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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

El projecte que es presenta a continuació té l’objectiu de promoure una sèrie de

propostes que contribueixen a la modernització i reactivació del Mercat setmanal

dels dijous d’Inca a efectes que aquest esdevingui un punt de referència comercial i

turístic de la ciutat.

En termes generals, els objectius del treball es poden resumir en el disseny d’un

concepte de mercat innovador que permeti diferenciar el mercat, que posi en valor la

tradició i el territori d’Inca, així com que treballi la vivència lúdica i social de manera

molt atractiva.

00. Introducció i objectius del treball
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

En relació a la metodologia, s’han tingut en compte els següents quatre passos: la

visualització i el reconeixement del mercat setmanal; el treball de camp; l’anàlisi

DAFO; i la redacció del pla de treball amb les diferents accions proposades a

emprendre.

01. Metodologia de treball

1 Visualització i 
reconeixement 
del Mercat dels 
dijous d’Inca

2 Treball de 
camp

3 Diagnòstic: 
Anàlisi DAFO

4 Redacció del 
pla de treball
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

1
Visualització i reconeixement del territori

Per tal de conèixer bé el Mercat dels dijous d’Inca, s’ha 

considerat fonamental la visualització i reconeixement 

del seu territori. En aquest sentit, s’han tingut en 

compte aspectes com:

> La imatge del Mercat dels dijous d’Inca.  

> La ubicació del mercat. 

> L’accessibilitat i les seves connexions. 

> Els atractius turístics propers al mercat.  

Visualització de RECURSOS

Els principals carrers on s’ubica

el Mercat dels dijous d’Inca:

 Carrer del Bisbe Llompart.

 Carrer del Comerç i carrer

Major.

 Plaça d’Orient.

 Plaça de Santa Maria la

Major.

 Gran Via de Colon.

El mercat per sectors (*):

 Fruita i verdura (8,4% del total).

 Artesania (14,7% del total).

 Alimentació (2,8% del total).

 Equipament persona (39,2%

total).

 Equipament llar (2,4% del

total).

 Marroquineria (25% del total).

 Flors i plantes (4,9% del total).

 Altres (1,7% del total).

01. Metodologia de treball

(*) Informació dels productes del mercat segons sectors proporcionada per l’equip tècnic de l’Ajuntament d’Inca. 
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2
Treball de camp 

En les reunions i entrevistes individualitzades s’han 

tractat temes com, per exemple: 

> La imatge del Mercat dels dijous d’Inca.

> Els aspectes a potenciar i a millorar del mercat.

> Les necessitats dels visitants i compradors del

mercat.

> Els productes i parades més destacats.

> La ubicació i la connectivitat del format comercial.

> Els canvis del mercat segons temporada.

La primera part s’ha 

complementat amb la realització 

de reunions i entrevistes 

individualitzades per a conèixer 

de primera mà el mercat i les 

seves problemàtiques, aspectes a 

potenciar,...  

Reunions i entrevistes realitzades

 Reunions i entrevistes amb 

paradistes, establiments 

comercials i persones 

coneixedores del mercat (36).

 Estudi d’hàbits comercials 

dels visitants del Mercat dels 

dijous d’Inca (180). 

 Reunions amb l’equip polític i tècnic 

de l’Ajuntament d’Inca.

 Reunió amb la Comissió de 

seguiment del Mercat dels dijous 

d’Inca. 

01. Metodologia de treball
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3
Diagnòstic: Anàlisi DAFO

Un cop s’ha recopilat tota la informació per al

coneixement del Mercat dels dijous d’Inca, s’ha fet una

valoració a través de l’anomenat anàlisi DAFO (o

anàlisi de situació).

En aquest s’han identificat aquells punts forts i els

punts dèbils així com les amenaces i oportunitats

en relació a:

 El reconeixement comercial del mercat realitzat:

> Imatge, distribució de les parades, ubicació, 

entorn i accessibilitat del mercat,...

 Les entrevistes realitzades als paradistes del 

mercat:

> Visió pròpia del mercat, elements que consideren 

més destacables, dimensionament del mercat,...

 Les enquestes fetes als visitants del mercat:

> Perfil de visitant, hàbits de consum i de compra, 

valoració general que tenen del mercat,...

01. Metodologia de treball
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

4
Redacció del pla de treball

D’acord amb la visualització i el reconeixement

realitzat, i fruit de les reunions i entrevistes

individualitzades, s’han considerat un conjunt de

fets característics del Mercat dels dijous d’Inca,

alguns dels quals són positius i d’altres negatius.

A partir d’aquest, s’ha procedit a la reacció d’un pla 

d’acció amb tot un seguit d’eixos i propostes d’actuació 

per a promoure la modernització i la reactivació del 

mercat dels dijous.

01. Metodologia de treball
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01. Metodologia de treball

Treball de camp

Visualització i reconeixement del territori 

Diagnòstic: Anàlisi DAFO
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Part 2 

Part 1

Part 3

Redacció del pla de treballPart 4

Reunions i entrevistes amb 

paradistes, establiments comercials 

i persones coneixedores del mercat

Estudi d’hàbits comercials 

dels visitants del Mercat 

dels dijous d’Inca

Reunions amb l’equip 

polític i tècnic de 

l’Ajuntament d’Inca

Reunió amb la 

Comissió de 

seguiment del mercat

Figura 1. Estructura metodològica utilitzada al pla de treball

A mode de resum, en la figura 1, es presenta de forma conjunta i gràfica, la metodologia

utilitzada:
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

1
Reconeixement i valoració del mercat 

En la primera part, s’han descrit els productes i les 

parades més atractives del mercat, els quals 

defineixen els recursos amb major potència per 

dirigir la seva modernització. 

Pel que fa al full de ruta del treball, s’ha estructurat a través de les 5 parts següents:

01. Metodologia de treball

2

Proposta de valor 

En relació al posicionament, s’han proposat els 

potencials valors a través dels quals es vol donar a 

conèixer el Mercat dels dijous d’Inca, fruit de les 

reunions i entrevistes amb els diversos agents que 

intervenen en el mercat.

Vivència i passeig

Integració i tradició 

Proximitat i territori
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

4

Pla de treball

El pla de treball fa referència als 4 àmbits per a la 

modernització del mercat setmanal. Aquests 

inclouen un total de 15 camps o categories 

d’actuacions proposades a realitzar per a la 

dinamització del mercat.  

3

Eixos/àmbits d’actuació futura 

El tercer apartat proposa els grans àmbits de 

modernització del Mercat dels dijous d’Inca a

través dels quals s’ha de projectar el seu model 

comercial i turístic de futur. 

01. Metodologia de treball

3

2

1

2
Imatge comercial

1 Estructuració del mercat

3
Comunicació del 

mercat

4
Organització
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

5

Cronograma i planificació

El cronograma és el document en el que s’ha 

especificat l’ordre d’execució de les actuacions 

proposades. També s’hi ha concretat la temporalitat 

de cadascuna de les accions per al correcte 

desenvolupament de la modernització del mercat 

d’Inca.   

01. Metodologia de treball
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

A continuació s’expressa l’estructura a través de la qual pivota el pla de treball. Tal i com es pot

observar en la figura 2, aquest pla s’estructura en 5 parts també definides en l’esmentada figura, la

qual es presenta tot seguit:

Reconeixement del Mercat dels dijous d’Inca

Estructura
Teixit 

comercial
Imatge

Comunicació 

del mercat

Eixos de modernització del mercat

Proposta de valors i posicionament del mercat 

Model de mercat de futur

Imatge comercial
Estructuració del 

mercat

Comunicació 

del mercat 

Cronograma i planificació

Figura 2. Estructura metodològica del pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

01. Metodologia de treball
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

02. Anàlisi DAFO

Punts dèbils Punts forts 

 El mercat presenta un cert desordre, pel, que fa a la 

distribució de determinats sectors comercials.

 Falta de realització d’activitats de promoció 

comercial conjunta entre el mercat i el comerç sedentari 

d’Inca. 

 La presència de producte local o del territori és més 

aviat baixa, i no es troba prou ben senyalitzada.

 Falta d’una proposta de valor comercial ben definida 

i atractiva, especialment, a ulls del visitant.

 El mercat presenta una imatge, en general, poc 

atractiva. 

 Mercat amb una llarga tradició i notorietat comercial a 

l’Illa de Mallorca.

 Equip polític i tècnic de l’ajuntament amb una elevada 

predisposició a dinamitzar i modernitzar el mercat 

actual. 

 Presència de parades amb oferta de productes de 

qualitat i interessants. 

 Ubicació al centre del municipi en un entorn turístic i 

monumental atractiu. 

Un cop realitzat el reconeixement del mercat setmanal i obtinguda la informació necessària,

s’ha realitzat una valoració mitjançant un anàlisi DAFO. Aquest, s’ha estructurat en

punts dèbils i punts forts (factors interns), i amenaces i oportunitats (factors externs).
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

02. Anàlisi DAFO

Punts dèbils Punts forts 

 El mercat presenta una oferta lúdica i gastronòmica 

més aviat minsa.

 El temps d’estada del visitant al mercat és relativament 

baix.

 La delimitació comercial del mercat és poc clara i 

dificulta la circulació del visitant, molt especialment, el forà.

 Excessiva presència comercial d’alguns sectors 

comercials.

 Algunes parades presenten una imatge poc atractiva.

 Hi ha certa manca de senyalització de preus, horaris així 

com dels principals trets distintius del mercat.

 La política de comunicació i dinamització comercial del 

mercat és més aviat baixa.

 El mercat es troba excessivament orientat a la venda de 

producte i no pas a l’experimentació de l’usuari/visitant.

 L’existència d’una Comissió de seguiment del Mercat 

dels dijous d’Inca que vetlla pel funcionament futur del 

format comercial. 

 La presència d’establiments atractius i que ja 

porten forces anys al mercat actuen com a motor 

comercial del mercat.

 La ubicació del mercat en ple centre comercial urbà fa 

que es generin dinàmiques de relació amb el comerç 

local.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

02. Anàlisi DAFO

Amenaces Oportunitats

 Existència d’altres mercats de l’illa que ofereixen una 

proposta de valor comercial més atractiva. 

 El mercat ha perdut atractiu i afluència de gent en els 

darrers anys.

 El mercat té una certa manca d’oferta comercial 

orientada al turisme.

 La falta d’activitats lúdiques i socials en el mercat 

poden suposar una pèrdua de competitivitat i d’atractiu 

per als touroperadors.

 El mercat compta amb una gran afluència de visitants

durant l’estiu. 

 La notorietat comercial generada pel mercat en els 

darrers anys, suposa una immillorable oportunitat per 

impulsar una reestructuració comercial del mercat.

 La promoció de forma conjunta del mercat, el comerç 

sedentari i l’oferta turística i econòmica de la ciutat 

d’Inca.
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20

Aquest apartat fa referència al model de mercat proposat, derivat de les diferents reunions i

entrevistes portades a terme. En aquest sentit, en les pàgines següents es proposen tot un

seguit de punts que intenten definir, a ulls de les figures amb qui s’ha contactat, com visualitzen

avui en dia el Mercat dels dijous d’Inca i com consideren que hauria de ser en un futur no molt

llunyà. Per tal de determinar millor els principals aspectes tractats, s’ha realitzat la comparativa:

Com pot ser el futur 
Mercat dels 

dijous d’Inca?

03. Proposta de model de mercat 

de futur

Com és percebut 

actualment 
el Mercat dels dijous 

d’Inca?

?
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21

 Un mercat molt enfocat a la venda de tot tipus 

de productes i amb poques activitats de 

dinamització.



 Un nou concepte de mercat que vagi més enllà 

de la venda de producte i que esdevingui un 

dels motors de la promoció econòmica, 

turística i comercial d’Inca. 

 Un mercat amb una imatge més aviat poc 

atractiva i sense elements diferenciadors. 


 Un mercat amb una imatge molt singular que 

actuï com a tret diferencial en relació a d’altres 

mercats. 

 Un mercat amb una àmplia oferta de productes,

tot i que amb una menor presència de producte 

de proximitat i del territori. 



 Un mercat que fomenti el producte de 

proximitat i que, pet tant, sigui sensible a la 

promoció de l’economia local. 

 Un mercat sense elements de diferenciació 

respecte la resta de mercats de l’illa. 


 Un mercat enfocat clarament al consumidor i 

als diferents col·lectius de visitants del mercat. 

03. Proposta de model de mercat 

de futur

Com és percebut 

actualment 
el Mercat dels dijous 

d’Inca?

Com pot ser el futur
Mercat dels 

dijous d’Inca?
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 Un mercat amb una important manca 

d’activitats lúdiques que facin més amena la 

compra i el passeig.


 Un mercat orientat a convertir-se en un espai 

lúdic i experiencial per al seu visitant. 

 Un espai poc integrat al patrimoni 

arquitectònic del municipi. 


 Un espai integrat en el patrimoni històric i 

monumental de la ciutat. 

 Un mercat sense un circuit de compra clar. 
 Un espai que fomenti el passeig i els circuits 

de compra de forma clara.  

 Un mercat que es troba poc orientat a promoure 

una major venda entre els turistes. 


 Un mercat que s’integri i convisqui amb l’oferta 

turística del municipi d’Inca. 

 Un mercat arrelat al municipi, però sense 

especial incidència social.

  Un mercat amb una marcada sensibilitat social i 

de responsabilitat envers en municipi.

03. Proposta de model de mercat 

de futur

Com és percebut 

actualment 
el Mercat dels dijous 

d’Inca?

Com pot ser el futur
Mercat dels 

dijous d’Inca?
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24

En aquest apartat, fruit de els converses mantingudes amb els

agents coneixedors del mercat i del municipi, s’han determinat una

sèrie de valors vinculats al tipus de mercat setmanal que

potencialment, pot desenvolupar el municipi d’Inca.

Així mateix, en l’apartat “Quins són els valors del Mercat dels

dijous d’Inca?” s’han determinat tot un conjunt de valors vinculats

a l’oferta de recursos comercials i turístics del mercat i el municipi,

i amb els que es vol vincular i donar a conèixer el propi mercat: la

proximitat i el territori; la vivència i el passeig; i la integració i

la tradició.

04. Proposta de valors i 

posicionament del mercat
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En relació a la proposta de valor per a la dinamització del Mercat setmanal dels dijous

d’Inca, s’han proposat els 3 fils conductors següents:

Quins són els valors del Mercat dels dijous d’Inca?

El mercat setmanal d’Inca ha s’ha de convertir en un espai

integrat en el patrimoni monumental i històric del

municipi.

El mercat d’Inca ha de ser vist com un espai visualment

molt atractiu, on comprar i passejar resulti una experiència

atractiva a ulls del seu visitant.

Vivència i passeig

Integració i tradició 

El Mercat dels dijous d’Inca s’ha de convertir en un espai

de compra que fomenti els productes i les tradicions

del municipi i el seu territori més proper.

Proximitat i territori

04. Proposta de valors i 

posicionament del mercat
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27

Per tal de modernitzar el mercat, s’han proposat 4 àmbits, considerats segons les

converses mantingudes amb les figures amb qui s’ha mantingut converses: l’estructuració

del mercat; la imatge comercial; la comunicació del mercat; i l’organització del propi mercat.

Aquests, inclouen fins a 15 camps d’acció que s’han considerat rellevants per al futur

mercat d’Inca.

2

Imatge comercial

1

Estructuració del mercat

3

Comunicació del mercat

4

Organització

Publicitat
Comunicació 

digital

Promoció 

comercial

Vinculació 

turística

Sensibilització Formació 

Ordenació Mercat i territori

Imatge de 

marca

Imatge del 

mercat i parades

Senyalització i 

connectivitat 
Imatge d’entorn

Conceptualització

de mercat

Distribució de 

l’oferta comercial

Composició de 

l’oferta comercial

05. Principals eixos per a la 

modernització del mercat
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1
Estructuració del mercat 

Pel que fa als objectius del primer dels eixos, es poden desglossar en els següents: 

 Crear un concepte de mercat innovador que permeti diferenciar el mercat d’Inca

respecte de la resta de mercats de l’illa, i que en permeti una proposta de valor clara

i atractiva.

 Dissenyar un nou model de mercat setmanal dels dijous més atractiu i amb una

composició i distribució de l’oferta comercial més atractiva.

 Redefinir el mix comercial del mercat pel que fa a la composició de la seva oferta

comercial actual.

 Incorporar noves línies de productes que fomentin un major vincle del mercat amb

el municipi i el territori, i que generin un major atractiu al mercat, en el seu conjunt.

 Incentivar una major presència de productes que converteixin el mercat en un

espai de compra lúdica, amb un ampli enfocament al turisme.

05. Principals eixos per a la 

modernització del mercat
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

1
Estructuració del mercat 

 Reduir aquella presència de sectors comercials que potencialment pugui restar

competitivitat i atractiu al mercat.

