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1. Presentació de l’estudi

En el context global actual, la recollida de dades resulta un element indispensable per tal de contribuir al
coneixement i a la millora de la gestió i la planificació en qualsevol àmbit. En aquest cas, un esdeveniment firal o
festiu suposa l’arribada de visitants al territori tot contribuint a la dinamització de l’activitat econòmica local i per
tant, cada vegada és més important el fet de disposar d’informació fiable, contrastada i comparable per tal de

conèixer tant el seu funcionament com els resultats obtinguts.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Castelldefels, amb l’objectiu de fer un pas endavant en el coneixement de la
repercussió de les activitats i els esdeveniments organitzats, ha decidit encarregar un nou estudi en relació a
l’anàlisi de l’impacte econòmic que el Mercat del Mar genera en relació a la dinamització de l’economia local de
Castelldefels.
El treball que teniu a les mans no és altre que un document sintètic i gràfic amb una visió interpretativa
sobre el Mercat i molt concretament sobre el perfil del seu visitant, els seus hàbits de visita i la despesa
que es genera en el municipi durant el cap de setmana que se celebra el Mercat.
Aquest projecte s’ha realitzat durant el mes de juliol de 2019. La realització del projecte ha anat a càrrec de
l’Oriol Cesena i el Martí Pol, i ha comptat amb la participació de l’equip de col·laboradors de l’empresa
FOCALIZZA.
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2. Metodologia de l’estudi
2.1. Marc teòric

Marc teòric
L’estudi segueix la metodologia utilitzada per la majoria d’autors a l’hora d’estimar la importància econòmica
d’una manifestació cultural. Tot i que la definició dels estudis d’impacte econòmic pot variar segons els casos,
l’objectiu fonamental és mesurar els efectes derivats de la presència d’una activitat sobre una
determinada àrea geogràfica i en un període determinat.
Així, en la literatura d’aquesta tipologia de treballs, existeixen diferents exemples interessants d’estudis
d’impacte econòmic com Capaul (1988); Devesa Fernández (2006); The City of Edinburgh Council (2005);
Herrero et al. (2004); Perles Ribes, (2006); Tyrrel i Ismail (2005), Morales et al. (2012), Devesa et al. (2012),
entre d’altres. Aquests estudis tendeixen a adoptar una metodologia comuna, encara que hi pot haver algunes
diferències entre aplicacions.

En aquest sentit, i en termes generals, s’utilitza el mètode d’efectes, que consta de tres tipus d’efectes
(Seaman, 2003). La suma dels tres efectes dóna l’efecte total, és a dir, l’impacte econòmic de l’esdeveniment
estudiat.
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2. Metodologia de l’estudi
2.1. Marc teòric

Mètode d’efectes
Els tres tipus d’efectes que defineix el model són:
• Efecte directe: engloba les despeses directes que ha tingut l’organització per tal de dur a terme el Mercat (fa
referència a despeses com la premsa, la logística, contractacions realitzades per a portar a terme el
Mercat,...).
• Efecte indirecte: aquest càlcul es fa, per una banda, a partir de la despesa mitjana dels individus que visiten
el Mercat (informació de l’enquesta, mostra) multiplicat pel nombre de persones que la visiten en els 4 dies de
duració. En aquest sentit, és important destacar que, a l’hora de fer el càlcul, cal corregir les duplicitats que hi
pugui haver, ja sigui per la comptabilització dels visitants (persones que vénen més d’un dia al Mercat) o de

les persones que passen per el Mercat però que no hi vénen expressament (per exemple, gent del poble que
hi va a fer un passeig, per lleure o simplement per fer una visita o tornar a veure l’oferta existent). Per altra
banda, també s’han entrevistat els professionals per saber la seva despesa mitjana durant els dies que han
treballat al Mercat.
• Efecte induït: calculat a partir de les Taules input-output de la Generalitat de Catalunya (darrera actualització
desembre de 2011), aplicarem els multiplicadors a les partides tant de les despeses directes com indirectes,
per tal de saber la repercussió del Mercat fora del municipi.
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2. Metodologia de l’estudi
2.2. Tècniques d’investigació utilitzades

A) Qüestionari als visitants del Mercat
La tècnica d’investigació utilitzada en aquest estudi ha estat l’enquesta estructurada per qüestionari als
visitants al Mercat, administrada al centre de Castelldefels. Els punts d’enquesta s’han distribuït al llarg dels
diferents carrers i places del centre on hi havia el Mercat. S’han realitzat un total de 303 enquestes.
Les variables analitzades han estat les relatives als següents aspectes:
• Característiques sociodemogràfiques del visitant del Mercat.
• Hàbits de comportament del visitant (mitjà de transport, dies de visita, freqüència, motiu principal,...).
• Despesa generada al municipi durant la seva estada (restauració, compra de productes,...).

La població objecte ha estat els visitants que han visitat el Mercat. Per altra banda, la tècnica de mostreig
utilitzada és el mostreig aleatori simple a partir de les persones que es trobaven a la zona.
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2. Metodologia de l’estudi
2.2. Tècniques d’investigació utilitzades

Fitxa tècnica de l’enquesta

Objectiu

Conèixer el perfil socioeconòmic del visitant del Mercat, els seus hàbits de visita i
la valoració així com el tiquet mitjà de compra durant la seva estada.

Població

Persones que han visitat el Mercat durant els dies de celebració.

Mostra

303 enquestes.
Dies: Divendres, dissabte i diumenge (12, 13 i 14 de juliol de 2019).
Horari: Tots els dies de 18:00h a 23:00h

Selecció dels
entrevistats

Persones que transiten per l’entorn del Mercat.

Marge d’error

Representen un marge d’error de +/- 5% per a un nivell de confiança del 95% i essent P =
Q = 0,5
Taula 1. Fitxa tècnica de l’enquesta als visitants del Mercat. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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2. Metodologia de l’estudi
2.2. Tècniques d’investigació utilitzades

B) Qüestionari als professionals
La tècnica d’investigació utilitzada per analitzar les despeses indirectes dels professionals, ha estat una
entrevista personal. Aquesta, s’ha realitzat durant la celebració del Mercat i amb un total de 36 professionals.
Les variables analitzades han estat les relatives als següents aspectes:

• Dades bàsiques de l’empresa (nom empresa, sector,...).
• Despesa generada al municipi durant la seva estada (restauració, desplaçament, compres al municipi,...).
• Nombre de treballadors per parada.
La població objecte ha estat els professionals (paradistes) que han assistit al Mercat.
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2. Metodologia de l’estudi
2.2. Tècniques d’investigació utilitzades

Fitxa tècnica de l’entrevista als professionals
Objectiu

Despeses contemplades pels professionals en la participació del Mercat.

