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1. MODEL COMERCIAL DE MOLINS DE REI 
 
La definició d’un model comercial del municipi ha de servir de marc per establir els objectius i les línies 
d’actuació, i es fonamenta en l’estudi diagnòstic realitzat. 
Aquesta diagnosi ha tingut en compte l’anàlisi de l’oferta comercial (tipologia de comerç, ubicació, 
dimensionament), la demanda comercial (atractivitat, hàbits de compra), i l’urbanisme comercial (tipologia 
dels carrers, mobilitat). 
 
L’estudi diagnòstic ens ha determinat un balanç comercial amb els dèficits i potencialitats del comerç, tant 
globalment (a tot el municipi) com per sectors comercials i zones del municipi, impulsant el creixement de 
l’oferta comercial a sectors com l’equipament de la persona, parament de la llar i lleure i cultura, i evitant 
alhora la implantació de mitjanes superfícies comercials (de més de 500 metres quadrats). 
 
El model comercial resultant es fonamenta en la potenciació del petit comerç, definit en un eix o zona 
principal, el casc antic amb la major concentració comercial (56% del total del municipi).  
 
Aquest centre de comerç urbà es vertebra a l’entorn del Mercat Municipal, qui esdevé la principal 
locomotora d’atracció comercial (el 60% de l’alimentació fresca es compra al mercat); això, conjuntament 
amb els Encants (mercat setmanal) i la pròpia configuració urbanística, fan del centre urbà  el principal pol 
d’atracció comercial, tant pels molinencs, com per els clients dels municipis de l’àrea d’influència (els 
estudis parlen d’un 23% de “clients comarcals”) 
 
L’estudi de  “l’Índex de Satisfacció respecte al Centre Comercial de Molins de Rei”, realitzat al juliol de 
2003, destaca la valoració positiva que es fa del comerç del centre urbà (imatge i qualitat) i el 
reconeixement del Mercat Municipal com a principal pol d’atracció comercial. 
 
El “centre de comerç”, definit ja al Pla de Dinamització Comercial de “Molins de Rei centre de comerç” 
endegat al 1999, comprèn l’àrea delimitada pel carrer Verdaguer, la via del tren, el carrer Carril, les 
avingudes de Barcelona i de València, i el Passeig del Terraplè, incloent el sector de futur 
desenvolupament de El Molí, potencial generador d’activitat cívica i comercial. Dins d’aquesta àrea, el nucli 
principal és l’anomenada ametlla que concentra el major nombre d’establiments comercials i 
d’equipaments cívics. 
 
La tipologia del comerç concentrat al centre és plural, aglutinant tots els grans sectors comercials: 
alimentació (el Mercat Municipal i petits establiments comercials -supermercats de menys de 500 m2 – a 
més de botigues), equipament de la llar, equipament de la persona, lleure, cultura i serveis. 
 
Tanmateix, els resultats del balanç comercial ens indiquen que és aquest petit comerç dels sectors 
d’equipament de la persona, equipament de la llar i lleure i cultura, els que s’ha de potenciar el seu 
creixement al centre urbà, amb l’objectiu de recuperar l’evasió de clients cap a altres poblacions o formats 
comercials (Barcelona i grans superfícies comercials fonamentalment). 

 
Els estudis realitzats, i la previsió de futures actuacions urbanístiques (Avinguda Barcelona, TramBaix, El 
Molí), així com la consolidació d’altres barris emergents (La Granja) fan pensar en l’extensió d’aquesta 
concentració comercial  a la zona de La Granja (connexió amb Terraplè i Rambla de La Granja), el barri 
del Canal (continuació del Passeig Pi i Margall) i la carretera. L’evolució d’aquestes zones pot fer 
desenvolupar un comerç multisectorial, més enllà del comerç de proximitat que hi existeix actualment, 
integrat al centre de comerç. 

  
En aquest sentit, el model comercial de Molins de Rei haurà de mantenir l’equilibri entre el centre de 
comerç, amb una oferta forta i diversificada, tot i garantint en els barris un comerç de proximitat i una 
facilitat de comunicació i accessibilitat al casc antic. 
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El comerç dels barris, es situa com una oferta complementària, de l’oferta del centre de comerç, que ha 
de garantir les primeres necessitats de les persones que hi viuen, essent zones predominantment 
residencials, sense que les característiques de població i morfologia del municipi facin aconsellable el 
desenvolupament de nuclis de més pes comercial que el derivat de la potencialitat de proximitat de cada 
barri.  

 
D’aquesta manera, la principal directriu que ha marcat el Consell Consultiu de Comerç per a l’elaboració 
del POEC per tal de mantenir aquest model de comerç és la creació d’eines que garanteixin la continuïtat 
i concentració comercial al centre (regulació de llicències, pla d’usos…), les actuacions urbanístiques 
(remodelació de carrers, aparcament, mobilitat…), i la no implantació de formats comercials que trenquin 
l’equilibri i el model comercial consensuat (regulació de la implantació de mitjana superfície comercial). 
 
Considerant aquest model de centre de comerç equilibrat amb un comerç de proximitat als barris, les 
actuacions proposades en aquest programa s’agruparien en tres àmbits geogràfics: 
 

• Municipi. Accions i disposicions generals que afecten el conjunt del municipi i garanteixen la 
coherència del model tota la Vila. 

• Centre. Actuacions que es concentren en la zona central, tot i que tenen impacte, degut el seu 
pes, en el conjunt del model. 

• Barris. Intervencions als barris, que han de partir de les característiques especifiques de 
cadascun d’ells. 
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2. OBJECTIUS DELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 
Partint del model comercial proposat, haurem de treballar, a partir del pla d’acció, en el disseny 
d’accions d’àmbit global – per al conjunt del comerç molinenc – i d’accions específiques per a cada 
zona o àrea comercial definida. 
 
Les actuacions a estructurar mitjançant aquest Programa s’agrupen en quatre vessants bàsics 
d’intervenció, que poden considerar-se grans blocs temàtics de treball, dintre del qual definim algunes 
de les accions a desenvolupar: 
 

• Millora de l’oferta i el mix comercial (OC).  
 

- Definició del mix comercial adequat al model establert: tipologies d’establiments, 
superfícies, localització, formats, etc. 

- Accions de millora de l’oferta comercial. Millora de la capacitació dels professionals 
del sector (formació, assessorament a emprenedors) 

- Establiment de criteris comercials en la tramitació de les llicències per a consolidar el 
model comercial desitjat, (facilitant la concentració comercial al centre, orientant la 
tipologia de comerç adient a cada zona i regulant les dimensions dels establiments 
comercials). 

 
• Millora i adaptació de l’entorn urbà (UC/ Urbanisme comercial).  
 

- Aspectes urbanístics i d’urbanització amb incidència en l’activitat comercial (mobilitat, 
aparcament, accessibilitat, tipologia dels carrers, mobiliari urbà, regulació de la 
circulació als carrers comercials, senyalització… ). 

- Conjunció de les actuacions de millora i desenvolupament urbanístic de la vila amb 
les necessitats del comerç, tot augmentant l’atractivitat tant comercial com del conjunt 
de la vila. 

 
• Gestió de l’activitat comercial (GC/Gestió comercial).  
 

- Foment i promoció de l’associacionisme i la cooperació (coordinació dels agents 
implicats i creació d’equips de treball per la gestió diferenciada de les zones en funció 
de la tipologia de comerç). 

- Gestió professionalitzada (gerent/dinamitzador): definició de serveis complementaris 
de valor afegit i planificació, desenvolupament i avaluació de les actuacions. 

 
• Dinamització comercial (DC).  
 

 
- Criteris generals de dinamització, imatge i comunicació, que afavoreixen el 

desenvolupament del model comercial definit. 
- Diferenciació d’actuacions de dinamització segons l’àmbit d’actuació. 
- Promoció de la vila i el seu comerç, aprofitant els recursos i esdeveniments ja 

consolidats, com la Fira de la Candelera  fira multisectorial declarada Festa 
Tradicional d’Interès Nacional) i altres activitats culturals i lúdiques (carnestoltes, 
activitats esportives…) 
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En aquest sentit, i  treballant amb aquests quatre àmbits d’intervenció, els objectius del POEC de 
Molins de Rei es concretarien en: 
 

OC 

• Consolidar el Centre com a zona principal i motor de l’activitat comercial a Molins de 
Rei, a través de la millora de l’oferta comercial i la seva adaptació a les necessitats dels 
consumidors. 

• Assegurar la presència d’una oferta comercial de proximitat adequada als entorns 
residencials dels barris. 

• Mantenir l’atractivitat comercial envers els clients locals i de la comarca. 

  

UC 

• Millorar l’entorn i el paisatge urbà per potenciar i consolidar la capacitat d’atracció del 
casc antic. 

• Millora de la regulació comercial en la figura de la planificació urbanística. 

• Millorar la connectivitat i l’accessibilitat al centre i entre aquest i els barris.  

  

GC 

• Identificar, dissenyar i implantar instruments de gestió del centre de comerç. Integració 
i coordinació dels diferents agents en la gestió dels eixos comercials (Ajuntament, 
Associació de comerciants, Mercat Municipal, Encants). 

• Afavorir la generació de serveis de valor afegit que complementin l’atractivitat del 
model ( serveis, oci, cultura ). 

 

DC 

• Establir les pautes i orientacions bàsiques per a la dinamització més adient per al 
model comercial de Molins de Rei. 

• Consolidar la imatge de “Molins de Rei Centre de Comerç” 

 
Les accions desenvolupades en cada vessant permetran materialitzar el model comercial del 
municipi, amb l’objectiu genèric de promoure la màxima satisfacció de les necessitats dels 
compradors, tant de la vila com forans, en un marc urbà de qualitat, i consolidar una estratègia que 
incrementi l’atractivitat de l’oferta comercial i eviti l’evasió de despesa. 
 
Tanmateix, es pot remarcar que aquestes línies d’actuació que es defineixen al POEC, es veuen 
reflectides al Pla d’Actuació Municipal 2004-2007, el qual estableix, entre d’altres, els objectius 
estratègics següents directament relacionats amb l’àmbit d’actuació del POEC: 
 
3. L’Ajuntament consolidarà el casc antic com un dels motors econòmics i socials de la Vila, per mitjà 
del Pla de Revitalització del Centre. 
 
5. L’Ajuntament millorarà la mobilitat en la zona urbana, tant per les persones com per les 
mercaderies, així com les connexions i infrastructures de comunicació intermunicipals. 
 
6. L’Ajuntament enfortirà el paper de Molins de Rei com a centre econòmic i comercial de la vall baixa 
del Llobregat, tot aprofitant les possibilitats de creixement i remodelació urbanística de la Vila. 
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3. MARC DE L’ACTUACIÓ 

 
A partir de la informació recollida realitzarem un diagnòstic del comerç de Molins de Rei basant-nos 
en la metodologia DAFO, que consisteix en posar de manifest les debilitats inherents al petit comerç 
molinenc, així com les amenaces externes a les que ha de fer front, i d’altra banda, assenyalar els 
punts forts del comerç molinenc o les oportunitats que el seu entorn li dona. 
 
A partir dels resultats del diagnòstic realitzat, basat en l’anàlisis de diferents àmbits (oferta comercial, 
urbanisme comercial, gestió comercial i dinamització comercial), a continuació presentarem un 
diagnòstic del comerç de Molins de Rei en un quadre DAFO. 
 
