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1. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA

ICOMERÇ és un programa adreçat a tots els municipis de les Illes Balears amb la missió de fomentar actuacions  que permetin 
impulsar, dinamitzar i millorar la competitivitat dels comerços.

Apostam per fomentar un model comercial de proximitat, professional, amb diversitat d’oferta, plural, dinàmic, innovador i 
responsable. Aquest programa és l’inici per ajudar a definir les polítiques i accions que s’han de dur a terme des de les diferents 
administracions, organismes i agents del món del comerç per tal d’afavorir el model comercial. 

El Pla de millora comercial és un instrument en evolució i revisió constant que s’actualitza segons les necessitats de cada 
moment. L’horitzó temporal d’aplicació del pla és de diversos anys, ja que moltes de les propostes tenen vocació de continuïtat 
en el temps.

Configurar un espai de relació i cooperació entre els agents involucrats en el desenvolupament comercial del municipi: 
ajuntament, associacions locals de comerç, agents socials i econòmics, consumidors, etc.

Identificar les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats que presenta l’activitat comercial del municipi. 
És bàsic conèixer les necessitats del comerç per ajudar-lo a ser més competitiu.

Fomentar la cooperació entre comerciants. 

Impulsar la millora de comerços i mercats a través de la formació i de l’assessorament.

Dinamitzar l’activitat comercial.  

OBJECTIUS:
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FASES DEL PROGRAMA

El programa es realitza amb una metodologia que consta de 
diferents fases i que implica uns compromisos de participació 
per part de l’ajuntament i dels comerciants.

La primera és la fase d’informació i consta de:

- Visites a la zona comercial del municipi
- Reunions amb l’equip de govern
- Jornada d’anàlisi (DAFO+mapa mental) 
 amb els comerciants
- Qüestionaris als comerciants 
- Estudi dels hàbits de consum dels residents del municipi

(opcional).

La segona fase és la de preparació i presentació de propostes 
d’actuació, i la darrera fase és la de desenvolupament i 
d’execució de les propostes.
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2. DELIMITACIÓ DE 
LA ZONA D’ACTUACIÓ
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 2. DELIMITACIÓ DE LA ZONA D’ACTUACIÓ

Des de l’equip de govern de l’Ajuntament es 
proposa el Pont d’Inca (Sa Cabana) com a 
zona d’actuació, concretament l’avinguda 
Antoni Maura i el carrer Cabana, que és on es 
concentra la major part del comerç.

La formació d’aquest nucli urbà està lligat als 
magatzems i hostals que s’hi ubicaren per la 
seva situació en el camí d’Inca i a molt poca 
distància de Ciutat. Està travessat pel torrent 
de Coanegra, que s’uneix  just en el límit de 
Palma amb el torrent Gros.

El carrer Cabana i 
l’avinguda Antoni Maura 
conformen, principalment, 
l’espai comercial del Pont 
d’Inca.
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2. DELIMITACIÓ DE LA ZONA D’ACTUACIÓ





3. FASE D’INFORMACIÓ
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3. FASE D’INFORMACIÓ

La fase d’informació s’ha basada en les visites i enquestes realitzades als establiments comercials de la zona d’actuació per l’AODL 
del municipi. S’ha considerat que en aquest cas, la jornada d’anàlisi estratègica (DAFO i Mapa Mental) no era necessària ja que comptam 
amb l’opinió de la majoria dels comerços dels dos carrers objectiu de l’estudi. 

Així mateix i com a punt de partida del Pla de millora comercial, s’han mantingut diverses reunions sobre la situació del sector amb la 
regidora i els tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme.
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3.1 PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES REALITZADES ALS COMERCIANTS 
       DE LA ZONA  D’ACTUACIÓ

Per tal de conèixer la situació actual dels 
comerços de la zona d’actuació, s’han 
realitzat durant el mes d’abril de 2018 un 
total de 18 enquestes als establiments del 
carrer Cabana i l’avinguda Antoni Maura. Els 
resultats que es mostren a continuació fan 
referència al 58% del total d’establiments 
comercials existents a la zona.
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3.1 PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES REALITZADES ALS COMERCIANTS 
      DE LA ZONA  D’ACTUACIÓ

 PERFIL DEL COMERÇ ENQUESTAT

 -La meitat del comerç té una antiguitat superior als 10 anys.
 -La majoria d’enquestats (un 78%) no pertany a cap associació de comerciants.
 -Només el 28% disposa de pàgina web.
 -El 72% és present a les xarxes socials.
 -Quasi la majoria del comerç està satisfeta amb la imatge general que projecta a l’exterior i creu que les seves instal·lacions 
   i equipaments són els adequats.  
 -El 72% obre de dilluns a dissabte matí i el 78% fa jornada partida.
 -La majoria de comerços respon que  els dies de més venda són els dilluns, dimecres i divendres. Els mesos més bons són maig, 
   juny, juliol, agost i desembre.
 -El principal factor que afecta a l’evolució del seu negoci són les noves grans superfícies comercials ubicades al municipi.
 -Per al 56%, l’evolució del seu negoci en els darrers dos anys ha estat satisfactòria i el 83% creu que el volum es mantindrà 
   o augmentarà. 
 -Pel que fa a la formació, la majoria dels comerços no han demostrat interès a participar-hi. Entre els interessats en cursos, un
    22%,  les formacions més ben valorades són: comunicació en el punt de venda,  tècniques bàsiques d’aparadorisme i màrqueting
   en el comerç, a més del curs d’idiomes.
 -El 86% del client és resident al municipi.

El conjunt de dades reflecteix els diferents aspectes del sector comercial enquestat: sobre el comerç (ubicació, tipologia de comerç, 
estructura comercial, antiguitat, entorn, nombre de treballadors, horaris, etc.), nivell de cooperació, evolució del sector comercial, 
necessitats de formació, etc. Totes les dades obtingudes es recullen en un informe a part.

A mode de resum, a continuació s’expliquen alguns dels resultats obtinguts:
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3.1 PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES REALITZADES ALS COMERCIANTS 
       DE LA ZONA  D’ACTUACIÓ

ENTORN

-Més de la meitat dels comerços enquestats troben que és difícil accedir al seu establiment comercial.
-Tots els comerços del carrer Cabana i el 86% de l’avinguda Antoni Maura estan a favor de disposar de zones per a vianants.
-Una de les principals preocupacions dels comerços d’ambdós carrers és la manca d’aparcament i proposen posar un 
  altre cop l’estacionament en calçada de pagament (ORA).
-La majoria dels comerços del carrer Cabana no està satisfeta amb la imatge general de la zona comercial i demana
  millorar la neteja i el mobiliari urbà, com les papereres. En canvi, només el 29% dels comerços de l’avinguda Antoni 
  Maura està descontent.
-Una queixa comuna als dos carrers és el pàrquing del tren. Troben que està poc il·luminat i no és adequat.





4. EL COMERÇ  I EL SEU 
ENTORN
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL

El municipi de Marratxí es caracteritza per la gran extensió del seu territori, i compta amb diversos nuclis poblacionals com ara Pont 
d’Inca, Pòrtol, Marratxinet, sa Cabaneta, es Figueral i Pla de na Tesa. Com s’ha indicat abans, la zona d’actuació al Pont d’Inca és on es 
concentra la major part del comerç. Així mateix, trobam comerç a altres nuclis com el Pla de na Tesa, sa Cabaneta i Pòrtol.
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL

El comerç de proximitat dels municipis és una font de riquesa i generació d’activitat, un dels sectors més importants que contribueix 
a activar l’economia. S’ha de destacar també el paper vertebrador i de cohesió que incentiva la vida i les relacions al municipi. Això 
implica que el comerç adopti formats que s’integrin dins l’entorn urbà i que aquest sigui acollidor, atractiu i que faci més amable la 
compra. 