Població

Parades del Mercat del Mar de fora de Castelldefels

Mostra

Selecció dels
entrevistats

En total s’han realitzat 36 entrevistes als professionals del Mercat del Mar. La resta de
professionals o no han sabut contestar les preguntes o no han volgut participar de
l’estudi.

Professionals que han pogut respondre les preguntes.
Taula 2. Fitxa tècnica de l’entrevista als professionals del Mercat. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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2. Metodologia de l’estudi
2.3. Estructura de l’estudi

Estructura de l’estudi
Pel que fa al treball que presentem a continuació, s’ha estructurat en les següents parts:
1.

En primer lloc, s’ha definit, a partir dels resultats de les enquestes, el perfil socioeconòmic dels visitants
del Mercat, en què es descriuen les principals magnituds dels visitants com el gènere, l’edat, la

procedència i l’activitat professional a la qual es dediquen.
2.

Seguidament, definim els hàbits de comportament dels consumidors al Mercat. En aquest cas, els
hàbits fan referència al mitjà de transport utilitzat, amb qui han vingut, la freqüència de visita (dies
d’assistència), els anys d’assistència, el principal motiu d’assistència i com ha conegut el Mercat.

3.

El tercer punt consisteix a definir la satisfacció dels visitants en base a les preguntes sobre la valoració
general del Mercat. La valoració dels visitants s’ha calculat a partir de les dades de les enquestes i s’ha
optat per oferir una puntuació entre 0 i 10, de tal manera que es pugui posar una nota mitjana al Mercat a
partir de la valoració de les persones enquestades.
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2. Metodologia de l’estudi
2.3. Estructura de l’estudi

4.

La quarta part del treball comptabilitza el nombre de persones que han assistit al Mercat, fet que ens
permetrà, amb posterioritat, calcular el tiquet mitjà de compra.

5.

Precisament, el càlcul del tiquet de consum mitjà és l’objecte del següent apartat. Es calcula el tiquet de
consum mitjà generat per cada consumidor però, per fer-ho, s’ha desglossat segons el lloc de residència
del visitant, el grup d’edat, la forma d’acompanyament i el motiu principal de la visita. S’afegeix també el
tiquet de consum mitjà dels professionals, de manera que surti reflectit les quanties i el tipus de despesa
mitjana que porten a terme els professionals de les parades.

6.

Finalment, el treball presenta una darrera part amb les principals conclusions que s’han obtingut a partir de
l’elaboració del treball.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.1. Perfil socioeconòmic del visitant

En relació al gènere de les persones que han visitat el Mercat del Mar, un 40,9% dels enquestats són homes,
per un 59,1% de dones.
D’altra banda, si atenem a la distribució per edat dels enquestats, observem que el grup d’edat entre 30 i 44
anys és el que presenta un percentatge més alt, amb un 40,9%. Els enquestats de 45 a 64 anys suposen,
també, un elevat percentatge dels visitants amb el 27,4%. Els grups d’edat amb una menor representació són
els de persones de més de 65 anys (10,2%) i el grup d’edat més jove que compren les persones de 18 a 29
anys (21,5%).
1. Gènere

2. Edat

Figura 1: Gènere. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.

Figura 2: Edat. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.1. Perfil socioeconòmic del visitant

3. Situació laboral
Pel que fa a la ocupació dels visitants enquestats, més del 64% es troba en situació laboral d’empleat i el
11,6% són jubilats o pensionistes. Per altra banda, el 9,6% són estudiants; el 5,6% diuen ser
professionals lliberals o empresaris respectivament; el 3% són persones que es troben a l’atur; mentre que
el 0,3% restant són persones que es dediquen a les tasques de la llar.

Figura 3: Situació laboral. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.1. Perfil socioeconòmic del visitant

4. Lloc de residència
Per últim, pel que fa al lloc de residència dels visitants, la major part provenen de municipis de l’entorn
de Castelldefels (52,8%). Els més destacats serien Barcelona (10,89%. Sant Boi (5,94%), Viladecans i

Gavà (5,61% respectivaments) i l’Hospitalet de Llobregat (4,62%). El 47,2% dels visitants són residents a
Castelldefels. Cal destacar que a través de les enquestes realitzades, s’han pogut registrar visitants de fins a
38 municipis catalans (el municipi de Castelldefels inclòs).

* Altres 23 municipis suposen el: 8,58%.

Figura 4: Lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

5. Anys d’assistència al Mercat
Pel que fa als anys d’assistència, s’observa com el 41,9% dels visitants enquestats afirma haver anat al
Mercat des de fa ja més de 5 anys. El segon interval més important el constitueixen les persones que vénen al
Mercat per primer any amb un 31% del total de persones enquestades, seguit de les persones que ja hi han
assistit entre 3 i 5 anys (15,8%) i per últim, les que afirmen que és el seu segon any (11,2%).
45 %

41,9%

40 %

35 %

31,0%

30 %
25 %
20 %

15,8%

15 %
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10 %
5%
0%

Aquest és el primer

Segon any

Entre 3 i 5 anys

Més de 5 anys

Figura 6: Anys d’assistència al Mercat. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

6. Anys d’assistència al Mercat segons lloc de residència
Si s’observen els anys d’assistència al Mercat segons el lloc de procedència, el 62,9% dels visitants
enquestats que resideixen a Castelldefels fa més de 5 anys que la visita, mentre que el 13,3% afirma que
és el primer cop que hi assisteix davant el 18,2% que fa entre 3 i 5 anys que hi va i el 5,6% que és el
segon cop. Pel que fa als residents en altres municipis, destaca que el 46,9% visita el Mercat per primer cop;
un 16,3% ho fa per segon any; un 13,8% entre 3 i 5 anys; i el 23,1% des de fa ja més de 5 anys.
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Figura 7: Anys d’assistència segons lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.

