicació està limitada a 6 metres 

lineals les parades d’alimentació i 4 metres lineals les de no alimentació. En 

cas de posar-hi més parades o que aquestes siguin més llargues caldria ubicar 
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parades també al Passatge Jardí i per tant el mercat rodejaria el parc, el que 

també es proposa com una bona alternativa (tot i que més costosa i amb més 

condicionants de gestió de talls de carrers, retirada de vehicles aparcats i neteja 

dels contenidors del Passatge Jardí, entre d’altres) 

 La presència del mercat requereix unes tasques de gestió administrativa 

relativa a la redacció d’un reglament específic, convocatòria i supervisió pel 

concurs dels paradistes i gestió de la mobilitat i la neteja del carrer. També es 

requereix activitats de control durant l’assentament i recollida del mercat cada 

dia de celebració i per últim s’han proposat unes accions de comunicació i 

relació amb el barri que es basen en la senyalització del mercat en punts 

estratègics del barri, la generació de relació entre el mercat i l’escola i entre el 

mercat i els comerços del barri. 

 Les taxes aplicades al mercat són una mica inferiors a les que s’apliquen al 

mercat de diumenge però amb l’excepció que no es recomana aplicar taxa 

d’escombraries vinculada a la petició als paradistes de la recollida de les 

escombraries generades pels seus productes i amb l’excepció també de no 

aplicar cap taxa de promoció i dinamització.  

 Els ingressos calculats en concepte de taxes per un mercat de 12 parades 

serien de 3.744€. Tenint en compte que no s’hi ha comptabilitzat taxes 

d’escombraries, per tal d’oferir una oferta global més atractiva als marxants.   

 Les partides pressupostàries que generarien  una despesa per l’Ajuntament de 

Tordera si s’organitzés aquest mercat són:  

o Despeses directes, referents a costos que cal sumar al pressupost 

municipal per posar en marxa el mercat, despeses d’administració 

(121€) materials de neteja (283€)  pels serveis de neteja i promoció 

habitual (500€). 
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o Despeses indirectes anuals ja contemplades actualment en el 

pressupost municipal, com el cost del responsable de la gestió del 

mercat (1.295€), el servei de seguretat cobert amb el policia del barri 

que incorporaria a les seves tasques habituals dels dijous al matí la 

vigilància al mercat (3.000€), i el servei de neteja cobert amb la brigada 

habitual de neteja del barri  (1.691€). Aquests costos han estat calculats 

proporcionalment a les despeses que hi ha el mercat del diumenge.  

o Despeses de promoció inicial de cost únic, només aplicables al 

pressupost del primer any, que son la senyalització (despesa de 900€ en 

disseny i producció de senyals informatives) i una despesa de 

dinamització per la posada en marxa del mercat especialment 

concentrada en els primers quatre mesos de 500€.  

 Els costos directes per un mercat de 12 parades serien de 904€ anuals. Més 

1.400€ de promoció inicial. 

 El diferencial entre ingressos per taxes i les despeses directes del mercat 

suposa un superàvit de 2.840€ en el cas del mercat de 12 parades, que al 

primer any es reduiria fins a 1.440€ degut a les despeses de promoció inicial.  

 Les primeres 4 setmanes de celebració el nou mercat són crítiques i del seu èxit 

en dependrà la continuïtat del mercat. Per això s’ha plantejat un pla de 

preparació previ on s’apunten els aspectes més importants que cal planificar i 

que el primer dia de mercat cal que estiguin totalment operatius. Són accions 

d’àmbit de gestió administrativa, de mix d’oferta, de difusió i de 

senyalització. 

 Les claus de l’èxit del mercat del barri de sant Pere dependrà de l’adequació 

de la selecció dels paradistes (de la seva oferta i del seu nivell de preus). 

Aquest element serà un dels punts clau dintre del reglament específic que cal 

redactar pel mercat del barri de Sant Pere d’acord a la Directiva de Serveis.  
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 L’altre factor clau d’èxit seran els reforços que tingui el mercat en els seus 

primers dies de celebració, és a dir desenvolupar i executar les accions de 

planificació prèvia orientades a la posada en marxa en excel·lents condicions 

del mercat.  
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ANNEXES 

Taula. Llistat d’empreses situades al barri de Sant Pere, dividides segons si es tracta 

d’activitats comercials, industrials o del sector serveis.  

Nº ACTIVITAT NOM CARRER NUMERO SECTOR 

1 BAR EL CANO ANTONIO MACHADO  1 SERVEIS 

2 ROBA DE CASA TAMOCKY AUSIAS MARCH  1-3 COMERÇ 

3 BAR DANUS AUSIAS MARCH  3 SERVEIS 

4 ALIMENTACIÓ GERMANS LLADO AUSIAS MARCH  4 INDUSTRIA 

5 DROGUERIA MIREIA AUSIAS MARCH  5-7 COMERÇ 

6 TALLER MOBIL TORDERA AUSIAS MARCH  9 COMERÇ 

7 INDUSTRIA FILCROP AUSIAS MARCH  11 INDUSTRIA 

8 CONSTRUCCIÓ INSTALACIONES SELVA MARESME AUSIAS MARCH  19 CONSTRUCCIÓ 

9 ALIMENTACIÓ POLLASTRES ANNA AUSIAS MARCH  25 COMERÇ 

10 CONSTRUCCIÓ INS BAYONA AV COSTA BRAVA 22 CONSTRUCCIÓ 

11 ALIMENTACIÓ CARNISSERIA ORIOL BARCELONA 10 COMERÇ 

12 SERVEIS AIGUA DE TORRDERA CAN NADAL 1 SERVEIS 

13 ALIMENTACIÓ FORN DE PA LLORENTE CAN NADAL 3 INDUSTRIA 

14 BAR AVI PERE CAN NADAL 5 SERVEIS 

15 COMERÇ GAMMA QUINTANA CIRCUMVAL·LACIÓ 63 COMERÇ 

16 ALIMENTACIÓ FORN MARTA EMILI VENDRELL 2 COMERÇ 

17 SERVEIS PERRQUERIA DURAN EMILI VENDRELL 2BJ SERVEIS 

18 SERVEIS ADN EMILI VENDRELL 2A SERVEIS 

19 COMERÇ FARMACIA NAVARRO EMILI VENDRELL 6 COMERÇ 

20 ALIMENTACIÓ FRUITA I VERDURA EMILI VENDRELL 18 COMERÇ 

21 COMERÇ DE TOT UNA MICA EMILI VENDRELL 20 COMERÇ 

22 SERVEIS FLETTMONT ENRIC GRANADOS  22 SERVEIS 

23 CONSTRUCCIÓ EDU QUIN ENRIC GRANADOS  33 CONSTRUCCIÓ 

24 CONSTRUCCIÓ FORTO CONSTRUCCIONES GARCIA LORCA 3 CONSTRUCCIÓ 

25 SERVEIS AMFIVIA OUTDOOR EVENTS GOYA 5 SERVEIS 

26 SERVEIS AITI GOYA 5 SERVEIS 

27 INDUSTRIA FUSTERIA J CARLOS GOYA 14 INDUSTRIA 

28 COMERÇ LLIBRERIA PERENNE JACINT VERDAGUER 18 COMERÇ 

29 CONSTRUCCIÓ INVERSIONS PERE FONTS JOAN XXIII 1 CONSTRUCCIÓ 

30 CONSTRUCCIÓ SERVILLAR MASCOLL MENENDEZ PIDAL 6 CONSTRUCCIÓ 

31 CONSTRUCCIÓ CONSTRUCCIONS F SALLARICHS MENENDEZ PIDAL 37 CONSTRUCCIÓ 

32 SERVEIS FINQUES TORDERA MIGUEL HERNANDEZ 2 SERVEIS 

33 SERVEIS EDITERSO MIGUEL HERNANDEZ 2 SERVEIS 

34 COMERÇ TALLERS CARTRINKER MONTSENY 3-5 COMERÇ 

35 SERVEIS BARBACOA NADAL MONTSENY 7 SERVEIS 

36 ALIMENTACIÓ SAIRTEA ALIMENTACIÓ MONTSENY 12 COMERÇ 

37 COMERÇ EL RODET MONTSENY 19 COMERÇ 

38 CONSTRUCCIÓ PM SERVEIS DEL MARESME MONTSENY 19 CONSTRUCCIÓ 

39 BANC LA CAIXA MONTSENY 23 SERVEIS 

40 COMERÇ MC RACING EQUIPMENT MONTSENY 23 COMERÇ 

41 CONSTRUCCIÓ GASQUET RIERA NADAL 16 CONSTRUCCIÓ 
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42 SERVEIS SALON DE BELLEZA BEATRIZ ORTEGA Y GASSET 4 SERVEIS 

43 CONSTRUCCIÓ PINTURES GERMANS GARCIA PABLO GARNICA 6 CONSTRUCCIÓ 

44 CONSTRUCCIÓ ESMERALDA TRANING PABLO GARNICA 14 CONSTRUCCIÓ 

45 CONSTRUCCIÓ NOU BARRIS I CASAS PABLO GARNICA 14 CONSTRUCCIÓ 

46 SERVEIS MANTENIMENT I NETEGES PABLO GARNICA 27 SERVEIS 

47 ALIMENTACIÓ FLECA MONTSERRAT PASSATGE JARDÍ 2 COMERÇ 

48 ALIMENTACIÓ PEIXATERIA GARCIA PASSATGE JARDÍ 2 COMERÇ 

49 INDUSTRIA REPARACIONES ARJONA PASSATGE JARDÍ 2 INDUSTRIA 

50 INDUSTRIA CAÑIZOS BLANCH PLAÇA DE SANT PERE 71 INDUSTRIA 

51 SERVEIS LOCUTORI SANT PERE RAMON Y CAJAL 3 SERVEIS 
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Taula Llistat de mercats ambulants de la comarca del Maresme, segons població, 

nombre de parades, dia de celebració del mercat. S’identifiquen els mercats ubicats a 

municipis de l’Alt Maresme.  

 
COMARCA POBLACIÓ DIA DE MERCAT NOMBRE DE PARADES 

MARESME ALELLA Divendres 10 

ALT MARESME ARENYS DE MAR Dissabte 190 

ALT MARESME ARENYS DE MUNT Dilluns 30 

MARESME ARGENTONA Divendres 14 

MARESME CABRERA DE MAR Dimarts 5 

MARESME CABRILS Dimarts 3 

MARESME CALDES D'ESTRAC Divendres 40 

ALT MARESME CALELLA Dissabte 72 

ALT MARESME CANET DE MAR Dimecres 49 

MARESME DOSRIUS Diumenge 30 

ALT MARESME MALGRAT DE MAR Dijous 133 

MARESME EL MASNOU Dimarts 62 

MARESME MATARÓ Dill-Dim-Dmc-Dj-Div-Diss 517 

MARESME MONTGAT Dimecres 10 

ALT MARESME PALAFOLLS Dissabte 10 

ALT MARESME PINEDA Dmc-Div 370 

MARESME PREMIÀ DE DALT Dimarts 37 

MARESME PREMIÀ DE MAR Dijous 150 

MARESME SANT ANDREU DE LLAVANERES Divendres 28 

ALT MARESME SANT POL DE MAR Dijous 10 

MARESME SANT VICENÇ DE MONTALT Dijous 3 

ALT MARESME SANTA SUSANNA Dimarts 150 

MARESME TEIÀ Dilluns 8 

MARESME TIANA Dimarts 4 

ALT MARESME TORDERA Diumenge 250 

MARESME VILASSAR DE DALT Dimecres 25 

MARESME VILASSAR DE MAR Dijous 75 

 
 

 



 
            

    
 

69 
 

Taula. Explotació de les enquestes realitzades a pares i mares del CEIP La Roureda.  

LLOC DE 

L'ENQUESTA
BARRI DE RESIDÈNCIA

Nº DE 

PERSONES A 

LA LLAR

LLOC DE COMPRA DEL 

FRESC

COMPRARIA 

AL MERCAT 

AMBULANT

TIPUS DE PRODUCTES QUE 

VOLDRIA TROBAR

Escola Sant Pere 4 Botigues de Blanes No, més còmode BlanesFruita i verdura de qualitat

Escola Sant Pere 6 Botigues de Tordera Si Productes locals de qualitat

Escola Nucli de Tordera 2 Mercadona de Blanes Potser si Una mica de tot

Escola Municipi de Tona 2 Mercat de Tona Potser si Productes locals de qualitat

Escola Sant Pere 4 Botigues de Tordera Potser si Una mica de tot

Escola Sant Pere 3 Botigues de Sant Pere Potser si Una mica de tot i productes ecològics

Escola El Mas Móra (urbanització) 4 Botigues de Tordera Si Una mica de tot

Escola Nucli de Tordera 3 Mercat de Tordera Si Fruita i verdura

Escola Nucli de Tordera 4 Mercadona de Blanes No, més còmode horaris BlanesFruita i verdura

Escola Tordera Parc (urbanització) 4 Botigues de Tordera Si Productes locals de qualitat

Escola El Mas Móra (urbanització) 4 Botigues de Tordera Si Una mica de tot, depèn dels preus

Escola Sant Pere 3 Botigues de Tordera Potser si Una mica de tot, depèn dels preus

Escola Sant Pere 5 Supermercat Tordera Si Una mica de tot

Escola Àgora Parc (urbanització) 3 Botigues de Tordera Si Fruita i verdura

Escola Sant Pere 5 Botigues de Tordera Potser si Una mica de tot

Escola Sant Pere 3 Botigues de Tordera Si Una mica de tot, depèn dels preus

Escola Sant Pere 4 Mercat de Tordera No Res

Escola Tordera Parc (urbanització) 8 Mercadona de Blanes No, més còmode horaris BlanesProductes locals

Escola Tordera Parc (urbanització) 4 Mercadona de Blanes Si Una mica de tot

Escola Sant Pere 4 Mercat de Tordera Si Una mica de tot

Escola El Mas Móra (urbanització) 3 Botigues de Tordera Si Una mica de tot

Escola Terra Brava (urbanització) 7 Supermercat Tordera Si Una mica de tot

Escola Àgora Parc (urbanització) 5 Mercat de Tordera No, més còmode mercat TorderaFruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 3 Botigues de Sant Pere Si Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Mercat de Tordera Si Una mica de tot

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Botigues de Sant Pere Si Una mica de tot, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 3 Mercat de Tordera Si Una mica de tot

Carrers Sant Pere Sant Pere 5 Supermercat Sant Pere Si Una mica de tot

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Botigues de Sant Pere No Res

Carrers Sant Pere Sant Pere 3 Mercat de Tordera No Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 4 Botigues de Sant Pere Si Una mica de tot

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Botigues de Tordera Si Una mica de tot, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 5 Botigues de Tordera Si Una mica de tot, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 3 Supermercat de Tordera Si Fruita i verdura, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 1 Supermercat Sant Pere Si Una mica de tot, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Supermercat de Tordera Potser si Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Mercat de Tordera Si Una mica de tot, productes de qualitat

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Supermercat de Tordera Si Fruita i verdura, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 3 Supermercat de Tordera Si Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 3 Botigues de Tordera Si Una mica de tot, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Mercat de Tordera Si Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 4 Botigues de Sant Pere Si Una mica de tot

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Botigues de Tordera No Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Botigues de Sant Pere Si Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 4 Botigues de Sant Pere Si Fruita i verdura

Carrers Sant Pere Sant Pere 4 Supermercat de Tordera Si Una mica de tot, depèn dels preus

Carrers Sant Pere Sant Pere 2 Botigues de Tordera No Res

Escola Sant Pere 6 Botigues de Blanes Si Productes locals de qualitat

Escola El Mas Móra (urbanització) 4 Pagesos de Blanes li duen a casaSi Productes locals de qualitat

Escola Nucli de Tordera 4 Sindicat de Tordera Si Productes ecològics i no envasats

Escola Nucli de Tordera 4 Botigues de Tordera Si Una mica de tot

Escola Niàgara Parc (urbanització) 4 Botigues de Tordera Si Una mica de tot

Escola Nucli de Tordera 4 Botigues de Tordera Potser si Una mica de tot, de qualitat

Escola Sant Pere 3 Botigues de Sant Pere Si Una mica de tot

Escola Tordera Parc (urbanització) 4 Botigues de Tordera Si Fruita i verdura, depèn dels preus

Escola Terra Brava (urbanització) 4 Supermercat de Tordera Si Fruita i verdura, depèn dels preus

Escola Terra Brava (urbanització) 4 Botigues de Tordera Si Fruita i verdura, depèn dels preus

Escola Terra Brava (urbanització) 3 Supermercat de Tordera Potser si Una mica de tot, depèn dels preus

Escola Nucli de Tordera 3 Botigues de Tordera No, més còmode TorderaRes

Escola Sant Pere 4 Botigues de Tordera Si Fruita i verdura de qualitat

Escola Sant Pere 7 Supermercat de Tordera Si Fruita i verdura, depèn dels preus

Escola Sant Pere 4 Mercat de Tordera Si Fruita i verdura, depèn dels preus

Escola Sant Pere 4 Botigues de Tordera Si Fruita i verdura  