 Redissenyar una nova distribució comercial del mercat més enfocada a la forma

de compra del consumidor, i que faciliti, al mateix temps, una major estada i major

consum al mercat.

 Promoure una millor convivència de les parades del mercat amb el comerç

sedentari i el patrimoni històric del municipi.

 Eliminar possibles barreres arquitectòniques, i de continuïtat i concentració

comercial que puguin dificultar el passeig, el temps d’estada i la compra al mercat

05. Principals eixos per a la 

modernització del mercat
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2 Imatge comercial 

En referència als objectius del segon àmbit, són els següents:

 Dissenyar una imatge comercial representativa del mercat i atractiva, a ulls de

l’actual i potencial clientela, així com un eslògan que en fomenti aquesta nova marca

comercial.

 Millorar, a ulls del visitant, la delimitació, la identificació i la senyalització

comercial del mercat i dels seus diferents eixos i espais comercials.

 Incentivar, al mateix temps, una millora de la connectivitat del mercat que fomenti

una major predisposició a l’estada al mercat, al passeig i a la compra en els seves

parades.

 Integrar el mercat dins l’estructura comercial i urbanística de la ciutat d’Inca per

tal que el passeig i la compra al mercat d’Inca i al seu comerç siguin una experiència

fàcil i amena.

05. Principals eixos per a la 

modernització del mercat
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2 Imatge comercial 

 Treballar en la millora de la imatge de les parades del mercat a efectes que

permeti millorar la imatge global del mercat, el passeig del consumidor per la ciutat, així

com la predisposició a la compra.

 Promoure una millora en la identificació de les parades del mercat i promoure

eines de millora de l’etiquetatge i la identificació dels productes que es poden trobar

al mercat.

 Fomentar la millora de la imatge del mercat i del seu entorn que promogui la

integració del mercat en l’estructura monumental del municipi d’Inca.

05. Principals eixos per a la 

modernització del mercat
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3
Comunicació del mercat 

Pel que fa a als objectius que conformen aquest àmbit, es desglossen en:

 Difondre aquest nou model “Mercat de mercats” entre la ciutadania, els

turistes, així com els potencials prescriptors de visita dels mercats (touroperadors,

administracions supramunicipals,...).

 Disposar de tot un seguit d’eines de comunicació i publicitat que permetin

conèixer l’oferta comercial del mercat així com els seus serveis, les activitats que

s’hi realitzen,...

 Crear una estratègia de comunicació i posicionament digital que permeti adaptar

el coneixement del mercat a l’ús de les noves tecnologies per part dels seus visitants.

 Promoure campanyes de promoció comercial que incentivin la compra i

l’entreteniment al mercat setmanal

 Crear rutes turístiques que permetin vincular el mercat i el comerç sedentari

amb els recursos turístics d’Inca

05. Principals eixos per a la 

modernització del mercat
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4
Organització

En relació als objectius del darrer eix, són els següents:

 Promoure programes formatius que incentivin l’excel·lència en el tracte i la

relació amb la clientela del mercat, i que facin d’aquest, un referent de bon tracte

entre els seus consumidors.

 Promoure instruments de suport individualitzat a la millora de la imatge i la

gestió comercial de les parades dels mercats que contribueixin a fer del mercat un

espai molt atractiu.

 Promoure la sensibilització dels paradistes envers l’enfortiment i la dinamització

comercial del mercat setmanal d’Inca.

 Regular tot un seguit d’aspectes de gestió i funcionament intern del mercat que

garanteixi el bon funcionament d’aquest.

 Apostar per un mercat que treballi per al foment de la sobirania alimentària en

àmbits com el reaprofitament i la promoció dels productes alimentaris del territori.

05. Principals eixos per a la 

modernització del mercat
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A continuació, es mostren els programes proposats segons cadascun dels 4 eixos o àmbits::

Pel que fa a l’estructura dels programes, s’hi especifiquen els camps següents:

2 Imatge 

comercial1 Estructuració 

del mercat 3 Comunicació 

del mercat 4 Organització

Nom de l’acció Apartat en que s’especifica el nom de l’acció que engloba les diverses sub-accions. 

Objectius específics
El requadre fa referència a la finalitat o objectius concrets que té el programa en 

qüestió. 

Contingut 
El tercer dels apartats inclou l’explicació de totes les sub-accions per a la modernització 

del Mercat dels dijous d’Inca. 

Destinatari En aquesta ocasió, s’explica a qui van dirigides les actuacions dels programes. 

Agents responsables
El cinquè dels camps determina aquelles persones o entitats que es proposa que 

s’encarreguin de realitzar les accions. 

Recursos necessaris
Es detallen les eines, programes, persones,… necessàries per a l’execució de cada 

actuació. 

06. Proposta d’accions segons eixos
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1.1

Creació d’un nou model  de 
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nom “Inca,  Mercat de 

Mercats”

1.2

Categori tzació dels 

principals sectors 

comercials del  Mercat dels 

dijous d’ Inca

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat

Conceptualització de mercat

1.3

Estructura del  Mercat: un 

mercat per cada moment 

de l ’any “Mercat d’hivern” 

i  “Mercat d’est iu”

1.4
Proposta de distr ibució de 

l ’oferta comercial  del  

Mercat dels di jous d’ Inca

Distribució de l’oferta comercial 

Figura 3: Actuacions de l’àmbit “L’estructuració del mercat”. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat

1.6
Introducció d’oferta 

gastronòmica al  Mercat: 

Punt de tast
1.7

Introducció d’oferta 

complementària: Espai  

lúdic i  social

Composició de l’oferta comercial 

1.5

Proposta d’ introducció de 

noves l ínies de productes 

al  Mercat dels di jous 

d’Inca

Figura 4: Actuacions de l’àmbit “L’estructuració del mercat”. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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Acció 1.1
Creació d’un nou model de mercat que actuï sota el nom 

“Inca, Mercat de Mercats”

Conceptualització 

de mercat

Objectius 

específics
Promoure un nou model de mercat a Inca més atractiu que actuï com a referència comercial i turística de tots

els mercats de l’illa. Crear una marca comercial que actuï de paraigües d’aquest nou concepte.

Contingut La definició del model de mercat que es vol per al futur d’Inca així com per a la seva projecció econòmica és el

primer pas, i indispensable, a portar a terme. En aquest sentit, es proposa que Inca redefineixi el seu mercat

setmanal, i que promogui un nou format comercial que no només sigui sinònim de venda de productes sinó

també de vida social, d’activitat lúdica, de projecció turística i, en definitiva, de desenvolupament econòmic per

a la ciutat.

Per a la obtenció d’aquest nou model proposat, tot i que aquest s’anirà exposant al llarg de tot aquest apartat

d’accions, l’element inicial és la creació i disseny d’una imatge de marca que actuï de paraigües de totes i

cadascuna de les accions que es porti a terme, d’ara en endavant, per a dinamitzar el Mercat d’Inca.

Per això, es proposa que la marca “Inca, Mercat de Mercats” permeti assolir els següents punts:

 Fer que el mercat setmanal dels dijous torni a ser el referent pel que fa als mercats setmanals de l’illa.

 Transmetre la idea que no es tracta d’un mercat genèric composat per diverses parades, sinó un mercat

que aglutina diversos mercats amb personalitat pròpia i característics (Mercat Alimentari, Mercat

Quotidià, Mercat del Cuir, Mercat Artesà, Mercat de la Flor i Mercat del Benestar -veure acció 1.2-).

 Convertir el mercat en un espai molt més enllà de la compra. Es pretén, doncs, que el mercat es converteixi

en un espai de compra, lúdic, de passeig, on sempre hi passin coses que incentivin el consumidor a

seguir passejant.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat
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Acció 1.1
Creació d’un nou model de mercat que actuï sota el nom 

“Inca, Mercat de Mercats”

Conceptualització

de mercat

Contingut
 Un mercat que vagi més enllà de ser un espai comercial sinó que també es converteixi en un espai social,

un espai turístic, un espai de passeig per a les famílies, i en definitiva, un espai de foment de la vida

social.

 En síntesi, un mercat categoritzat per grans sectors de despesa comercial que facin d’aquest format de

tanta tradició comercial, un gran espai comercial a l’aire lliure, integrat al patrimoni monumental de la

ciutat i que actuï com un dels principals motors de desenvolupament turístic del municipi d’Inca.

En definitiva, reinventar el mercat, i convertir-lo en un espai molt atractiu a ulls d’aquelles persones visitants

que no són de l’illa, i volen trobar un lloc adequat on comprar productes i viure les tradicions del territori. Però

també un espai pels propis mallorquins i mallorquines, que trobin en el nou mercat un espai agradable de

passeig a la vegada que una oferta atractiva pel consum.

Finalment, i pel que fa al disseny d’aquesta imatge comercial que ha de ser el referent visual del nou Mercat ,

és recomanable que sigui un disseny gràfic atractiu i clar, i que transmeti els valors anteriorment descrits. Així,

aquesta nova imatge es proposa que s’apliqui en el conjunt d’actuacions futures per a la modernització del

mercat.

Destinataris 

de l’acció
Les persones 

compradores del 

mercat (ja sigui la 

pròpia ciutadania o 

procedent del turisme).

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca i la

Comissió de seguiment

del Mercat dels dijous

d’Inca.

Recursos

necessaris

-

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat
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Acció 1.2
Categorització dels principals sectors comercials del Mercat 

dels dijous d’Inca

Conceptualització

de mercat

Objectius 

específics
Homogeneïtzar la imatge comercial del mercat a partir de la identificació dels diferents sectors comercials a un

color concret, a efectes de promoure una major facilitat d’accés, passeig, orientació i compra al visitant.

Contingut Aquesta segona acció conceptual pretén establir un marc homogeni pel que fa a la imatge dels

diferents sectors comercials. En aquest sentit, els professionals del mercat entrevistats, com les persones

consumidores amb qui s’ha parlat, coincideixen amb una idea clara: la imatge del mercat és poc atractiva i cal

millorar-la. Per això, i fruit del reconeixement realitzat pel nostre equip de treball, es proposa la realització de tot

un seguit de mesures per millorar-ne la imatge.

En aquest sentit, la primera mesura correctora proposada és la possible homogeneïtzació de la imatge de les

parades en la mesura que les característiques de les parades ho permetin i ho facin viable. Es tracta, per tant,

de buscar elements singulars que permetin identificar, de forma fàcil, cada sector comercial existent al

mercat, a un color determinat.

 El color vermell: fa referència a l’alimentació i la gastronomia, i inclou fruita i verdura, altres productes

alimentaris com embotits, pa i pastissos, formatges,...

 El color blau: es proposa el color blau per aquelles parades que venguin productes de l’equipament de

la persona com són els tèxtils (roba i llenceria), el calçat, la bijuteria, els complements,... També es creu

idoni que el blau s’utilitzi per a les parades amb productes de l’equipament de la llar com són els

utensilis per a la cuina i d’altres productes per a la llar.

 El color taronja: es tracta que s’utilitzi aquest color a les parades que venen productes de

marroquineria, és a dir, bosses, cinturons, i productes de pell, en general.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat
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Acció 1.2
Categorització dels principals sectors comercials del Mercat 

dels dijous d’Inca

Conceptualització

de mercat

Contingut
 El color blanc o cru: les tonalitats de colors més clares es creuen convenients per a les parades que

venen productes d’artesania.

 El color groc: el color groc es planteja ser utilitzar per a la identificació de les parades de flors i plantes.

 El color verd: sota aquest color s’ubicarien les parades de venda de productes procedents de

l'agricultura ecològica (fruita, verdura, carn, embotits, formatges,...), així com productes elaborats de

manera natural i artesana de diferents sectors (roba, productes de neteja de la llar, productes d'higiene i

cura personal,...).

Proposta d’identificació comercial del “Mercat de mercats” 

Sectors de la parades Color Mercat de mercats

Alimentació Mercat Alimentari

Equipament de la persona i de la llar Mercat Quotidià

Marroquineria Mercat del Cuir

Artesania Mercat Artesà

Flors i plantes Mercat de la Flor

Sector natural i benestar Mercat del Benestar 

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat
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Acció 1.2
Categorització dels principals sectors comercials del Mercat 

dels dijous d’Inca

Conceptualització

de mercat

Destinataris 

de l’acció
Els paradistes del 

Mercat.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Persona encarregada

de la gestió de

sectorització de les

parades.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat
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Acció 1.3
Estructura del Mercat: un mercat per cada moment de l’any

“Mercat d’hivern” i “Mercat d’estiu”

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Objectius

específics
Adequar les dimensions, l’oferta i la distribució del Mercat dels dijous d’Inca a les necessitats dels seus visitants

a cada moment de l’any.

Contingut El Mercat dels dijous d’Inca, amb la seva estructuració, distribució i composició de l’oferta, ha quedat obsolet

respecte a altres mercats setmanals que es fan a l’illa. Tant les entrevistes realitzades, com la pròpia

observació i anàlisi directe, constata que està sobredimensionat, tant en oferta d’alguns productes, com en la

seva distribució espaial.

És per aquest motiu que es proposa fer una revisió a fons d’aquests 3 elements, per tal que el nou model de

Mercat sigui més atractiu, adequat i competitiu.

Així, proposem que el nou mercat tingui una estructuració, distribució i composició variable, depenent

del moment de l’any. Proposem un doble mercat:

 Un Mercat d’hivern més compacte i reduït, amb una composició de l’oferta apropiada per satisfer,

sobretot les necessitats del públic procedent d’Inca o de l’illa, però amb poca presència de visitants

turistes.

 Un Mercat d’estiu, amb més extensió, una oferta complementària més potent, i més articles destinats

a satisfer les necessitats de les persones turistes.

Els 2 mercats, però, tindran unes característiques comunes. D’aquesta manera les persones que el visitin no

tindran la sensació de veure 2 mercats diferents, sinó amb dues dimensions diferents, amb una oferta més

àmplia de productes i activitats en el cas de l’estiu, però amb atractiu durant tot l’any.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat
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Acció 1.3
Estructura del Mercat: un mercat per cada moment de l’any

“Mercat d’hivern” i “Mercat d’estiu”

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Contingut A continuació, s’exposen les principals característiques, així com els mapes, de cada mercat.

1.3.1. Proposta d’estructura del Mercat d’hivern: un mercat bàsic i atractiu

El Mercat d’hivern hauria de ser compacte i concentrat al casc històric d’Inca, allà on es troben els

principals elements històrics i d’atractiu turístic del municipi (Església de Santa Maria la Major, Plaça de Sa

Quartera,...).

Es proposa que tingui les següents característiques, que també es poden apreciar en el mapa:

 Instal·lació: des d’inici de novembre fins a Setmana Santa.

 Límits del Mercat: Plaça d’Orient, Plaça d’Espanya, Mercat Municipal d’Inca, Plaça de Sa Quartera,

Avinguda del General Luque, Carrer de La Pau.

 Oferta: productes propis del Mercat Alimentari, Mercat Quotidià, Mercat del Cuir, Mercat Artesà, Mercat de

la Flor i Mercat del Benestar.

 Oferta complementària (veure acció 1.7): habilitació d’un Espai lúdic i social a la Plaça del Mercat

Municipal.

 Punts de Tast (veure acció 1.6): incorporació de 4 Punts de Tast gastronòmics a la Plaça de Santa Maria

la Major, a la Plaça d’Orient, a la Plaça de Sa Quartera, i a la Plaça del Mercat Municipal.

06. Accions per al foment de: 
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1

1 Plaça d’Orient

2
Ajuntament 

d’Inca

4
Gran Via de 

Colon 

5
Carrer d’en 

Jaume 

Armengol

2

4

5

Mapa que delimita la proposta del Mercat d’hivern on s’hi ha especificat els 

principals punts de referència del mercat. 

Figura 5: Mapa del Mercat dels dijous d’Inca. 

Font: elaboració pròpia a partir del mapa de l’Ajuntament d’Inca, 2016. 
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3
Plaça de sa 

Quartera 

Proposta d’estructura del Mercat d’hivern 
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Mercat Alimentari

Mercat Quotidià

Mercat del Cuir

Mercat Artesà (*)

Mercat de la Flor

Mercat del Benestar

Punt de Tast 

Espai lúdic i social

Aquest mapa orientatiu vol ser una aproximació del que hauria de ser la futura distribució sectorial del Mercat d’hivern, i que inclou també 

els Punts de tast i els Espais lúdics i socials. 

Figura 6: Mapa del Mercat dels dijous d’Inca. 

Font: elaboració pròpia a partir del mapa de l’Ajuntament d’Inca, 2016. 

(*) El Mercat Artesà es proposa que sigui

representat amb el color blanc o cru (veure

acció 1.2) tot i que en el mapa s’ha marcat amb

el color verd per a la seva millor visualització.