Des de la regidoria de comerç de l’Ajuntament, a través de l’AODL, s’ha fet un registre dels negocis ubicats als dos eixos comercials de 
la zona, amb un total de 102 establiments. La tipologia del comerç és variada i cobreix quasi tots els sectors d’aquesta activitat.
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL // TIPUS DE NEGOCI: AVINGUDA ANTONI MAURA

Després del carrer Aragó, passant el 
pont del Torrent Gros, entram dins 
del terme municipal de Marratxí, al 
Pont d’Inca. Hi trobam l’avinguda 
Antoni Maura que és un dels eixos 
comercials de la zona, format per 
sucursals bancàries, empreses, 
petits negocis, cafeteries, bars i 
comerços. Al final hi ha la rotonda, 
Son Bonet i la urbanització del Pont 
d’Inca Nou.

TIPUS DE NEGOCI Núm

BCR 7
Bar / cafeteria 3
Restaurant 4

COMERÇ 12
Administració loteria 1
Alimentació 4
Basar 1
Farmàcia 1
Floristeria 1
Herboristeria 1

SERVEIS 27
Agència de publicitat 1
Agència de viatges 1

Assesoria 2
Autoescola 2
Bancs 5
Clinica Mèdica 2
Construcció 2
Estètica 2

1Assegurances

Inmobiliària 2

Joieria 1
Telefonia 1
Roba i Confecció 1

Taller Mecànic 1
Parc oci infantil 2
Perruqueria/Barberia 4

TOTAL 46
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// AVINGUDA ANTONI MAURA
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// AVINGUDA ANTONI MAURA
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// AVINGUDA ANTONI MAURA
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// TIPUS DE NEGOCI: CARRER CABANA

TIPUS DE NEGOCI Núm

BCR 9
Bar / cafeteria 6
Restaurant 3
COMERÇ 19
Alimentació 8
Consumibles informatica 2
Cultiu urbá 1
Estanc 1
Farmàcia 1
Fotografía 1

SERVEIS 28
Assegurances 1
Assesoria 1

Bancs 3
Centre de Nutrició 1
Clinica Mèdica 3
Clinica Veterinària 1
Construcció 1
Eficiéncia energética 1

1Autoescola

Estètica 3

Joieria 1
Òptica 1
Roba - Sabateries 2
Supermercat 1

Fontaneria/Climatització 2
Inmobiliária 1
Taller Mecànic 3
Neteja 1
Perruqueria/Barberia 4
Tatuatges 1
TOTAL 56

Des de la rotonda de l’autopista d’Inca 
(sortida 3 Son Macià - Sa Cabana 
- Pont d’Inca) trobam el carrer 
Cabana, un altre eix comercial de 
la zona, format per petits negocis, 
cafeteries, bars i comerços. A 
l’esquerra del carrer, hi ha menys 
negocis, ja que fins a la rotonda hi 
ha habitatges unifamiliars i la Plaça 
Bartomeu Riera, que compta amb 
varis establiments.
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// CARRER CABANA
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// CARRER CABANA
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// CARRER CABANA
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4.1 L’ESPAI COMERCIAL// CARRER CABANA
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4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // COMERCIALS 
 Mercat municipal, mercats de venda no sedentària, fires i singularitats comercials

El municipi compta amb una sèrie de mercats 
setmanals de venda no sedentària als següents 
nuclis poblacionals: 

- Pla de Na Tesa (dimarts)
- sa Cabana (dimecres) 
- Pòrtol (dijous)
- Pont d’Inca (divendres) 
- Polígon de Marratxí: Gran Mercat (diumenge)
 
Aquest mercat ha aconseguit convertir-se en tot un 
referent a l’illa, amb una mitjana de 10.000 visitants. 
Compta amb una oferta de més de 400 parades 
que ofereixen tot tipus de productes de primera i 
segona mà.
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Així mateix, a Marratxí se celebren diverses fires: una de les més reconegudes és la Fira de Fang, que reuneix una gran afluència de 
visitants cada mes de març. A més de promocionar especialment la feina dels artesans de la ceràmica del municipi, s’hi poden trobar 
ceramistes d’altres pobles de Mallorca, de la península i de l’estranger.

4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // COMERCIALS 
 Mercat municipal, mercats de venda no sedentària, fires i singularitats comercials
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La Motor Retro Marratxí acull multitud d’aficionats del món dels vehicles clàssics i antics el darrer cap de setmana de maig. S’hi 
realitzen exposicions, exhibicions i un mercadet de compra i venda, per la qual cosa s’ha convertit en una cita ineludible i reconeguda 
a nivell nacional.

La Fira de Tardor, que té lloc el primer cap de setmana de novembre, exhibeix les tradicions, els oficis antics i l’artesania del municipi.

Per primera vegada al Pont d’Inca, s’organitza la Fira d’Oportunitats el mes d’octubre a la plaça Bartomeu Riera. Es tracta d’una 
proposta dels comerciants de la zona sorgida arran de les enquestes realitzades per l’AODL del municipi a la fase d’informació del pla 
de millora comercial.

4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // COMERCIALS 
 Mercat municipal, mercats de venda no sedentària, fires i singularitats comercials
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4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // COMERCIALS 
 Mercat municipal, mercats de venda no sedentària, fires i singularitats comercials

La Fira de sa Llet d’Ametlla s’organitza un cap de setmana a mitjans de desembre. A Marratxí, quatre famílies conserven els molins per 
fabricar llet d’ametlla i mantenir viva aquesta tradició. És una fira que podria destacar-se com a tret diferencial del municipi. 
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Un altre esdeveniment destacable és sa Rua de Marratxí, festa de carnaval que se celebra una setmana abans que la Rua de Palma, 
amb una participació aproximada de 30 comparses que atrau unes 1.500 persones.

Al municipi, s’hi ubica el Mallorca Fashion Outlet (antic Festival Park), centre comercial i d’oci de referència a tota Mallorca que compta 
amb nombroses franquícies, amb productes outlet i que obre tots els dies de la setmana.

Marratxí és el segon municipi, després de Palma, amb una major concentració de grans superfícies. Per exemple, el Centre Comercial 
Alcampo (Leroy Merlin, Decathlon, entre d’altres), Bauhaus, Mercadona i Aldi.

4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // COMERCIALS 
 Mercat municipal, mercats de venda no sedentària, fires i singularitats comercials
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4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // PATRIMONIALS, HISTÒRICS I CULTURALS

Marratxí està situat al nord-est de Palma, és el primer municipi de la 
comarca del Raiguer. Compta amb aproximadament 36.000 habitants, 
repartits entre els diferents nuclis de població del municipi. A causa de 
la proximitat amb Palma i les bones comunicacions (autopista i línia del 
tren), els darrers anys ha experimentat un augment de la població, també 
degut a la proliferació de noves urbanitzacions que envolten els nuclis 
més antics del municipi.

Per altra banda, la proximitat a Palma suposa una amenaça per al petit 
comerç, ja que molts de residents que treballen a Palma compren a prop 
del seu lloc de feina o van als centres comercials propers.

El municipi compta amb un patrimoni arquitectònic destacable. 
Marratxinet és el nucli de població més antic del municipi i el que li dona 
nom a l’actual Marratxí. En aquest nucli trobam construccions civils de 
gran interès, com Can Serra o Can Vador. 

Pel que fa al patrimoni religiós, el terme municipal compta amb quatre 
esglésies destacades: Sant Marçal, que data del s. XVIII i està ubicada a 
sa Cabaneta; Sant Alonso, de finals del s. XIX i el col·legi de Santa Teresa 
en es Pont d’Inca; Sant Llàtzer, construïda a mitjans del s. XIX i ubicada 
al Pla de na Tesa i Sant Juníper en es Figueral. 
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4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // PATRIMONIALS, HISTÒRICS I CULTURALS
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En relació al patrimoni d’interès cultural, a sa Cabaneta trobam el Museu del Fang, que centra el seu interès en la ceràmica tradicional 
de Mallorca, i concretament en la ceràmica de fang de Marratxí. Des de finals dels segle XVII comença la tradició de les olles a Pòrtol, 
i són els segles XIX i XX el període de màxima expansió. Amb l’argila blanca extreta del Pou del Coll i la terra roja de les Coves de Can 
Guidet es fabricaven tots els utensilis per cuinar i conservar els aliments.