Estudi d’impacte econòmic del Mercat del Mar de Castelldefels 2019

18

3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

7. En cas de ser el primer any, com ha conegut el Mercat?
Pel que fa a les persones que han assistit al Mercat per primer cop, el 51,1% manifesta que l’ha trobat per
casualitat. En segon terme, els que afirmen haver-la conegut per la recomanació d'algun familiar o amic, serien
un 31,5%. Les xarxes socials formen un tercer nivell amb el 14,1%, i altres fonts com la web de
l’Ajuntament (2,2%) o la propaganda (1,1%) són els menys mencionats.
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Figura 8: Mitjans de comunicació i descobriment del Mercat. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

8. Dies de visita i lloc de residencia dels assistents
En relació als dies de visita, el 73,9% de les persones enquestades afirma assistir al Mercat el dissabte, el
42,9% durant el diumenge i el 17,3% el divendres.
Observant-ho en funció del lloc de residencia dels visitants, dels assistents al Mercat el divendres, el 66,2% són
residents a Castelldefels i el 33,8% són residents d’altres municipis, sent així el dia amb una menor
afluència de visitants al municipi. Pel que fa al dissabte, el 47,8% dels enquestats resideix a Castelldefels,
mentre que el 52,2% restant és de fora, sent el dia amb una major afluència de visitants al municipi. Per últim,
el 50,8% dels visitants del mercat durant el diumenge són residents a Castelldefels i el 49,2% resideix en
altres municipis.
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Figura 9 i 10: Freqüència de visita. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

9. Dia de visita escollit segons el lloc de residència
Si s’inverteixen les variables i s’observa la distribució en funció del lloc de residència, es pot identificar els dies
que atreuen més a la població en funció del lloc de residencia. En aquest sentit s’observa com el 22,1%
dels residents a Castelldefels afirma visitar el Mercat el divendres, el 48,2% afirma fer-ho el dissabte i el
29,7% restant el diumenge.
Pel que fa als residents en altres municipis, el 12,1% afirma visitar el Mercat el divendres, el 56,8% el
dissabte i el 31,1% el diumenge.
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Figura 11: Dia de visita segons lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

10. Amb quin mitjà de transport ha arribat al Mercat?
En referència al mitjà de transport utilitzat per arribar al Mercat, el 68,3% afirma que s’hi ha desplaçat amb
vehicle privat mentre que el 25,1% dels enquestats diu haver arribar caminant. Els visitants enquestats que
han arribat mitjançant el transport públic és una minoria amb el 6,6%.

25,1%

68,3%

6,6%

Percentatges segons els visitants enquestats
Figura 12: Mitjà de transport. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

11. Amb qui ha vingut al Mercat?
Atenent a les persones amb qui s’ha arribat al Mercat, s’observa com el 41,3% ha assistit al Mercat en família,
el 28,7% ho ha fet amb la parella, el 28,4% amb els amics i només un 1,7% dels assistents afirma haver
anat al Mercat sense acompanyament.

1,7%

En família

28,4%
41,3%

Amb la parella

Amb amics

28,7%
Sol

Figura 13: Forma d’acompanyament. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

12. Principal motiu de visita
En quant al principal motiu d’assistència al Mercat, cal destacar que el 87,8% dels visitants enquestats
afirmen venir a veure l’ambient i les activitats tot gaudint del passeig, mentre que el 7,6% restant afirma
que ve amb la intenció de comprar, o han assistit al Mercat per altres motius (4,6%).
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Figura 14: Principal motiu de visita. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

13. Motiu principal de visita segons lloc de residència
Si es té en compte el lloc de residència, s’observa com els visitants enquestats que resideixen a
Castelldefels tenen una predisposició més elevada tant per veure l’ambient i passejar (89,5% per un
86,3%) com per comprar (9,8% per un 5,6%). que els que viuen en altres municipis. Pel que fa a les
persones enquestades que manifesten que el motiu principal d’assistència són altres, només el 0,7% són
persones residents a Castelldefels, mentre que el 8,1% són residents d’altres municipis.
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Figura 15: Motiu de visita segons lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.2. Hàbits de comportament comercial del visitant

14. Motiu principal de visita segons forma d’acompanyament
Si s’analitza el motiu principal d’assistència segons la forma d’acompanyament, s’observa com els visitants
enquestats que arriben al Mercat per veure l’ambient i passejar (color groc), els que presenten un percentatge
més elevat són els que ho fan amb la família (92,8%). Pel que fa als que han assistit al Mercat amb una clara
intenció de comprar (color vermell) destaquen els que arriben sols (20%) i els que ho fan amb la parella
(9,2%) o els amics (8,1%), mentre que els que assisteixen al Mercat per altres motius ho fan acompanyats
d’amics (8,1%), amb la parella (5,7%) o amb la família (1,6%).
100,0%
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0,0%

Sol/a

Amb parella
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Comprar
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Figura 16: Motiu de visita segons forma d’acompanyament. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
3.3. Valoració i satisfacció del visitant

15. Valoració general del Mercat
Pel que fa a la valoració del Mercat per part dels visitants enquestats, els que valoren el Mercat més
positivament són els residents en altres municipis (amb el 69,4% que la qualifiquen de bé i el 26,3% de molt
bé), mentre que els visitants del Mercat que resideixen a Castelldefels la valoren un 58% com a bé i un
33,6% com a molt bé. Només el 0,6% dels visitants enquestats d’altres municipis la qualifica de malament
(0,7% pels residents de Castelldefels) i un 3,8% de regular (7,7% de residents a Castelldefels).
La valoració final segons els enquestats, és que el Mercat tindria una nota de 7,4 sobre 10.
80 %
69,4%

70 %

valoració de
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33,6%
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Bé
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Figura 17 i 18: Nivell de satisfacció dels visitants. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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4. Comptabilització dels visitants del Mercat
4.1. Introducció