Aquesta metodologia d’aproximació a les conclusions del treball es planteja, com és habitual, a partir 
de la caracterització de les debilitats o punts febles del comerç molinenc (D) i les seves fortaleses 
o punts forts (F), essent també rellevants i motiu d’anàlisi –pel seu impacte i incidència– les 
amenaces o perills de l’entorn (A) i les oportunitats (O) que aquest mateix entorn sectorial, 
territorial o urbà ofereix. 
 
Tanmateix, hem introduït algunes variacions a la metodologia DAFO clàssica, les quals hauran de 
millorar la capacitat d’anàlisi d’aquest instrument d’aproximació a les conclusions: 
 
- En primer lloc, ordenem els elements del DAFO en quatre blocs d’anàlisi que, posteriorment, 
permetran una millor aproximació a les recomanacions de l’estudi. Els quatre blocs o àmbits 
proposats són:  
(1) Àmbit de “mix” comercial. 
(2) Àmbit urbanístic-comercial. 
(3) Àmbit de Gestió. 
(4) Àmbit de dinamització. 
 
- En segon lloc, incorporem a l’anàlisi DAFO una variació del mètode ZOPP, basat en la identificació, 
per a cada element, de les corresponents causes i efectes, element fonamental per al disseny de les 
accions més adients per resoldre les qüestions i els problemes identificats a través de l’anàlisi DAFO, 
donat que cada acció podrà atacar directament les causes i no perdre’s –com succeeix sovint– en els 
efectes. 
 
A continuació, presentarem els quadres DAFO amb la identificació de cada element causal i dels seus 
corresponents efectes, fet que, posteriorment, ens permetrà transformar les causes en mitjans o 
accions i els efectes en objectius a assolir de la proposta de pla d’acció. 
 

 A més, incorporem una actualització del marc de l’actuació del POEC de Molins de Rei a febrer de 
2006; i, en conseqüència, presentarem els quadres DAFO dels quatre blocs d’anàlisi amb els seus 
elements i les corresponents causes i efectes incorporant-hi, quan s’escau, l’esmentada actualització 
que apareix identificada amb el distintiu “ACT”. 
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1 ÀMBIT COMERCIAL (Oferta, Demanda i Balanç Comercial) 
1 D DEBILITATS  

1-D1 DÈFICITS D’OFERTA COMERCIAL AL MUNICIPI I  
EVASIÓ DE DESPESA  

 CAUSA EFECTE 

O
ci

 i 
cu

ltu
ra

 • Manca de zones recreatives i d’oci: 
cinemes, etc. 

• No modernització dels establiments 
de restauració del municipi. 

• Balanç comercial deficitari en lleure i 
cultura. 

• Evasió de la despesa en cultura i oci 
(41,4% de la mostra), sobretot cap a 
Barcelona (76,5%), Sant Cugat del Vallès 
(6,1%) i Cornellà (5,2%). 

A
lim

en
ta

ci
ó 

en
va

sa
da

 i 
pr

od
uc

te
s 

de
 d

ro
gu

er
ia

. 

• Dèficit d’oferta en alimentació 
envasada i en productes de 
drogueria i perfumeria al centre del 
municipi i a les noves zones 
residencials. 

• Dèficit d’oferta de supermercats 
(inferiors a 500 m2) per aquest tipus 
de productes al centre del municipi i 
a les noves zones residencials.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ACT: En funcionament un nou 

supermercat de menys de 500 m2 al 
(nou) barri de la Granja, obertura al 
2006 d’un supermercat de menys de 
500 m2 al barri de El Canal i en 
previsió una mitjana superfície 
comercial en el nou Mercat Municipal 
(única que preveu el present POEC) 

 

• Balanç comercial equilibrat en quotidià no 
alimentari i excés d’oferta en quotidià 
alimentari. 

 
 
• Evasió de despesa del centre en 

alimentació envasada i productes de 
drogueria i perfumeria, tot i que el 
municipi està ben abastit: 
     Menys del 42,7% de la mostra compra  

l’alimentació envasada i els productes 
de drogueria i perfumeria al districte 2 
(Caprabo) i solament el 29% els compra 
al districte 1. 

      Evasió de despesa del municipi per 
aquest tipus de productes: el 13,7% de 
la mostra compra l’alimentació envasada 
i, el 12,3% els productes de drogueria, 
en un altre municipi. 

      Entre el 3% i el 9,5% de la mostra 
compren aquest tipus de productes a 
grans superfícies comercials de Sant 
Feliu, Sant Cugat i Sant Boi. 

• Els consumidors molinencs compren 
l’alimentació envasada i els productes de 
drogueria sobretot en supermercats 
(58,7% i 50%) i en grans magatzems 
(37% i 32%). 

 
• ACT: Millora del dèficit d’oferta comercial 
al municipi (districtes 1, 2 i 3 ) i de l’evasió de 
despesa en alimentació envasada i productes 
de drogueria. 
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• Reduïda superfície total (9,3% del 

total) i mitjana dels establiments 
d’equipament a la persona (en relació 
a la mitja de la comarca i de 
Catalunya). 

• Evasió de despesa en equipament a 
la persona (57% de la mostra). 

• Manca d’oferta adaptada als joves en 
el sector equipament a la persona. 

• Falta d’empresaris que hagin tractat 
d’instal·lar una franquícia o similar 
(Corner, etc.) de moda jove al 
municipi 

 
 
 
 
• ACT: Obertura al centre de comerços 

d’equipaments a la persona adreçats 
al jovent. 

• El balanç comercial d’equipament de la 
persona és negatiu.  

• Fuita de despesa de gent jove: 
      El 57% de la mostra compra la roba 

fora del municipi, el percentatge és del 
70,8% entre les persones de 26 i 35 
anys. 

      Les destinacions més freqüents per la 
compra de roba són: Barcelona (77,8%), 
Cornellà (6,4%) i Sant Feliu de Llobregat 
(4,7%), en aquests dos darrers casos a 
centres comercials immobiliaris. 

• La no instal·lació de franquícies i cadenes 
potents – entre altres per la dimensió del 
municipi- provoca l’evasió de despesa 
(directa e indirecta) cap a altres 
localitzacions. 

• ACT: Millora del dèficit en equipaments a 
la persona adreçada al jovent 
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1-D2 PÈRDUA DE COMPETITIVITAT I ATRACTIVITAT DEL  

COMERÇ TRADICIONAL DEL MUNICIPI 
 CAUSA EFECTE 

• Comerços antiquats. 
• Disminució de l’atractivitat 

subcomarcal que tradicionalment 
havia exercit: 

         Els comerciants manifesten que en 
els deu darrers anys hi hagut un 
descens en l’activitat degut a la 
disminució dels compradors de la 
comarca. 

• Evolució del comerç en els municipis 
propers. 

• Lleuger estancament de l’activitat en el 
comerç al detall molinenc. 

• Reducció del mercat potencial i real. 
 

• Estructura de microempresa 
(individual) amb dificultats per 
adaptar-se als canvis.  

• Evasió de despesa cap a altres 
establiments i formats comercials més 
modernitzats. 

E
vo

lu
ci

ó 
i m

od
er
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• Absència de polítiques de recursos 
humans en el comerç tradicional. 

• Dificultats per aconseguir personal 
motivat a les botigues del centre. 

 

H
or

ar
is

 
co

m
er

ci
al

s 

• Els comerciants assenyalen que 
manca un horari comercial unificat i 
que ofereixi un bon servei al client: 

         Poca rigurositat pel que fa al 
compliment dels horaris: no tots 
obren dissabtes per la tarda i no es 
dona servei a la població que treballa 
fora del municipi. 

• Evasió de despesa, sobretot en quotidià 
no alimentari atès que aquest producte 
més del 40% de la mostra el compra en 
cap de setmana. 

  



 10

1-D3 MANCA D’UN PLA DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 CAUSA EFECTE 

• Manca de capacitació dels 
comerciants i dels treballadors del 
comerç per adaptar-se a les noves 
necessitats dels consumidors i als 
canvis en la distribució comercial. 

• No actualització física ni en la gestió dels 
establiments comercials. 

• Manca de plantejaments alternatius per 
competir amb altres formats comercials. 

S
en

si
bi

lit
za

ci
ó 

i f
or

m
ac

ió
 

• Manca de sensibilització i formació 
en aspectes comercials dels  tècnics 
municipals. 

• Manca de transversalitat en el treball 
de les diferents àrees municipals. 

• ACT: Des de mitjans del 2004 
aproximadament s’està treballant per 
crear mecanismes interns que ajudin 
a superar aquestes mancances (per 
exemple: necessitat d’informe previ 
del departament de comerç en les 
actuacions socioculturals a la via 
pública que tinguin lloc en horari 
comercial, integració del departament 
de comerç en les comissions 
tècniques per a la redacció 
d’ordenances amb afectació 
comercial –per exemple en 
l’ordenança sobres establiments de 
pública concurrència -, etc.). 

 

• No es tenen en compte les necessitats 
del comerç urbà al dissenyar actuacions 
des dels  diferents àmbits municipals 
(urbanisme, via pública, promoció 
econòmica, consum, turisme, etc.). 

• ACT: Millora de la sensibilització, 
formació i transversalitat en aspectes 
comercials dels tècnics municipals de les 
diferents àrees de l’Ajuntament. 
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1-D4 DÈBIL OFERTA COMERCIAL ALS BARRIS 
 CAUSA EFECTE 
 • Concentració comercial al centre del 

municipi i en una part del districte 2.  
• Necessitat de desplaçar-se fora del barri 

o districte per anar a comprar tot tipus de 
productes. 

1 A AMENACES  

1-A1 NOUS FORMATS COMERCIALS MILLOR ADAPTATS ALS 
NOUS HÀBITS DE COMPRA I CONSUM 

 CAUSA EFECTE 
 • Implantació de grans i mitjanes 

superfícies comercials a menys de 2 
km del centre del municipi (Caprabo i 
Mercat Central - gran superfície de 
Sant Vicenç dels Horts-). 

 

• Augmenta la tendència a comprar en 
grans i mitjanes superfícies.  

• Increment del nombre de clients de les 
grans àrees comercials en detriment del 
comerç tradicional. 

• Expulsió dels potencials consumidors que 
utilitzen el vehicle privat per anar a 
comprar, sobretot els que resideixen en 
municipis propers i que tradicionalment 
anaven a comprar a Molins de Rei. 

1 F FORTALESES  

1–F1 OFERTA COMERCIAL DIVERSIFICADA I  
DE QUALITAT (EN PRODUCTES QUOTIDIANS)  

 CAUSA EFECTE 

A
lim

en
ta

ci
ó 

fre
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• Inexistent fuita de despesa cap a 
altres municipis en alimentació fresca 
i congelats. 

• La qualitat és la motivació principal 
per a la compra d’alimentació fresca. 

• Excés d’oferta en quotidià alimentari. 
• Sector de quotidià alimentari molt 

important (amb el 32% dels establiments 
comercials): 

   El 76% de la mostra compra 
l’alimentació fresca al centre del  
municipi (el 54% al MM) i el 14% al 
districte 2, i el 3,5% a Sant Feliu de 
Llobregat.  
   El 71% de la mostra compren el pa i 
els congelats al districte 1 i el 22% al 
districte 2. (El 43,8% de la mostra 
compra els congelats a franquícies: El 
Glaço i La Sirena).  
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• Mercat Municipal amb tradició 

comercial al centre del municipi. 
• Reforma del Mercat Municipal. 