4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // PATRIMONIALS, HISTÒRICS I CULTURALS
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El municipi disposa d’un calendari de festes 
i esdeveniments locals significatiu: 

El 30 de juny és Sant Marçal, patró de 
Marratxí. Per aquest motiu, i al voltant 
d’aquest dia, se celebren les festes d’estiu 
més importants del municipi i de les primeres 
de Mallorca.

Les Beneïdes Sant Antoni és una festa 
religiosa tradicional que consisteix en la 
beneïda dels animals, normalment de 
companyia. Se celebra a la plaça de l’església 
del Pla de na Tesa.

A Pòrtol s’organitzen les festes del Carme, 
coincidint amb el dia 16 de juliol, dia de la 
Mare de Déu del Carme, amb una setmana 
plena d’actes.

4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // PATRIMONIALS, HISTÒRICS I CULTURALS
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En el passat, l’economia de Marratxí va estar marcada per l’agricultura i l’artesania del fang, que encara continua molt arrelada al 
municipi i que és un referent a tota l’illa. En destaquen els següents obradors: Olleria Can Bernardí, Can Vent, Can Madó Bet, Siurelleria 
i Gerreria Can Bernardí Nou, Espai Terra, Abelló 45 (botiga i taller separats), Cas Canonge, Siurells Ca n’Antònia, Sa Roca Lisa 24, 
Siurells Ca na Margalida, Sa Roca Llisa 26, Can Pere Coll i Teulera de Can Vich. 

4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // ECONÒMICS I TURÍSTICS
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4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // ECONÒMICS I TURÍSTICS

A més també, trobam altres sectors com la construcció, el comerç i les empreses licoreres. El teixit empresarial està representat 
per empreses importants com Carob, SA dedicada l’exportació de garrova a nivell internacional, Postres Tudurí de postres casolans, 
Bodegues Túnel (herbes i licors), Limsa - Licors Mallorquins, SA que elabora el conegut Ron Amazonas, i l’empresa Authex, amb una 
línia de productes de higiene personal.



40

4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // ECONÒMICS I TURÍSTICS

Pel que fa al comerç tradicional, podríem destacar Mian, el Forn del Pla de na Tesa i Mel s’Avenc, a més de les Bodegues Suau, i Rover 
on realitzen el tradicional perfum Flor d’Ametller. Totes elles compten amb un punt de venda a les seves instal·lacions.
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4.2 ELEMENTS TRACTORS DEL MUNICIPI // ECONÒMICS I TURÍSTICS

Així mateix, hi ha diferents nuclis urbanitzats amb habitatges unifamiliars. Aquestes urbanitzacions no compten amb un teixit comercial 
destacable, per la qual cosa els seus residents es desplacen per anar a comprar. Les úniques excepcions són la urbanització de sa 
Nova Cabana, que té el nucli central comercial del Carrer Cabana, i Cas Carbonell - les Cases Noves que compta amb una petita zona 
comercial dins del mateix nucli de població.
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L’espai comercial urbà és on els habitants d’un municipi es relacionen, passegen, transiten, passen el seu temps lliure i d’oci, i on també 
compren.

Pel que fa a la imatge comercial de la zona d’actuació, l’Ajuntament ha dut a terme una intervenció urbanística que ha millorat l’espai 
públic del carrer Cabana. Una queixa dels usuaris és que amb aquesta reforma s’ha perdut espai per a l’aparcament de vehicles (encara 
que visualment hi ha espai suficient). Les voravies són amples i el paviment està en bon estat de conservació, amb un arbrat que ofereix 
ombra al vianant. 

4.3 IMATGE DEL COMERÇ I DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ
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4.3 IMATGE DEL COMERÇ I DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ

El carrer és bastant llarg i està dividit en diversos trams on s’ubiquen els comerços. En general, es tracta d’un espai amable i agradable 
que predisposa a una bona dinàmica comercial, amb edificis nous i una zona d’habitatges unifamiliars. Aproximadament a la meitat del 
carrer, hi trobam la plaça Bartomeu Riera, un espai idoni per a la realització d’activitats de dinamització comercial, com per exemple 
la Fira d’Oportunitats, entre d’altres. Al darrer tram abans d’arribar a l’avinguda Antoni Maura es conserven alguns edificis amb una 
arquitectura tradicional que recorden el passat del carrer.
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4.3 IMATGE DEL COMERÇ I DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ

El pas subterrani per als cotxes i vianants degut a les vies del tren és 
una infraestructura que no ajuda a la dinàmica comercial, ja que suposa 
un tall al carrer que impedeix un accés senzill des de l’avinguda Antoni 
Maura. Caldria estudiar alguna intervenció per tal de connectar els dos 
carrers de manera més amable i que convidàs a entrar-hi.

Pel que fa a l’avinguda Antoni Maura, no convida tant al passeig i la 
compra, ja que les voreres són estretes i el paviment no està en bon estat 
de conservació. L’avinguda pateix un trànsit intens, a part d’haver-hi 
molts vehicles aparcats que impedeixen una bona visibilitat del comerç. 
Es dona una imatge poc cuidada en general, s’haurien de restaurar les 
façanes d’alguns edificis i revisar la retolació comercial, ja que si el rètol 
està integrat en la composició de la façana es millora la percepció del 
carrer per part dels vianants. 

Pel que fa a l’accessibilitat a peu, trobam un espai ple de barreres 
arquitectòniques que dificulten l’accés, com ara voravies sense rebaixar, 
faroles que impedeixen el pas de cadires de rodes o infantils etc. Per 
pal·liar aquesta problemàtica, des de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament 
s’està redactant un estudi general de millora del carrer. 

Des de l’Àrea de Comerç comenten que una possible intervenció 
urbanística a Antoni Maura pot ser més complicada ja que és competència 
del Consell de Mallorca. Actualment, l’expedient s’ha passat a Vies i Obres 
que ho està estudiant. 
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4.3 IMATGE DEL COMERÇ I DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ
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4.3 IMATGE DEL COMERÇ I DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ

Un tret diferencial de l’avinguda Antoni Maura és l’edifici de l’antiga fabrica de Industrias Agrícolas de Mallorca, SA, més coneguda com 
sa Garrovera o sa Refinadora, que es dedicava a processar garroves per fer-ne derivats com la farina de garrofí o alcohol. Adquirit per 
l’Ajuntament, s’ha redactat un projecte per tal de rehabilitar per fases tot l’edifici i destinar l’espai per a usos culturals i administratius, 
fet que podria constituir un centre dinamitzador de l’activitat comercial al carrer. 

Les peticions del sector comercial també fan referència a la neteja, sobretot dels excrements de ca i a la manca de papereres.

Diversos aspectes comuns als dos carrers de la zona d’actuació són l’existència de locals tancats i alguns edificis deshabitats.
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En general, els comerços tenen una bona imatge interior, encara que en alguns casos es podria millorar la distribució dels productes 
en venda (marxandatge). En relació a la imatge exterior, com ja hem comentat, podem observar rètols comercials poc integrats en la 
composició arquitectònica, amb elements inadequats sobre les façanes, la qual cosa no ajuda a crear una imatge exterior elegant de 
l’establiment. Actuacions d’aquest tipus aconsegueixen que es doni una imatge poc cuidada i sense integració en l’entorn. 

Respecte a l’estacionament de vehicles a la zona d’actuació, és un tema que preocupa al sector i des de l’Ajuntament s’han pres 
mesures al respecte. 

Pel que fa a la senyalística, té per objectiu promoure l’accés i la connectivitat dels espais comercials urbans. En distingim de dos tipus: 
la que permet l’aproximació a l’espai comercial i la situada al mateix espai comercial urbà, que facilita la identificació dels establiments. 
En aquest cas, no trobam una senyalística específica per als comerços, però s’està treballant amb una per indicar la zona comercial i 
no per al comerç pròpiament dit.