06. Accions per al foment de: 
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Acció 1.3
Estructura del Mercat: un mercat per cada moment de l’any

“Mercat d’hivern” i “Mercat d’estiu”

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Contingut
1.3.2. Proposta d’estructura del Mercat d’estiu: una experiència única en un mercat ple de sorpreses

El Mercat d’estiu ha de mantenir l’estructura compacta i ordenada del Mercat d’hivern, però amb ampliació

dels seus límits, de l’oferta de productes i de les accions i activitats que es programin. És, en essència,

el mateix mercat, però més gran i encara més atractiu, sobretot amb la vista posada en captar al turisme,

especialment el familiar i el que pot destinar temps i recursos a passar unes quantes hores a Inca.

Es proposa que tingui les següents característiques, que també es poden apreciar en el mapa:

 Instal·lació: des de Setmana Santa fins a inici de novembre.

 Límits del mercat: Plaça d’Orient, Plaça d’Espanya, Mercat Municipal, Avinguda del General Luque, carrer

de La Pau, Plaça de Sa Quartera, carrer del Bisbe Llompart fins a l’estació de tren (ampliació d’estiu), Gran

Via de Colon fins a carrer de Na Muntanera (ampliació d’estiu).

 Oferta: productes propis del Mercat Alimentari, Mercat Quotidià, Mercat del Cuir, Mercat Artesà, Mercat de

la Flor i Mercat del Benestar. Als carrers ampliats s’hi ubicaran productes d’artesania, de marroquineria i de

records de l’illa (Gran Via de Colon), i relacionats amb els infants i la criança (al carrer del Bisbe Llompart).

La resta de mercats singulars mantindran les seves característiques i productes, tot i que es podran veure

incrementades en nombre de parades.

 Oferta complementària (veure acció 1.7): habilitació de 4 Espais lúdics i socials a la Plaça de Santa Maria

la Major, la Plaça d’Espanya, la Plaça del Mercat Municipal d’Inca i a la Plaça de Sa Quartera.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat
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Acció 1.3
Estructura del Mercat: un mercat per cada moment de l’any

“Mercat d’hivern” i “Mercat d’estiu”

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Contingut
 Punts de Tast (veure acció 1.6): incorporació de 10 Punts de Tast gastronòmics a la Plaça de Santa Maria

la Major, a la Plaça d’Orient, a la Plaça de Sa Quartera, i a la Plaça del Mercat Municipal i d’altres carrers

com la Gran Via de Colon.

Destinataris 

de l’acció
Els paradistes del 

Mercat del dijous 

d’Inca.

Agents

responsables
L’ Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Normativa reguladora

dels Mercats d’hivern

i d’estiu.
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Figura 7: Mapa del Mercat dels dijous d’Inca. 

Font: elaboració pròpia a partir del mapa de l’Ajuntament d’Inca, 2016. 

Proposta d’estructura del Mercat d’estiu

Mapa que delimita la proposta del Mercat d’estiu on s’hi ha especificat els 

principals punts de referència del mercat. 
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Figura 8: Mapa del Mercat dels dijous d’Inca. 

Font: elaboració pròpia a partir del mapa de l’Ajuntament d’Inca, 2016. 

Mercat Alimentari

Mercat Quotidià

Mercat del Cuir

Mercat Artesà (*)

Mercat de la Flor

Mercat del Benestar

Punt de Tast 

Espai lúdic i social

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat

(*) El Mercat Artesà es proposa que sigui

representat amb el color blanc o cru (veure

acció 1.2) tot i que en el mapa s’ha marcat amb

el color verd per a la seva millor visualització.

Proposta de distribució de les parades segons sectors del Mercat d’estiu

Aquest mapa orientatiu vol ser una aproximació del que hauria de ser la futura distribució sectorial del Mercat d’estiu, i que inclou també 

els Punts de tast i els Espais lúdics i socials. 



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.4
Proposta de distribució de l’oferta comercial del Mercat dels 

dijous d’Inca

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Objectius 

específics
Dotar al Mercat dels dijous d’Inca d’una composició comercial atractiva i sectorialitzada en que els potencials

visitants tinguin una gran varietat i qualitat de productes a escollir.

Contingut Una oferta comercial equilibrada i atractiva és una de les claus d’èxit dels Mercat dels dijous d’Inca. Així, per

promoure el Mercat setmanal d’Inca com a “Mercat de Mercats”, caldrà tenir en compte alguns aspectes,

desenvolupats fruit de les entrevistes amb els i les paradistes, de les enquestes a les persones consumidores,

de les converses amb les persones responsables del mercat i de l’observació directa d’aquest.

Els diferents espais del mercat setmanal que hem determinat que seran mercats especialitzats (veure acció 1.1,

“Creació d’un nou model de mercat que actuï sota el nom “Inca, Mercat de Mercats”, dins l’àmbit Concepte de

mercat) hauran de tendir a tenir el seu espai propi. Cada producte haurà d’encaminar-se a estar agrupat

proper a la resta de productes del mateix sector. No es tracta d’afirmar que la totalitat dels productes de cada

sector han d’estar junts, sinó que hauran de tendir a estar propers perquè els visitants puguin anar trobant

varietat combinada amb un cert ordre al llarg de tot el recorregut pel Mercat dels dijous d’Inca.

 Mercat Alimentari: es proposa que els productes d’alimentació (fruita, verdura i altres productes

gastronòmics) estiguin ubicats al voltant de la Plaça d’Orient, que és una de les entrades naturals al

mercat. Aquesta ubicació (que actualment ja ocupa la fruita i la verdura) permet als visitants trobar aquesta

oferta de manera senzilla, ja que és el que bona part de les persones que visiten el mercat busquen. Així

mateix ho indica l’”Estudi d’hàbits comercials dels visitants del Mercat dels dijous d’Inca” (veure Annex 1),

en que es detecta que el 73,1% de les persones enquestades afirmen comprar aquest tipus de

productes.
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Acció 1.4
Proposta de distribució de l’oferta comercial del Mercat dels 

dijous d’Inca

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Contingut
La ubicació actual s’ampliaria fins al Mercat Municipal d’Inca pel carrer de la Campana i el carrer de La Pau,

dotant de més espai al Mercat Alimentari, que serà un dels eixos principals d’atracció del nou Mercat

d’Inca, amb promoció dels productes de proximitat com a element essencial (veure acció 1.3).

 Mercat Quotidià: l’equipament a la persona, conjuntament amb l’equipament de la llar, conformen

actualment un 41% de l’oferta del mercat, segons dades aportades per l’Ajuntament d’Inca. A través de les

entrevistes i enquestes realitzades es pot extreure que la presència d’aquests productes podria estar

sobredimensionat respecte a altres productes més minoritaris actualment, però que, en canvi, tenen un gran

potencial d’atracció de nou públic al mercat. Així doncs, es proposa que el nombre de parades que

conformen el Mercat Quotidià tendeixin a reduir-se.

En canvi, fruit de la voluntat d’ampliar els segments de visitants, es proposa introduir més oferta de

productes de quotidià específics per a infants, especialment durant el Mercat d’estiu (veure acció 1.5).

La seva ubicació seria al cor central del mercat, com ho és actualment, però amb espais de convivència amb

altres productes, com és el cas de la Plaça d’Orient, que passarien a conviure més intensament amb els

productes d’alimentació.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.4
Proposta de distribució de l’oferta comercial del Mercat dels 

dijous d’Inca

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Contingut
En aquest cas, es proposa que siguin les parades amb productes per la llar les que tinguin aquesta

convivència amb els productes d’alimentació, ja que són elements complementaris. El Mercat Quotidià

s’ubicarà des de la mateixa Plaça d’Orient fins a la Plaça de Sa Quartera. Al Mercat d’estiu s’ampliaria pel

carrer del Bisbe Llompart fins a l’estació.

 Mercat del Cuir: els productes elaborats a partir del cuir han estat des de sempre un element singular a

Inca, i al Mercat dels dijous d’Inca en particular. La davallada de la producció, conjuntament amb la

importació de productes elaborats fora, ha fet que aquest element tant singular hagi deixat lloc a altres

productes menys atractius. Per aquest motiu es proposa reduir el nombre de parades de marroquineria,

per adaptar-les a la nova realitat i dimensió del mercat.

En canvi, seria convenient augmentar la presència de parades de venda de productes de cuir de

qualitat, dissenyats i fabricats a Inca (o de disseny insular), per tal de retornar als orígens del Mercat,

recuperant així atractiu i singularitat. En referència a la introducció de parades de venda de productes

singulars de pell, es proposa, especialment, aquelles que venguin calçat.

Es proposa ubicar els productes d’aquest sector al voltant de la Plaça de Sa Quartera i al carrer del General

Luque.
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Acció 1.4
Proposta de distribució de l’oferta comercial del Mercat dels 

dijous d’Inca

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Contingut
 Mercat Artesà: l’artesania és un element especialment atractiu de cara a promoure el Mercat dels dijous

d’Inca com a destí turístic. Per aquest motiu és molt important augmentar la presència de parades amb

productes artesans de qualitat, originals i, quan sigui possible, fabricats a l’illa. Aquestes parades han

de tenir una presència constant al mercat, tot i que es proposa l’ampliació del nombre de parades coincidint

amb el Mercat d’estiu, ja que és en aquesta època en la que tenen una major demanda, especialment entre

el públic forà.

Es proposa que les parades artesanes s’ubiquin permanentment a la Plaça de Santa Maria la Major, i que

durant el Mercat d’estiu puguin ubicar-se també a l’ampliació del mercat per la Gran Via de Colon.

 Mercat de la Flor: les flors i plantes constitueixen un element distintiu i singular del Mercat dels dijous

d’Inca. Per aquest motiu es proposa mantenir la seva ubicació actual a la Plaça d’Espanya, davant de

l’Ajuntament. Aquest espai central del Mercat esdevé un gran espai ple de sensacions i olors, fruit de la

presència de les flors i plantes.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat

54



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.4
Proposta de distribució de l’oferta comercial del Mercat dels 

dijous d’Inca

Distribució 

de l’oferta 

comercial

Contingut  Mercat del Benestar: els productes d’origen ecològic i d'elaboració natural i respectuosa amb el medi, són 

un altre dels elements diferenciadors de l'oferta del Mercat dels dijous d'Inca. Actualment ocupen un petit 

espai al carrer de La Pau, però es considera que la seva potencialitat com a elements dinamitzadors de 

l'activitat del mercat és suficientment elevada com per proposar una ampliació valenta de la presència 

d'aquests productes (veure acció 1.6). Aquestes parades haurien de tendir a ubicar-se al llarg del carrer 

Jaume Armengol.

Les parades hauran d’estar disposades als carrers de manera que:

 Puguin mostrar els seus productes de manera efectiva i lluïda

 Generin circuits de passeig pels visitants sense impedir l’entrada als comerços sedentaris

 Sempre que sigui possible per l’amplada del carrer, es situaran al mig amb doble mostrador

Destinataris 

de l’acció
Els paradistes del 

mercat i les persones 

responsables del 

Mercat dels dijous 

d’Inca.

Agents

responsables
L’Ajuntament d'Inca. Recursos

necessaris
Normativa pròpia del

mercat.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.5
Proposta d’introducció de noves línies de productes al 

Mercat dels dijous d’Inca

Composició

de l’oferta 

comercial

Objectius 

específics
Introduir la venda de nous productes al Mercat setmanal d’Inca per tal d’augmentar la seva singularitat i el seu

atractiu turístic.

Contingut
El nou Mercat setmanal d’Inca ha de tendir a incloure productes atractius i singulars que el facin ser un

referent en el sector turístic de l’illa. Així es desprèn de l’anàlisi de la situació actual del mercat, però també de

les converses mantingudes amb els seus responsables polítics i tècnics. Per tant, caldrà dotar al mercat de

nous productes que li imprimeixin aquest caràcter especial i atractiu, situant-lo de nou com a referència dels

Mercats setmanals de l’illa.

Es proposa la introducció de productes relacionats amb els següents sectors:

 Productes alimentaris de proximitat: potenciar els productes alimentaris elaborats a Inca i, per extensió,

a Mallorca, pot donar al Mercat setmanal un atractiu especial. L’oferta de producte de proximitat, conreat o

elaborat a pocs quilòmetres de distància del punt de venda, és un factor cada vegada més atractiu. De fet,

en l’estudi d’hàbits elaborat al Mercat setmanal el 97,6% (veure Annex 1 Estudi d’hàbits comercials dels

visitants) del enquestats afirmen que els agradaria poder trobar més productes de proximitat.

Aquests productes s’hauran d’incorporar als ja presents al Mercat Alimentari. Tanmateix, caldria

senyalitzar clarament la procedència d’aquests productes.
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Acció 1.5
Proposta d’introducció de noves línies de productes al 

Mercat dels dijous d’Inca

Composició

de l’oferta 

comercial

Contingut
 Productes de procedència ecològica i natural: el sector del benestar, lligat al consum de productes de

procedència ecològica i d’elaboració natural, està en ple creixement, i el Mercat dels dijous d’Inca ha de

poder aprofitar aquesta tendència per situar-se com el referent a l’illa amb aquest tipus de

productes. Proposem incorporar articles elaborats artesanalment de tots els sectors (tèxtil, neteja de la

llar, higiene personal,...) conjuntament amb productes alimentaris procedents de l’agricultura ecològica

(fruita, verdura, carns, embotits, formatges,...). Aquests productes estarien present al mercat tot l’any dins

del que hem anomenat Mercat del Benestar.

 Articles relacionats amb els infants: les famílies (tant les illenques com les de turistes) són un dels

segments potencials a captar, i, per tant, han de trobar-hi oferta de productes adient per les seves

necessitats. Seria bo introduir productes relacionats amb la criança i cura dels infants, tals com

joguines, articles tèxtils i sabates, papereria i llibreria infantil, articles per viatjar amb infants,... Aquests

productes haurien de tenir una presència constant al mercat durant tot l’any, dins de la zona destinada al

Mercat Quotidià, tot i que durant la temporada turística, amb el Mercat d’estiu, es podria incrementar la

seva presència amb l’ampliació proposada des de la Plaça de Sa Quartera fins a l’estació, pel carrer del

Bisbe Llompart.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat

57
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Acció 1.5
Proposta d’introducció de noves línies de productes al 

Mercat dels dijous d’Inca

Composició

de l’oferta 

comercial

Contingut
 Articles d’artesania i records típics de la illa: el sector turístic busca emportar-se records d’allà on visita,

i, especialment, si són objectes singulars, artesanals i de qualitat. En aquest sentit, es proposa que el

Mercat dels dijous d’Inca incorpori parades amb productes destinats a aquesta finalitat: esdevenir records

atractius per les persones visitants. Aquests productes podrien ser tradicionals, com els siurells o els

cistells, o d’altres que es poguessin elaborar especialment com a Record d’Inca, lligats a la tradició de la

població en el tractament i confecció a partir del cuir. Aquests articles haurien d’estar presents al Mercat

Artesà.

 Articles de bijuteria de disseny i producció original de l’illa: la presència d’articles de bijuteria amb

dissenys exclusius de Mallorca, elaborats per artesans i dissenyadors de l’illa, podria constituir un

element singular i atractiu de cara a captar clientela procedent del sector turístic. Aquests articles,

combinats amb altres productes de qualitat, tot i que no estiguin produïts a l’illa, formarien part del Mercat

Artesà, i podrien donar un encant i factor diferencial al mercat setmanal, que, amb l’especialització fruit de

la proposta de Mercat de Mercats, es convertiria en un nou mercat més atraient per nou públic.

Destinataris 

de l’acció
Els paradistes del 

Mercat.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Normativa pròpia del

mercat.

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat

58



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.6 Introducció d’oferta gastronòmica al Mercat: Punt de tast

Composició

de l’oferta 

comercial

Objectius 

específics
Introduir oferta gastronòmica al Mercat setmanal dels dijous d’Inca. Aconseguir que l’estada dels visitants al

mercat s’allargui, propiciant que la possibilitat de compra en aquest augmenti.

Contingut Un dels aspectes destacats de les entrevistes als paradistes és la seva opinió que els visitants passen poc

temps passejant pel mercat. Aquest fet fa que les opcions de venda es redueixin considerablement.

Per poder pal·liar aquesta situació es considera interessant introduir una oferta permanent de parades

gastronòmiques, que anomenem Punt de tast. Actualment hi ha una parada destinada a la venda de

productes gastronòmics (bunyols típics), però aquesta oferta es considera insuficient.

Aquests nous punts estarien ubicats en espais estratègics del mercat, realitzant una funció de connexió i

cohesió entre les diferents zones de venda (veure figura 4 i figura 6). A més, també ajudaria a crear espais de

descans en la visita al mercat.