• El 54% dels molinencs compren 
l’alimentació fresca al Mercat Municipal 
(El 68% de la mostra hi compra el peix 
fresc). 

• Incorporació d’una mitjana superfície 
comercial dins el Mercat Municipal. 

Lo
co

m
ot

or
es

 c
om

er
ci

al
s 

• El mercat dels Encants actua com a 
locomotora comercial del centre, amb 
una oferta basada en l’equipament 
de la persona (83% de les parades). 

• Increment de compradors i visitants 
(residents i no residents) a la zona del 
centre els divendres per la celebració del 
mercat de marxants: 

          El 22% de la mostra compra la roba als 
Encants. 

D
iv

er
si

ta
t 

i 
co

nc
en

tra
ci

ó 
d’

of
er

ta
 

• Concentració comercial en el districte 
1: el 56% dels establiments 
comercials del municipi, amb 
importants locomotores comercials 
(tot i que només hi resideixen el 22% 
dels molinencs): 

        Oferta comercial centrada en 
l’equipament de la persona (44,8%), 
el quotidià alimentari i el lleure 
(ambdós 15,52%), i l’equipament de 
la llar (12,07%). 

 

• Reuneix condicions de centre comercial. 
• Comerç d’atractivitat. 

1-F2 OFERTA COMERCIAL DE PROXIMITAT AL DISTRICTE 2 

 CAUSA EFECTE 

C
om

er
ç 

de
 

pr
ox

im
ita

t 

• Important oferta comercial en el 
districte 2: el 31% dels establiments 
comercials totals, incloent una 
mitjana superfície (Caprabo). Compta 
amb el 35% de la població: 

         Oferta comercial del districte 2 
centrada en el quotidià alimentari 
(36,7%). 

• Comerç de proximitat entorn al carrer de 
Sant Isidre. 

 

1-F3 DESTACADA DOTACIÓ I TRADICIÓ COMERCIAL DEL CENTRE  

 CAUSA EFECTE 

C
om

er
ç 

 
i 

co
m

ar
ca

 

• Tradició comercial de referència 
subcomarcal: 
   El 30,5% de compradors provenen 
d’altres poblacions, principalment de: 
Cervelló, El Papiol, Corbera, i 
Vallirana. 

• Major servei per a la població molinenca. 
• Potencialitat comercial a la subcomarca. 
 

Tr
ad

ic
ió

 
co

m
er

ci
al

 • Xarxa de comerciants (de productes 
quotidians i no quotidians) amb 
experiència i tradició comercial al 
municipi. 

• El comerç és una activitat econòmica 
essencial al municipi. 
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1-F4 POTENCIAL DE CREIXEMENT DELS CONSUMIDORS DEL CENTRE 

 CAUSA EFECTE 

N
ou

s 
re

si
de

nt
s 

• Lleu tendència creixent del nombre 
d’habitants en la última dècada. 
Preferentment població de l’entorn 
metropolità. 

• Creació de noves zones residencials 
al municipi: a la Granja i a les 
Guardioles i futurs projectes de 
reurbanització del centre. 

• Possible captació de nous compradors, 
els nouvinguts al municipi, si els 
comerciants aconsegueixen entendre i 
satisfer les seves necessitats. 

1-F5 OFERTA DE RESTAURACIÓ  

 CAUSA EFECTE 

R
es

ta
ur

ac
ió

 

• El 76% dels bars i restaurants es 
concentren als districtes 1 i 2:  
   El 40% de la restauració es  
concentra a Jacint Verdaguer (D1) i a 
l’Avinguda de Barcelona (D2). També 
són importants el C/ Carril (D2), el C/ 
Sant Isidre (D2) i el C/ Rafael 
Casanovas. 

 
• ACT: L’oferta de restauració s’ha 

desenvolupat amb més força al (nou) 
barri de la Granja, districte 3, que el 
comerç de proximitat. 
 
 

• Concentració dels establiments de 
restauració en la zona comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
• ACT: Concentració d’establiments de 

restauració al districte 3 
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2 ÀMBIT URBANÍSTIC-COMERCIAL 
2 D DEBILITATS 

2-D1 PROBLEMES D’ACCESSIBILITAT 
 I L’APARCAMENT AL CENTRE 

 CAUSA EFECTE 

Tr
àn

si
t r

od
at

 

• Problemes d’accés, circulació i 
aparcament al centre. 

• Manca d’alternatives per als vehicles 
en les vianantitzacions realitzades. 

 
 
 
• ACT: Obertura, prevista per finals de 

març de 2006, de l’aparcament del 
nou Mercat Municipal. 

 
• ACT: Finalització del 

desenvolupament del PERI El Molí, 
situat dins l’àmbit del Centre 
Comercial Urbà, al 2007. 

 
• ACT: S’han generat zones de 

càrrega i descàrrega. 
 
• ACT: Actualment en fase de 

simulació el Pla de Mobilitat del 
centre de Molins de Rei. 

• Disminució de l’atractiu comercial del 
centre per als consumidors que es 
desplacen en vehicle privat per manca 
d’aparcament. 

• Estacionament en doble fila. 
• Problemes per efectuar la càrrega i 

descàrrega. 
• ACT: Generació de 214 places 

d’aparcament que milloren l’accessibilitat i 
l’aparcament del Centre Comercial Urbà. 

 
• ACT: Generació d’unes 40 places 

d’aparcament públic en un espai interior 
d’illa i de places d’aparcament subterrani 
privades amb ús públic. 

 
• ACT: Disminució dels problemes per 

efectuar la càrrega i descàrrega. 
 
• ACT: Millora de l’accessibilitat al centre 

V
ia

na
nt

s 

• Voreres estretes, irregulars i 
deteriorades a tot el municipi però 
especialment al centre. 

 
 
 
 
 
 
 
• ACT: Creació al 2004 d’una zona 

amb prioritat per a vianants en el 
tram del carrer Rafael Casanovas 
que va des de la plaça de la Creu fins 
al carrer Miquel Tort, i l’ampliació al 
2006 d’aquesta zona al mateix carrer 
Rafael Casanovas entre el carrer 
Miquel Tort i la plaça del Mercat (data 
prevista de finalització de les obres 
de l’ampliació: abril de 2006. 

 

• Desincentiu per anar a comprar a peu al 
centre 
     Tot i així, el 74,5% de la mostra va a  

comprar a peu la fruita, la carn i el peix. 
El pa el 85,8%. La resta va en cotxe.  

      El 40,7% utilitza el cotxe per anar a 
comprar l’alimentació envasada.  
   Els que més utilitzen el cotxe per anar 
a comprar tot tipus de producte són els 
residents dels districtes 3 i 4. 

• ACT: Millora substancial de l’incentiu per 
anar a comprar a peu al centre. 
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• Model residencial expansiu al 
districte 3 (ocupa el 50% de la 
superfície del municipi hi viuen el 
38% dels molinencs però només 
concentra el 9% dels establiments 
comercials del municipi). 

• Manca de baixos comercials en els 
barris més residencials (especialment 
en el districte 3). 

• Existència d’una barrera física 
important (la via del tren) que divideix 
el districte 3 i el centre. 

• ACT: Posada en marxa del bus urbà 
al 2003, ampliació del servei per a la 
cobertura dels dissabtes al matí i dels 
dies laborables del mes d’agost  a 
l’abril del 2004 i ampliació del 
recorregut al nou barri de La Granja 
al gener del 2006. 

• Necessitat de desplaçar-se a l’hora 
d’efectuar les compres. 

• Fugida de despesa del municipi per la 
manca d’accessibilitat entre unes zones i 
altres i per les dificultats de circulació i 
aparcament al centre. 

• Manca d’integració urbana entre els barris 
i el centre. 

• Actuacions urbanístiques limitades en 
alguns punts per les característiques del 
terreny. 

 
• ACT: Conectivitat i integració urbana 

entre tots els barri i el centre comercial 
 

2-D2 HETEROGENEÏTAT DE CRITERIS D’ENTORN URBÀ 

 CAUSA EFECTE 

U
rb

an
is

m
e 

co
m

er
ci

al
 

• Heterogeneïtat en la definició de 
criteris de l’entorn urbà: mobiliari 
urbà, il·luminació, neteja, estat de les 
voreres, façanes, cablejat, etc. 

• Manca d’un model urbanístic 
general. 

• Percepció de deteriorament e inseguretat.
• Disminució de l’atractiu del centre. 
• Discontinuïtats urbanístiques i comercials 

al centre del municipi. 

2 A AMENACES 
2-A1 DISSENY DE LA UBICACIÓ DEL TRAM BAIX 

 CAUSA EFECTE 

Tr
an

sp
or

t 
pú

bl
ic

 

• Manca d’espai suficient a la carretera 
de Barcelona per ubicar el Tram Baix 
i continuar mantenint dos sentits de 
circulació. 

• Necessitat de buscar vies alternatives a la 
carretera de Barcelona per al trànsit de 
vehicles. 
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2-A2 CANVIS EN LA XARXA VIÀRIA QUE DISMINUEIXEN EL POTENCIAL DE MOLINS DE 

REI COM A REFERENT COMARCAL 
 CAUSA EFECTE 

• La construcció de l’autovia ha fet 
innecessari que els residents a 
municipis propers hagin d’entrar al 
municipi (Molins desapareix fins i tot 
visualment). 

• Pèrdua d’atractivitat comarcal. 

C
on

ne
xi

on
s 

vi
àr

ie
s • Proximitat i accessibilitat a 

Barcelona. 
 

• Fugida de despesa  cap a altres 
municipis, especialment cap a Barcelona. 

2 O OPORTUNITATS  

2-O1 MILLORES URBANÍSTIQUES PREVISTES EN EL  
CENTRE DEL MUNICIPI (Contemplades al Pla d’Actuació Municipal) 

 CAUSA EFECTE 
• PERIs i PE al centre del municipi 

aprovats o pendents de fer-ho 
properament. 

• Millora de la zona del centre del municipi 
a nivell urbanístic i residencial. 

• ACT: Desenvolupament del PERI El 
Molí, que s’iniciarà amb els 
enderrocs el 2n trimestre del 2006 i 
que està previst que finalitzi a finals 
del 2n trimestre de 2007. 

• ACT: Millora de la zona del centre a nivell 
urbanístic i residencial. 

• ACT: Acabada la reordenació del 
passeig del Terraplé. 

• ACT: És una via urbana amb prioritat per 
als vehicles, que descongestiona el trànsit 
al centre. 

Fu
tu

re
s 

ac
tu

ac
io

ns
 

• ACT: Posada en funcionament al 
2003 del pas per a vianants sota la 
via del tren i al gener de 2005 del pas 
elevat per a vianants (amb ascensor) 

 
• ACT: Les obres de rehabilitació 

integral del Mercat Municipal està 
previst acabar-les a finals del 2006 i 
el trasllat dels operadors del mercat 
provisional al nou Mercat Municipal 
està previst per a l’abril del 2007. En 
el nou Mercat, s’ha previst un espai 
polivalent per a consumidors i 
comerciants. 

• ACT: En execució la reordenació 
urbanística de l’entorn i de la plaça 
del Mercat Municipal, en paral·lel a 
les obres de reforma del nou Mercat 
Municipal. Aquesta reordenació està 
prevista finalitzar-la a l’abril del 2006. 

 

• ACT: Millora substancial de la connexió 
de vianants entre el districte 3 (residencial) 
i el districte 1 (centre comercial) 

 
 
• ACT: Possibilitat de desenvolupar 

determinats serveis previ estudi dels 
mateixos (per exemple: punt d’informació, 
promocions per compra, zona formativa, 
servei de consigna, servei parc infantil, 
zona d’exposicions, ...).  