4.3 IMATGE DEL COMERÇ I DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ
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A continuació, s’enumeren tota una sèrie de factors que incideixen d’una manera directa o indirecta sobre el comerç de la zona d’actuació:

Marratxí no es pot considerar com un municipi turístic pròpiament dit, encara que rep moltes visites tant de visitants locals com 
d’estrangers per la ubicació de superfícies comercials i d’oci importants al seu terme. És per aquest motiu que el turisme de compres 
representa una oportunitat pel que fa a l’economia local. A més, s’ha vist un gran potencial amb el tema de l’allotjament turístic ja que 
compten amb aproximadament unes 900 places per a lloguer vacacional. Com a conseqüència, des de l’Ajuntament es treballa en la 
creació d’una marca turística per a tot el municipi.

4.4 ALTRES FACTORS QUE INCIDEIXEN SOBRE EL SECTOR COMERCIAL
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Un altre atractiu tant turístic com cultural 
o patrimonial del municipi és la Ruta del 
Fang. Es tracta d’un itinerari senyalitzat amb 
panells informatius que difon les olleries de 
Pòrtol i sa Cabaneta, on es poden comprar 
tot tipus de peces de fang tradicionals, destí 
obligat per als amants de la ceràmica.

La unió dels comerciants és una condició 
necessària per dur a terme amb bons resultats 
qualsevol projecte de dinamització comercial 
d’una zona. Per altra banda, l’associacionisme 
té clars avantatges per al comerç, tant 
individualment com col·lectivament.

El municipi compta amb vàries associacions 
de comerciants com la del Pla de Na Tesa i 
properament la del Pont d’Inca. Així mateix, 
compten amb l’Associació d’Empresaris de 
Marratxí (polígon) i la dels Ollers. Es pretén 
muntar la primera associació turística i també 
la de restauració de Marratxí (adherida a la 
CAEB).

4.4 ALTRES FACTORS QUE INCIDEIXEN SOBRE EL SECTOR COMERCIAL
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A l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament es duen a terme diferents accions de dinamització comercial en col·laboració amb altres entitats i 
comerços, com ara el torneig de futbol 3x3, Nit de Tapes, Mercadet de Nadal, Diada infantil, Ballada de Swing, etc. L’activitat de Teatre 
de Barra ha tengut molt bona acollida a tots els nuclis. 

Pel que fa a la decoració de Nadal, s’instal·laran sis grans arbres de Nadal en els diferents nuclis de població de Marratxí amb la intenció 
que tenguin continuïtat en el temps. Des de l’Àrea de Comerç es pretén deixar l’arbre de la plaça Bartomeu Riera tot l’any i que els 
alumnes de l’Escola es Liceu s’impliquin en la seva decoració, canviant-la segons cada estació.

Finalment, s’ha de mencionar com a tret diferencial l’Aeròdrom de Son Bonet, situat entre el Pont d’Inca i es Pla de Na Tesa, que va ser 
el primer aeroport civil de Mallorca.

4.4 ALTRES FACTORS QUE INCIDEIXEN SOBRE EL SECTOR COMERCIAL
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4.4 ALTRES FACTORS QUE INCIDEIXEN SOBRE EL SECTOR COMERCIAL





5.NECESSITATS DETECTADES
   I RECOMANACIONS
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5. NECESSITATS DETECTADES I RECOMANACIONS

El pla d’acció s’ha d’estructurar en diversos àmbits o eixos d’actuació. Cada un d’ells incorpora una sèrie d’actuacions a dur a terme 
que persegueixen els mateixos objectius. En aquest cas, els àmbits venen marcats pels resultats de les enquestes i les entrevistes 
realitzades per l’AODL als comerços de la zona d’actuació així com les reflexions de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament i l’IDI.

ÀMBIT: ANÀLISI DE NECESSITATS A NIVELL COMERCIAL

Una de les mancances detectades en la majoria de municipis participants del programa icomerç és la falta d’actualització de dades 
dels comerços. Fer un nou cens de comerç i revisar-lo cada parell d’anys amb les altes i les baixes és una tasca molt important a 
desenvolupar per part dels AODL dels municipis. 

- Anàlisi de l’oferta comercial del municipi: actualment, l’Ajuntament no disposa d’un registre actualitzat dels comerços de Marratxí, 
per la qual cosa es recomana realitzar una anàlisi de l’oferta comercial del municipi. Caldria fer un cens comercial dels establiments 
oberts i tancats (locals buits o sense activitat). 

- Càlcul de l’índex de satisfacció comercial: es proposa fer un estudi sobre l’índex de satisfacció comercial, una eina que permet saber 
quin és el nivell de satisfacció dels compradors respecte el comerç d’un municipi o zona comercial. Es recomana realitzar una enquesta 
d’hàbits de compra als residents.

ÀMBIT: FOMENT DE LA COOPERACIÓ ENTRE ELS AGENTS IMPLICATS

Creació d’un grup de treball per potenciar la col·laboració entre els comerciants i reactivar l’associació, actualment sense gaire 
activitat. L’objectiu d’aquest grup és iniciar la relació entre els comerciants i l’associació amb l’objectiu de desenvolupar propostes 
conjuntes que ajudin a dinamitzar la zona. Cal plantejar un procediment d’actuació conjunta per tal que la coordinació entre tots els 
implicats sigui estable i es consolidi.
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5. NECESSITATS DETECTADES I RECOMANACIONS

ÀMBIT: FORMACIÓ I MILLORA DELS COMERÇOS/MÓN DIGITAL

-La formació resulta un aspecte clau per a la millora de la competitivitat dels comerços. El resultat de les enquestes demostra que 
l’interès dels comerciants per la formació no és massa elevat, per tant, es proposa un model de formació més participatiu i dinàmic, per 
augmentar el nivell d’assistents. A través d’assessoraments personalitzats a cada establiment participant a les sessions formatives en 
matèria de disseny comercial (aparadorisme, marxandatge visual i disseny interiors), es podran aplicar i gestionar els coneixements 
assolits. Passam de la formació a compartir experiències!

-Es plateja també la realització de càpsules formatives que tractaran diferents temàtiques d’interès, com ara la imatge corporativa i 
retolació comercial, la gestió interna del negoci, el màrqueting digital o els idiomes, entre d’altres.

La formació es podria fer extensiva a tot el municipi i donar així l’oportunitat de poder assistir a tots el comerços que hi estiguin 
interessats.

-Digitalització del comerç. Internet ha vengut per quedar-se i créixer, però no s’ha de considerar una amenaça per al petit comerç sinó 
una oportunitat. El comerç local no pot viure al marge d’aquest fet i ha de conèixer la importància i realitat de les noves tecnologies 
per poder adaptar-s’hi. Posar a l’abast dels comerços totes aquelles eines gratuïtes per digitalitzar el seu negoci: google my business, 
being places, google maps, aplicacions mòbils, etc.

-Millora de la imatge del comerç. L’IDI posa a l’abast del sector un conjunt de guies de bones pràctiques per a la millora de la imatge 
exterior i interior dels establiments de Marratxí. Es tracta de sensibilitzar el comerç sobre marxandatge visual, imatge exterior i 
retolació dels locals comercials, explicant de manera entenedora els beneficis de l’aplicació d’aquestes tècniques com a activitat que 
estimula la compra en el punt de venda.
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5. NECESSITATS DETECTADES I RECOMANACIONS

ÀMBIT: MILLORA DE L’ESPAI URBÀ

L’urbanisme comercial comprèn totes aquelles accions encaminades a millorar la imatge i l’estat d’un determinat espai comercial 
urbà, que és on els habitants es relacionen, passen el seu temps lliure i compren. A continuació, es proposen diferents actuacions per 
tal de millorar l’espai urbà que redundaran en el benefici del teixit comercial, alguna de les quals ja s’està duent a terme per part de 
l’Ajuntament:

-Millora de les places d’aparcament. A les enquestes realitzades per l’AODL es posava de manifest la petició per part d’alguns comerços 
del carrer Cabana de la necessitat de fer aparcaments amb “zona blava” (estacionament en calçada de pagament) que ja s’ha implantat 
el mes d’abril. També se sol·licita l’adequació del pàrquing del tren. 

-S’hauria d’implantar una senyalística comercial que indiqui els punts clau i els accessos a la zona comercial mitjançant la implantació 
de monòlits o altres elements on s’identifiquin els carrers comercials. 