Quadre de comptabilització d’entrades
El nombre total d’entrades comptabilitzades durant els tres dies de celebració ha estat de 30.400 persones.
Aquestes entrades s’han comptabilitzat a partir de l’aproximació realitzada pel càlcul de densitats i
d’ocupació d’espais. Aquesta metodologia s’ha utilitzat en altres estudis, com el del Mercat de Música Viva

de Vic (2012), el Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries (2014) o la fira Castrum Fidelis de
Castelldefels (2018) i es fa servir en el cas que l’esdeveniment es faci en espais oberts i gratuïts.
Concretament, en el Mercat del Mar, al fer-se al passeig marítim del municipi i al ser d’accés gratuït, el nostre
equip de consultors l’hem considerat com la millor aproximació per tal de tenir la xifra més real de visitants.
En aquest sentit, hem considerat que l’espai on s’ha desenvolupat el Mercat (passeig marítim) s’aproxima
als 9.600 m2, criteri fixat a partir de la longitud del Mercat i de l’amplada mitjana del passeig marítim (uns
800 m de llarg per uns 12 m d’amplada aproximadament).
Pel que fa a la comptabilització dels visitants, s’han distribuït els tres dies de celebració del Mercat, en tres
franges de comptabilització de nous visitants cada dues hores (consensuat amb l’Ajuntament) en tres punts clau
de l’espai del Mercat (la Plaça de les Palmeres i les cruïlles a l’altura dels carrers 13 i 14).
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4. Comptabilització dels visitants del Mercat
4.1. Introducció

Hem suposat doncs que a cada canvi de franja teníem nous visitats (aquestes dades les corregim més
endavant amb la informació de les enquestes per treure duplicitats). Així doncs, i per cada franja, hem
comptabilitzat la gent que hi havia per m2. Normalment, aquest càlcul per densitat l’utilitza la policia (sobretot
en manifestacions), i sol tenir en compte que en moments de màxima ocupació hi ha 4 persones/m2.
En aquest cas, per fer un càlcul més exhaustiu, cada franja horària s’ha comptabilitzat les persones per m2
d’un lloc concret del recinte (consensuat amb l’Ajuntament i considerat un punt de pas per tothom que visiti el
Mercat).
Per tant, a partir d’una mitja aritmètica podem saber la gent que hi havia per m2 per cada franja. Aquesta
mitjana l’hem multiplicat per 9.600 m2 i el resultat obtingut mostra una estimació del nombre total de persones
que han entrat al Mercat durant els 3 dies.

30.400
Nombre total d’entrades al Mercat
*Inclou els visitants que provenen del mateix municipi.
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4. Comptabilització dels visitants del Mercat
4.2. Càlcul net d’assistència

Càlcul net de visitants
Tal com hem explicat a la metodologia, per comptabilitzar el nombre real de visitants, cal corregir primer de tot el
nombre total d’entrades. Així, les 30.400 entrades comptabilitzades al Mercat, durant els 3 dies, s’han d’ajustar
segons el percentatge de residents a Castelldefels o d’altres municipis i la freqüència de visita a
l’esdeveniment.
És a dir, que la xifra incivilment obtinguda, es corregeix en funció del nombre de dies que ha visitat
l’esdeveniment una mateixa persona i que s’ha obtingut a partir de les enquestes realitzades.
Tal i com hem explicat al principi d’aquest punt, hem dividit els 3 dies de celebració del Mercat en 3 franges
horàries, de manera que, el màxim nombre de visites serà de 3 (si han vingut a totes les franges) i el mínim de 1
(si només han visitat el Mercat en una sola ocasió).
En aquest sentit, per aconseguir el nombre d’assistents nets cal sumar els valors obtinguts de la divisió
dels assistents bruts entre el valor de la freqüència de visita, tant pels residents de Castelldefels, com
pels residents d’altres municipis (veure taula 3).
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4. Comptabilització dels visitants del Mercat
4.2. Càlcul net d’assistència

Assistents nets ajustats per lloc de residència i freqüència de visita
Així doncs, es pot observar el resultat del nombre total d’entrades al Mercat i el percentatge de visitants
segons lloc de residència. El resultat d’aquesta relació s’utilitza per dividir entre la seva freqüència de

visita, la qual cosa ens permet corregir les duplicitats de les entrades i determinar que el nombre net de
visitants al Mercat és de 21.710 persones.

30.400
Nombre total
d’entrades al Mercat (*)

% d’assistents

Freqüència de visita
(nº de vegades)

Nombre
d’assistents

Residents a Castelldefels

47,2%

1,55

9.243

Residents d’altres municipis

52,8%

1,28

12.467

100%

1,41

21.710

TOTAL

Taula 3. Assistents nets del Mercat per franges horàries. Font: Elaboració pròpia, juliol
2019.
(*) Inclou els visitants que provenen del mateix municipi.
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4. Comptabilització dels visitants del Mercat
4.2. Càlcul net d’assistència

Assistents nets diaris ajustats per freqüència de visita i lloc de residència.
Divendres

Dissabte

Diumenge

TOTAL

Residents a Castelldefels

3.162

3.892

2.189

9.243

Residents d’altres municipis

4.265

5.249

2.953

12.467

7.427

9.141

5.142

21.710

TOTAL

Taula 4. Assistents nets del Mercat per dia de visita i lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.

Un cop assolit el nombre de visitants en funció de la freqüència de visita, cal tenir en compte el que estipula la

metodologia utilitzada. En aquest sentit, la literatura sobre l’anàlisi de l’impacte econòmic, concretament el
mètode d’efectes, considera que només s’han de tenir en compte els visitants que han anat
expressament al Mercat (Herrero et al., 2004). D’aquí surt la Taula 4, on es mostren els assistents nets per
freqüència i dia de visita en funció del seu lloc de residència.
Ja pel que fa al context del present treball, els autors hem pres com a referència, el fet que la gent del municipi
no han anat expressament al Mercat i, per tant, no han de ser comptabilitzats a l’estudi. Així doncs, restant el
nombre de visitants del municipi, el nombre real d’assistents és de 12.467.
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4. Comptabilització dels visitants del Mercat
4.2. Càlcul net d’assistència

A mode de resum, i amb la idea de facilitar la lectura gràfica del treball, per arribar a comptabilitzar el nombre

real de visitants al Mercat del Mar, es pot separar en els següents tres camps:

12.467
21.710
30.400

Nombre real de visitants
*No inclou els visitants que provenen del mateix municipi.