 
 
 
• ACT: Millora de l’accessibilitat i atractivitat 

del centre 
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2-O2 IMPORTÀNCIA DELS VIANANTS - COMPRADORS 
 CAUSA EFECTE 

M
ob

ilit
at

 • El 65% de la mostra va a comprar a 
peu i el 25 % va en cotxe. 

• Tot i l’augment de l’ús del vehicle, la 
majoria es desplaça a peu per fer  les 
seves compres. 
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3 ÀMBIT DE GESTIÓ COMERCIAL 
3 D DEBILITATS 
3-D1 MANCA DE PROFESSIONALITZACIÓ DE LA GESTIÓ . 
 CAUSA EFECTE 

• Manca de professionalització de 
l’associació de comerciants. 

 
 
 
 
• ACT: La Unió de Botiguers de Molins 

de Rei ha professionalitzat la seva 
gestió mitjançant la contractació d’un 
dinamitzador comercial que, entre 
d’altres, impulsa el Pla de 
Dinamització Comercial. 

• Feblesa a l’hora de representar els 
interessos del conjunt dels comerciants i 
d’aportar solucions i serveis de valor 
afegit tant per als comerciants com per als 
consumidors. 

 
• ACT: Millora de la gestió. 
 
 
 
 
 
 
 

ge
st

ió
 

• No diferenciació entre les actuacions 
comercials per al centre i per als 
barris. 

• Pèrdua d’eficàcia de l’associacionisme 
comercial existent. 

3-D2 PROBLEMES DE COMUNICACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS AGENTS RELACIONATS 
AMB EL COMERÇ  

 CAUSA EFECTE 

C
om

un
ic

ac
ió

 

• No s’han trobat mecanismes de 
comunicació entre l’Ajuntament i els 
comerciants. 

 
 
 
 
 
 
 
• ACT: Centralització de les 

problemàtiques comercials a través 
de la Regidoria específica de Fira, 
Comerç i Turisme i  creació del 
Consell Consultiu de Comerç, a més 
de la continuïtat de funcionament de 
la comissió especial de seguiment 
del programa de reforma del Mercat 
Municipal i entorn urbà. 

 

• Percepció negativa, per part dels 
comerciants, de les actuacions 
relacionades amb el comerç que 
l’Ajuntament realitza. 

• Insatisfacció pel que fa a les actuacions 
que afecten al comerç (obres, talls de 
carrers, caos circulatori, impostos, 
permisos d’obertura de nous negocis, 
etc.). 

 
• ACT: Millora de la comunicació entre els 

diferents agents relacionats amb el 
comerç. 
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3 F FORTALESES 
3-F1 EXISTÈNCIA D’UNA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 

 CAUSA EFECTE 

As
so

ci
am
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t 

• Existència d’una associació de 
comerciants a nivell municipal: 
BOTMOL. 

• BOTMOL gestiona “Molins de Rei 
Centre de Comerç”. 

• BOTMOL té un ampli ventall 
d’accions realitzades a l’àmbit de 
“Molins de Rei Centre de Comerç”. 

• Existència d’un interlocutor dels 
interessos del comerç local. 

• Imatge de marca gestionada pels 
comerciants associats de Molins de Rei. 

  

  
  
  



 20

3 O OPORTUNITATS 
3-O1 ACTUAL REALITZACIÓ DEL POEC 
 CAUSA EFECTE 

• El marc d’actuació del POEC 
planteja la definició d’un model 
comercial a Molins de Rei. 

• Millor planificació de les actuacions en 
l’àmbit del comerç urbà. 

P
O

E
C

 

• La voluntat de potenciar el Consell 
Consultiu de Comerç . 

• ACT: Al novembre del 2002 es va 
aprovar la constitució del Consell 
Consultiu de Comerç, amb la voluntat 
de que tingui caràcter indefinit. 
Actualment el Consell, presidit per 
l’Alcalde, està integrat per: el regidor 
responsable de comerç, un 
representant de cada partit polític 
amb representació municipal, un 
representant de l’Associació de 
Venedors del Mercat Municipal, tres 
representants de la Unió de 
Botiguers de Molins de Rei, dues 
persones vinculades al comerç local i 
un tècnic responsable de comerç de 
l’Ajuntament. Els objectius del 
Consell Consultiu de Comerç son els 
següents: elevar recomanacions i 
propostes referents al sector 
comercial; configurar un marc 
d’anàlisi i debat de la problemàtica 
comercial de la vila; impulsar la 
coordinació i col·laboració entre els 
agents implicats en la promoció del 
comerç local; fomentar la participació 
dels comerciants de Molins de Rei en 
els programes i activitats de 
promoció del comerç local; potenciar 
i garantir la formació i reciclatge del 
sector comercial; difondre i 
promocionar l’activitat comercial de 
Molins de Rei dintre de la comarca; i 
vetllar pel desenvolupament dels 
plans i programes vinculats al comerç 
(Pla de Dinamització Comercial 
“Molins de Rei Centre de Comerç”, 
POEC) 

 
 

• Marc de diàleg entre els agents implicats 
en la potenciació del comerç. 

• ACT: Millora el diàleg, l’anàlisi, la 
coordinació i la col·laboració entre els 
agents implicats en el sector comercial i 
potencia els plans i programes vinculats al 
comerç local. 

3 A AMENACES 
3-A1 ACTUAL INDEFINICIÓ DEL MODEL DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL MUNICIPI 

CAUSA EFECTE 

M
od

el
 

de
 

di
na

m
itz

ac
ió

 • Manca un model d’actuació global 
sobre el comerç molinenc. 
(centre/barris). 

• Dificultats de definició d’un model de 
dinamització estable i ben definit. 

• Accions i campanyes sense continuïtat 
(manca projecte estratègic). 

• Dificultat per identificar el paper dels 
diferents agents implicats. 
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4 ÀMBIT DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
4 D DEBILITATS 
4-D1 MANCA D’ANIMACIÓ AL CENTRE DEL MUNICIPI 
 CAUSA EFECTE 

A
ni

m
ac

ió
 

• Municipi amb poca activitat al carrer: 
   Els comerciants es queixen de 
que hi ha poques activitats al carrer, 
però que quan se’n fan la gent 
respon. 
 

• ACT: Al 2006, amb motiu de la 
celebració del 25è aniversari de la 
Unió de Botiguers de Molins de Rei, 
aquesta entitat ha desenvolupat, en 
col·laboració amb l’Ajuntament, tot un 
seguit d’activitats d’animació al 
carrer, bàsicament adreçades a 
infants. 

• ACT: Al 2006, la Unió de Botiguers 
de Molins de Rei, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de la vila, ha 
organitzat les primeres Jornades 
Gastronòmiques, en el marc de la 
Festa Major, i la 1a Fira de Nadal, 
amb comerços molinencs. 

• ACT: Des de l’Ajuntament de Molins 
de Rei es potencia el comerç local 
aprofitant els recursos existents al 
municipi (Fira de la Candelera, 
Carnestoltes, Sant Jordi, Fires del 
Col·leccionisme i Brocanters, Fira de 
la Cervesa, Festa Major, etc.) i ,a 
més, actualment el turisme,  
mitjançant un pla de 
desenvolupament turístic de la vila 
basat en recursos existents 
(Collserola, patrimoni històric, 
patrimoni cultural, Museu Municipal, 
etc.) que compta amb la col·laboració 
d’entitats i comerços locals. D’altra 
banda també s’han obert al 2005 dos 
nous hotels a Molins de Rei (amb 
més de cent habitacions cadascun 
d’ells). 

• ACT: Actualment, tant per part de la 
Regidoria de Fira, Comerç i Turisme 
com per part de la Unió de Botiguers 
de Molins de Rei, es devolupen 
actuacions multidisciplinars: comerç-
fira, comerç-cultura, comerç-oci, 
comerç-turisme. 

• Evasió de la despesa en oci i cultura: 
   El 76,5% compra oci i cultura a 
Barcelona, el 5,2% a Cornellà i el 6,1% a 
Sant Cugat del Vallès (en aquests dos 
darrers casos als respectius centres 
comercials immobiliaris). 

• ACT: Potenciació i millora de la 
dinamització comercial. 

 
 
 
 
 
 
• ACT: Èxit de participació en ambdues 

activitats que fa pensar que tindran 
continuïtat en el futur. 

 
 
 
 
• ACT: Millora de la potenciació del comerç 

local i de la promoció de lavila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ACT: Millora de la dinamització comercial 

a partir d’actuacions que generen efectes 
sinèrgics i, en conseqüència fomenten 
una major atractivitat de la vila. 
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4 D2 INDEFINICIÓ DEL MODEL COMERCIAL DEL MUNICIPI 
 CAUSA EFECTE 

M
od

el
 

• Necessitat de definir un pla de 
dinamització per al centre i per als 
barris en el que es cregui convenient.

• Inadaptació de les activitats a les 
diferents realitats del municipi (comerç de 
proximitat o d’atractivitat). 

4-D3 NECESSITAT D’ACTUALITZACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA IMATGE 

 CAUSA EFECTE 

• Mala imatge de les botigues i del 
centre. 

• Disminueix l’atractiu comercial de les 
botigues. 

Im
at

ge
   • Manca de definició del model 

comercial del municipi. 
• Problemes a l’hora d’ubicar els opis amb 

la imatge del comerç urbà del centre. 

4 O OPORTUNITATS 
4-O1 CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DELS MOLINENCS 
 CAUSA EFECTE 

N
ou

s 
re

si
de

nt
s • Creació de noves zones residencials 

al municipi: La Granja, les 
Guardioles, etc. 

• Possible captació de nous compradors si 
els comerciants aconsegueixen entendre i 
satisfer les seves necessitats. 

4 F FORTALESES 
4-F1 SENYALITZACIÓ DE L’ESPAI COMERCIAL DEL CENTRE 
 CAUSA EFECTE 

Im
at

ge
 d

e 
m

ar
ca

 

• Existeix una imatge conjunta del 
comerç urbà del centre (opis de 
senyalització comercial). 

• Senyalització e identificació de l’espai 
comercial. 
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4. METODOLOGIA I VIGÈNCIA 

 
Una vegada definits els àmbits d’actuació i els àmbits geogràfics del municipi (zones geogràfiques 
de Molins de Rei sobre les quals actuar), la metodologia d’aquest Pla d’Acció es concretarà en tota 
una sèrie de fitxes que establiran actuacions en funció dels àmbits de referència. En aquest sentit, 
cada acció comptarà amb un codi d’identificació que mostrarà: 
 

 Primer, el dígit que correspon a l’àmbit geogràfic de referència: 
  1. Per a tot el municipi (actuacions globals). 
  2. Per al Centre de Molins de Rei (àrea definida). 
  3. Per als barris (comerç de proximitat) 

 
 

 Segon, les sigles que diferencien l’àmbit d’actuació: 
  OC: Àmbit de l’Oferta Comercial (millora de l’oferta i del mix comercial). 
  UC: Àmbit d’Urbanisme Comercial (millora de l’entorn urbà). 
  GE: Àmbit de Gestió comercial (model de gestió dels espais i zones comercials). 
  DC: Àmbit de Dinamització Comercial (disseny del model de dinamització). 

 
 I tercer, el dígit d’ordre de cada acció.  

 
 
 

El document plantejarà una sèrie de fitxes globals d’actuació per àmbits geogràfics, a més d’una 
fitxa específica per a cada acció amb la següent informació: 
 

 Descripció de l’acció. 
 Agent/s implicat/s. 
 Prioritat de l’acció. 

 
 
A més, la vigència del POEC de Molins de Rei s’estableix en quatre anys a partir de la presentació 
del Text Refós davant del departament competent en matèria de comerç de la Generalitat de 
Catalunya. 
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5. PLA D’ACCIÓ DEL POEC DE MOLINS DE REI     

 
 
 

5.1.-TOT EL MUNICIPI 

 
OC MILLORA DE L’OFERTA I EL “MIX” COMERCIAL 
 Actualització i manteniment del cens d’activitats 

del municipi. 
1-OC1 2n semestre 2006 

 Regularització dels horaris comercials per 
garantir el servei als clients i disminuir l’evasió de 
despesa. 

1-OC2 2n semestre 2006 

 Incloure criteris comercials en el procediment de 
concessió de llicències del sector: 

- Potenciació del comerç no quotidià 
(principalment equipament de la persona 
i de la llar) 

Regulació de la superfície comercial (limitació de 
mitjana superfície comercial). 

1-OC3 2007-2008 

 Assessorament i seguiment de les activitats dels 
nous emprenedors. 

1-OC4 2n semestre 2006-
1r semestre 2010 

 Formació: Planificació de cursos de Gestió i 
Modernització del petit comerç.  

1-OC5 2n semestre 2006- 
2008 

 Sensibilització: Realització de conferències i
seminaris de sensibilització per a la dinamització
del comerç. 

1-OC6 2n semestre 2006-
1r semestre 2010 

 Assessorament adreçat al comerç en línies de
subvenció per la modernització del comerç i la
dinamització comercial. 

1-OC7 2n semestre 2006- 
1r semestre 2010 

 
 

UC MILLORA I ADAPTACIÓ DE L’ENTORN URBÀ 
 Millora de l’accessibilitat tant en vehicle privat 

com en transport públic, i connexió amb i al casc 
antic. 

1-UC1 2008 

 Pla de Senyalització de la vila que incorpori 
elements comercials. 
(A l’anàlisi de l’entorn urbà a Molins de Rei es 
detecta una gran heterogeneïtat en la 
senyalització direccional, així com la manca 
d’incorporació de senyalització comercial a la 
mateixa). 

1-UC2 2n semestre 2007-
2008 

 Condicionament general dels carrers comercials 
responent a criteris del Model Urbanístic 
General. 

1-UC3 2n semestre 2006- 
1r semestre 2010 

 Pla d’Aparcaments (Proposat al Pla d’Actuació 
Municipal 2004-2007 PAM). 

1-UC4 1r semestre 2007 
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GE GESTIÓ DE L’ACTIVITAT COMERCIAL  
 Consell Consultiu de Comerç de Molins de Rei  1-GE1 2n semestre 2006-

1r semestre 2010 
 Potenciació de la imatge de marca del municipi 

“Molins de Rei Centre de Comerç”. 
1-GE2 2n semestre 2006-

1r semestre 2010 
 Coordinació amb les associacions de 

comerciants per a la gestió de les accions de 
dinamització i potenciació del comerç.  

1-GE3 2n semestre 2006-
1r semestre 2010 

 Catàleg de Serveis de valor afegit per a 
consumidors i comerços. 

1-GE4 2n semestre 2006-
1r semestre 2008 

  
DC DINAMITZACIÓ COMERCIAL  
 Definició del marc de participació del comerç de 

la vila. 
1-DC1 2n semestre 2007-

1r semestre 2008 
 Consolidació de la gestió professionalitzada del 

pla de dinamització comercial.  
1-DC2 2n semestre 2006 
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5.2. CENTRE  

( ACCIONS DIFERENCIADES DEL PLA GLOBAL DE TOT EL MUNICIPI) 

 
 
 

OC MILLORA DE L’OFERTA I EL “MIX” COMERCIAL 
 Orientar, assessorar i integrar el comerç en els 

diferents plans d’ajut de modernització comercial 
existents. 
Programa de reforma del Mercat Municipal. 

2-OC1 2n semestre 2006- 
1r semestre 2010 

 Accions de captació de nous establiments 
comercials del sector no quotidià de qualitat 
(marques i segments).  

2-OC2 2007-2008 

 Formació: seminaris / tallers / cursos específics 
per a paradistes del nou Mercat Municipal, 
locomotora comercial del centre urbà. 

2-OC3 2n semestre 2006-
1r semestre 2007 

   
UC MILLORA I ADAPTACIÓ DE L’ENTORN URBÀ 
 Pla  de  Mobilitat del centre de Molins de Rei 

(Proposat al Pla d’Actuació Municipal 2004-
2007). 

2-UC1 2n semestre 2006-
1r semestre 2007 

 Redefinició del Pla de Senyalització Interna  2-UC2 2n semestre 2007-
2008 

 Pla Director del casc antic: inclusió de criteris 
comercials (característiques urbanístiques dels 
carrers comercials): 

- Tipus de via i de preferència (prioritats). 
- Paviment.  
- Mobiliari urbà. 
- Enllumenat. 
- Manteniment façanes, etc. 

2-UC3 2007-2009 

 Pla d’Usos Comercials als eixos i àrees de 
concentració del comerç urbà al centre de 
Molins de Rei. Desenvolupament de normativa 
urbanística complementària per potenciar l’ús 
comercial. 

2-UC4 2007-2008 

 Pla de Generació de Places d’Aparcament al 
casc antic de Molins de Rei. 

2-UC5 2n semestre 2006-
1r semestre 2007 

 Modernització i homogeneització de l’espai urbà 
(paviments, mobiliari urbà, enllumenat) seguint 
entre d’altres criteris de potenciació del comerç. 

2-UC6 2n semestre 2006-
1r semestre 2010 
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GE GESTIÓ DELS EIXOS COMERCIALS  
 Redefinició de l’àmbit d’actuació de 

l’associacionisme comercial. 
2-GE1 2n semestre 2006-

2007 
 Pla de Dinamització Comercial "Molins de Rei 

Centre de Comerç" (objectiu d’actuació i gestió 
del centre de comerç). 

2-GE2 2n semestre 2006-
1r semestre 2010 

 Incorporació del Mercat Municipal als òrgans de 
gestió de Molins de Rei Centre de Comerç” 
(mecanismes de participació).  

2-GE3 2n semestre 2006 

 Elaboració d’un Catàleg de Serveis de Valor 
Afegit pels consumidors i pels comerços 
associats dintre de l’àmbit de “Molins de Rei 
Centre de Comerç”. 

2-GE4  2n semestre 2006-
1r semestre 2008 

   
DC DINAMITZACIÓ COMERCIAL  
 Pla d’Informació i Comunicació “Molins de Rei  

Centre de Comerç”.  
2-DC1 2007-2008 

 Treballs de dinamització que integrin els diferents 
agents comercials: comerç del centre, Mercat 
Municipal i Mercat Ambulant. 

2-DC2 2n semestre 2006-
1r semestre 2010 

 Pla de Campanyes i Promocions comercials 
“Molins de Rei  Centre de Comerç” (incloent 
també accions diferenciades pels diferents 
agents: Mercat Municipal, etc.). 

2-DC3 2n semestre 2006-
1r semestre 2010 
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5.3. BARRIS 

(ACCIONS DIFERENCIADES DEL PLA GLOBAL DE TOT EL MUNICIPI)   

    
 
 

OC MILLORA DE L’OFERTA I EL “MIX” COMERCIAL 
 Programa de sessions de sensibilització: 

experiències de comerç individual i zones de 
comerç  de proximitat. 

3-OC1 2007-2008 

 Potenciació d’activitats comercials de proximitat 
(producte quotidià alimentari i no alimentari). 

3-OC2 2007-2008 

   
UC MILLORA I ADAPTACIÓ DE L’ENTORN URBÀ 
 Garantir l’existència de comerç de proximitat 

(definició d’usos comercials mínims).  
3-UC1 2007-2008 

 Treball urbanístic de connexió amb la zona del 
centre de Molins de Rei.  

3-UC2 2008 

   
 

GE GESTIÓ DELS EIXOS COMERCIALS  
 Creació de comissions emmarcades en el 

Consell Consultiu de Comerç i en l’associació de 
comerciants per planificar i executar accions 
específiques als barris (comerç de proximitat).  

3-GE1 2n semestre 2007-
1r semestre 2008 

 Plantejament de serveis de valor afegit, dirigits 
als consumidors i als comerços associats (que 
poden coincidir amb els serveis plantejats per al 
centre, o tractar-se de serveis específics per al 
comerç de proximitat). 

3-GE2 2n semestre 2006-
1r semestre 2008 

   
DC DINAMITZACIÓ COMERCIAL  
 Integració del comerç dels barris dins del marc 

associatiu del municipi a partir de la creació de 
Comissions de Treball de comerciants de la zona 
dins d’una estructura global. 

3-DC1 2n semestre 2007-
1r semestre 2008 

 Treball de dinamització de la zona a partir 
d’actuacions i campanyes comercials 
específiques per la tipologia de comerç de 
proximitat. 

3-DC2 2n semestre 2007-
1r semestre 2010 
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6. ACCIONS ESPECÍFIQUES DEL PLA D’ACCIÓ DEL POEC DE MOLINS DE REI 

 

6.1. TOT EL MUNICIPI 

1-OC1 ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DEL CENS D’ACTIVITATS COMERCIALS 
 Descripció Manteniment d’una base de dades d’activitats comercials amb 

l’objectiu de: 
- facilitar informació i assessorament al comerciant, 
- vetllar per a l’equilibri del mix comercial, 
- localitzar les concentracions i sectors comercials, 
- registrar els locals comercials disponibles. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 

1-OC2 REGULACIÓ DELS HORARIS COMERCIALS 
 Descripció Homogeneització dels horaris d’obertura dels locals comercials 

a fi de garantir el servei als clients i minvar l’evasió de despesa. 
 Agent/s 

Implicat/s 
Ajuntament / Associació de comerciants. 

 Prioritat Alta 
 

1-OC3 INCLOURE CRITERIS COMERCIALS EN EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
DE LLICÈNCIES DEL SECTOR. 

 Descripció En aquest sentit, ens interessarà potenciar, dins del mix 
comercial, el comerç no quotidià (equipament de la persona i llar 
fonamentalment) al centre i el comerç de proximitat als barris, a 
través de tota una sèrie de mesures a l’hora de concedir 
llicències d’ús, d’activitat, d’obertura de locals o de primer 
establiment. 
El format comercial proposat al model comercial del POEC és el 
de petita superfície comercial (amb les excepcions que regula la 
Llei d’equipaments comercials i el Pla territorial sectorial 
d’equipaments comercials-PTSEC). 
Aquest model ha de desenvolupar-se a través de la redacció 
d’una ordenança de regulació de les llicències per a 
establiments comercials (inclosos els de superfície mitjana), que 
requereixi la realització d’un informe preceptiu i vinculant de 
l’àrea de Comerç en la concessió de les llicències d’activitats 
comercials o d’activitats amb incidència al comerç (d’acord amb 
les excepcions més amunt esmentades). 