-Revisió de la il·luminació, jardineria i mobiliari urbà. Seria convenient revisar la il·luminació d’algunes zones, així com el mobiliari, 
per exemple la manca de papereres. 
 
-Millorar la neteja i la recollida de fems dels carrers és una petició dels comerciants i un pas important per millorar la imatge comercial 
urbana. Al carrer Cabana cada tres mesos es fa neteja amb aigua, però a l’avinguda Antoni Maura no es fa aquest tipus de neteja. 

-Integració dels rètols del comerç en l’entorn urbà, ja que en alguns casos s’observen rètols comercials poc integrats en la composició 
arquitectònica dels edificis, amb elements inadequats sobre les façanes. Una acció interessant per propiciar el canvi de la zona seria 
revisar la retolació comercial i proposar una línia d’ajudes per part de l’Ajuntament que es dedicaria a la renovació de la imatge 
exterior del comerç, sobretot pel que fa als rètols, i aplicar les recomanacions de la Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior 
del locals comercials.

-Crear un pla d’ocupació de locals comercials buits. Per fomentar la implantació de noves empreses es podria crear un cens públic on 
s’identifiquin aquests locals (ubicació, superfície, preu, contacte, etc.) per facilitar la col·laboració entre l’oferta (propietaris o titulars) i 
la demanda (emprenedors i empreses del sector comerç).
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5. NECESSITATS DETECTADES I RECOMANACIONS

ÀMBIT: SENSIBILITZACIÓ DELS CONSUMIDORS CAP A LA COMPRA LOCAL

-Realització d’una campanya de sensibilització dirigida als consumidors sobre els beneficis de la compra al comerç local, a la qual 
es posin en valor els elements de proximitat. L’objectiu és potenciar la compra i conscienciar els residents del municipi o zona dels 
beneficis que representa la seva despesa en el petit comerç, així com el paper vertebrador i dinamitzador que aquest té en la vida del 
carrer. Algunes enquestes revelen que hi ha consumidors que van un pas per endavant, i donen més importància a la part humana i a 
l’experiència de compra que a la venda en línia.

-Donar a conèixer els comerços als alumnes de primer cicle d’Educació Primària per tal d’apropar els infants al teixit comercial del 
seu municipi a través d’un programa educatiu amb les escoles. Els alumnes realitzaran diferents activitats didàctiques a l’aula amb el 
professor i tendran l’oportunitat de visitar els comerços del poble, a més d’altres accions com concursos de dibuix, xerrades amb els 
comerciants, foment del comerç just i consum responsable, etc





6.PROPOSTA D’ACCIONS
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L’objectiu d’aquesta proposta formativa és que els comerciants de Marratxí puguin millorar el seu nivell de capacitació professional 
i assolir els coneixements necessaris per tal d’adequar-los a les necessitats de la demanda actual.

Es proposen els següents cursos d’especialització a partir de l’anàlisi del sector i dels resultats de les enquestes que reflecteixen 
les necessitats dels comerciants.

-L’APARADOR, LA TEVA IMATGE AL CARRER

-DISSENY COMERCIAL I MARXANDATGE VISUAL PER A LA VENDA

- MÀRQUETING AL COMERÇ, CURS DE GESTIÓ INTERNA DEL NEGOCI

-COMUNICACIÓ EN EL PUNT DE VENDA: LA IMATGE CORPORATIVA I LA RETOLACIÓ  COMERCIAL

- SENSIBILITZACIÓ I APROXIMACIÓ DEL COMERÇ AL MÓN DIGITAL. APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE VENDA EN XARXES SOCIALS

- ANGLÉS PER AL COMERÇ

-APLICACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA EN EL PETIT COMERÇ

6.1 PROPOSTES DE FORMACIÓ I MILLORA DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
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MÒDUL 
FORMATIU

L’APARADOR, LA TEVA IMATGE AL CARRER

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

FORMADOR

DURADA

COST PER AL 
MUNICIPI

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIO DEL COMERÇ
-Cursos de formació en marxandatge, il·luminació, aparadorisme, màrqueting, noves  tecnologies i xarxes 
socials, tendències de consum, etc.

Fomentar l’aprenentatge i l’actualització en matèria d’aparadors.
Actualitzar la imatge exterior per ser més competitius, cercant la diferenciació.
Fomentar la participació dels dissenyadors en el món comercial.

Valorar la importància de l’aparador com a  vehicle fonamental de comunicació entre el comerç i el client 
que permet la seva diferenciació.

Els aparadors tenen un vessant comercial i un altre d’artístic, i passen  de ser un espai simple d’exposició 
a un espai on el producte cobra vida, crida l’atenció i desperta l’interès del públic. 

Continguts del curs: Objectius i tipologies de l’aparador. Tècniques i elements de l’aparador. 
La psicologia del color, la forma i la composició. 

Borsa de col·laboradors professionals de l’IDI.

Una sessió de dues hores.

Honoraris del formador.
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MÒDUL 
FORMATIU

DISSENY COMERCIAL I MARXANDATGE VISUAL PER A LA VENDA

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

FORMADOR

DURADA

COST PER AL
MUNICIPI

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIO DEL COMERÇ
-Cursos de formació en marxandatge, il·luminació, aparadorisme, màrqueting, xarxes socials, tendències 
de consum, etc.

Formació en disseny de l’espai comercial: distribuir, ambientar i organitzar espais i productes.
Aconseguir espais creatius i innovadors que diferenciïn la marca de la seva competència i la posicionin en 
el mercat.
Crear un ambient de compra agradable per millorar l’experiència i la fidelitat del client.

Curs específic per formar el petit comerç en matèria de disseny comercial: recorreguts, parts de la tenda, 
seccions, il·luminació i col·locació del producte. 

La importància del marxandatge visual com a activitat que estimula la compra en el punt de venda: 
tècniques per presentar de forma adequada, amb la combinació d’objectes i materials, els articles que té 
a la venda un establiment. 

El curs constarà de vàries sessions formatives amb el comerços en les quals es tractaran diferents 
temàtiques. Posteriorment, es realitzarà un assessorament de cada establiment participant, durant el 
qual es farà una breu anàlisi de la seva situació en aquesta matèria. Així mateix, es resoldran dubtes i es 
posaran en pràctica els conceptes adquirits. 

Per reservar cita per a l’assessorament personalitzat és imprescindible assistir a les sessions formatives 
prèvies.

A l’inici de la formació, es lliurarà al comerços assistents la Guia de marxandatge visual i aparadorisme 
per al comerç, editada per l’IDI.

Borsa de col·laboradors professionals de l’IDI.

Tres  jornades de trenta minuts per a les sessions formatives. 
Pel que fa a les visites als comerços, s’estableix un temps aproximat de 30 minuts per efectuar l’assessoria 
els dies següents a la formació.

Honoraris del formador segons pressupost.
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FORMACIÓ MÀRQUETING AL COMERÇ.
Curs de gestió interna del negoci

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

FORMADOR

DURADA

COST PER AL
MUNICIPI

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIO DEL COMERÇ
-Cursos de formació en marxandatge, il·luminació, aparadorisme, màrqueting, xarxes socials, tendències 
de consum, etc.

Millorar i adaptar la qualitat del servei i dels productes comercialitzats.
Augmentar la freqüència de visites i la fidelitat dels clients.

Curs orientat a donar resposta a aspectes relacionats amb el màrqueting efectiu per als comerços i 
atenció al client.
 
Es tractaran els següents continguts: 

-Anàlisi del client objectiu i les necessitats dels nostres clients, productes i serveis que s’ofereixen.
-Fixació de la política de preus. 
-Polítiques de comunicació i fidelització, la competència, campanyes, promocions i publicitat. 
-Noves tecnologies per enfortir el petit comerç etc.
 
Borsa de col·laboradors professionals de l’IDI. 

Quatre sessions de dues hores cadascuna. 

Honoraris del formador segons pressupost.
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FORMACIÓ COMUNICACIÓ EN EL PUNT DE VENDA. 
La imatge corporativa i la retolació comercial

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

FORMADOR

DURADA

COST PER
AL MUNICIPI

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ
- Cursos de formació en marxandatge, il·luminació, aparadorisme, màrqueting, noves tecnologies i 
xarxes socials, tendències de consum, etc.