Nombre net de visitants
*Inclou els visitants que provenen del mateix municipi.

Nombre total d’entrades
*Inclou els visitants que provenen del mateix municipi.

Figura 19: Nombre de visitants reals, nets i totals. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat

Un cop determinat el nombre net de visitants, és hora de quantificar el tiquet de consum mitjà per persona al
Mercat.
En aquest sentit, i segons la mostra considerada, els visitants del Mercat del Mar de Castelldefels, s’hi han
gastat una mitjana de 17,31€ per persona.
Pel que fa a la despesa dividida per sectors, la restauració del Mercat és el que presenta un major pes en
la despesa global, amb un total de 9,49€ per persona, seguit de la compra de productes del Mercat amb
un total de 5,36€ per persona.
Per últim, la despesa generada en la restauració de l’entorn, és a dir, fora del Mercat s’aproxima a un
total de 2,46€ per persona.

Font: Elaboració pròpia.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.1. Despesa per lloc de residència

1. Despesa segons el lloc de residència
En relació a la despesa segons el lloc de residència, s’observa com els residents de Castelldefels (19,8€)
presenten una despesa per persona més elevada que els residents d’altres municipis (15,07€), els quals
quedarien per sota de la despesa mitjana global del Mercat que és de 17,31€ per persona.
25 €

Mitjana per persona (17,31€)
20 €

15 €

10 €

19,80 €
15,07 €

5€

0€
Castelldefels

Altres municipis

Figura 20: Despesa segons lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.2. Despesa per sectors comercials

2. Despesa per sectors comercials del Mercat i el municipi
En relació al tiquet mig de compra per sectors comercials del Mercat i de l’entorn del municipi, destaca
clarament per sobre dels altres la despesa feta en la restauració a dins el Mercat (9,49€) i als productes del
Mercat amb 5,63 per persona. El consum en serveis de restauració de l’entorn del Mercat és menor amb
2,46€ per persona.
15 €

10 €

9,49 €

5,36 €
5€
2,46 €

0€
Restauració del Mercat

Altres productes

Restauració de l'entorn

Figura 21: Despesa per sectors comercials del Mercat i el municipi. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.2. Despesa per sectors comercials

3. Despesa per sectors comercials i lloc de residència
Si fem la comparació de la despesa per sectors comercials segons el lloc de residència, s’observa com en
general els residents de Castelldefels tenen una despesa mitjana més elevada. Tanmateix, gràficament
s’observa com el sector que presenta una major diferència en el grau de despesa en funció del lloc de
procedència és la compra de productes del Mercat, mentre que la restauració, tot i que els residents de
Castelldefels fan una despesa superior, la diferència disminueix.
12 €
10,28 €
10 €

8,78 €

8€
6,63 €
6€
4,22 €
4€

2,89 €
2,08 €

2€
0€
Restauració del Mercat

Altres productes
Castelldefels

Restauració de l'entorn

Altres municipis

Figura 22: Despesa per sectors comercials i lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.3. Despesa per grups d’edat

4. Despesa segons grups d’edat
Pel que fa a la despesa segons els grups d’edat, els visitants enquestats que generen la despesa més elevada
són persones d’entre 45 i 64 anys, que es gasten 18,40€ per persona. En segon lloc trobaríem el grup de les
persones de 30 a 44 anys i les persones d’entre 18 i 29 anys, amb 17,34€ i 16,52€ per persona
respectivament. El grup d’edat que presentaria un nivell de despesa més baix seria el format per les
persones 65 anys o més, amb 15,88€ per persona.
19 €

Mitjana per persona (17,31€)
18 €

17 €
18,40 €

17,34 €

16 €
16,52 €

15,88 €
15 €

18-29

30-44

45-64

65 i més

Figura 23: Despesa segons grup d’edat. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.3. Despesa per grups d’edat

5. Despesa segons el grup d’edat i el lloc de residència
Si fem la comparació de la despesa segons el grup d’edat i el lloc de residència, s’observa com en general, els
residents de Castelldefels presenten un nivell de despesa més elevat que la mitjana de persones
enquestades, excepte el grup d’edat més avançada (65 anys i més). Curiosament, aquest grup d’edat és l’únic
dels residents en altres municipis que es troba per sobre de la mitjana, superant així la despesa realitzada pels
residents enquestats d’aquesta edat.
25 €
21,63 €
20,44 €
20 €

19,24 €
17,63 €
15,24 €

14,79 €

14,59 €

15 €

14,77 €

10 €

5€

0€
18-29

30-44
Castelldefels

45-64
Altres municipis

65 i més

Despesa mitjana

Figura 24: Despesa segons grup d’edat i lloc de residència. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.4. Despesa per forma d’acompanyament

6. Despesa segons forma d’acompanyament
Si s’observa la despesa en funció de com es visita el Mercat, les persones que presenten un major nivell de
despesa són les que ho ha fet amb amics amb 18,02€ per persona. Les que han visitat el Mercat sols
(16,00€) són les que han acabat gastat menys, mentre que les que ho han fet amb parella (17,21€) o amb
algun familiar (16,93€) presenten valors molt similars, sense arribar a superar la despesa mitjana.
19 €

Mitjana per persona (17,31€)

18,02 €

18 €
17,21 €
16,93 €

17 €
16,00 €
16 €

15 €

14 €
Sol/a

Amb parella

Família

Amics

Figura 25: Despesa segons forma d’acompanyament. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.5. Despesa per motiu principal de visita

7. Despesa segons el motiu principal de visita
En quant a la despesa segons el motiu principal d’assistència al Mercat, s’observa com els que afirmen anar-hi
per comprar productes de la mostra de comerç són els que han acabat gastant més amb un tiquet mig de
30,91€ per persona. En segon lloc queden els que tenen com a principal motiu la altres motius (16,35) mentre
que els visitants que afirmen visitar el Mercat per veure l’ambient i passejar generen una despesa de
16,23€ per persona.
Mitjana per persona (17,31€)
35 €
30 €
25 €
20 €