Els Punts de tast tindrien presència tot l’any al mercat, però es proposa que s’incrementi el nombre de parades

durant el Mercat d’estiu.

Es proposa, a tall d’exemple, que es poguessin introduir parades de degustació de productes alimentaris típics

a l’illa (ensaïmades, sobrassada,...), conjuntament amb altres més estàndards (entrepans, xurros, begudes,

gelats,...).
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.6 Introducció d’oferta gastronòmica al Mercat: Punt de tast

Composició

de l’oferta 

comercial

Contingut Aquestes parades haurien de tenir un horari d’obertura una mica més ampli que la resta de les parades,

permetent que, tot i que el mercat estigués tancant, els visitants poguessin continuar degustant les especialitats

i productes de les parades dels Punts de tast.

Destinataris 

de l’acció
Les persones 

emprenedores que 

vulguin tenir una parada 

de venda i degustació 

de productes 

gastronòmics.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Normativa pròpia de

regulació dels Punts

de tast.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.7 Introducció d’oferta complementària: Espai lúdic i social

Composició

de l’oferta 

comercial

Objectius 

específics
Introduir oferta complementària a l’oferta comercial que contribueixi a promocionar el Mercat setmanal d’Inca.

Promoure l’oferta lúdica, gastronòmica,…als visitants del Mercat dels dijous d’Inca.

Contingut
El Mercat setmanal d’Inca ha d’oferir atractius especials que facin que torni a ser el mercat de referència a

Mallorca. Per assolir aquests objectiu es proposa introduir nous espais dins del mercat que:

 Tinguin capacitat d’atracció i entreteniment per les persones que visiten el mercat

 Ajudin a vertebrar i cohesionar el mercat

 Donin veu a aquells col·lectius ciutadans, socials, culturals, esportius, empresarials,... de la població que

poden trobar en el mercat un altaveu per difondre la seva activitat.

Aquests espais els hem anomenat Espais lúdics i socials, perquè han de combinar tots aquests aspectes,

però, sobretot, han d’esdevenir un punt de trobada social.

Les persones que visitin el Mercat dels dijous d’Inca han de trobar-hi sempre coses interessants, a més de

productes atractius. Ha de ser una autèntic experiència única visitar el mercat, tal i com s’especifica a l’acció

1.1.

És important que l’oferta complementària que es proposi pugui captar a diferents tipologies de visitants, per tal

d’ampliar al màxim la base sobre la que construir el nou Mercat setmanal d’Inca.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.7 Introducció d’oferta complementària: Espai lúdic i social

Composició

de l’oferta 

comercial

Contingut
Fruit de les converses i entrevistes mantingudes, es proposa que algunes de les ofertes complementàries que

es puguin introduir al mercat siguin les següents:

 Espai familiar: un espai temàtic, proper a la zona de venda de productes dirigits a la criança dels infants

(veure acció 1.6 ), on es puguin realitzar tallers, espectacles, xerrades i jocs dirigits als més petits. Aquest

espai es considera que podria estar present de manera permanent cada dijous durant la temporada d’estiu,

ja que el públic turista familiar és un dels segments estratègics a captar com a visitant del Mercat dels

dijous d’Inca.

 Espai solidari: les entitats d’Inca que treballen en l’àmbit de la solidaritat, la cooperació i l’ajuda als

col·lectius desafavorits han de poder tenir un espai per mostrar la seva tasca i cercar socis i voluntaris. Es

proposa que aquest espai pugui ser present al mercat de manera puntual 2 o 3 vegades cada temporada.

 Mercat Mariner: l’exposició i venda de productes artesans vinculats al món mariner poden ser un atractiu

especial per les persones visitants. Es proposa que les activitats al voltant de la vida marinera pugui ser un

reclam mensual durant la temporada d’estiu. Seria bo que les persones organitzadores de l’activitat

estiguessin lligades al món mariner de l’illa.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 1.7 Introducció d’oferta complementària: Espai lúdic i social

Composició

de l’oferta 

comercial

Contingut  Trobada de Food-trucks: la moda de menjar que es ven a les populars furgonetes food-trucks traspassa

fronteres. I ubicar aquesta oferta complementària de manera puntual (1 dijous al mes) al mercat pot atraure

visitants que, d’altre manera, potser no visitarien Inca. És interessant que l’oferta gastronòmica que

ofereixin sigui complementària a la que s’ubicarà als nous Punts de tast (veure acció 1.7)

 Espai empresarial: les empreses d’Inca han de sentir el mercat com a propi. Per aquest motiu es proposa

donar-los un espai d’exposició i venda dels seus productes, 1 vegada al mes. Aquesta oferta

complementària ha de fer que el nou Mercat d’Inca esdevingui el punt de referència de l’activitat

econòmica del municipi, conjuntament amb l’activitat artesanal.

Aquests nous Espais lúdics i socials seria bo que estiguessin ubicats en punts estratègics del mercat. Es

proposa que tinguin presència tant a la temporada d’hivern com a la d’estiu, però que sigui amb el Mercat

d’estiu que tinguin la seva màxim expressió.

Destinataris 

de l’acció
Les entitats locals, les 

empreses d’Inca i altres 

agents interessats.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Normativa pròpia de

regulació de l’Espai

lúdic i social.
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1 Mercat actual 2 Mercat d’hivern òptim 

present futur

Alimentació

 Fruita i verdura

 Embotits

 Encortits
Equipament de 

la persona

 Tèxtil

 Calçat

Equipament 

de la llar

 Ferreteria

 Teles

Marroquineria Artesania 

 Bosses

 Calçat

 Complements 

 Bijuteria 

 complements

Flors i

plantes

Producte 

ecològic

Mercat 

Alimentari

 Fruita i verdura

 Gastronomia 
Mercat Quotidià

 Equipament persona 

 Equipament de la llar

Mercat del Cuir

 Marroquineria

 Calçat

 Complements cuir

Mercat Artesà

 Bijuteria

 Records de l’illa

 Complements
Mercat de 

la Flor

 Flors 

 Plantes 

 Flors 

 Plantes 

Mercat del Benestar

 Productes ecològics 

i naturals. 

Punt de tast

Espai lúdic 

i social 

Mercat 

Actual
Mercat 

Òptim

06. Accions per al foment de: 

L’estructuració del mercat - resum



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca
65

1 Mercat actual 2 Mercat d’estiu òptim 

present futur

Alimentació

 Fruita i verdura

 Embotits

 Encortits Equipament de 

la persona

 Tèxtil

 Calçat

Equipament 

de la llar

 Ferreteria

 Teles

Marroquineria Artesania 

 Bosses

 Calçat

 Complements 

 Bijuteria 

 complements

Flors i

plantes

Producte 

ecològic

 Flors 

 Plantes 

Mercat 

Actual
Mercat 

Òptim

Mercat 

Alimentari

 Fruita i verdura

 Gastronomia 

Mercat Quotidià

 Equipament persona 

 Equipament de la llar

Mercat del Cuir

 Marroquineria

 Calçat

 Complements cuir

Mercat Artesà

 Bijuteria

 Records de l’illa

 Complements
Mercat de 

la Flor

 Flors 

 Plantes 

Mercat del Benestar

 Productes ecològics 

i naturals. 

Punt de tast

Espai lúdic 

i social 
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2 Mercat òptim 
3

Directrius per al dimensionament òptim 

del mercat

Mercat 

Alimentari

 Promoure l’increment de les parades de fruita i verdura. 

 Augmentar la presència de parades amb productes alimentaris del territori. 

 Convertir el mercat alimentari en un dels principals del mercat a través de la 

presència de producte del territori. 

Mercat 

Quotidià

 Reduir el nombre de parades d’equipament a la persona (tèxtil i calçat). 

 Promoure l’increment de parades de productes d’equipament a la llar 

(utensilis de cuina, estris de rebosteria, ferreteria,...).

 Introduir productes relacionats amb la infància (tèxtil, joguines,...). 

Mercat del 

Cuir

 Limitar la presència de productes de menor qualitat. 

 Fomentar els productes elaborats amb cuir, de qualitat i amb atractiu 

singular. 

Mercat 

Artesà
 Introduir productes amb disseny exclusiu. 

 Presència de productes de record d’Inca i de Mallorca. 

Mercat de la 

Flor  

 Posar en valor l’oferta de flors i plantes com elements singulars i altament 

atractiu del mercat. 

 Concentrar tota l’oferta a la part central del mercat per a potenciar-lo. 

Mercat del 

Benestar

 Promoure l’increment de les parades de productes ecològics i naturals.  

 Fer que el Mercat del Benestar esdevingui un element clau i referent a nivell 

turístic i comercial. 

Punt de tast
 Incorporar punts de degustació gastronòmica per a incrementar el temps 

d’estada dels visitants al mercat. 

Espai social i

lúdic
 Incorporar activitats de caire lúdic i social per fer que la visita al mercat 

esdevingui una experiència especial. 

Mercat 

Alimentari

Mercat 

Quotidià

Mercat 

del Cuir

Mercat 

Artesà

Mercat de 

La Flor

Mercat del 

Benestar

Punt de 

tast

Espai lúdic 

i social 

Mercat 

Òptim
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2.1

Disseny de la  imatge de 

marca i  marxandatge 

comercial  del  mercat 

d’Inca

06. Accions per al foment de: 

La imatge comercial

Imatge de marca

2.2
Homogeneïtzació i  

mi l lora de la  imatge 

de les parades
2.3

Homogeneïtzació de 

l ’estructura de les 

parades
2.4

Creació d’una 

identi f icació dels 

productes fets a Inca

Imatge del mercat i les parades  

2.5
Col·locació d’etiquetatge 

i cartelleria de les 

parades

Figura 9: Actuacions de l’àmbit “La imatge comercial”. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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06. Accions per al foment de: 

La imatge comercial

2.6

Implementació de 

senyalètica direccional 

específica d’indicació del 

mercat

2.7
Col·locació de 

banderoles de promoció 

del mercat
2.8

Senyalització d’entrada al 

mercat

Senyalització i connectivitat

2.9
Ubicació de panells 

informatius al mercat

Entrada Mercat 

de Mercat

2.10
Programa de foment de la 

imatge urbana en l’entorn del 

mercat setmanal

Imatge d’entorn

Figura 10: Actuacions de l’àmbit “La imatge comercial”. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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Acció 2.1
Disseny de la imatge de marca i marxandatge comercial del 

mercat d’Inca

Imatge de 

marca

Objectius 

específics
Disposar d’una imatge gràfica que actuï com a marca comercial del mercat setmanal d’Inca així com de totes i

cadascuna de les actuacions que s’hi realitzin. Impulsar eines de marxandatge que contribueixin a millorar la

notorietat d’aquesta marca comercial.

Contingut Pel que fa a la imatge de marca del mercat, es proposen tota una sèrie d’accions necessàries perquè el

consumidor i visitant del Mercat dels dijous d’Inca pugui identificar, de forma clara, el mercat setmanal.

Les actuacions proposades, en aquest sentit, són:

 Disseny gràfic d’una imatge comercial. Es proposa la contractació d’un equip de professionals que

dissenyin una imatge comercial del mercat atractiva, fresca i innovadora que tingui en compte els diferents

valors del mercat i de la promoció econòmica i turística del municipi d’Inca. Aquesta imatge servirà de punt

de referència de totes les actuacions comercials plantejades en aquest treball (promoció, portal web,

publicitat, campanyes en mitjans,...).

 Creació de l’eslògan comercial del mercat. Si una marca és un element indispensable en la venda de

qualsevol producte o servei, l’eslògan no és menys important. A tals efectes, es creu convenient la

disposició d’un eslògan comercial del mercat que, a tall d’exemple, podria anomenar-se “Mercat de

Mercats: molt per descobrir”, o bé “Mercat de Mercats a Inca, no t’ho perdis”,... Sigui com sigui, però,

l’elecció d’aquest eslògan haurà de ser creat de consens entre l’Ajuntament d’Inca i la Comissió de

seguiment del Mercat dels dijous d’Inca a l’entendre que aquest eslògan ha de ser una eina definida pels

paradistes i representants més destacats.
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Acció 2.1
Disseny de la imatge de marca i marxandatge comercial del 

mercat d’Inca

Imatge de 

marca 

Contingut
 Edició de material de marxandatge. A efectes de complementar i de generar una major notorietat de la

marca proposada en el punt anterior, es creu oportú dissenyar algunes eines de marxandatge comercial

com podrien ser la producció de bosses reciclables per als consumidors que incorporin la imatge, draps de

cuina, imans o elements iconogràfics del mercat i el turisme a Inca.

En síntesi, aquesta primera acció de l’àmbit és una de les actuacions prioritàries a desenvolupar si es vol que 

el nou concepte del mercat (Mercat de Mercats) esdevingui un punt de referència per als ciutadans d’Inca, els 

seus visitants i la resta de l’illa.  

Destinataris 

de l’acció

L’Ajuntament d’Inca i

Comissió de seguiment

del Mercat dels dijous

d’Inca.

Agents

responsables

L’Ajuntament d’Inca i

Comissió de seguiment

del Mercat dels dijous

d’Inca.

Recursos

necessaris

Imatge gràfica i

elements de

marxandatge.
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Acció 2.2 Homogeneïtzació i millora de la imatge de les parades

Imatge del 

mercat i les 

parades

Objectius

específics
Millorar la identificació de les parades per sectors per tal de millorar la imatge i atractiu del conjunt del Mercat

dels dijous d’Inca, la facilitat de cerca de productes per part dels seus visitants així com la delimitació dels

diversos mercats.

Contingut En referència al contingut de l’actuació, es proposa la homogeneïtzació de les parades per sectors fent ús

de diverses lones, de colors específics, en els seus tendals (part superior de les parades).

D’aquesta manera, es reduiria una imatge, sovint, poc atractiva que el nostre equip ha pogut observar en el

mercat i que són la presència de lones amb colors molt varis i on no s’utilitza cap criteri. Aquesta actuació, que

podria quedar inclosa en la normativa del mercat, contribuiria a facilitar la identificació del consumidor en

relació al sector comercial al que pertany cada parada. Fins i tot, al llarg del passeig pels diferents carrers

del mercat, l’existència de les lones per colors permetria al visitant fer-se una idea de la zona i el sector en el

qual es troba

De forma complementària, també es podria plantejar la possibilitat que la tela que cobreix la part inferior de

bona part de les parades (faldó), en tots els tipus de parades, fos d’algun cromatisme clar amb colors com el

blanc, el beix o bé el cru. Es tractaria, en aquest sentit, que el faldó tapés les caixes i els materials de cada

parada per tal d’augmentar l’atractiu de la imatge del mercat.
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Acció 2.2 Homogeneïtzació i millora de la imatge de les parades

Imatge del 

mercat i les 

parades

Contingut
A tall d’exemple, a continuació es planteja un possible exemple de les lones de les parades:

Parada 

d’alimentació

Parada de 

benestar

Figures 11 i 12: Exemples de colors de parades segons tipus de productes. 

Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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Acció 2.2 Homogeneïtzació i millora de la imatge de les parades

Imatge del 

mercat i les 

parades

Contingut
De totes maneres, pel que fa a la prioritat de les propostes descrites, es creu important tenir present els 

següents aspectes:

 En primer lloc, la col·locació de les lones dels tendals per colors. 

 Seguidament, la col·locació de teles de colors clars als faldons de les parades. 

 Finalment, altres elements que, seguint la proposta de colors per sectors, contribueixin a millorar la imatge 

de les parades del mercat, i del mercat en el seu conjunt.

Destinataris 

de l’acció

Els paradistes del 

Mercat dels dijous 

d’Inca. 

Agents

responsables

L’Ajuntament d’Inca i

Comissió de seguiment

del Mercat dels dijous

d’Inca.

Recursos

necessaris

Les teles i/o materials

per cobrir la part

superior i inferior de

les parades.
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Acció 2.3 Homogeneïtzació de l’estructura de les parades

Imatge del 

mercat i les 

parades

Objectius 

específics
Afavorir la imatge de les parades del mercat tot produint una sensació de calidesa, tradició i encant,

especialment, a les parades que venen productes del territori.

Contingut En consonància amb l’actuació anterior, i seguint amb la millora de l’estètica del mercat, es proposa l’acció

sota el nom d’”Homogeneïtzació de l’estructura de les parades”. El material de les estructures i elements

de suport de les pròpies parades del mercat d’Inca no presenta una imatge massa atractiva. En aquest sentit,

una millora d’aquest aspecte podria contribuir a un major posicionament del mercat d’Inca com un espai

comercial molt singular.

Per aquest motiu, l’acció pretén que aquelles parades que venen productes del territori (fem referència especial

al sector de la gastronomia, les parades de productes artesanals,...) substitueixin els materials i les estructures

de suport del tipus metàl·liques per a d’altres més rústiques i d’aspecte més tradicional.

És per aquest motiu que es proposa, com a exemple, la col·locació d’estructures i elements de suport del

tipus fusta, un material atractiu i que produeix sensació de calidesa. En relació a la tipologia de fusta, es

creu idoni utilitzar fustes tractades de pi, per exemple.

Aquest material o semblants es proposen pels motius següents:

 Les característiques del material: lleuger, resistent i preparat per a ser exposat a l’exterior.

 D’altres beneficis del material: reciclable, net i renovable.

 Es considera molt atractiu per a un mercat tradicional.

 El preu del material proposat és econòmic.
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Acció 2.3 Homogeneïtzació de l’estructura de les parades

Imatge del 

mercat i les 

parades

Contingut

A més, es creu convenient que, a mig termini, totes les parades del mercat setmanal, en la mesura del

possible, incorporin aquests tipus de materials en les seves estructures. Així doncs, la idea principal és donar

una imatge de més encant i d’integració de les parades amb el patrimoni monumental d’Inca.

Destinataris 

de l’acció

Les persones 

encarregades de les 

parades del mercat 

setmanal. 

Agents

responsables

L’Ajuntament d’Inca i

Comissió de seguiment

del Mercat dels dijous

d’Inca.

Recursos

necessaris

Els materials

proposats per a les

estructures i

elements de suport

de les parades.

Figures 13 i 14: Exemple d’estructura metàl·lica (esquerre) i de fusta tractada (dreta). 

Font:  Google imatges i Madex (www.madex.es). 
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.4 Creació d’una identificació dels productes fets a Inca

Imatge del 

mercat i les 

parades

Objectius 

específics
Identificar, posar en valor i promoure l’oferta de productes del territori, atractius i de característiques pròpies,

així com totes les parades del mercat que venen aquests productes.

Contingut Un dels aspectes més comentats per tots els agents del territori és l’existència de productes del territori com a

tret distintiu del mercat i de vinculació dels productes amb la cultura del municipi. En aquest sentit, per tal de

potenciar l’oferta del mercat que ja és del territori, pròpiament, es planteja la creació d’una identificació

d’aquests productes, en els que, a més, es pretén:

 Posar en valor l’oferta de productes del territori d’Inca.

 Promoure les parades que venen aquests productes del territori.

 Valorar l’esforç i la feina dels paradistes en el foment dels productes arrelats a la cultura d’Inca.

 Incentivar la venda de productes del territori a aquells paradistes que no en venen.

 Esdevenir un dels principals atractius i recursos del mercat a nivell turístic.

Pel que fa a la creació del distintiu, es proposen una sèrie d’aspectes a tenir en compte:

 La incorporació d’una frase del tipus “Producte fet aquí - Inca”.

 Es creu idoni que el distintiu incorpori un mapa en que s’indiqui el punt on s’ubica el municipi. Els motius

de la presència d’un mapa són per a fer saber, a aquelles persones estrangeres i que no coneixen l’idioma,

el significat, de manera molt clara, del distintiu dels productes d’Inca.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.4 Creació d’una identificació dels productes fets a Inca 

Imatge del 

mercat i les 

parades

Contingut
 Els colors es proposa que siguin molt vinculats als valors i atributs als que es vol vincular el mercat i

els productes (colors verds, naturals,...).

El distintiu es planteja que el disposin totes aquelles parades que venguin productes del territori. Aquest,

es creu idoni que sigui realitzat amb algun material resistent i atractiu, així com que la seva mida sigui,

d’aproximadament, 50cm x 50cm. A més, es tracta que aquest es col·loqui a una mida bona i adequada a

l’alçada de la vista dels visitants del mercat.

Producte fet aquí

Inca

Figura 15: Exemple de distintiu dels productes del territori. 

Font: Elaboració pròpia, 2016. 

Figura 16: Exemple de lloc de col·locació del distintiu. 

Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.4 Creació d’una identificació dels productes fets a Inca 

Imatge del 

mercat i les 

parades

Destinataris 

de l’acció
L’Ajuntament d’Inca. Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca i

Comissió de seguiment

del Mercat dels dijous

d’Inca.

Recursos

necessaris
Empresa de disseny

gràfic, impressió i

materials necessaris

per a la realització

dels distintius.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.5 Col·locació d’etiquetatge i cartelleria de les parades

Imatge del 

mercat i les 

parades

Objectius

específics
Permetre visualitzar als visitants del mercat, de manera molt clara i atractiva, els aspectes o característiques de

l’oferta de productes de les parades que siguin interessants a destacar i a promoure.

Contingut L’actuació de “Col·locació d’etiquetatge i cartelleria de les parades” es composa de les dues accions que

s’especifiquen tot seguit.

La col·locació d’etiquetatge dels preus de l’oferta de productes de les parades:

 És necessari que els preus apareguin de manera clara i entenedora per a facilitar la informació als visitants

i poder evitar que aquests en tinguin dubtes (en ocasions el fet d’haver de preguntar pot resultar una

barrera i impediment que eviti no accedir a la compra).

 Les etiquetes cal que siguin atractives i en sintonia amb ela tipologia de productes que ven la parada.

 Es creu notori ressaltar que totes les etiquetes d’una mateixa parada, o per tipus de productes, siguin

homogènies.

La col·locació de cartelleria de l’oferta de productes a les parades:

 Es planteja que les parades que disposin d’una oferta de productes destacats i distintius, disposin d’un

cartell en que aquests siguin mencionats.

 El cartell es tracta que contingui la informació molt resumida de les característiques o usos, per exemple,

dels productes que es vol ressaltar.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.5 Col·locació d’etiquetatge i cartelleria de les parades

Imatge del 

mercat i les 

parades

Contingut  És interessant que el cartell inclogui algun dibuix o element visual atractiu que procuri captar l’atenció dels

visitants.

 La col·locació del cartell es proposa que sigui, o bé al costat dels mateixos productes o a una alçada

adequada a ulls dels visitants.

 L’acció es creu idònia, especialment, per a les parades que disposin de productes en que hi hagi

característiques tant particulars com “ecològic”, “de proximitat”, “reciclable”, etc.

Destinataris 

de l’acció
Els paradistes del 

mercat dels dijous. 

Agents

responsables
Els propis paradistes

del mercat setmanal.

Recursos

necessaris
Empresa o

professional del

disseny gràfic i

materials per a la

diversa cartelleria.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.6
Implementació de senyalètica direccional específica 

d’indicació del mercat

Senyalitzaciói

connectivitat

Objectius

específics
Orientar i indicar a totes aquelles persones que es trobin al municipi d’Inca, on s’ubica el Mercat dels dijous

d’Inca a través de la senyalètica específica.

Contingut La campanya d’“Implementació de senyalètica direccional específica d’indicació del mercat” es considera

necessària per tal d’ubicar i indicar quina és la direcció que condueix al mercat així com per manifestar

l’existència d’aquest.

Amb la implantació d’aquesta tipologia de senyalització dinàmica, es proposa que aquesta marqui les vies de

connexió entre les diverses zones del municipi, i les entrades al Mercat d’Inca. Es creu necessari que la

senyalètica disposi de nomenclatura pròpia i assenyali el camí cap a un centre urbà amb el mercat.

La senyalètica es tracta que indiqui el dia de celebració del mercat, és a dir, els dijous així com el seu horari (9-

14h).

Pel que fa als llocs de col·locació d’aquesta tipologia de senyalètica, són els mateixos tant per la proposta del

Mercat d’hivern com pel Mercat d’estiu, per tant, són permanents. Així, es proposen els emplaçaments

següents:

 Carrer des Barco amb Plaça d’Orient.

 Plaça de sa Quartera amb carrer d’en Ramon Llull.

 Estació de busos d’Inca.

 Gran Via de Colón amb carrer de Na Muntanera.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.6
Implementació de senyalètica direccional específica 

d’indicació del mercat

Senyalització

i connectivitat

Contingut A mode d’exemple, es planteja un possible exemple de senyalètica direccional específica d’indicació del 

mercat:

Destinataris 

de l’acció
L’Ajuntament d’Inca. Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Projecte específic de

senyalització del

mercat. Disseny i

producció dels

elements de

senyalització.

Figura 17: Exemple de panell direccional d’indicació del mercat. 

Font: elaboració pròpia, 2016.

Mercat de Mercats 
Dijous de 9h a 14h

,
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.7 Col·locació de banderoles de promoció del mercat
Senyalització i 

connectivitat

Objectius

específics
Donar a conèixer i generar circuits comercials mitjançant les banderoles de promoció del Mercat dels dijous

d’Inca a aquelles persones que es trobin o visitin el municipi.

Contingut
La campanya descansa en la ubicació de banderoles als principals carrers que condueixen al mercat

setmanal d’Inca, per a crear circuïts comercials entre aquests i el propi mercat. Aquests elements de

senyalització estàtics, a més, ajudaran a difondre la marca comercial “Mercat de Mercats”, fent-la present de

manera permanent als carrers del municipi.

La senyalètica promocional es proposa que sigui un tipus de banderola de col·locació als fanals. Aquestes

banderoles es tracta que siguin genèriques de promoció de la marca, i, per tant, poden tenir una presència

permanent tant en la temporada d’hivern com en la temporada d’estiu.

Pel que fa a la ubicació de les banderoles, es proposa que sigui a les entrades del mercat i, més concretament,

als següents punts:

 Carrer des Barco.

 Carrer del Bisbe Llompart.

 Gran Via de Colon.
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Acció 2.7 Col·locació de banderoles de promoció del mercat
Senyalització

i connectivitat

Destinataris 

de l’acció
L’Ajuntament d’Inca. Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Projecte específic de

senyalització del

mercat. Disseny i

producció dels

elements de

senyalització.
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Acció 2.8 Senyalització d’entrada al mercat
Senyalització i 

connectivitat

Objectius

específics
Definir i delimitar el mercat setmanal, així com indicar, clarament, els diferents punts d’entrada a aquest format

comercial del municipi.

Contingut
Degut al fet que el mercat és molt extens, i fruit de les converses mantingudes amb coneixedors del mercat, en

la fase de reconeixement i anàlisi d’aquest, la vuitena de les actuacions “Senyalització d’entrada al mercat”

té la finalitat de fer saber a totes les persones que es dirigeixin o bé estiguin al mercat, que siguin molt

conscients que estan entrant o bé estan dins d’aquest espai.

Aquesta senyalètica, que pot ser en forma de banderoles específiques o pancartes, portarà la marca

identificativa del mercat (“Mercat de Mercats”), sense més informació. Així doncs, la seva finalitat és simplement

anunciada l’entrada al mercat setmanal, i no mostrar-hi informació.

Els diversos carrers proposats d’ubicació de la senyalètica són els següents:

 Carrer des Barco amb Plaça d’Orient.

 Plaça d’Espanya.

 Plaça de sa Quartera amb carrer d’en Ramon Llull.

 Estació de busos d’Inca.

 Gran Via de Colon amb Avinguda de General Duque.

06. Accions per al foment de: 

La imatge comercial

85



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.8 Senyalització d’entrada al mercat
Senyalització

i connectivitat

Destinataris 

de l’acció
L’Ajuntament d’Inca. Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Projecte específic de

senyalització del

mercat. Disseny i

producció dels

elements de

senyalització.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 2.9 Ubicació de panells informatius al mercat
Senyalització i 

connectivitat

Objectius

específics
Informar, tant als habitants del municipi com als visitants de fora d’Inca, dels diversos productes i serveis que es

poden trobar al mercat setmanal.

Contingut L’objectiu de la campanya d’”Ubicació de panells informatius al mercat”, doncs, és proporcionar

informació, de manera breu, concreta, clara i senzilla, d’allò que les persones que estiguin al mercat

poden trobar-hi en aquest.

La senyalització, en forma de panell, no només es planteja que es destini als visitants que no siguin del

municipi, sinó que serveixi de sistema d’informació per a qualsevol persona que vagi a passejar i comprar al

mercat. L’actuació va dirigida a totes les persones que visitin el mercat però, de manera més específica, a

aquells visitants que practiquen turisme al municipi i, per tant, no coneixen el mercat.

Aquests panells es proposa que incorporin, com a mínim, els següents elements:

 El plànol d’ubicació amb informació dels punts estratègics del mercat (els diversos sectors segons

producte).

 Pel que fa al mapa, es proposa que s’utilitzi un sistema d’icones senzill d’interpretar.

 La imatge de marca del mercat.

La ubicació dels panells es proposa que sigui als punts que es mostren a continuació:

 Plaça de Santa Maria la Major.

 Plaça d’Espanya.
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Acció 2.9 Ubicació de panells informatius al mercat
Senyalització

i connectivitat

Contingut
 Plaça de sa Quartera amb carrer de Ponent.

 Gran Via de Colon amb Avinguda de General Duque.

Destinataris 

de l’acció

L’Ajuntament d’Inca. Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Projecte específic de

senyalització del

mercat. Disseny i

producció dels

elements de

senyalització.
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Acció

2.10

Programa de foment de la imatge urbana en l’entorn del mercat 

setmanal

Imatge

d’entorn

Objectius

específics
Promoure un urbanisme en l’entorn del Mercat dels dijous d’Inca que fomenti la percepció d’un mercat

plenament integrat en l’estructura monumental, patrimonial i urbana de la ciutat.

Contingut L’urbanisme comercial és, sense dubte, un dels elements més importants a l’hora de percebre una estructura

urbana atractiva i agradable a ulls del consumidor. En aquest sentit, i més enllà de les propostes pròpies

definides per a la millora de la imatge del mercat setmanal, creiem convenient establir algunes pautes a través

de les quals l’ajuntament incentivi i promogui un entorn urbà més agradable, especialment, pel que fa a aquells

carrers on s’ubiquen les parades del mercat setmanal al municipi.

Les actuacions proposades són les següents:

 Promoure un programa de suport per a la millora de les façanes dels edificis. A efectes d’incrementar

l’atractiu de l’urbanisme, especialment de les estructures properes al mercat setmanal, es proposa un

programa que fomenti que els edificis millorin les seves façanes. El bon estat i imatge del conjunt que

envolta el mercat és un aspecte que pot contribuir a potenciar aquest format comercial setmanal així com el

municipi, en general.

 Incentivar un programa d’enjardinament. Seguint amb la línia de l’actuació anterior, un altre element que

pot contribuir a la millora de la imatge del mercat i el municipi és la implementació d’un programa

d’enjardinament. La introducció de flors i plantes en l’estructura urbana, a més, pot promoure el passeig i el

temps d’estada dels visitants d’Inca.
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Acció

2.10

Programa de foment de la imatge urbana en l’entorn del mercat 

setmanal

Imatge

d’entorn

Contingut
 Fomentar el manteniment de la neteja, especialment, en les hores de finalització del mercat. La

neteja és el darrer aspecte que es vol destacar d’aquest àmbit. Es proposa, en la mesura del possible, que

es vetlli per al manteniment de la neteja de tot el municipi i, concretament, de la zona d’ubicació del

mercat. Les hores de finalització del mercat és el moment en que cal procurar que l’espai urbà quedi el

més net possible.

Destinataris 

de l’acció

L’Ajuntament d’Inca. Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Persona o equip de

professionals que

vetllin per a les

actuacions

proposades.
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Proposta de senyalètica del “Mercat de Mercats” (hivern i estiu)

Figura 18: Mapa del Mercat dels dijous d’Inca. 

Font: elaboració pròpia a partir del mapa de l’Ajuntament d’Inca, 2016. 
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3.1

Campanya de l lançament 

del  nou mercat “Mercat de 

Mercats a Inca,  molt  per 

descobrir”
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La comunicació del mercat

Publicitat

3.2
Creació d’un portal  

web d’ Inca,  Mercat 

de Mercats
3.3

Presència del  mercat 

d’Inca a “Google my

Business”
3.4

Presència del  

mercat d’ Inca a les 

xarxes socials

Comunicació digital 

3.5

Presència del  nou 

concepte de mercat als 

portals webs 

especial i tzats de turisme

Figura 19: Actuacions de l’àmbit “La comunicació del mercat”. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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3.6

Programa de “Campanyes 

de promoció comercial  del  

mercat i  e l  comerç d’ Inca”
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Promoció comercial

3.7

Programa de creació 

de les rutes 

comercials i  

turíst iques d’ Inca

3.8
Prescripció dels 

touroperadors

turíst ics

Vinculació turística

Figura 20: Actuacions de l’àmbit “La comunicació del mercat”. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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Acció 3.1
Campanya de llançament del nou mercat “Mercat de Mercats 

a Inca, molt per descobrir”
Publicitat

Objectius

específics
Desenvolupar una campanya inicial de la nova imatge del mercat a Inca que promogui el nou mercat entre la

seva ciutadania així com dels potencials prescriptors turístics. Reconvertir el mercat en el referent comercial de

l’illa de Mallorca.