Diferenciació adequada del petit comerç a través del disseny.
Millorar la identificació dels comerços situats al nucli urbà.

Millorar la identitat visual del comerç: anàlisi i actualització dels elements gràfics corporatius de l’empresa 
(símbol, logotip, colors i tipografies).
 
La imatge que es reflecteix a l’exterior de la botiga (façana, rètol, displays, etc.) ha de ser la mateixa que a 
l’interior perquè és la carta de presentació del comerç (bosses, targetes, xarxes socials, web, etc.). Tot això 
repercuteix positivament en la diferenciació del comerç.

Ressaltar la importància del disseny dels rètols com a elements identificadors. Una bona integració dels 
rètols en la façana de l’edifici ajuda a crear una imatge exterior elegant del comerç, fet que incideix en la 
imatge que projecta el poble.

Dur a terme accions promocionals i de comunicació alternativa en el punt de venda.

A l’inici de la formació, es lliurarà al comerços assistents la Guia de bones pràctiques per a la imatge 
exterior dels locals  comercials, editada per l’IDI.

Borsa de col·laboradors professionals de l’IDI. 

Una sessió de dues hores.

Honoraris del formador.
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FORMACIÓ SENSIBILITZACIÓ I APROXIMACIÓ DEL COMERÇ AL MÓN DIGITAL. 
Aplicació de tècniques de venda en xarxes socials

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

FORMADOR

DURADA

COST PER
AL MUNICIPI

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ
- Cursos de formació en marxandatge, il·luminació, aparadorisme, màrqueting, noves tecnologies i xarxes 
socials, tendències de consum, etc.

Sensibilització i aproximació del comerç al món digital.
Assegurar la presencia del comerç a Internet, facilitar als clients que trobin l’establiment comercial per 
incrementar les oportunitats de venda.

Explicació de les noves tendències digitals i dels nous perfils de consumidors. Coneixement bàsic de les 
eines de màrqueting digital que ajuden el nostre comerç a guanyar visibilitat a la xarxa.

- Google my business, una plataforma gratuïta per posicionar els comerços locals a la xarxa. 
   El servei permet gestionar la informació del negoci que els clients cerquen a Internet.
- Com usar les xarxes socials des d’una perspectiva de negoci: Facebook, Twitter i Instagram. 
- Comerç electrònic: una tenda virtual a la mida del teu negoci. 
- Per a aquells comerços que després de les sessions anteriors vulguin aprofundir o tinguin   
   dubtes, es proposa la realització d’una sessió de consultoria voluntària.

Borsa de col·laboradors professionals de l’IDI.

Quatre sessions de dues hores cadascuna.

Honoraris del formador.
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FORMACIÓ ANGLÈS PER AL COMERÇ

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

FORMADOR

DURADA

COST PER
AL MUNICIPI

FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DEL COMERÇ
- Cursos de formació en marxandatge,il·luminació, aparadorisme, màrqueting, xarxes socials, tendències 
de consum, etc...

Aconseguir que els comerços de Marratxí puguin tenir una base d’anglès, per atendre clients estrangers.

Aprendre habilitats lingüístiques d’anglès per treballar en el sector del comerç i atendre als clients 
estrangers. Vocabulari bàsic per l’atenció al client i específic per al sector comercial.

La preparació dels continguts específics anirà a càrrec del  formador que impartirà el curs. L’enfocament 
ha de ser prioritàriament pràctic amb molta conversació.

A determinar. Habitualment imparteix el curs una acadèmia d’idiomes del propi municipi.

Entre 20 i 25 hores aproximadament.

Honoraris del formador segons pressupost.
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FORMACIÓ APLICACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA DEL PETIT COMERÇ

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

FORMADORA

DURADA

COST PER
AL MUNICIPI

ASSESSORAMENT EN NORMATIVA COMERCIAL
-Aplicació de la normativa comercial

Difondre la normativa relativa al comerç. 
Apropar la Direcció General de Comerç al sector.

Xerrada per donar a conèixer diverses qüestions de regulació del comerç: horaris comercials, vendes 
promocionals (rebaixes, ofertes, liquidacions, etc).

Resoldre els dubtes i les qüestions dels comerciants relatives a la normativa aprofitant la presència d’una 
inspectora de comerç de la Conselleria.

Carme Ledesma, inspectora de la Direcció General de Comerç i Empresa.

Una sessió una hora.

Honoraris del formador sense càrrec.
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Aquestes accions, d’acord amb la filosofia de continuïtat del programa, es poden desenvolupar al llarg del temps. L’Ajuntament 
ha de prioritzar i programar les accions en funció dels recursos disponibles. És important  tenir clar quan comença i acaba 
l’acció, i per on començar.

- ANÀLISI DE L’OFERTA COMERCIAL DE MARRATXÍ
                  - REALITZACIÓ D’UN CENS COMERCIAL 
                  - ENQUESTA D’HÀBITS DE CONSUM
                  - ÍNDEX SATISFACCIÓ COMERCIAL

- CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL ENTRE ELS COMERCIANTS 

- MILLORA DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ
  -  ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALÍSTICA DE LA ZONA COMERCIAL
 - ESTUDI I PROJECTE DE L’ESTACIONAMENT
 - EMBELLIMENT DELS CARRERS: IL·LUMINACIÓ, JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
               
- CAMPANYA DE FOMENT DE COMPRA EN EL COMERÇ LOCAL

- PLA D’OCUPACIÓ DE LOCALS COMERCIALS BUITS

- INTEGRACIÓ DELS RÈTOLS EN L’ENTORN URBÀ

- IMATGE DEL COMERÇ: GUIES DE BONES PRÀCTIQUES  

- PROGRAMA “COMERÇ I ESCOLA”

- MARCA COL·LECTIVA “PA D’AQUÍ, FORN I TRADICIÓ “

6.2 ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER A LA MILLORA
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FONTS I EINES 
D’INVESTIGACIÓ ANÀLISI DE L’OFERTA COMERCIAL MARRATXÍ

 
LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

EXECUCIÓ

COST PER
AL MUNICIPI

IMATGE COMERCIAL DEL MUNICIPI
- Instruments d’anàlisi del comerç del municipi

Aconseguir una imatge del teixit comercial Marratxí pel que fa la quantitat, qualitat, tipologia dels 
establiments i concentració en els carrers comercials.
Obtenir dades reals i actuals dels hàbits de compra que tenen els habitants i visitants.  
Avaluar el nivell de satisfacció dels compradors en relació al comerç del municipi.

En qualsevol procés de millora comercial d’un municipi s’ha disposar en primer lloc d’una radiografia com 
més acurada millor del sector, amb informació que reflecteixi la realitat. 

Les fonts i eines d’investigació i anàlisi comercial són: 

- CENS COMERCIAL: és una eina que analitza el comerç tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. Aquest cens 
hauria d’incloure el nom, la data en què es fa el cens, el sector comercial del qual forma part, la ubicació, 
si està obert o tancat, l’antiguitat, els horaris, la continuïtat comercial del carrer, la qualificació comercial 
i la qualificació urbanística.

- ÍNDEX DE SATISFACCIÓ COMERCIAL: eina d’anàlisi que permet calcular el grau de satisfacció dels 
compradors respecte al comerç d’un municipi o eix comercial. Es valoren diferents aspectes del comerç 
com ara els serveis de compra, l’amabilitat i accessibilitat, les promocions comercials, etc. També es 
recullen les dades socioeconòmiques dels enquestats.

- ENQUESTA D’HÀBITS DE COMPRA: aquest instrument ens permet obtenir dades referents als hàbits de 
compra dels consumidors pel que fa al lloc de compra, tipus d’establiment i productes que compra, així com 
la freqüència i motius d’aquesta

AODL de l’Ajuntament Marratxí.
 
El cost derivat de la posada en marxa del projecte.
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COOPERACIÓ CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL ENTRE ELS COMERCIANTS

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

COST PER AL 
MUNICIPI

FOMENT DE LA COOPERACIÓ COMERCIAL
- Grups de treball

Potenciar la col·laboració entre els comerciants i reactivar l’associació ACOAL.
Desenvolupar propostes d’actuació conjuntes.  