 Agent/s 
Implicat/s/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
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1-OC4 ASSESSORAMENT I SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DELS NOUS 
EMPRENEDORS  

 Descripció Assessorament i seguiment de les activitats dels nous 
emprenedors: sectors a potenciar, idoneïtat de la ubicació del 
comerç, línies de subvenció, accions de promoció i comunicació, 
etc. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament 

 Prioritat Alta 
 

1-OC5 ACCIONS DE FORMACIÓ 
 Descripció - Planificació i/o recerca de cursos de “Gestió i/o modernització 

del petit comerç”, tant per a comerciants en actiu (formació 
contínua) com per formació de nous emprenedors. 
Àmbits de formació: gestió del comerç, gestió del punt de venda, 
promoció i dinamització, gestió de personal, aparadorisme, 
informàtica,... 
- Difusió dels recursos formatius existents (Cambra de Comerç, 
Escoles de Comerç...). 
- Curs d’higiene i manipulació d’aliments. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Cambra de Comerç 

 Prioritat Mitja 
 
 

1-OC6 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
 Descripció - Organització de conferències i seminaris amb l’objectiu de 

sensibilitzar els comerciants envers l’associacionisme, la 
modernització i la dinamització del comerç. 
- Comunicació de les accions de dinamització portades a terme. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants 

 Prioritat Mitja 
 

1-OC7 ASSESSORAMENT ADREÇAT AL COMERÇ 
 Descripció - Suport tècnic al comerciant: assessorament en línies de 

subvenció per a la modernització dels comerços i accions de 
promoció i dinamització. 
- Informació i assessorament en normativa municipal: llicències i 
permisos, medi ambient, consum... 
- Assessorament estratègic respecte a la viabilitat, 
modernització o millora de l’estructura comercial ja existent. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants / Cambra de Comerç  

 Prioritat Alta 
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1-UC1 MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT TANT EN VEHICLE PRIVAT COM EN 
TRANSPORT PÚBLIC I CONNEXIÓ AMB I AL CASC ANTIC. 

 Descripció Realització d’actuacions que facilitin l’accés al centre urbà 
(actuacions a l’Avinguda València i Barcelona, carrer Verdaguer,  
consolidació de l’ús del bus urbà,...). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 

 
 

1-UC2 PLA DE SENYALITZACIÓ  
 Descripció Disseny d’un pla de senyalització comercial. 

La senyalització ha d’incloure els indicadors habituals 
(equipaments, serveis, llocs d’interès, etc.) però també una 
indicació de la zona o zones més comercials, no només pels no 
residents al municipi, sinó per garantir la interrelació entre els 
residents dels barris i el comerç del centre. 
Manteniment de la senyalització i la imatge actual de “Molins de 
Rei Centre de Comerç”. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants 

 Prioritat Alta 

 
 

1-UC3 CONDICIONAMENT GENERAL DELS CARRERS COMERCIALS   
 Descripció Els carrers més comercials han de comptar amb unes 

característiques urbanístiques adequades a les seves 
necessitats, prioritzant el vianant (ampliació de voreres, 
plataformes úniques) i afavorint l’accés  i visibilitat dels 
comerços (millora de la pavimentació, mobiliari urbà, il·luminació 
adequada), regulació de les zones i horaris de càrrega i 
descàrrega, etc. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 

1-UC4 PLA D’APARCAMENTS  
 Descripció Volem treballar amb una ciutat capdavantera des del punt de 

vista comercial, per tant hem de garantir itineraris per a 
vianants, importants espais d’aparcament (bosses 
d’aparcament) que permetin al usuari comercial potencial 
accedir-hi en vehicle privat. 
El Pla d’Aparcaments haurà de tenir en compte el model de 
centre de ciutat, en el que es prioritza l’accessibilitat per el 
vianant, facilitant la creació de bosses d’aparcament a les portes 
d’entrada del centre urbà de comerç i a la zona de l’estació de 
RENFE, l’aparcament de rotació al centre urbà, i la gestió de 
l’aparcament del Mercat Municipal (aquest darrer entrarà en 
funcionament a finals de març de 2006). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 
 
 



 32

 
1-GE1 CONSELL CONSULTIU DE COMERÇ DE MOLINS DE REI  
 Descripció Resulta imprescindible generar mecanismes de seguiment i 

avaluació dins del procés de vigència del POEC. 
En aquest sentit, el Consell Consultiu de Comerç de Molins de 
Rei és l’òrgan el que hi participen tots els agents implicats en el 
procés (Ajuntament, Associacions de Comerciants, altres 
administracions, etc.), i en el que es debaten tots els elements 
relacionats amb el POEC i la dinamització del comerç. 
El Consell es reuneix trimestralment (amb possibilitats de 
reunions extraordinàries). 
Es poden crear comissions per treballar temes específics  
(planificació d’accions, seguiment d’actuacions, actuacions als 
barris) 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associacions de comerciants / Altres 
administracions  

 Prioritat Alta 
 

1-GE2 POTENCIACIÓ DE LA IMATGE DE MARCA DEL MUNICIPI “MOLINS DE REI 
CENTRE DE COMERÇ” 

 Descripció Potenciació de la imatge comú del comerç com a estratègia per 
augmentar la implicació de comerciants en les accions de 
dinamització del comerç, i alhora mantenir l’atractivitat comercial 
en l’àmbit subcomarcal.  

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants  

 Prioritat Alta 

 
1-GE3 COORDINACIÓ AMB LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS PER A LA 

GESTIÓ DE LES ACCIONS DE DINAMITZACIÓ I POTENCIACIÓ DEL 
COMERÇ 

 Descripció La gestió de les línies d’actuació del POEC correspon a 
l’Ajuntament, mitjançant el treball transversal de les diferents 
àrees municipals amb incidència en el comerç (comerç, fira, 
turisme, urbanisme, mobilitat, activitats). A més, s’estableixen 
convenis de col·laboració amb les associacions de comerciants 
(Unió de Botiguers i Associació de Venedors del Mercat 
Municipal) per a la realització d’accions de promoció, 
comunicació , dinamització i serveis al consumidor. 
El consens de les línies d’actuació s’estableix en el marc del 
Consell Consultiu de Comerç.  

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Consell Consultiu de Comerç / Associacions de 
comerciants 

 Prioritat Alta 
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1-GE4 CATÀLEG DE SERVEIS DE VALOR AFEGIT PER A CONSUMIDORS I 
COMERCIANTS 

 Descripció El catàleg ha de ser una eina per assolir la màxima implicació 
dels comerciants en les accions de dinamització comercial. 
El catàleg de serveis ha d’oferir al comerciant avantatges per 
ser-hi al municipi i participar del treball conjunt de la 
dinamització comercial (assessorament tècnic, descomptes en 
assegurances, gasolineres, centrals de compra, campanyes de 
promoció, serveis al client...). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associacions de comerciants / Ajuntament   

 Prioritat Mitja 

 
 

1-DC1 DEFINICIÓ DEL MARC DE PARTICIPACIÓ DEL COMERÇ DE LA VILA 
 Descripció Dins del futur model de gestió del comerç molinenc, la definició 

del marc de participació dels comerciants i en general es 
planteja com a molt necessària. 
Dins dels òrgans ja existents (Consell Consultiu de Comerç i 
Unió de Botiguers de Molins de Rei) es poden crear comissions i 
línies de treball específiques per al comerç de barris (comerç de 
proximitat). 
El Pla de Dinamització de "Molins de Rei Centre de Comerç" es 
gestiona des de la Unió de Botiguers de Molins de Rei, amb la 
col·laboració i seguiment de l’Ajuntament i la Generalitat de 
Catalunya, i a més compta amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona (mesa de 
seguiment). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Consell Consultiu de Comerç / Associació de 
comerciants / Cambra de Comerç / Altres administracions. 

 Prioritat Alta 
 

1-DC2 CONSOLIDACIÓ DE LA GESTIÓ PROFESSIONALITZADA DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL  

 Descripció Per tal de desenvolupar moltes de les accions proposades pel 
POEC resulta convenient disposar d’un professional amb 
capacitats de planificació i gestió de les accions de dinamització.
Aquesta figura comercial recolza el treball de l’associació de 
comerciants. 
El dinamitzador depèn directament de l’Associació de 
comerciants i la seva línia de treball es consensua a la mesa de 
seguiment del Pla de Dinamització Comercial . 
Alhora, s’han establert mecanismes de coordinació entre el 
dinamitzador i el tècnic de comerç municipal. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associació de comerciants / Ajuntament / Altres administracions.

 Prioritat Alta 
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6.2. CENTRE 

(ACCIONS DIFERENCIADES DEL PLA GLOBAL DE TOT EL MUNICIPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-OC2 ACCIONS DE CAPTACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS 
 Descripció - Motivar i promocionar, mitjançant l’assessorament i la 

informació dels sectors a potenciar, establiments del sector no 
quotidià de qualitat. 
El balanç comercial destaca la necessitat de continuar amb la 
potenciació de l’equipament de la persona i de la llar per 
equilibrar el mix comercial i minvar l’evasió de despesa que 
encara es produeix actualment.  
- Creació i actualització d’un cens de locals no ocupats 
comercialment del casc antic. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-OC1 ORIENTAR, ASSESSORAR I INTEGRAR EL COMERÇ EN ELS DIFERENTS 
PLANS D’AJUT DE MODERNITZACIÓ COMERCIAL EXISTENTS. 

 Descripció Dins del marc d’un Programa d’Orientació dels Equipaments 
Comercials, resulta imprescindible la sistematització i difusió 
dels programes d’ajut per a la millora del comerç. 
Dintre dels serveis a oferir podríem comptar amb: 

- Accions específiques en el marc del Programa de 
reforma del Mercat Municipal. 

- Informació i assessorament en normativa municipal, 
llicències i permisos, medi ambient i consum, etc. 

- Informació i assessorament de subvencions i ajuts per a: 
rehabilitació de locals, retolació, instal·lacions 
informàtiques, etc. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Altres administracions / Associacions de 
comerciants 

 Prioritat Alta 

2-OC3 FORMACIÓ: SEMINARIS / TALLERS / CURSOS ESPECIFICS PER A 
PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL  

 Descripció - Seminaris / tallers / cursos especialitzats per sectors, tractant 
aspectes com: disposició del producte a les parades, gestió, 
etiquetatge dels productes, tracte al client, accions de promoció, 
aparadoisme, informàtica, etc. 
- Curs d’higiene i manipulació d’aliments ( s’ha de garantir la 
formació de tots els treballadors del mercat). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Cambra de Comerç. 

 Prioritat Mitja 
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2-UC1 PLA DE MOBILITAT DEL CENTRE DE MOLINS DE REI   
 Descripció Aquest Pla, actualment en fase de simulació de trànsit,  es 

defineix com a criteri general davant de qualsevol tipus 
d’actuació urbanística al centre de Molins de Rei: s’ha de 
garantir l’accessibilitat i mobilitat fins a l’entorn de l’ametlla en 
vehicle privat i transport públic, així com la connexió del centre 
amb els barris; però s’ha de garantir també l’accessibilitat i 
mobilitat a peu (àdhuc en transport públic dintre del perímetre de 
l’ametlla del centre). 
En aquest sentit, qualsevol actuació suposarà l’anàlisi previ del 
Pla de Mobilitat en aquest espai a partir de tota un sèrie de 
criteris i recomanacions globals. 
S’hauran de tenir especialment en compte les actuacions de 
remodelació de l’entorn del Mercat Municipal i l’accés a 
l’aparcament soterrani del mercat, així com la futura arribada del 
TramBaix. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 

2-UC2 REDEFINICIÓ DEL PLA DE SENYALITZACIÓ INTERNA 
 Descripció La senyalització al centre de Molins de Rei és fonamental, no 

només per informar de l’existència d’un espai comercial en 
aquella zona, sinó per a generar una imatge conjunta de cara al 
vilatà i al consumidor en general. 
Els actuals OPI’s comercials de “Molins de Rei Centre de 
Comerç” no es troben ubicats, en alguns dels casos, a les 
localitzacions més idònies, ni atorguen informació adequada 
(problemàtica dels plànols no orientats en l’espai). 
En aquest sentit, recomanem: 

- Realitzar un inventari de l’actual senyalització al centre. 
- Elaborar una nova proposta de ubicació de la 

senyalització en funció de les portes d’entrada a l’ametlla 
del centre, i a les necessitats específiques de la zona. 