Contingut Pel que fa al contingut, es proposa el disseny d’una campanya global de llançament del concepte de marca

“Mercat de Mercats”, en el que es tinguin en compte, almenys, les següents actuacions:

 Publicitat en els principals mitjans de premsa escrita de l’illa. Es creu idoni la realització, durant un

mes, de la inserció publicitària d’un anunci que doni a conèixer les novetats del mercat setmanal. Així, es

tracta que es destaquin aspectes com, a tall d’exemple, un mercat amb nova oferta, amb una nova imatge,

amb parades singulars, amb esdeveniments lúdics,...

 Edició d’un díptic especial per a la ocasió. Es proposa el disseny d’un díptic en el que es doni a conèixer

el nou mercat, les seves noves connotacions i singularitats comercials,... Aquest es planteja amb la idea

que els propis paradistes i els punts turístics de la ciutat (punt d’informació “Pop-up” -veure les següents

accions-, punts d’estacionament dels autobusos turístics, sector de l’allotjament,...) puguin entregar el

fulletó informatiu.

 Creació d’una campanya de videomàrqueting del mercat. Es planteja la creació d’una campanya en

que, a través de la realització d’un vídeo atractiu i modern, els propis paradistes del mercat, els persones

que millor el coneixen, puguin parlar de la seva història, característiques, curiositats,...
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Acció 3.1
Campanya de llançament del nou mercat “Mercat de Mercats 

a Inca, molt per descobrir”
Publicitat 

Contingut  Creació de bosses de la compra reciclables del mercat. Es creu interessant, tal i com s’ha comentat en

l’acció 2.1, el disseny i creació de bosses de la compra que es donin a les persones que compren

productes al mercat setmanal durant el seu període de llançament. Aquestes, es proposa que siguin

atractives i mostrin, de manera molt clara, el nou concepte i imatge de marca “Inca, Mercat de Mercats”

així com que aquestes siguin de materials reciclables.

 Creació d’un punt d’informació “Pop-up”. La darrera de la actuacions proposades pretén crear un punt

informatiu del mercat i recursos turístics d’Inca i el territori. Doncs, es tracta que aquest pugui proporcionar

informació del mercat a la vegada que en reparteixi els díptics plantejats. Es proposa que es col·loqui en

punts estratègics com, per exemple la Plaça d’Espanya (Ajuntament d’Inca), al carrer de la Pau (davant del

Mercat d’Inca), la Plaça d’Orient.

Destinataris 

de l’acció
Els actuals i potencials 

visitants i compradors 

del mercat.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Empresa o 

professional del 

disseny gràfic i 

gravació. Material per 

als díptics i 

banderoles. Equip de 

persones per al punt 

d’informació i 

repartiment dels 

díptics. 
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Acció 3.2 Creació d’un portal web d’Inca, Mercat de Mercats
Comunicació 

digital

Objectius

específics
Promoure i posicionar el mercat setmanal a través de l’ús de les eines digitals tot creant un portal web exclusiu

del nou concepte ”Mercat de Mercats” d’Inca.

Contingut A efectes de promoure el Mercat dels dijous d’Inca a nivell digital, i fer aparèixer i millorar-ne el seu

posicionament a on-line, es planteja la creació d’un portal web propi del mercat. Es tracta d’un portal que ha

d’actuar com a referència i punt bàsic d’informació del mercat tot utilitzant les noves tecnologies i que

permeti a totes les persones amb accés a Internet trobar la informació que necessiten de manera molt ràpida,

àgil, còmode i actualitzada.

Pel que fa a la informació que es tracta que incorpori el portal web del mercat, es proposa la que es determina

a continuació:

 Els serveis que ofereix el mercat setmanal.

 Les diverses línies d’oferta de productes del mercat.

 Les categories o sectors de parades que s’hi troben.

 La informació relativa als horaris d’obertura i tancament.

 Fotografies i vídeos atractius que facin referència a allò que es troba al mercat.

 Un mapa en que s’ubiqui el mercat i les parades per sectors.
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Acció 3.2 Creació d’un portal web d’Inca, Mercat de Mercats
Comunicació 

digital

Contingut
 Els dos models de mercat segons temporada (veure acció 1.3).

 Les diferents campanyes d’animació i experiencials que s’hi portin a terme.

 La connexió del portal web amb les pàgines de xarxes socials proposades (veure acció 3.4).

És imprescindible que el portal web disposi del concepte i imatge de marca “Mercat de Mercats”. Així, també es

creu important que el portal estigui disponible en, com a mínim, els idiomes català, castellà i anglès.

A banda de la creació del propi portal informatiu web, es creu interessant que en la pròpia pàgina web de

l’Ajuntament d’Inca (incaciutat.com/es), hi hagi un apartat que faci referència al Mercat del dijous d’Inca i que

disposi d’un link que connecti amb el portal web propi d’aquest.

Destinataris 

de l’acció
Els actuals i potencials 

visitants del mercat.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Professional o 

persona encarregada 

del disseny del portal 

web. 
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Acció 3.3 Presència del mercat d’Inca a “Google my Business”
Comunicació 

digital

Objectius

específics
Permetre conèixer amb claredat i exactitud, a les persones interessades en visitar el Mercat dels dijous d’Inca,

la ubicació d’aquest i la informació relativa.

Contingut “Google my Business” és una eina de Google que permet trobar informació de qualsevol entitat o

establiment que hi formi part, a través de qualsevol dispositiu que disposi d’Internet, mitjançant Google,

Google + o Google Maps. L’eina resulta molt útil ja que, mitjançant la geolocalització, indica on se situa allò que

la persona interessada busca, així com la manera com arribar-hi.

A part de les opcions mencionades, en proporciona d’altres com, les següents:

 Mostrar imatges del mercat i dels seus productes i serveis, així com publicar vídeos.

 Permet crear una relació o vincle amb les persones que hi accedeixen i obtenir clientela fidel.

 Els usuaris interessats poden deixar comentaris, puntuar el mercat i compartir les publicacions que

aquest realitzi.

 Respondre els comentaris que els usuaris d’Internet realitzen sobre el mercat.

 Realitzar vídeo-trucades per a connectar amb la clientela o visitants.

 Saber el nombre de persones que han visitat “Google my Business” i la manera com han descobert el

mercat.

Val a dir que el procediment per a la presència del Mercat dels dijous d’Inca és senzill i destaca, també, per ser

un servei gratuït.
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Acció 3.3 Presència del mercat d’Inca a “Google my Business” 
Comunicació 

digital

Contingut

Destinataris

de l’acció
Les persones 

interessades en visitar 

el Mercat dels dijous 

d’Inca. 

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Persona encarregada 

de la incorporació del 

mercat a Google my

Business. 

Mercat d’Inca

Inca: Mercat de Mercats

Informació relativa al mercat:

Ubicació

Horaris

Característiques 

Cerca de 

paraules referents al 

mercat d’Inca per part 

de les persones 

interessades

1

Informació que 

apareix un cop el 

mercat és present a 

“Google my 

Business” 

2

Figura 21: Exemple de presència d’”Inca: Mercat de Mercats” a “Google my Business”. 

Font: elaboració pròpia, 2016.

06. Accions per al foment de: 

La comunicació del mercat

99



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 3.4 Presència del mercat d’Inca a les xarxes socials
Comunicació 

digital

Objectius

específics
Crear notorietat digital i poder establir relacions amb els visitants del Mercat dels dijous d’Inca amb la presència

d’aquest a les xarxes socials.

Contingut Una de les millors fórmules per a millorar el posicionament d’un portal web és la disposició de perfils a les

xarxes socials. Així mateix, es proposa que el mercat setmanal d’Inca disposi d’un perfil a la xarxa social

Facebook i a Instagram.

La creació d’un perfil a Facebook, la xarxa social més extensa i popular a nivell mundial, permetria, a tots els

usuaris d’aquesta i que cerquessin informació sobre el mercat, estar informats de les novetats i activitats

del mercat i mantenir-hi un vincle. A més, la xarxa social també destaca per, entre d’altres:

 Potenciar la imatge de marca “Mercat de Mercats”.

 Incrementar la visibilitat a Internet de manera gratuïta.

 Fidelitzar els visitants o la clientela del mercat.

 Compartir informació, imatges i vídeos.

 Indicar la ubicació del mercat.

Instagram és una xarxa social que també es considera idònia per a la dinamització del mercat setmanal.

Aquesta es basa en la publicació i compartiment d’imatges així com permet:

 Publicar fotografies i vídeos.
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Acció 3.4 Presència del mercat d’Inca a les xarxes socials
Comunicació 

digital

Contingut
 Retocar les fotografies per a fer-les més atractives i/o seductores.

 Compartir els continguts a d’altres xarxes socials (Facebook, Flickr, Twitter,...).

Es creu necessari que les dues xarxes socials permetin accedir al portal web d’”Mercat de Mercats” (veure

acció 3.2).

Destinataris 

de l’acció
Les persones 

interessades en visitar 

el mercat setmanal 

d’Inca.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca Recursos

necessaris
Persona encarregada 

de la creació dels 

perfils a les xarxes 

socials i de la seva 

gestió. 
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Acció 3.5
Presència del nou concepte de mercat als portals webs 

especialitzats de turisme

Comunicació 

digital

Objectius

específics
Promoció del mercat setmanal d’Inca a través de la seva aparició a diversos portals especialitzats de turisme

per a la millora del posicionament del mercat al món digital.

Contingut Es proposa que el nou model de mercat d’Inca aparegui als webs especialitzats i guies de turisme de

Mallorca. Així mateix, i per tal de millorar el posicionament digital del mercat, es proposa que aquest aparegui

en el màxim nombre de portals webs vinculats al turisme de l’illa.

A tall d’exemple, es mostren una sèrie de portal webs en els que es creu interessant que aparegui o bé

s’actualitzi la informació (en el cas que ja aparegui) corresponent al nou concepte de mercat d’Inca. Aquests,

són el següents:

 El portal del Consell de Mallorca (www.infomallorca.net), en que hi figura informació concreta dels

mercats amb fotografies, possibilitat de valorar-los i la seva localització.

 El portal web de turisme de les Illes Balears (www.illesbalears.travel) on hi apareixen fotografies, mapes i

l’oferta d’experiències turístiques a realitzar a Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera.

 El web “Visit Mallorca” (www.visitmallorca.com), portal turístic informatiu en que hi ha un apartat dedicat a

les experiències dels visitants als llocs d’interès turístic de l’illa.

 El portal web “See Mallorca” (www.seemallorca.com), guia molt atractiva i en format experiencial, que a

dia d’avui ja contempla el Mercat dels dijous d’Inca com a punt atractiu a visitar.
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Acció 3.5
Presència del nou concepte de mercat als portals webs 

especialitzats de turisme

Comunicació 

digital

Contingut
Pel que fa a d’altres portals informatius i que actuen de guies turístiques digitals de Mallorca són, per exemple:

 Guia Mallorca (www.guiamallorca.info).

 Mallorca XM (www.mallorcaxm.com).

En conclusió es tracta que el nou concepte “Mercat de Mercats” del municipi d’Inca aparegui en el màxim

nombre de portals webs atractius i interessants a ulls dels potencials visitants en el que es fomentin els seus

valors i potencial.

Destinataris 

de l’acció
Les persones 

interessades en visitar 

el Mercat dels dijous 

d’Inca.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Persona encarregada 

de l’aparició del 

mercat als portals 

webs de turisme 

especialitzats.
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Acció 3.6
Programa de “Campanyes de promoció comercial del mercat i 

el comerç d’Inca”

Promoció 

comercial

Objectius

específics
Promoure tot un seguit de campanyes promocionals que posin en valor els atributs i les singularitats comercials

del mercat setmanal i el comerç d’Inca. Es tracta, no només de promocionar el mercat, sinó de buscar sinèrgies

amb d’altres sectors productius com el comerç sedentari, el Mercat Municipal d’Inca, el sector de la

restauració,...

Contingut El programa de “Campanyes de promoció comercial del mercat i el comerç d’Inca” inclou totes aquelles

actuacions especialment pensades per a promoure el mercat setmanal amb la idea d’un format comercial

integrador i de vinculació amb el municipi i territori. Les accions que es proposen, són les que es mostren

seguidament:

 Campanya “Compra a casa: motius de compra al comerç i al mercat d’Inca”. La primera de les

accions proposades consta de la realització d’una campanya de sensibilització de la ciutadania sobre els

motius pels quals es creu idoni comprar al mercat del municipi. Entre els motius de compra, es plantegen,

per exemple, “proximitat”, “tradició”, “qualitat” i “confiança” .

 Campanya “El mercat d’Inca vist per la quitxalla”. En aquesta ocasió, l’actuació inclou la realització

d’activitats dedicades al públic més infantil. Es considera una activitat molt apropiada i atractiva la creació

de tallers de cuina, de dibuixos dels productes del mercat, de manualitats amb el material propi del

territori,... Que es puguin portar a terme als diversos espais que participen en la campanya en que

s’inclogui el Mercat Municipal d’Inca.
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Acció 3.6
Programa de “Campanyes de promoció comercial del mercat 

i el comerç d’Inca”

Promoció 

comercial

Contingut
 Campanya “Concurs de creació d’icones gràfiques del mercat”. Es planteja la creació d’un concurs en

que, a través de la realització de dibuixos, els participants procurin plasmar quin és per ells l’element més

distintiu o característic del mercat. La persona guanyadora es proposa que sigui premiada amb, per

exemple, algun tipus de producte del mercat, dinar en algun dels cellers,... Així com que la imatge

guanyadora s’incorpori al portal web del mercat d’Inca (veure acció 3.2).

 Campanya “Viu el mercat, viu Inca”. Es proposa la creació d’una campanya en que s’incloguin punts

culturals, punts gastronòmics i tallers lúdics. Així mateix, els punts culturals, ubicats, especialment, a les

places properes al mercat, es tracta que hi hagi alguna persona que expliqui rondalles i històries del

municipi i el comerç; els punts gastronòmics poden incloure tasts de productes del territori; i, per acabar,

els tallers lúdics, pensats més aviat per a nens, es tracta que incloguin tallers de lectura, representacions

teatrals i actuacions de titelles, a mode d’exemple.

Destinataris

de l’acció
Actuals i potencials 

visitants del mercat.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
L’equip de persones i 

material per a la 

realització de les 

diverses campanyes. 
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Acció 3.7
Programa de creació de les rutes comercials i turístiques 

d’Inca

Vinculació 

turística

Objectius

específics
Promoure un seguit d’actuacions que afavoreixin la dinamització comercial així com turística del municipi, i que

promoguin una major estada dels turistes a Inca i al seu mercat setmanal.

Contingut El “Programa de creació de les rutes comercials i turístiques d’Inca” descansa en la realització de rutes

per al foment dels circuits comercials a Inca. És a dir, han d’estar pensats perquè el visitant es desplaci pels

principals espais comercials del municipi, on els dijous, el mercat hi tingui un pes rellevant.

Aquestes són pensades per a poder-se realitzar o bé amb un guia turístic del municipi o sense aquesta figura

acompanyant. En el cas que no hi hagi cap figura guia, es proposa que es creï un díptic amb el conjunt de

circuits turístics i que aquest sigui repartit als principals punts turístics (punts d’informació “pop-up” -veure acció

3.1-, punts d’arribada dels autobusos turístics, punts d’allotjament turístics,...).

Pel que fa a les rutes, alguns exemples poden ser:

 Ruta “Menja’t el mercat”. L’actuació, en que el sector de l’alimentació i gastronòmic n’és el protagonista,

es tracta que incorpori aquells establiments comercials sedentaris del sector alimentari o de la restauració i

el Mercat Municipal d’Inca. L’acció consisteix en la realització d’un mapa en que els establiments partícips

hi siguin especificats i que ofereixin “el producte del dia” (especial per a la campanya) a un preu atractiu i

popular, tot promovent-ne un circuit.

 Ruta “Cellers, patrimoni i mercat”. Es proposa crear una ruta que vinculi els cellers, el patrimoni del

municipi d’Inca i el mercat setmanal. Els cellers constitueixen un dels recursos més rellevants a nivell

gastronòmic i distribuït al llarg del municipi, doncs, es tracta que els potencials visitants hi puguin realitzar

els seus àpats i conèixer, de més a prop, la cultura del territori.

06. Accions per al foment de: 

La comunicació del mercat

106



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 3.7
Programa de creació de les rutes comercials i turístiques 

d’Inca

Vinculació 

turística

Contingut  Ruta “Tradicions i mercat”. La present proposta de ruta pretén enllaçar la visita al Museu del calçat

d’Inca amb la visita al mercat setmanal del municipi. En aquesta ocasió, seria ideal que algunes de les

visites que es programessin des del museu, incloguessin també, en el seu recorregut, el passeig pel

mercat, tot explicant-ne els trets més atractius i formant part d’una visita molt més àmplia i experiencial.