30,91 €

15 €
10 €

16,35 €

16,23 €
5€
0€

Veure l'ambient i passejar

Compres

Altres

Figura 26: Despesa segons el motiu principal de visita. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
5.5. Despesa per motiu principal de visita

8. Despesa segons motiu principal de visita i per forma d’acompanyament
Si creuem els resultats obtinguts pel que fa a la despesa en els dos últims aspectes observats (forma
d’acompanyament i motiu principal d’assistència) es pot concloure que de mitjana les persones que visiten el
Mercat en solitari presenten una despesa mitjana més elevada que la resta quan el motiu principal és la
realització de compres d’articles del Mercat (50€), però la més baixa quan el motiu és veure l’ambient. Pel
que fa als que visiten el Mercat amb la parella, amb la família o amb amics, presenten un comportament molt
similar, sent l’últim grup el que presenta una despesa més elevada en general, excepte quan el motiu de visita fa
referència a altres motius, que és el grup de visitants amb parella el que presenta una despesa per persona més
elevada.
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21,20 €

50 €
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Figura 27: Despesa segons motiu principal de visita i forma d’acompanyament. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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6. Tiquet de consum mitjà dels professionals del Mercat

Despesa mitjana dels professionals per sectors
Pel que fa al nombre de persones que treballen a les 36 parades de fora de Castelldefels que han estat
entrevistades, de mitjana ens han respòs que hi ha 1,97 treballadors per parada. De manera que si multipliquem
aquest valor pel nombre total de parades (50 aproximadament), surten 98 treballadors. En aquest sentit, segons
la informació recaptada, la despesa per persona pujaria fins els 128,27€ per treballador.
Quedarien en primer lloc les despeses d’alimentació i begudes (53,96€); en segon lloc les despeses de
desplaçament (51,00€) i per últim les despeses d’allotjament (23,31€).
60 €

53,96€
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50 €
40 €
30 €
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Figura 28: Despesa per professional i per sectors. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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7. Impacte econòmic
7.1. Efecte directe

Efecte directe
Tal i com s’ha explicat a l’apartat de metodologia, l’anàlisi de l’impacte econòmic es fa a partir del mètode
d’efectes. En aquest sentit, per tal de calcular l’impacte econòmic s’han de tenir en compte les despeses
directes i les indirectes.
Primer de tot, comencem amb l’anàlisi de les despeses directes, que són aquelles despeses incorregudes per
l’entitat organitzadora del Mercat, en aquest cas, l’Ajuntament de Castelldefels.
Segons les dades facilitades pel propi ajuntament, la inversió realitzada contempla unes despeses de:

24.673,30 €
EFECTE DIRECTE
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7. Impacte econòmic
7.2. Efecte indirecte

Efecte indirecte
Un cop tenim la despesa directe comptabilitzada, anem a calcular les despeses indirectes. Tal com s’ha
determinat anteriorment, el càlcul d’aquest efecte es fa multiplicant el nombre de visitants i de professionals
nets per la despesa mitjana generada per cadascun d’ells (veure pàgines 39 i 48).

Per tant, el que s’obté és la despesa generada tant pels visitants com pels professionals en els sectors
productius del municipi fruit de la celebració del Mercat.

CÀLCUL DE L’EFECTE INDIRECTE
COST MITJÀ
DESPESES INDIRECTES

X

NOMBRE DE VISITANTS I
PROFESSIONALS
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7. Impacte econòmic
7.2. Efecte indirecte

Despeses indirectes dels visitants
En el cas de les despeses indirectes a càrrec dels visitants es podria contemplar de dues formes:
Per una banda, l’efecte indirecte es podria calcular a partir de la despesa feta pels visitants que han vingut al
Mercat expressament, la qual cosa significa que s’hauria de multiplicar el nombre real de visitants per la seva
despesa mitjana per persona. En aquest sentit, el resultat sortint d’aquesta multiplicació indica que l’efecte
indirecte generat per el Mercat entre els visitants que hi han vingut expressament (12.467 persones multiplicat
per 15,07€/persona) s’estima que és de 187.927,04€.
Per altra banda, si consideréssim quin ha estat l’impacte generat per el Mercat segons les persones que l’han
visitat, (21.710 persones per 17,31€/persona), aquest seria superior i se situaria en 375.706,46€.
En el cas del present treball, els autors hem considerat com a referència la primera de les xifres, que es

basa en les persones que han assistit al Mercat expressament.
Despesa per
persona (en €)

Nº d’assistents

Despesa
estimada (en €)

Residents a Castelldefels

19,80€

9.243

183.038,99

Nombre real de visitants

15,07€

12.467

187.927,04

Nombre net de visitants al Mercat

17,31€

21.710

375.706,46

Taula 5. Despeses indirectes dels visitants del Mercat. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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Despeses indirectes dels visitants per sectors
En relació, doncs, al càlcul de l’efecte indirecte, aquest es calcula a partir del nombre real de visitants (12.467)
i la seva despesa per persona generada en els diferents sectors productius, l’impacte dels quals és el que
s’observa en la Figura 29.
Es pot veure com la restauració dins del Mercat és el sector que ha generat més despesa econòmica amb
109.495,32€ (que suposa el 58,3% de l’impacte econòmic indirecte) seguit de la compra de productes del
Mercat amb 52.562,69€ (un 28%) i la restauració de l’entorn del Mercat amb 25.869,03€ (el 13,8% restant).
120000 €

109.495,32 €

100000 €
80000 €

60000 €

52.562,69 €

40000 €

25.869,03 €

20000 €
0€

Restauració del Mercat

Altres productes

Restauració de l'entorn

Figura 29: Impacte econòmic indirecte dels visitants del Mercat per sectors. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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Despeses indirectes dels professionals per sectors
Pel que fa a l’efecte indirecte generat pels professionals, s’ha considerat la realització d’una extrapolació de
la despesa realitzada per les 36 parades entrevistades cap a les 50 que hi han participat. El resultat obtingut ens
dona una despesa total estimada de 12.648 €.
Per sectors, els costos d’alimentació i begudes (5.320,83€), de desplaçament (5.029,17€) han estat les
despeses més importants, mentre que les despeses d’allotjament (2.298,61€) quedarien en un segon nivell.

6000 €

5.320,83 €

5.029,17 €

5000 €
4000 €
3000 €

2.298,61 €

2000 €
1000 €
0€

Allotjament

Alimentació/begudes

Desplaçament

Figura 30: Impacte econòmic indirecte dels professionals del Mercat per sectors. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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7.2. Efecte indirecte

Explicació del total de l’efecte indirecte
Tal com s’ha determinat amb anterioritat, el càlcul de l’esmentat efecte total indirecte (és a dir, la despesa
generada en els sectors productius del municipi fruit de la celebració del Mercat) es fa multiplicant els
assistents nets per la despesa generada per a cadascun d’ells i sumat a les despeses generades pels
professionals que treballen en la venda de productes dins del Mercat.
Així, el resultat sortint d’aquesta multiplicació indica que l’impacte econòmic indirecte generat pels
assistents reals (els que han vingut expressament d’altres municipis) és de 187.927,04€, mentre que la
generada pels professionals és de 12.648,61€.
Per tant, un cop sumades les dues variables, s’obté que l’efecte indirecte total és de 200.575,65€.

187.927,04 €
despesa dels assistents reals

+

12.648,61 €
despesa total dels professionals

=

200.575,65 €
EFECTE INDIRECTE

.
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Efecte induït
Un cop tenim calculat l’impacte econòmic generat per les despeses directes i indirectes, cal veure la repercussió
del Mercat fora del municipi (efecte induït). Aquest càlcul es fa a partir dels multiplicadors de les Taules
input-output de la Generalitat de Catalunya (Idescat, 2011). Concretament, nosaltres ens centrem només en
l’efecte induït sobre la producció. Aquests multiplicadors els tenim desglossats per sectors i el següent gràfic
explica en què consisteix el càlcul.

1.

2.

Despeses directes
+
Despeses indirectes

EFECTE TOTAL

x

Multiplicador
de la producció

=

EFECTE TOTAL

-

Despeses directes
+
despeses indirectes

=

EFECTE INDUÏT
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Despeses directes de l’efecte induït
El següent quadre ens mostra l’efecte induït de les despeses directes. A cada columna es mostra el procés
de càlcul explicat en la diapositiva anterior. En aquest cas, la inversió total de l’Ajuntament de Castelldefels, té
un efecte induït de 10.116,05€. Aquesta xifra correspon amb el valor econòmic del Mercat de les despeses
directes que repercuteix fora del municipi. Cal destacar que en aquest cas s’ha extret a partir d’una mitjana del
valor del multiplicador de les categories que es tenen en compte en aquests casos com són: despeses de
premsa, campanyes municipals, impremta, contractacions, logística, recursos humans, etc.

Despeses Directes

Despesa directe
total (A)

Categoria del
multiplicador

Multiplicador (B)

Efecte induit
(D=C-A)

Efecte total (despeses
directe) (C=A*B)

Despeses

24.673,30 €

Mitjana de les
categories (*)

1,41

10.116,05 €

34.789,35 €

(*) La informació de les despeses aportada per l’Ajuntament no es troba desglossada per categories, de manera que per a la definició del
multiplicador s’ha establert una mitjana de les mateixes.
Taula 6. Despeses directes de l’efecte induït. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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Despeses indirectes de l’efecte induït (assistents)
El següent quadre ens mostra l’efecte induït de les despeses indirectes, dels assistents al Mercat. En aquest
cas, l’efecte induït és de 98.708,43€. Aquesta xifra correspon amb les despeses indirectes que repercuteixen
fora del municipi i es sumaria a l’efecte induït de les despeses directes.

Despeses indirectes

Despesa indirecte total
(A)

Categoria del
multiplicador

Multiplicador
(B)

Efecte induït
(D=C-A)

Efecte total (Despeses
indirecte) (C=A*B)

Restauració del Mercat

109.495,32 €

Serveis de menjar i
begudes

1,57

62.412,33 €

171.907,65 €

Altres productes del
Mercat

52.562,69 €

Serveis de comerç al detall

1,41

21.550,71 €

74.113,40 €

Restauració de l’entorn

25.869,03 €

Serveis de menjar i
begudes

1,57

14.745,35 €

40.614,38 €

TOTAL

187.927,04 €

1,516

98.708,43 €

286.635,43 €

Taula 7. Despeses indirectes de l’efecte induït. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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Despeses indirectes de l’efecte induït (professionals)
El següent quadre ens mostra l’efecte induït de les despeses indirectes, dels professionals del Mercat. En
aquest cas, l’efecte induït és de 6.604,70€. Aquesta xifra correspon amb les despeses indirectes que
repercuteixen fora del municipi i es sumaria a l’efecte induït de les despeses directes i al de les despeses
indirectes dels assistents.
Despeses indirectes

Despesa indirecte total
(A)

Categoria del
multiplicador

Multiplicador
(B)

Efecte induït
(D=C-A)

Efecte total (Despeses
indirecte) (C=A*B)

Allotjament

2.298,61 €

Serveis d’allotjament

1,55

1.264,24 €

3.562,85 €

Alimentació i begudes

5.320,83 €

Serveis de menjar i
begudes

1,55

2.926,46 €

8.247,29 €

Desplaçament

5.029,17 €

Altres serveis de transport
terrestre de passatgers

1,48

2.414 €

7.443,17 €

TOTAL

12.648,61 €

1,49

6.604,70 €

19.253,31 €

Taula 8. Despeses indirectes de l’efecte induït. Font: Elaboració pròpia, juliol 2019.
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Impacte econòmic global
Un cop analitzada cada part del mètode d’efectes, el resum final mostra l’efecte directe, que correspon a les
despeses directes de l’entitat organitzadora (24.673,30€) i l’efecte indirecte, que com s’ha vist, són les
despeses indirectes generades pels visitants i els professionals del Mercat (187.927,04€ i 12.648,61€
respectivament). Per últim, se li han de sumar les quantitats obtingudes a partir dels càlcul de l’efecte induït,

que és la despesa generada que repercuteix fora del municipi. Aquest ascendeix als 115.429,18€ sumant
l’efecte induït de les despeses tant directes (10.116,05€) com indirectes (dels visitants: 98.708,43€ i dels
professionals: 6.604,70€).
Per tot plegat, finalment podem concloure que l’impacte econòmic generat per el Mercat és de 340.678,13€.