- Substituir els plànols del OPI’s per plànols orientats en 
l’espai o per altre tipus d’informació d’interès. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants 

 Prioritat Alta 
 Agent/s 

Implicat/s 
Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 



 36

2-UC3 PLA DIRECTOR DEL CASC ANTIC 
 Descripció Es necessari incloure criteris comercials al pla d’urbanització 

participatiu del centre, tenint en compte les següents premisses: 
- L’Ametlla central, formada pel perímetre de la Plaça 

Catalunya, carrer de Rafael Casanovas (actualment 
zona de prioritat per a vianants entre el carrer Miquel 
Tort i la plaça de la Creu i en construcció entre el carrer 
Miquel Tort i la plaça del Mercat), Plaça de la Creu i 
carrer Major (actualment de vianants entre Plaça de la 
Creu i carrer del Mercat), ha de mantenir el criteri de 
prioritat pel vianant. Cal definir però, en funció de l’estudi 
de mobilitat i les actuacions ja executades (aparcament 
del soterrani del Mercat) el format d’aquests carrers, 
alternant zones exclusives per vianants amb zones de 
prioritat invertida (carrers amb plataforma única). 
Aquesta opció es pot considerar la més adient per als 
carrers comercials, en tant que permet la seva 
reconversió en carrer exclusiu de vianants en moments 
puntuals de forta activitat comercial. 

- L’aparcament del soterrani del Mercat Municipal, que 
disposa de 214 places d’aparcament, atès que el seu 
circuit d’entrada i sortida condiciona la mobilitat del 
centre i la tipologia dels carrers que hi conflueixen. 

- Les bosses d’aparcament a l’entorn de les portes 
d’entrada (veure Pla de Generació de Places 
d’Aparcament al centre). 

- La futura arribada del TramBaix, que condicionarà el 
format de les avingudes de València i Barcelona. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 
 

2-UC4 PLA D’USOS COMERCIALS ALS EIXOS I ÀREES DE CONCENTRACIÓ DEL 
COMERÇ URBÀ AL CENTRE DE MOLINS DE REI 

 Descripció El Pla d’Usos Comercials ha de definir tota una sèrie de 
normativa urbanística complementària que permeti potenciar l’ús 
comercial al centre, evitant la instal·lació d’un tipus de locals que 
no generen inèrcies positives per ésser de mitja jornada i tenir 
les seves portes tancades a la tarda (generant un ambient poc 
atractiu en l’àmbit comercial). 
En aquest sentit, s’ha de regular sobre: 

- Prohibició d’habitatge en planta baixa obligant a usos 
comercials i/o terciaris. 

- Limitació del nombre de locals destinats a bancs, caixes 
i API’s (establir criteris com: una entitat financera per 
cada 15 comerços). 

- Limitació de qualsevol altre ocupació de locals per a 
serveis de mitja jornada. 

- Limitació de mitjana i gran  superfície d’alimentació 
(segons llei d’equipaments comercials i PTSEC vigent). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
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2-UC5 PLA DE GENERACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT AL CASC ANTIC DE 
MOLINS DE REI  

 Descripció Tal i com s’ha plantejat al model del centre del municipi, resulta 
necessari disposar de tota una sèrie d’espais per a 
l’estacionament dels vehicles (tant en aparcaments subterranis 
o a peu de carrer com en zona blava). 
En aquest sentit, i en funció de les característiques de l’ametlla i 
el model de centre definit, les bosses d’aparcament serien 
recomanables a: 

- L’aparcament soterrani al nou Mercat Municipal 
(aparcament en funcionament previst per a finals de 
març del 2006). 

- L’entorn del Molí - Plaça de la Llibertat (previsió d’una 
zona d’aparcaments en un espai interior d’illa i d’un 
aparcament subterrani per mitjans del 2007). 

- Bossa provisional d’aparcament al Pati del Palau (en 
funcionament). 

- Bossa provisional d’aparcament a la Plaça de la Llibertat  
(en funcionament). 

- Zona blava a l’entorn de l’Estació de tren, carrer Pere 
d’Espalargues cantonada amb Poeta Mateu i Janés (en 
funcionament). 

- Zona blava al voltant de l’Església (en funcionament). 
 Agent/s 

Implicat/s 
Ajuntament  

 Prioritat Alta  
 
 
 

2-UC6 MODERNITZACIÓ I HOMOGENITZACIÓ DE L’ESPAI URBÀ SEGUINT ENTRE 
D’ALTRES CRITERIS DE POTENCIACIÓ DEL COMERÇ 

 Descripció Per tal de modernitzar i potenciar el comerç del casc antic, el 
model de vila mediterranea requereix que en l’espai urbà: 

- Es millori els paviments (dependrà del tipus de via i 
prioritat a desenvolupar). 

- Es millori la il·luminació (segregant en funció de les 
diferències entre espais per a vehicles i per a vianants; i 
seguint criteris normatius d’eficiència i contaminació 
lumínica). 

- Es millori el mobiliari urbà. 
- Es millori els espais de recollida de residus (buscant la 

mínima interacció amb l’espai). 
Qualsevol tipus d’actuació en els carrers del casc antic haurà de 
passar per un seguiment del disseny de l’espai urbà, per tal que 
aquest tendeixi a criteris globals d’homogeneització. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Mitja 
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2-GE1 REDEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME 
COMERCIAL  

 Descripció El POEC de Molins de Rei hauria de servir per redefinir l’àmbit 
d’actuació de l’associacionisme comercial. Aquesta redefinició 
passa per la consolidació de l’establiment d’un model associatiu 
al municipi en el que es reconsidera el paper de l’actual 
Associació de Comerciants envers la imatge de marca “Molins 
de Rei Centre de Comerç” buscant la seva expansió al conjunt 
de comerços del municipi. 
Es convenient la planificació d’actuacions globals i territorials 
(específiques per al centre i els barris) mitjançant la creació de 
comissions de treball específiques per a cada àmbit d’actuació 
(territorial i/o sectorial segons els casos) emmarcades en 
l’Associació de comerciants. 
Es necessari establir un mecanisme que garanteixi la implicació 
de tots els operadors comercials i de serveis de la zona 
delimitada pel Pla de Dinamització Comercial (mitjançant les 
quotes de l’associació i/o taxes municipals i/o altres figures de 
les que disposi l’Ajuntament dins del marc legal vigent, per 
gaudir dels serveis del “centre de comerç” com per exemple: 
millores urbanístiques, neteja, recollida selectiva de deixalles, 
accions de comunicació i promoció dels comerços, serveis al 
client... ). 

 Agent/s 
Implicat/s 

 Associació de comerciants / Associació de Venedors del  
Mercat Municipal / Ajuntament 

 Prioritat Alta  
 
 

2-GE2 PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL  “MOLINS DE REI CENTRE DE 
COMERÇ”   

 Descripció En aquest Pla s’haurien de definir els objectius a seguir per 
l’associació, així com les accions a desenvolupar a any vista 
(amb prioritzacions, costos, possible finançament, etc.). 
L’objectiu és consolidar la professionalització del treball de 
l’associació, que ja compta amb el recolzament d’un 
dinamitzador, presentant un Pla de treball que pugui servir com 
a element comercial engrescador per als comerços no 
associats. 
Aquest Pla d’actuació s’ha de valorar i redifinir cada any en 
funció dels resultats assolits. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associació de comerciants / Ajuntament 

 Prioritat Alta 
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2-GE3 INCORPORACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL ALS ÒRGANS DE GESTIÓ DE 

"MOLINS DE REI CENTRE DE COMERÇ"   
 Descripció El Mercat Municipal, com a locomotora comercial del centre de 

comerç, ha de participar, a través de la seva Associació de 
Venedors, en els òrgans de gestió i planificació del Pla de 
dinamització comercial  "Molins de Rei Centre de Comerç”.  

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants / Associació de 
Venedors del Mercat Municipal. 

 Prioritat Alta 
 
 
 
 
 
 

2-GE4 ELABORACIÓ D’UN CATÀLEG DE SERVEIS DE VALOR AFEGIT PER A 
CONSUMIDORS I COMERÇOS ASSOCIATS A “MOLINS DE REI CENTRE DE 
COMERÇ” 

 Descripció Tot Centre Comercial Urbà necessita nodrir-se d’un bon catàleg 
de serveis per a oferir no només als seus consumidors, sinó als 
seus propis associats (amb l’objectiu  de motivar la participació 
del major nombre de comerciants en les accions de 
dinamització). 
Entre els serveis per a consumidors podríem concretar: 

- Punts d’Informació al centre de Molins. 
- Targetes de fidelització. 
- Servei a domicili. 
- Consigna gratuïta. 
- Pàgina web.  
- Altres. 

Entre els serveis per a associats destacaríem: 
- Mecanismes de concertació conjunta (bosses, papereria, 

neteja…). 
- Concertació conjunta de serveis (telefonia, consultora 

fiscal i laboral, assegurances, etc.). 
- Assessorament tècnic (equipaments, estudis de 

finançament, estudis de personal, etc.). 
- Formació. 
- Borsa de Treball. 
- Altres. 

 
Aquest catàleg pot fer-se extensiu al conjunt del comerç del 
municipi 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associació de comerciants  

 Prioritat Alta 
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2-DC1 PLA D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ “MOLINS DE REI CENTRE DE 
COMERÇ” 

 Descripció El Pla Estratègic de “Molins de Rei Centre de Comerç” ha de 
preveure dintre del seu marc d’actuació un Pla d’Informació i 
Comunicació (PIC). Aquest Pla ha de pretendre informar i 
comunicar no només als consumidors potencials, sinó als propis 
associats. 
En aquest sentit, el Pla haurà de diferenciar entre: 

- PIC per a consumidors: en el que s’establiran 
mecanismes de publicitat, punts de venta, marketing 
directe , imatge, difusió, etc. 

- PIC per a associats: en el que s’inclouran mecanismes 
d’informació i comunicació d’actes, reunions, revistes 
informatives, presentació de campanyes, etc. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associació de comerciants / Associació de Venedors del Mercat 
Municipal / Ajuntament. 

 Prioritat Alta. 
 

2-DC2 TREBALLS DE DINAMITZACIÓ QUE INTEGRIN ELS DIFERENTS AGENTS 
COMERCIALS: COMERÇ CENTRE, MERCAT MUNICIPAL I EL MERCAT 
AMBULANT 

 Descripció Tota actuació de dinamització al centre ha de passar per una 
integració dels diferents agents comercials del mateix: comerç 
del centre, Mercat Municipal i Els Encants (mercat ambulant). 
En aquest sentit, els Plans d’Actuació han de preveure els 
mecanismes de participació entre els diferents actors, i les 
especificitats de cada un d’ells pel que fa a les diferents 
campanyes (podrem utilitzar algunes campanyes com a marc 
paraigües; però d’altres hauran de ser específiques pel Mercat 
Municipal, pel Mercat Ambulant, etc.). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Comerç centre / Mercat Municipal / Mercat ambulant/ 
Ajuntament 

 Prioritat Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

2-DC3 PLA DE CAMPANYES I PROMOCIONS “MOLINS DE REI CENTRE COMERÇ” 
 Descripció Les campanyes i promocions han de quedar plasmades en un 

Pla específic que plantegi les accions a desenvolupar durant 
l’any. Els objectius fonamentals d’aquest Pla son: 
• Intentar treballar amb campanyes estacionals i fomentar la 
compra dels consumidors potencials en els moments en els que 
les ventes són més baixes. 
• Donar continuïtat a les diferents accions de promoció del 
comerç del centre, a part de les campanyes puntuals, mitjançant 
la generació de serveis al client amb continuïtat (tant en el 
temps com amb el percentatge de comerços adherits) i incloent 
també accions diferenciades pels diferents agents (Mercat 
Municipal, etc.). 
Els serveis als clients que es podrien desenvolupar i/o potenciar 
( alguns d’ells ja es donen actualment)  serien: 

- Aparcament. 
- Targetes de fidelització. 
- Servei de repartiment a domicili. 
- Punts d’informació al client. 
- Servei de consigna. 
- Servei de ludoteca/guarderia infantil. 
- Transport públic ( promocions bus-comerç) 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associació de comerciants / Junta de Venedors del Mercat 
Municipal / Ajuntament. 

 Prioritat Alta 
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6.3. BARRIS 

     (ACCIONS DIFERENCIADES DEL PLA GLOBAL DE TOT EL MUNICIPI) 
 
 
 

3-OC1 PROGRAMA DE SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ: EXPERIÈNCIES DE 
COMERÇ INDIVIDUAL I ZONES DE COMERÇ DE PROXIMITAT 

 Descripció Tot el comerç és dinamitzable, però hem de ser conscients que 
el comerç de proximitat necessita d’unes actuacions 
específiques i diferents a les del comerç d’atractivitat del centre 
del municipi. 
En aquest sentit, proposem un Programa de sessions de 
sensibilització per a què els comerciants dels barris coneguin 
altres experiències de comerç individual, i identifiquin les 
necessitats puntuals dels eixos comercials de proximitat. 
Altre objectiu és la sensibilització envers l’associacionisme 
comercial. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants 

 Prioritat Mitja 
 
 
 

3-OC2 POTENCIACIÓ D’ACTIVITATS COMERCIALS DE PROXIMITAT (PRODUCTE 
QUOTIDIÀ ) 

 Descripció El comerç de proximitat ha de dur a terme accions de 
potenciació principalment pel que fa a producte quotidià tant 
alimentari com no alimentari, a partir d’uns criteris mínims per a 
que aquest tipus d’oferta quedi coberta vers la demanda. 
 
Als barris, com a la resta del municipi s’ha de regular la 
concessió de llicències mitjançant  la limitació d’instauració de 
supermercats d’alimentació de  superfície de venda superior als 
500m2 (establiment comercial mitjà segons la regulació de la 
Llei d’equipaments comercials), atès el balanç comercial 
resultant de l’estudi, així com el model de comerç proposat.  
 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants 

 Prioritat Mitja 
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3-UC1 GARANTIR L’EXISTÈNCIA DE COMERÇ DE PROXIMITAT (DEFINICIÓ 
D’USOS COMERCIALS MÍNIMS) 

 Descripció Resulta imprescindible definir uns usos comercials mínims per 
tal de garantir l’existència de comerç de proximitat al barri. En 
aquest sentit, l’administració local pot jugar un paper important a 
través de la regulació de normativa urbanística complementària: 

- Prohibició d’habitatge en planta baixa obligant a l’ús 
comercial i/o terciari. 

- Regulació d’usos bancaris i de serveis i oficines en 
planta baixa. 

- Assessorament i control de les activitats de  nous 
emprenedors ( tipologia de comerç a potenciar a la zona 
en concret). 

- Introducció de criteris comercials en les llicències 
d’activitats. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 

3-UC2 TREBALL URBANÍSTIC DE CONNEXIÓ AMB LA ZONA DEL CENTRE DE 
MOLINS DE REI 

 Descripció Serà necessari definir itineraris atractius per als vilatans i  
consumidors. 
Aspectes claus per aquest objectiu serien: 

- Actuacions a l’Avinguda València i Barcelona, tenint en 
compte el traçat del TramBaix. 

- Potenciació de l’ús del bus urbà. 
 Agent/s 

Implicat/s 
Ajuntament  

 Prioritat Alta 
 
 
 

3-GE1 COMISSIONS DE TREBALL ESPECÍFIQUES DINS L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 

 Descripció Creació de comissions emmarcades en el Consell Consultiu de 
Comerç i en l’Associació de comerciants i amb participació i 
implicació del comerç dels barris per planificar i executar les 
actuacions de promoció i actuacions que afectin al comerç dels 
barris. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associació de comerciants / Comerç dels barris / Ajuntament. 

 Prioritat Mitja 
 
 

3-GE2 PLANTEJAMENT DE SERVEIS DE VALOR AFEGIT DIRIGITS ALS 
CONSUMIDORS I COMERÇOS ASSOCIATS DELS BARRIS 

 Descripció Es podria treballar amb alguns dels servei de valor afegit del 
catàleg plantejat per al centre i afegir una sèrie de serveis 
específics relacionats amb el comerç de proximitat. 

 Agent/s 
Implicat/s 

Associació de comerciants 

 Prioritat Mitja 
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3-DC1 INTEGRACIÓ DEL COMERÇ DELS BARRIS EN EL MARC ASSOCIATIU DEL 

MUNICIPI  
 Descripció És necessari integrar dins del marc associatiu del municipi el 

comerç dels barris. En aquest sentit, s’hauria de plantejar la 
creació de Comissions de Treball de comerciants de la zona 
dins de l’estructura associativa global. 
Plantejament d’accions de captació de socis per a l’associació 
de comerciants (catàleg de serveis, participació amb les 
campanyes promocionals, promoció i comunicació del seu 
comerç, etc.). 

 Agent/s 
Implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants 

 Prioritat Alta 
 
 
 

3-DC2 TREBALL DE DINAMITZACIÓ DE LA ZONA A PARTIR D’ACTUACIONS I 
CAMPANYES COMERCIALS ESPECÍFIQUES 

 Descripció Planificació d’accions de dinamització específiques per la 
tipologia de comerç dels barris. Serà necessari emmarcar les 
actuacions dins del model de dinamització escollit. 

 Agent/s 
implicat/s 

Ajuntament / Associació de comerciants 

 Prioritat Mitja 
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7. ANNEX 

 
El model del casc antic de Molins de Rei es fonamenta en la priorització de la 

mobilitat del vianant en l’espai de l’ametlla, i el treball amb espais convivencials en 

aquest perímetre (amb carrers amb plataforma única i prioritat de vianants, tot i 

que s’ha de contemplar, en el tipus de material del paviment, la possibilitat 

d’accés a veïns i vehicles especials). 

Es proposa un model de carrer comercial versàtil, que pugui donar servei de 

transport al comerciant i que al mateix temps tingui la capacitat per esdevenir un 

carrer purament de vianants en moments puntuals (campanyes comercials, 

activitats culturals o lúdiques, etc.).  

L’ opció de plataforma única podria ser, en aquest sentit, la més adient ateses les 

dificultats per establir una alternativa viable de circulació a la zona nord del centre 

de comerç.  

L’estudi de mobilitat proposat ha de definir l’actuació més òptima pel carrer Major 

(des del carrer del Mercat a la plaça de Catalunya), en el sentit de donar 

continuïtat al carrer de vianants o fer plataforma única. 

Aquest model presenta unes portes d’entrada a la zona de concentració comercial 

molt ben definides:  

 

- Plaça de Catalunya 

- Entorn del Mercat (Carrer del Doctor Barraquer i Rubió i 

Ors). 

- Plaça d’Espanya-Passeig Pi i Margall. 

 

Les portes d’entrada han de garantir una accessibilitat clara al casc antic, tant pels 

desplaçaments a peu com pels realitzats en vehicle privat. En aquest sentit, es 

planteja un Model Boomerang1 que, a través d’un accés tangencial al centre,  

                                            
1 Queda pendent la definició d’un boomerang més a l’entorn de l’Església en funció de si es completa 
la vianantització del carrer Major en tot el seu traçat, o s’opta per una actuació de plataforma única 
amb un carril de circulació per a vehicles. 
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permeti l’entrada dels vehicles fins a les portes sense necessitat d’envair l’espai per 

a vianants. Aquesta proposta necessita clarament de la generació de bosses 

d’aparcament en aquests punts (tal i com es planteja en les possibilitats del Pla de 

Generació de Places d’Aparcament al centre de Molins de Rei). 

 
Pel que fa als aparcaments, actualment hi ha 266 places d’aparcament en zona 

blava, al voltant de 80 places d’aparcament gratuït al costat de la plaça de la llibertat 

i unes 50 places d’aparcament de rotació en un pàrking privat a la plaça Catalunya; i, 

a més, des del mes de març de 2006 ja funciona el nou aparcament soterrani del 

                                                                                                                                        
 

 

Principals eixos d’accés 

Perímetre ametlla 

Portes d’entrada 

Boomerangs d’accés 

Via del tren 

P 

P 

P 

P 
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Mercat Municipal (edifici actualment en procés de rehabilitació integral) amb 214 

places d’aparcament. 

 

Pel que fa a les places d’aparcament en zona blava, n’hi ha 17 ubicades 

provisionalment en una illa, confrontant el carrer Rafael de Casanova, qualificada pel 

Pla general vigent de zona de renovació urbana en transformació d’ús a espais 

lliures locals, clau 17-6, que no pot tenir aquest ús com a definitiu i que, per tant, un 

cop materialitzada la completa renovació d’ús prevista pel Pla vigent caldrà situar 

aquestes places d’aparcament a un altre indret o bé en planta soterrada.  

 

En relació al Mercat Municipal, principal motor de l’atractivitat comercial, actualment i 

mentre durin les obres de rehabilitació integral de l’edifici està ubicat en un 

provisional al pati del Palau de Requesens. Aquest mercat té una superfície total de 

750 m2, 32 concessionaris i el següent mix comercial: 5 polleries, 4 xarcuteries, 5 

carnisseries, 9 fruites i verdures, 5 peixateries, 2 pesca salada, 2 plats cuinats, 1 

pastes seques, 1 pasta fresca, 1 cafès i 1 bar. 

D’aquests 32 concessionaris, està previst que 28 es traslladin a l’edifici rehabilitat del 

Mercat Municipal, el qual tindrà: 

- superfície total del nou Mercat Municipal: 1.522 m2, 

- superfície total per a un establiment comercial: 750 m2, 

- 214 places d’aparcament,  

- zona pels concessionaris: moll de carrega i descarrega, espai per a 5 camions 

grans, espai per a 24 furgonetes i una zona per a cambres i magatzems. 

 

D’altra banda, pel que fa als equipaments comercials assenyalats als plànols d’oferta 

comercial existent als sectors de Vallpineda i La Rierada cal fer constar que aquests 

s’hauran de traslladar o adaptar a les previsions del respectiu planejament derivat 

vigent que afecta cadascun d’aquests sectors. 
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