 Ruta “Endinsa’t en els racons patrimonials d’Inca”. Es proposa la realització d’una ruta de caire històric

en que s’enllacin els elements patrimonials com són l’Església de Santa Maria la Major, el Claustre de

Sant Domingo, l’Església i Claustre de Sant Francesc, els diversos cellers i, en que també es pogués

incloure, la visita al Museu del Calçat d’Inca amb la visita al mercat setmanal d’Inca.

Destinataris 

de l’acció
Potencials visitants del 

mercat i del municipi. 

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca,

Comissió de seguiment

del Mercat dels dijous

d’Inca i el Museu del

Calçat d’Inca.

Recursos

necessaris
Possible personal 

professional de guia 

de les activitats. 
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Acció 3.8 Prescripció dels touroperadors turístics
Vinculació 

turística

Objectius

específics
Fer del mercat d’Inca un dels punts de major atractiu comercial pel que fa als touroperadors i a la organització

de viatges organitzats de Mallorca. Captar, per tant, bona part dels visitants de l’illa.

Contingut Un dels eixos sobre els que ha de pivotar el nou mercat setmanal d’Inca és la seva vinculació a la promoció

turística del municipi. Les actuacions proposades en aquest treball pretenen que el mercat setmanal

esdevingui, en un breu període de temps, un dels motors de referència turística del municipi.

Amb la nova reformulació, l’ajuntament disposarà d’un nou recurs que ha de posicionar en el mapa de recursos

turístics de la Comunitat Balear. Per això es proposa que des de l’ajuntament s’impulsi un programa que

fomenti que els touroperadors incentivin la visita de la seva clientela en aquest nou concepte de mercat

setmanal.

Entre les accions concretes proposades en destaquen les següents:

 Disposició d’un breu document amb informació relativa al mercat. Es proposa la creació d’un

document en format paper i descarregable per Internet, amb aquella informació susceptible d’interessar als

touroperadors que treballen a Mallorca. A tals efectes, es creu necessari que aparegui el concepte del nou

model de mercat, la seva ubicació, l’oferta de serveis, productes i activitats del mercat, els

esdeveniments,...

 Comunicació i contacte amb els touroperadors turístics. Es planteja que es realitzin reunions per a

informar al col·lectiu de touroperadors de les possibilitats i nou format del mercat així com de proporcionar-

los el document informatiu.
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Acció 3.8 Prescripció dels touroperadors turístics
Vinculació 

turística

Contingut
 Realització d’actuacions específiques de promoció del mercat amb els operadors. Es creu molt

interessant la creació d’algun tipus d’activitat que promogui, a la vegada, el mercat setmanal d’Inca i els

touroperadors turístics.

Destinataris 

de l’acció
Els touroperadors de 

Mallorca. 

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Empresa o 

professional del 

disseny gràfic I 

impressió. Persona 

encarregada del 

contacte  I les 

gestions relatives als 

touroperadors. 
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4.1

Programa de sensibilització del 

paradista en la dinamització del 

mercat “Iniciatives amb el 

mercat”

06. Accions per al foment de: 

La organització 

Sensibilització 

4.2
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la seva imatge”

Formació 

4.3
Modificació de la normativa 
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4.4
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Figura 22: Actuacions de l’àmbit “La organització”. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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Acció 4.1
Programa de sensibilització del paradista en la dinamització del 

mercat “Iniciatives amb el mercat”
Sensibilització

Objectius 

específics
Desenvolupar tot un seguit d’eines que incentivin la implicació del paradista en la dinamització comercial futura

del mercat d’Inca.

Contingut Alhora de desenvolupar el nou model de mercat d’Inca, resulta clau la informació al paradista de tots els canvis

així com de la realització de tot un seguit d’actuacions que impliquin i integrin aquest col·lectiu en la

dinamització i modernització del mercat. Precisament per aquest motiu, es proposen les següents accions:

 Premis comercials al mercat d’Inca: amb l’objectiu d’elevar el grau de motivació i d’incentivar el col·lectiu

de paradistes envers les activitats de modernització del mercat, es proposa realitzar un programa de premis

comercials sota el denominador: “Premis d’excel·lència al mercat d’Inca”. Es tracta d’una campanya en

què, amb caràcter anual, l’ajuntament pot fomentar la millora competitiva de les parades mitjançant la

creació de premis: Jove paradista del mercat d’Inca (premi dirigit als menors de 30 anys que, en el decurs de

l’any, hagin endegat projectes comercials innovadors al mercat d’Inca). Premi a la dona emprenedora

(aquest premi buscaria incentivar l’emprenedoria femenina, recompensant les iniciatives comercials més

interessants del darrer any portades a terme en el mercat d’Inca),...

 Organització d’una jornada anual i nit de gala: per tal d’aportar noves motivacions i un major dinamisme

entre els paradistes, es proposa que l’Ajuntament d’Inca promogui l’organització d’una trobada anual en què

puguin participar tots els paradistes així com comerços i serveis del municipi.

06. Accions per al foment de: 

L’organització

111



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 4.1
Programa de sensibilització dels paradistes en la dinamització del 

mercat “Iniciatives amb el mercat”
Sensibilització

Contingut Aquest acte, que consistiria en un sopar de caire lúdic, pot servir per a la realització de la presentació anual

de les actuacions comercials previstes o per al lliurament de premis als paradistes i comerciants

emprenedors de l’any (o altres actuacions proposades), i es pretén que actuï com un espai de trobada entre

els diferents col·lectius de paradistes, comerços i empreses d’Inca.

 Jornades anuals “Mercat de Mercats”: sota l’eslògan “Mercat de Mercats”, i amb la idea de posicionar

Inca com un referent comercial pel que fa al món dels mercats, es proposa la realització d’una jornada, amb

caràcter bianual, que serveixi de punt de trobada pels agents econòmics i comercials vinculats al món dels

mercats i del comerç.

Es proposa, per tant, la organització d’una jornada tècnica en la que diferents professionals del sector

exposin i comparteixin les experiències i tendències més novedoses del món dels mercats.

Destinataris 

de l’acció
Els propis paradistes 

que formen part del 

teixit comercial del 

mercat d’Inca, i 

comerços i empreses 

del municipi.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca

amb el suport de les

associacions de

comerciants del

municipi i la comissió

de seguiment del propi

mercat.

Recursos

necessaris
Organització

d’aquests

esdeveniments i els

espais necessaris per

a la seva realització.
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Acció 4.2
Programa formatiu de millora de la imatge comercial de les parades ”El 

mercat d’Inca activa la seva imatge”
Formació

Objectius 

específics
Promoure la millora de la imatge i l’excel·lència en el tracte a la clientela del mercat. Contribuir a fer del

municipi d’Inca un espai comercial de referència.

Contingut Un dels elements més importants en la gestió comercial d’un negoci, destaca en la formació continua del seu

capital humà. En general, existeix un ampli ventall de factors comercials com la presentació, la col·locació del

producte, l’ambientació comercial, la realització de promocions,... que poden incidir de forma molt clara en la

predisposició de compra d’un consumidor. En aquest sentit, i fruit que es proposen altres actuacions dirigides a

la millora de la imatge (veure eix 1), considerem molt important que l’Ajuntament d’Inca promogui les següents

dues accions:

 “El mercat d’Inca activa la seva imatge” on a partir de la realització de petites píndoles formatives d’un

màxim de dues hores per sessió, contribueixin a oferir eines formatives als paradistes del mercat. L’objecte

de l’acció és que els paradistes interessats facin més atractiva la imatge de la seva parada i tots aquells

elements que li són propis (col·locació de producte, indicació, ambientació,...). Pel que fa a les temàtiques,

poden ser molt àmplies, però per aquest primer any, es proposen les següents:

 Píndola formativa 1. Com millorar la col·locació del producte en una parada.

 Píndola formativa 2. Eines d’imatge per fer més atractiu el meu punt de venda.

 Píndola formativa 3. Com portar a terme una bona promoció del meu negoci.

 Píndola formativa 4. Eines per a promoure una bona atenció a la clientela.
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Acció 4.2
Programa formatiu de millora de la imatge comercial de les parades 

“El mercat d’Inca activa la seva imatge”
Formació

Contingut
 “Millora i fes més creatiu el teu negoci”: en aquesta segona proposta es proposa que les parades que

hagin assistit a totes les actuacions formatives proposades en l’anterior acció puguin participar en un

programa d’assessorament personalitzat amb un expert. Així, el programa proposat descansa en el treball

individualitzat amb una persona experta en aquests temes que, durant 2 hores, treballarà “in situ” la imatge

de les parades. Així, proposem una sessió on l’expert i el paradista puguin treballar aspectes vinculats a la

col·locació de producte, la indicació de preus,... I altres elements que fan referència a la imatge de cada

parada. Amb la realització d’aquest treball es pretén aprofundir en les tècniques de gestió comercials de les

parades del mercat setmanal, contribuint d’aquesta manera a la seva projecció com a mercat de referència

a l’illa. En total, es proposa un pla de treball per als propers 2 anys amb un mínim de 25 parades/any.

Destinataris 

de l’acció
Els propis paradistes 

que formen part del 

teixit comercial del 

mercat d’Inca, i 

comerços i empreses 

del municipi.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris
Equip de formadors

coneixedors dels

mercats setmanals, i

aula i equipament per

a la realització de les

sessions.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 4.3 Modificació de la normativa reguladora del Mercat del dijous d’Inca Ordenació

Objectius 

específics
Aportar indicacions per tal de millorar la regulació del Mercat dels dijous d’Inca, adaptant-la al nou concepte de

mercat proposat.

Contingut La normativa reguladora del Mercat dels dijous d’Inca ha de poder donar resposta a les noves necessitat

que es generaran si es duen a terme els canvis i millores proposats en el present Pla de treball.

La proposta de crear nous mercats dins del propi mercat (veure acció 1.1) comporta modificar de manera

substancial el reglament.

A continuació, s’exposen un seguit d’indicacions de millora de la present normativa reguladora, aprovada

el 25 de setembre de 2015 pel Ple municipal d’Inca.

 Mercat d’hivern i Mercat d’estiu: els 2 nous mercats temporals que es proposen haurien de tenir la seva

pròpia regulació dins de la normativa. Així, caldria especificar, com a mínim els següents aspectes:

 L’àmbit geogràfic que avarca cadascun dels mercats proposats.

 El nombre de parades totals del mercat, i de cada nou mercat intern (Mercat Alimentari, Mercat

Quotidià, Mercat del Cuir, Mercat Artesà, Mercat de la Flor i Mercat del Benestar).

 Les característiques dels Punts de tast i dels Espais lúdics i socials, segons si són del Mercat d’hivern

o del Mercat d’estiu.
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Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

Acció 4.3 Modificació de la normativa reguladora del Mercat del dijous d’Inca Ordenació

Contingut
 Nous mercats: cada nou mercat intern hauria de regular els requisits d’incorporació dels productes. Així,

caldria tenir en compte els següents aspectes (entre d’altres que es puguin considerar):

 L’origen del producte (en el cas del Mercat Alimentari, el Mercat del Cuir, el Mercat Artesà i els

productes ecològics del Mercat del Benestar).

 La certificació o acreditació de la producció artesanal del producte (en el cas del Mercat Artesà).

 La certificació de la producció ecològica o biològica (en el cas del Mercat del Benestar).

Aquests aspectes haurien de tenir una puntuació especial a l’hora de atorgar les llicències de venda, ja que

el foment de nous productes, especialment, els de proximitat i els artesans, és una de les estratègies del

present Pla per tal de modernitzar el Mercat dels dijous d’Inca i atraure un nombre més elevat de visitants.

 Imatge de les parades: la normativa hauria d’incloure els requisits d’imatge que haurà de tenir cada parada,

segons el producte de venda (veure acció 2.2). Aquest aspecte és molt important, ja que la imatge del nou

Mercat dels dijous d’Inca oferirà un atractiu especial als visitants.

 Venda de productes de degustació: una de les accions que es proposa en el present Pla, és la

incorporació de Punts de Tast (veure acció 1.6).
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Acció 4.3 Modificació de la normativa reguladora del Mercat del dijous d’Inca Ordenació

Contingut
Aquests punts gastronòmics de tast haurien de tenir una regulació especial com a mínim en els següents

àmbits:

 La tipologia de productes que poden incorporen.

 L’horari de venda.

 La ubicació dels Punts de tast.

 Les característiques de les parades del Punt de tast.

 Característiques de l’oferta complementària: els Espais lúdics i socials són una oferta complementària 

que es proposa incorporar al mercat (veure acció 1.7 ”Introducció d’oferta complementària: espai lúdic i 

social” dins l’àmbit Composició de l’oferta comercial). Aquests espais haurien de regular-se com a mínim 

amb els següents paràmetres:

 Tipologia d’oferta complementària.

 Ubicació dels Espais lúdics i socials.

 Calendarització de cada oferta.

Destinataris 

de l’acció
Responsables tècnics 

del mercat setmanal.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris

-
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Acció 4.4
Foment de la Responsabilitat social i la sobirania alimentària al Mercat 

dels dijous d’Inca

Mercat i 

territori

Objectius 

específics
Promoure accions de aprofundeixin en la responsabilitat social que té el Mercat dels dijous d’Inca envers el

municipi.

Contingut El Mercat dels dijous d’Inca actua com a potent dinamitzador de l'econòmica local. Per aquest motiu hauria

d’incidir, també, en la seva responsabilitat social en tant que agent econòmic del municipi.

És per aquest motiu que plantegem un seguit d’accions per aprofitar la dinàmica que tindrà el nou mercat i

posicionar-lo com a referent en tot el que té a veure amb la responsabilitat social.

Per altra banda, aquestes accions tindran també en compte el concepte de sobirania alimentària, entesa com

a totes aquelles dinàmiques de relació entre la producció i el consum de productes alimentaris del propi territori.

Aquestes accions poden aportar grans beneficis, no només econòmics (augment de la producció i les vendes

d’aquests productes) sinó també (i sobretot) socials, culturals i d'identitat i identificació amb el propi territori.

Posicionar el Mercat dels dijous d’Inca com a referent europeu en treballar la responsabilitat social i la

sobirania alimentària és possible a través de les accions que es plantegen a continuació.

 Acció: “El Mercat dels dijous d’Inca no malbarata els aliments, els reparteix”

Són molts els productes alimentaris que, tot i tenir una qualitat indiscutible i estar en bon estat pel consum,

no s’acaben venent els dies de mercat.
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Acció 4.4
Foment de la Responsabilitat social i la sobirania alimentària al Mercat 

dels dijous d’Inca

Mercat i 

territori

Contingut
Molts d’aquests productes, en canvi, es podrien oferir a centres de dia per a la tercera edat, o a d’altres

equipaments públics del municipi perquè fossin inclosos en els seus menús.

L’acció proposada, doncs, té com a objectius:

 Evitar el malbaratament alimentari de productes que encara són aptes pel consum.

 Crear un lligam intens entre el Mercat dels dijous d’Inca i el propi municipi, aprofundint en la

vertebració del territori.

Establint un sistema estable de recollida d’aquests productes, una vegada finalitzat el mercat setmanal, es

podrien fer arribar als equipaments públics d’Inca, que no només es beneficiarien de tenir un producte pels

seus menús, sinó que es fomentaria l’ús i el consum de productes de proximitat.

 Acció: “Un tast de la terra amb sensibilitat social i ecològica”

L’atur i la falta d’oportunitats laborals és una constant als municipis. Amb l’acció que es proposa es pretén

ajudar a la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats (joves, majors de 45 anys, aturats de

llarga durada,…).

Proposem ubicar 3 parades gastronòmiques mòbils que ofereixin tasts de productes i plats típics de l’illa,

promocionant, així, els productes de proximitat i la cuina insular.
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Acció 4.4
Foment de la Responsabilitat social i la sobirania alimentària al Mercat 

dels dijous d’Inca

Mercat i 

territori

Contingut
Aquestes parades tindran mobilitat per tot el mercat ja que disposaran d’un petit motor elèctric (es podria

pensar en fer servir bicicletes elèctriques adaptades per transportar el menjar).

Així, amb una mateixa acció s’assoliran 4 objectius:

 Ajudar a la inserció de les persones aturades de la població.

 Donar a conèixer els productes de proximitat i la cuina local.

 Incidir en la millora i respecte del medi ambient de l’illa.

 Promocionar el mercat turísticament amb un element singular de responsabilitat.

Es preveu que aquestes parades mòbils estiguin operatives durant el Mercat d’estiu, oferint un atractiu més

al públic del mercat.