Organitzar una jornada per iniciar la cooperació entre els comerciants i l’Ajuntament per tal de formar un 
grup de treball que lideri un pla d’actuacions de dinamització propi que pugui afavorir la zona d’actuació.

La idea és formar un primer grup de treball representatiu i, després de fer una anàlisi de necessitats, 
extreure idees de possibles projectes. El resultat d’aquesta acció serà comptar amb una cartera d’idees per 
dinamitzar el teixit comercial.

Actualment, les AODL de l’Ajuntament tenen reunions amb els comerços interessats a continuar amb 
l’associació i aglutinar els carrers Antoni Maura i Cabana en una mateixa associació que seria del Pont 
d’Inca. La finalitat d’això seria tenir una veu conjunta en accions com ara l’organització de la Fira d’Estocs, 
de la Cavalcada dels Reis o la decoració nadalenca dels carrers, tal i com varen demanar a les enquestes 
realitzades.

Aquesta acció no suposa cap cost per al municipi. 
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ASSESSORAMENT MILLORA DE L’ESPAI COMERCIAL URBÀ 

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

PROPOSTES DE MILLORA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME COMERCIAL I GOVERNAMENT
- Mobiliari urbà i il·luminació de les zones comercials, senyalística, accessibilitat i zones per a vianants

Reorganitzar i dissenyar els espais públics per aconseguir uns carrers agradables per als residents i els 
visitants que fomenti la relació social i l’espai de passeig dels vianants.
La millora de l’espai comercial urbà pot afavorir l’obertura de nous comerços i millorar l’experiència de 
compra de l’usuari.

Un espai comercial urbà ben gestionat que faciliti el passeig i la compra és un dels factors clau per a una 
bona dinàmica comercial.

A continuació es descriuen breument les accions que es podrien du a terme a la zona d’actuació, algunes 
de les quals l’Ajuntament ja ha implementat.

L’avinguda Antoni Maura té un greu problema d’accessibilitat a causa de les barreres arquitectòniques, 
com ara voravies sense rebaixar, faroles enmig de les voravies que impedeixen el pas de cadires de rodes 
o carrets infantils etc. Des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament s’està redactant un estudi general de 
millora de l’avinguda.

ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALÍSTICA COMERCIAL

Objectiu
Millorar la informació que s’ofereix al visitant, fet que millora la percepció general de la zona.
Identificar la ubicació dels comerços.

Descripció
La senyalització comercial ha de facilitar el passeig i la compra, i ha de millorar la circulació dins d’un 
espai comercial urbà. La senyalització ha de permetre en primer lloc connectar i accedir als diversos eixos 
i zones comercials i en segon lloc identificar els recursos i motors comercials de l’espai urbà delimitat, com 
per exemple edificis patrimonials i establiments singulars.

- 
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Hi ha dos tipus de senyalització segons la seva ubicació: la d’aproximació i la senyalització situada al mateix 
espai comercial urbà, la qual permet identificar la zona on s’ubica el comerç.

Implantar una senyalística comercial que indiqui els punts clau i els accessos a la zona comercial mitjançant 
la implantació de monòlits o altres elements on s’identifiquin la zona comercial.

En aquest sentit, l’Àrea de Comerç té previst posar uns cartells indicadors de la zona comercial al principi 
i enmig de l’avinguda Antoni Maura per senyalitzar la zona comercial de sa Cabana. Aquesta intervenció 
es realitzarà com a conseqüència de la demanda feta pels ciutadans de Marratxí en els pressuposts 
participatius de 2017.

ESTUDI I PROJECTE DE L’ESTACIONAMENT

Objectiu
Els espais d’aparcament de vehicles, suficients i ben ubicats, són claus per a l’èxit de la dinamització dels 
espais comercials.

Descripció
A causa de les obres de millora realitzades al carrer Cabana s’han perdut places d’aparcament, ja que 
s’han ampliat les voravies en detriment de l’amplària de la calçada. Des del passat mes d’abril s’ha tornat 
a implantar l’ORA a un tram del carrer (aparcaments en calçada de pagament).

Així mateix, hi ha ORA a l’avinguda Antoni Maura i al carrer Balanguera d’es Pont d’Inca. És gratuït i l’únic 
que cal fer és posar el disc horari que facilita l’Ajuntament amb l’hora d’arribada a un lloc visible a l’interior 
del cotxe. De no fer-ho, o en cas de superar el temps màxim, es podrà sancionar als infractors.

Una demanda del sector era l’adequació del pàrquing de l’estació del tren. S’ha redactat el projecte per 
reformar aquest espai que es troba molt a prop de la zona comercial. 

Així mateix, es treballa per adequar el solar adquirit per l’Ajuntament al carrer Cabana, davant d’es Liceu 
com a pàrquing per a 16 cotxes.

- 
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EMBELLIMENT DELS CARRERS: IL·LUMINACIÓ, JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

Objectiu
Embellir els carrers comercials de la zona. 
Potenciar l’atractiu dels carrers.

Descripció
Seria convenient fer una revisió de l’estat del mobiliari urbà i il·luminació existent així com de la jardineria: 
bancs, papereres, jardineres, pilones, els contenidors, etc.

Millorar la neteja i la recollida de fems dels carrers és una petició dels comerciants i un pas important per 
millorar la imatge comercial urbana. S’ha de destacar que el consistori continuarà amb les millores fiscals 
per al petit i mitjà comerç amb l’objectiu d’impulsar i dinamitzar l’economia del municipi. Una d’aquestes 
mesures consisteix en la bonificació del 100% de la taxa de recollida de fems per al petit comerç. Suposa 
l’eliminació de la taxa de recollida de fems que aplica l’Ajuntament, no així la de tractament que depèn 
directament del Consell de Mallorca (incineració). 

A l’avinguda Antoni Maura s’han retirat uns contenidors de fems que desmilloraven l’entorn i la imatge 
dels comerços més pròxims. Com a altres indrets del municipi, es proposa posar els contenidors soterrats.

Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Caldria prioritzar i licitar cada actuació en funció dels recursos disponibles de l’Ajuntament.

EXECUCIÓ

COST PER
AL MUNICIPI

- 
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CAMPANYES DE 
CONSCIENCIACIÓ

CAMPANYA DE FOMENT DE COMPRA EN EL COMERÇ LOCAL

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

 

EXECUCIÓ

FOMENT DE LA COOPERACÍO COMERCIAL
- Campanyes de conscienciació

Posar en valor la importància del comerç i fomentar el consum en el comerç local.
Sensibilitzar la població de la repercussió social i econòmica de la despesa realitzada en el comerç local.

El consum en el petit comerç és bo per a tots. S’ha de transmetre la part positiva del petit comerç, amb una 
comunicació directa, educativa i molt clara per arribar a tots els públics.

S’hauria de treballar en el pla emocional i emfatitzar els motius de per què és positiu comprar en el petit 
comerç. Es poden utilitzar exemples de comerços i comerciants locals per ressaltar l’esforç, dedicació i les 
bones pràctiques que utilitzen diàriament.

També ha de servir per sensibilitzar la ciutadania del fet que cada vegada hi ha més comerços que han 
perdut competitivitat arran del canvi d’hàbits de compra que ha suposat l’aparició de les grans superfícies 
i del comerç electrònic. 

Per tal que la campanya sigui efectiva cal involucrar-hi el major nombre de diferents agents tals com 
associació de comerciants, sector de l’hoteleria i la restauració, mitjans de comunicació locals, etc. Implicar 
els comerços en la campanya a través de material de marxandatge i promocions.

Professionals especialistes en comunicació i disseny.

El cost del disseny de la campanya.
Els derivats de la impressió de material gràfic i marxandatge.

COST PER
AL MUNICIPI
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FOMENT DE 
L’EMPRENEDURIA

PLA D’OCUPACIÓ DE LOCALS COMERCIALS BUITS

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

 

EXECUCIÓ

COST PER
AL MUNICIPI

IMATGE COMERCIAL DEL MUNICIPI
- Propostes revitalització locals buits

Fer front a la presència de locals comercials buits a la trama urbana.
Posar mesures a la situació de discontinuïtat comercial dels carrers i dels principals eixos.