24.673,30 €
EFECTE DIRECTE

+

200.575,65 €
EFECTE INDIRECTE

+

115.429,18 €
EFECTE INDUÏT

=

340.678,13 €
IMPACTE ECONÒMIC GLOBAL

Estudi d’impacte econòmic del Mercat del Mar de Castelldefels 2019

58

7. Impacte econòmic
7.4. Impacte econòmic global

Un cop calculat l’impacte econòmic global, es pot indicar la repercussió que ha tingut cada euro invertit per
l’entitat organitzadora. En aquest cas, dividint l’impacte econòmic global (el que s’ha generat) entre l’efecte
directe (el que s’ha invertit) s’obté que per cada euro invertit per l’ajuntament de Castelldefels en la
celebració del Mercat, es generen 13,78€.

Font: www.lavoz.cat

per cada

1€
invertit

Estudi d’impacte econòmic del Mercat del Mar de Castelldefels 2019

es generen

13,80 €

59

1. Presentació del treball
2. Metodologia de l’estudi

Índex

3. Resultats de les enquestes als visitants del Mercat
4. Comptabilització dels visitants del Mercat
5. Tiquet de consum mitjà dels visitants del Mercat
6. Tiquet de consum mitjà dels professionals del Mercat

7. Impacte econòmic
>> 8. Principals conclusions

Estudi d’impacte econòmic del Mercat del Mar de Castelldefels 2019

60

8. Principals conclusions

Principals conclusions
A continuació es presenten les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi d’impacte econòmic del
Mercat del Mar de Castelldefels.
Breu descripció

Conclusions

La majoria de visitants del Mercat estaria en el grup d’edat de 30 a 44 anys, la

1

Un Mercat amb perfil jove.

qual cosa indica que el públic que el Mercat està captant és un col·lectiu amb
futur. Això fa pensar que en quant a l’assistència, el Mercat tindrà també un
futur assegurat.

2

Un Mercat amb un fort
atractiu exterior.

Més de la meitat dels visitants del Mercat ve de fora de Castelldefels, tot i
que la major part d’aquests resideix en municipis inclosos en un radi de fins a
25 kilòmetres.

Més del 60% dels visitants del Mercat que resideixen en altres municipis són de

3

L’àrea de Barcelona, un
visitant consolidat.

Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i l’Hospitalet de
Llobregat com a municipis més rellevants entre d’altres. Aquest fet indica que

els visitants de l’àrea metropolitana són un dels segments poblacionals que
més visiten el Mercat.
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Breu descripció

Conclusions

Pel que fa als canals de comunicació més importants, cal destacar que la

4

El Mercat, un
esdeveniment amb
projecció.

majoria de persones que ha assistit al Mercat per primer cop (31%), un

51,1% s’ha trobat el Mercat per casualitat i un 35,1% l’ha conegut a través
d’algun familiar o amic.

5

El Mercat, un espai per
compartir.

La majoria de la gent que visita el Mercat ho fa amb família, sobretot a
causa de que les activitats organitzades s’enfoquen als més petits, la qual cosa
destaca el factor relacional i social del Mercat i les vivències que pot aportar.

En quant al motiu principal de visita, en general es percep que es tracta d’un

6

El component lúdic i
social, el motor del Mercat.

esdeveniment lúdic i social on els visitants que tenen la intenció clara de
comprar no arriben al 10%. En aquest sentit, el Mercat esdevé un espai de
passeig.
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7

Conclusions

Breu descripció

Un esdeveniment amb una
valoració notable.

En quant a la valoració i satisfacció del visitant, pràcticament la totalitat dels

visitants entrevistats es mostren satisfets (7,4 sobre 10).

La despesa mitjana realitzada per persona que ha visitat el Mercat, és de

8

La ciutadania de
Castelldefels és qui més
gasta al Mercat.

17,31€, tot i que en general, els residents al municipi de Castelldefels
presenten una despesa per persona superior a la dels visitants residents en
altres municipis.

9

Els que més gasten, de
mitjana edat i amb amics.

Els que gasten més són els visitants amb edats compreses entre els 45 i els
64 anys i els que hi arriben amb amics, mentre que els que gasten menys són
les persones d’edat més avançada i els que ho fan sols.
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Breu descripció

Conclusions

Es tracta del sector amb un major nivell de despesa per part dels visitants,

10

La restauració del Mercat,
el sector que més genera.

sobretot pel que fa a la restauració del Mercat (9,49€ per persona). La

restauració de l’entorn de la Platja de Castelldefels, en canvi, no suposa un
element destacable pels visitants del Mercat (2,46€ per persona).

11

12

Un Mercat amb retorn
econòmic

Per cada euro invertit per l’Ajuntament en la organització del Mercat en

Un Mercat amb un impacte
econòmic positiu.

Segons el càlcul dels efectes directe, indirecte i induït, l’impacte econòmic
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global del Mercat ha estat de 340.678,13€.

64
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Comentaris i suggeriments destacats

Pel que fa alguns aspectes suggerits per part dels consumidors i visitants del mercat, cal
destacar els següents aspectes:

A

Cosumidors

-

Problemes de disponibilitat i de pagament de l’aparcament.

-

Es considera que hi ha poca varietat en els productes de les parades.

-

En general, es considera que els preus són elevats.

-

Destaca el fet que els visitants del Mercat demanin l’organització de més activitats i que
estiguin enfocades a diferents grups d’edat.

-

També es comenta que es podria millorar la oferta gastronòmica, tant de menjar com de
begudes.

En relació als professionals i paradistes entrevistats, sorgeixen les següents qüestions:
-

Els comerciants destaquen la falta d’algun referent de l’organització durant la
celebració del Mercat.

B

Professionals i
paradistes

-

En general hi ha queixes dels preus que han d’assumir de cara al muntatge de la parada.

-

Es comenta que ha sorgit un problema pel que fa a les places d’aparcament reservades
per als propis paradistes. Resulta que no tots tenien una plaça reservada, i hi ha hagut
diverses multes d’aparcament a causa d’això.
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