 Acció: “Fem compost amb els residus orgànics del Mercat dels dijous d’Inca”

Són molts els quilos de fruita i verdura que no són aptes per a la venda i que al cap de l’any acaben anant

als contenidors de reciclatge, una vegada es desmunta el mercat cada dijous.

Aquests residus, degudament recollits, podrien tenir una segona vida fent-los servir de compost per al

conreu de nous productes agrícoles.
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Acció 4.4
Foment de la Responsabilitat social i la sobirania alimentària al Mercat 

dels dijous d’Inca

Mercat i 

territori

Contingut
L’acció que es proposa planteja la possibilitat que les escoles d’Inca disposin de compostadors de matèria

orgànica que reciclin i converteixin en compost els residus de fruita i verdura del mercat dels dijous.

En aquest sentit, el compost extret dels productes alimentaris no venuts al mercat, podria servir de compost

per a abonar horts escolars, tot tancant el cercle de la matèria orgànica al tornar a conrear fruita i verdura

pel consum de les pròpies escoles.

Es tracta, doncs, d’una acció que vol entrellaçar:

 El foment del reciclatge dels productes que no es venen.

 El foment del compostatge de la matèria orgànica.

 Els horts urbans i escolars.

 La sensibilització de la població en matèria de residus.

Destinataris 

de l’acció
Paradistes del mercat 

setmanal i equipaments 

públics d’Inca.

Agents

responsables
L’Ajuntament d’Inca. Recursos

necessaris

-
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ÀMBITS ACCIONS 3r trim 2016 4t trim 2016 1r trim 2017 2n trim 2017 3r trim 2017 4t trim 2017

E
s

tr
u

c
tu

ra
c
ió

d
e
l 
m

e
rc

a
t 1.1

Creació d’un nou model de mercat que actuï sota el nom

“Inca, Mercat de Mercats” 

1.2
Categorització dels principals sectors comercials del Mercat

dels dijous d’Inca

1.3 “Mercat d’hivern” i “Mercat d’estiu”

1.4
Proposta de distribució de l’oferta comercial del Mercat dels 

dijous d’Inca

1.5
Proposta d’introducció de noves línies de productes al Mercat

dels dijous d’Inca

1.6 Introducció d’oferta gastronòmica al Mercat: Punt de tast

1.7 Introducció d’oferta complementària: Espai lúdic i social 

Im
a

tg
e

c
o

m
e

rc
ia

l 

2.1
Disseny de la imatge de marca i marxandatge comercial del 

mercat d’Inca

2.2 Homogeneïtzació i millora de la imatge de les parades

2.3 Homogeneïtzació de l’estructura de les parades

2.4 Creació d’una identificació dels productes fets a Inca

2.5 Col·locació d’etiquetatge i cartelleria de les parades

2.6
Implementació de senyalètica direccional específica

d’indicació del mercat

2.7 Col·locació de banderoles de promoció del mercat

2.8 Senyalització d’entrada al mercat

2.9 Ubicació de panells informatius al mercat

2.10
Programa de foment de la imatge urbana en l’entorn del

mercat setmanal
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ÀMBITS ACCIONS 3r trim 2016 4t trim 2016 1r trim 2017 2n trim 2017 3r trim 2017 4t trim 2017

C
o

m
u

n
ic

a
c
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d

e
l 

m
e

rc
a

t

3.1
Campanya de llançament del nou mercat “Mercat de Mercats

a Inca, molt per descobrir”

3.2 Creació d’un portal web d’Inca, Mercat de Mercats

3.3 Presència del mercat d’Inca a “Google my Business”

3.4 Presència del mercat d’Inca a les xarxes socials

3.5
Presència del nou concepte de mercat als portals webs

especialitzats de turisme

3.6
Programa de “Campanyes de promoció comercial del mercat i

el comerç d’Inca”

3.7
Programa de creació de les rutes comercials i turístiques

d’Inca

3.8 Prescripció dels touroperadors turístics

O
rg

a
n

it
z
a

c
ió

4.1
Programa de sensibilització del paradista en la dinamització

del mercat “Iniciatives amb el mercat”

4.2
Programa formatiu de millora de la imatge comercial de les 

parades ”El mercat d’Inca activa la seva imatge”

4.3
Modificació de la normativa reguladora del Mercat del dijous

d’Inca

4.4
Foment de la Responsabilitat social i la sobirania alimentària

al Mercat dels dijous d’Inca
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Annex 1. Estudi d’hàbits 

comercials dels visitants

Mercat dels dijous 
d’Inca
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00. Fitxa tècnica de la investigació

Fitxa tècnica de l’enquesta

Objectiu
Conèixer el perfil sociodemogràfic, els 

hàbits de visita i de consum dels visitants 

del Mercat dels dijous d’Inca.

Població
Persones que han visitat el mercat 

durant els dos dies de realització de les 

enquestes.

Mostra
Realització de 180 enquestes. 

Horari: matí de 09:00h a 14:00h

Dies: 16/03/2016 I 31/03/2016

128



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca
129

00. Fitxa tècnica de la investigació 128

01. ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L’ESTUDI 130

02. El perfil sociodemogràfic del visitant 133

03. Els hàbits de comportament comercial 136

04. Els sectors de compra 142

05. La opinió sobre d’altres aspectes del mercat 148

ín
d

e
x



Pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d’Inca

1
El perfil

sociodemogràfic

dels visitants

En primer lloc, s’ha definit, a partir dels

resultats de les enquestes, el perfil

sociodemogràfic dels visitants del mercat,

en que s’han descrit les principals magnituds

dels visitants com el gènere, l’edat, i la

procedència.

2
Els hàbits de 

comportament 

comercial

Seguidament, s’han definit els hàbits de

comportament comercial dels visitants del

mercat setmanal. En aquest cas, els hàbits

fan referència al percentatge d’usuaris que

compren al mercat municipal, com el

percentatge que també ho fa en el comerç

tradicional del municipi. Així mateix, el motiu

de visita al mercat, el mitjà de transport

utilitzat, amb qui han vingut i la freqüència de

visita a aquest format comercial.

01. Estructura i contingut de l’estudi

Pel que fa al treball que presentem a continuació, s’ha estructurat en les següents parts:
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3
Els sectors de 

compra o tipus 

de productes

En el tercer punt s’han definit els sectors de

compra o tipus de producte que els

visitants del mercat acostumen a comprar, el

qual s’ha desglossat en diferents categories:

artesania, bijuteria i complements, jardineria,

fruita i verdura, tèxtil, marroquineria, i calçat.

4
La opinió del 

consumidor 

envers diversos 

aspectes

En la darrera part del treball, s’ha

desenvolupat un conjunt de preguntes

vinculades amb la opinió del consumidor

envers el mercat, els seus productes, i

d’altres elements. Així doncs, s’ha preguntat

sobre els productes de proximitat, la facilitat

de cerca dels productes desitjats, la opinió

respecte l’atractivitat de les parades, i la

visita a altres mercats de l’illa.

01. Estructura i contingut de l’estudi
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Gràfic 2. Edat dels visitants

Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 1. Gènere dels visitants

En relació al gènere de les persones que han visitat el mercat, un 63,6% dels enquestats són dones, per un

36,4% d’homes.

D’altra banda, si atenem a la distribució per edat dels enquestats, s’observa que tant el grup d’edat d’entre 45

a 64 anys, com el grup de persones amb més de 65 anys són els que presenten un percentatge més alt,

amb un 37% i un 38,8% respectivament. Contràriament, els grups d’edats compresos entre els 18 a 29 i de

30 a 44 anys, presenten uns percentatges menors amb un 12,7% i un 11,5% respectivament. Així doncs, es

palesa el fet que les franges d’edat més avançades tenen una major representació que els joves.

Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

02.El perfil sociodemogràfic del visitant
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 3. Procedència dels visitants

Pel que fa a la procedència dels visitants, la major part provenen de la pròpia població d’Inca amb un 58%

de participació. Observem que la segona major procedència esdevé de la Comunitat Balear, amb un 24,7%,

seguidament dels visitants procedents de la resta d’Espanya amb un 2,3%, i que a força distància trobem els

que procedeixen de la resta d’Europa, amb un 13,8%. Per últim, cal mencionar que el percentatge de

procedència de la resta del món, correspon únicament a un 1,1%.

02.El perfil sociodemogràfic del visitant
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Gràfic 5. Compra al comerç tradicional

Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 4. Compra al mercat municipal

Podem veure que únicament equival a un 20’7% el percentatge d’enquestats que afirmen consumir en el

mercat municipal, mentre que els que no hi compren esdevé un 79’3%

D’altra banda, en relació al comerç tradicional la tendència canvia, i el percentatge d’usuaris que hi compren

correspon a un 62’5%.

Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

03.Els hàbits de comportament comercial
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 6. Motiu de compra al Mercat dels dijous d’Inca

Pel que fa al motiu de presència al mercat, el 42,4% feia explícit que el motiu pel qual es trobava a

l’àrea és per lleure i passeig. Un 32,4% afirma realitzar-hi la compra setmanal, un 12,9% hi

assisteix d’imprevist o com a recurs de proximitat, i per últim en un 12’4% ho fa per altres motius.

03.Els hàbits de comportament comercial
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 7. Amb qui ha vingut al Mercat dels dijous d’Inca?

Si atenem a les persones amb qui s’ha arribat al mercat setmanal del municipi, veiem com la majoria hi han

assistit sols (43,6%). Tanmateix, en segon lloc trobem els que hi han vingut amb la família, que

suposen un 22,7% dels enquestats. Amb un 16’6% trobem els usuaris que hi ha vingut amb la parella,

mentre que els que hi han assistit amb parella i fills només equival a un 6’7%. Per últim, dir que un 10’4%

dels usuaris mostren altres opcions, com n’és exemple l’assistència amb amics.

03.Els hàbits de comportament comercial
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 8. Mitjà de transport utilitzat

En referència al mitjà de transport utilitzat per arribar al mercat setmanal, la gran majoria (61,7%) afirma

que s’hi ha desplaçat a peu amb raó de proximitat, un 32,3% afirma arribar-hi amb cotxe particular,

mentre que només un 4’8% ho ha fet amb transport públic. Amb un 1,2%, trobem els visitants que utilitzen

altres opcions.

03.Els hàbits de comportament comercial
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 9. Freqüència de visita al Mercat dels dijous d’Inca

En relació a la freqüència de visita, predomina clarament l’assistència al mercat cada dijous (52%),

seguit d’un 32’4% pels visitants que hi assisteixen menys d’una vegada al mes. Tanmateix, amb un menor

percentatge, observem que només un 10’1% hi assisteix un cop al mes, mentre que un 5’4% hi van cada 15

dies.

03.Els hàbits de comportament comercial
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Gràfic 11. Compra de marroquineria

Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 10. Compra de calçat

En referència a les compres en el sector del calçat, podem observar que el percentatge està força anivellat,

amb un 48,6% d’enquestats que afirmen comprar-hi, i amb un 51,4% que no ho fan.

Pel que fa al sector dels productes de marroquineria, observem que únicament són un 33,5% els

consumidors que hi compren, per un 66,5% que no.

Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

04.Els sectors de compra
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 12. Compra de tèxtil

En aquest gràfic observem que un 56,6% dels

enquestats afirmen comprar en el sector del

tèxtil, mentre que un 43,4% ho neguen.

 Bona part dels enquestats afirmen que

prefereixen comprar aquest producte al

comerç tradicional.

Motius de no compra de calçat, 

marroquineria i tèxtil

 Un altre corrent opina que n’hi ha poca

varietat.

 Certs enquestats valoren la falta

d’emprovadors com el motiu de no compra.

 Hi ha qui creu que el producte en qüestió

podria ser de més qualitat.

04.Els sectors de compra
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 13. Compra de fruita i verdura

En aquest cas, veiem que la majoria dels

visitants del mercat, un 73,1%, compren al

sector de la fruita i verdura, mentre que un

26,9% no ho fan.

 Bona part dels enquestats opinen que la fruita i

la verdura del mercat setmanal són productes

de qualitat.

Motius de compra de fruita i verdura

 En consonància amb el punt anterior, molts

d’ells coincideixen en el fet que és el millor

producte del mercat.

 Algunes de les persones a qui s’ha enquestat

compren en d’altres formats comercials,

degut, especialment, al preu més reduït

d’aquests productes.

Motius de no compra de fruita i verdura

04.Els sectors de compra
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 14. Compra de jardineia

En relació al percentatge de visitants que

compren productes de jardineria al mercat

setmanal, es contempla com en un en un

54,4% dels enquestats la resposta és

afirmativa, envers un 45,6% de negativa.

 La majoria d’enquestats que compren aquest

tipus de productes, creuen que es tracte d’un

producte de bona qualitat.

Motius de compra de jardineria

 Alguns dels enquestats, contràriament, afirmen

comprar aquest tipus de productes en

d’altres formats comercials.

Motius de no compra de jardineria

04.Els sectors de compra
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 15. Compra d’artesania, bijuteria 

i complements

En aquest gràfic es mostra el percentatge d’enquestats

que compren en el sector de l'artesania, bijuteria i

complements. Així doncs, s’observa que correspon

en un 34,9% el tant per cent de visitants que

afirmen comprar-hi, mentre que són un 65,1% els

que no.

 D’entre els enquestats que no compren els

productes, el motiu principal és perquè no hi

estan interessats.

Motius de no compra d’artesania, 

bijuteria i complements

 A més, i ha qui prefereix comprar artesania,

bijuteria i/o complements en d’altres formats

comercials.

04.Els sectors de compra
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 16. Li agradaria trobar productes 

del territori?

Tal com es mostra en aquest gràfic, la gran majoria

d’enquestats prefereixen trobar productes de

proximitat al mercat dels dijous, corresponent al

97,6%, envers un 2,4% de persones que no els

agrada.

05.La opinió sobre d’altres aspectes del mercat

 Gran part dels enquestats opinen que al mercat

hi falten parades amb productes del territori.

Opinió sobre els productes del territori al 

mercat

 En aquesta sintonia, creuen que cal potenciar

aquesta tipologia de productes al mercat.

 Algunes de les persones amb qui s’ha

mantingut converses valoren com a elevat el

preu d’aquests productes al mercat com un

aspecte no favorable a la seva compra.

 Els enquestats procedents de fora de la

Comunitat Balear creuen que caldria vincular

els productes amb la identitat territorial.
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 17. Quan arriba al mercat, troba 

el que busca fàcilment? 

Pel que fa el percentatge de persones que opinen que

troben fàcilment els productes cercats, s’observa que

correspon a un 62,6%, essent per contra, un 37,4%

els que opinen negativament.

05.La opinió sobre d’altres aspectes del mercat

 Per una banda, hi ha el corrent d’opinió que,

degut al fet que coneix molt bé el mercat, no

li suposa cap dificultat trobar allò que desitja.

Opinió sobre la facilitat de trobar els 

productes desitjats

 Per altra banda, molts enquestats opinen que

caldria invertir esforços en organitzar millor

les parades, així com disminuir l’extensió del

mercat.

 D’altres visitants valoren que les parades són

més aviat repetitives, fet que pot generar

confusions.
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 18. Considera que la imatge de 

les parades és prou atractiva? 

En relació a la opinió que tenen els enquestats

sobre l’atractiu de les parades, es veu com un

53,9% opina que la seva imatge es prou

atractiva, mentre que un 46,1% opina que no.

05.La opinió sobre d’altres aspectes del mercat

 Gran part dels enquestats que opinen que la

imatge no és prou atractiva, exposen els

motius següents:

 Certa falta d’animació.

 Manca de productes més tradicionals.

 Poca organització de l’estructura del

mercat.

 Sensació de poc espai.

Opinió sobre imatge de les parades

 Un altre dels aspectes comentats, i que a ulls

dels enquestats no afavoreix la imatge del

mercat, és la falta de continuïtat de les

parades d’aquest (en ocasions més o menys

pronunciada).

 Pel que fa als visitants que valoren com a

positiva la imatge de les parades, en destaquen,

sobretot, la bona ubicació i la imatge

adequada.
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Font: Elaboració pròpia, abril 2016.

Gràfic 19. Compra en algun altre 

mercat de l’illa? 

En aquest gràfic s’observa que d’entre els

enquestats, un 47’7% afirma comprar en altres

mercats de l’illa, mentre que un 52,3% afirma no

fer-ho.

05.La opinió sobre d’altres aspectes del mercat

 Entre els motius de compra en altres mercats de l’illa,

cal destacar el fet que consideren que els productes

que hi venen són de més qualitat.

 El motiu principal de gran part dels enquestats que hi

accedeix és degut al passeig i la proximitat.

 El comentari general dels enquestats, és el fet que

per proximitat al mercat d’Inca, no es desplacen a

d’altres.

Motius de compra en algun altre mercat de l’illa

Motius de no compra en algun altre mercat de 

l’illa
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