En primer lloc es tracta d’elaborar un cens de locals buits. Cal saber quants locals buits hi ha i on se 
situen, a través del treball de camp, és a dir amb el recompte directe a peu de carrer.

Una segona fase seria definir vàries mesures que poden ajudar a la dinamització dels locals buits.

1. Urbanístiques:
-Millora de la via pública: les actuacions per a la creació de zones per a vianants,  ampliació de voreres, 
il·luminació, senyalització, etc. milloren les condicions del carrer i afavoreixen el comerç (concentrar els 
recursos en aquells punts en els quals s’han detectat més problemes). 

2. Immobiliàries:
-Intermediació entre propietaris i emprenedors: crear una borsa de locals buits amb condicions especials 
(ubicació, superfície, preu, contacte, etc.). Els propietaris del local ofereixen un preu per sota del mercat i 
els emprenedors reben ajut tècnic i econòmic de l’Ajuntament. 
Es podria complementar amb una bonificació d’impostos municipals que facin més atractiu l’establiment 
del negoci a la zona d’actuació.  

Adjuntar als emprenedors un dossier explicatiu de la normativa que aplica al negoci/comerç i amb 
informació bàsica del municipi (recollida de fens, festius, fires, punts d’informació, etc.). A més dels locals 
de nova obertura, aquesta informació es podria repartir a tots els establiments del municipi.

Àrea de Comerç de l’Ajuntament de Marratxí.

Els derivats de la realització de l’estudi de la zona d’actuació.
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LÍNIA D’AJUTS
PER AL COMERÇ

 INTEGRACIÓ DELS RÈTOLS EN L’ENTORN URBÀ

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

 

PROFESSIONALS 
COL·LABORADORS

IMATGE COMPETITIVA DELS COMERÇOS
-Disseny d’exteriors / rètols
-Disseny gràfic

Millorar l’estètica, la identificació i la retolació dels comerços per la importància que tenen en la imatge de 
l’entorn.
Actualitzar la imatge exterior per ser més competitius, cercant-ne la diferenciació.
Fomentar el canvi en el comerç.

Renovació de la imatge exterior del comerç, per aconseguir una millor integració dels rètols a les façanes 
dels edificis, i eliminar els elements inadequats, fet que ajudarà a oferir una millor imatge del comerç. 

Paral·lelament, és important millorar la imatge gràfica del local comercial. La identitat visual que es 
reflecteix a l’exterior també s’ha de reflectir cap a l’interior del comerç perquè és la seva carta de presentació 
(bosses, targes, xarxes socials, web, etc.) perquè repercutirà positivament en la diferenciació del comerç.

Es planteja la creació d’una línia d’ajuts per part de l’Ajuntament per a la realització de projectes de 
reforma de la façana. Permetrà la renovació de la imatge exterior i la identitat corporativa del comerç, 
que pot incloure un % dels honoraris del professional del sector i les despeses derivades dels canvis del 
projecte plantejat. 

Professionals del sector: dissenyadors d’interiors, arquitectes, creatius, aparadoristes, etc.

Els derivats de la posada en marxa d’una línia de subvencions que permeti la contractació de professionals 
per al canvi de la imatge gràfica i retolació exterior del comerç.

COST PER
AL MUNICIPI
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PUBLICACIONS IMATGE DEL COMERÇ:GUIES DE BONES PRÀCTIQUES  

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

COST PER
AL MUNICIPI

IMATGE COMPETITIVA DELS COMERÇOS
- Edició de guies de gestió i bones pràctiques

Sensibilitzar a través de les guies de bones pràctiques per a la millora de la competitivitat i rendibilitat en 
el comerç.
Aplicació de tècniques per facilitar la compra en el punt de venda.
Identificar i diferenciar els establiments comercials dels seus competidors.

L’IDI posa a l’abast del comerç del municipi un conjunt de guies amb una orientació pràctica sobre diferents 
temàtiques d’interès per millorar la imatge, tant interior com exterior, i la gestió del petit comerç:

- Guia de marxandatge visual i aparadorisme per al comerç
- Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials

Aquestes guies són un instrument senzill i de consulta fàcil per tal de proporcionar al comerciant una sèrie 
de recomanacions tècniques per a la renovació i millora del seu punt de venda. 

Per a una major comprensió de les guies, és convenient que els comerciants assisteixin als cursos que 
s’impartiran sobre la matèria tractada a les mateixes.

Sense cost. Edició i impressió de les guies a càrrec de l’IDI. 
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CAMPANYA DE 
SENSIBILITZACIÓ

PROGRAMA “COMERÇ I ESCOLA”

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

COST PER
AL MUNICIPI

FOMENT DE LA COOPERACIÓ COMERCIAL
-Jornades formatives i de sensibilització

Posar en contacte els infants amb l’entorn comercial del seu poble.
Donar a conèixer l’oferta del comerç minorista: veure la diversitat de comerços del municipi i dels productes 
i serveis que ofereixen. 
Captació de nous clients: sensibilitzar els nins i joves perquè coneguin i comprin a les botigues del seu 
municipi.

“Comerç i escola” és un programa a desenvolupar dins l’àmbit escolar conjuntament amb l’Ajuntament 
i els centres escolars per tal d’apropar els alumnes del primer cicle de Primària al teixit comercial del 
municipi. 

Es planteja una proposta didàctica que vincula comerç i escola per posar en contacte els infants amb el 
comerç del seu poble a partir de diverses línies d’actuacions coordinades:

- Realització de visites guiades als establiments de Marratxí. D’aquesta manera els alumnes tendran 
l’oportunitat de visitar tant els comerços tradicionals com les botigues més innovadores del municipi. 

- Material didàctic “Anem a conèixer el comerç de...”, en aquest cas el comerç de Marratxí, per tal que el 
professor i els alumnes puguin treballar-lo dins l’aula.

- Altres propostes, com ara concursos de dibuix, xerrades a les aules amb comerciants, gimcanes, foment 
del comerç just i consum responsable, etc. per reflexionar sobre la importància que té un acte tan quotidià 
com és allò que compram i on ho fem.

A Marratxí s’ha fet difusió del programa però per ara no hi ha massa resposta per part dels centres escolars.

El derivat de l’organització i coordinació del programa amb les escoles i els comerços implicats.
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CAMPANYA DE 
SENSIBILITZACIÓ

MARCA COL·LECTIVA “PA D’AQUÍ, FORN I TRADICIÓ” 

LÍNIA D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ 

COST PER
AL MUNICIPI

FOMENT DE LA COOPERACIÓ COMERCIAL
-Elaboració de campanyes conjuntes de fidelització de clients
-Campanyes de conscienciació

Posar en valor els forns tradicionals i pastisseries de Marratxí.
Identificar els forns on s’elabora el pa d’obrador donant-los més visibilitat i posar en relleu la qualitat del 
pa i el respecte al producte. 

Campanya per tal de posar en valor els forns que ofereixen pa tradicional, de qualitat i saludable. 
El distintiu “Pa d’Aquí, forn i tradició” ha estat creat i impulsat per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) i 
l’Associació de Forners i Pastissers de Balears.

Per acollir-se a la marca, els forns han de tenir obrador i han d’elaborar un 70% dels productes a la 
venda. A més, han de fer al manco dues varietats dels pans considerats tradicionals de les Illes Balears: 
el pa pagès (blanc o moreno), el pa de xeixa, el llonguet, la magraneta, la viena, el panet d’oli, la galeta 
d’Eivissa, el cóc i la galeta d’oli.

El consumidor podrà distingir els forns adherits a “Pa d’Aquí, forn i tradició” per un vinil amb el logotip. 
A Marratxí, són els següents:

Forn des Pla de na Tesa
Forn de Son Caulelles nou
Forn de ca sa Camena

Es poden aprofitar les fires locals per fer campanyes específiques de promoció del pa i dels forns adherits.

Cost derivat de les accions promocionals que es puguin proposar.



Hi col·laboren:


