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Quan acabes aquest capítol hauràs de ser capaç de:
Identificar els factors que s’han de considerar a l’hora de 
classificar els formats comercials detallistes
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 classificar els formats comercials detallistes.

Distingir entre els diferents formats, com les cadenes 
voluntàries de detallistes, les galeries comercials o els 
“category killers”.
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Distribució comercial

Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.1 Detallistes segons l’activitat o productes venuts

Classificació segons l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 2.1.1

Classificació de la Direcció General del Comerç Interior 

Uns altres formats comercials caracteritzats 

2.1.2

2.1.3 Uns altres formats comercials caracteritzats 
pels productes que venen

2.1.3

3
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Distribució comercial

Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

Uns altres formats comercials caracteritzats 
pels productes que venen

2.1.3

Comerç just

Els productes es compren directament als productors (els quals
reben un prefinançament i un preu just)reben un prefinançament i un preu just).

Realitza importacions sense intermediaris, fet que respecta els drets
laborals dels productors del tercer món i de seu entorn ambiental.

El producte pot ser entre un 10 i un 15 per cent més car que el seu
equivalent convencional.

Els productes habituals d’aquest tipus d’establiment són: alimentació
(cafè, xocolate, té, sucre, fruites seques, arròs), artesania, tèxtils,
llibres, discos i articles de regal o decoració.

4
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

Uns altres formats comercials caracteritzats 
pels productes que venen

2.1.3

Comerç just

5
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Distribució comercial

Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.2 Detallistes segons les relacions de propietat i 
vinculacions que hi ha entre ells

2.2.1 Comerç independent

2.2.2 Departament llogat

2.2.3 Cadenes voluntàries de detallistes

2.2.4 Cooperativa de detallistes

2.2.5 Cooperatives de consumidors

2 2 6 F í i2.2.6 Franquícia

2.2.7 Cadenes integrades o sucursalistes

2 2 8 Grups de distribució2.2.8 Grups de distribució

2.2.9 Economats

2.2.10 Magatzems de fàbrica

2.2.11 Botigues de fabricants (outlets)
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Distribució comercial

Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.2 Detallistes segons les relacions de propietat i 
vinculacions que hi ha entre ells

Comerç independent: està constituït per una o més botigues2 2 1 Comerç independent: està constituït per una o més botigues
propietat d’un comerciant o detallista individual o d’una societat.
Els establiments solen ser de dimensió menuda o mitjana, amb un
bon coneixement de la clientela i dirigits pel propietari. El seu

2.2.1

g p p p
inconvenient fonamental és la dificultat per obtenir avantatges en
preus de compra que sí que s’aconsegueixen amb les grans
comandes, és a dir, tenen poca capacitat de negociació amb els
proveïdorsproveïdors.

2.2.2 Departament llogat: en aquest cas el detallista té la propietat de
l d i ò d l l l lles mercaderies, però no del local que ocupa, que pertany a un altre
detallista amb qui comparteix l’establiment. El detallista llogat en el
local es beneficia de la publicitat i de la clientela del detallista
arrendador.

7
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.2 Detallistes segons les relacions de propietat i 
vinculacions que hi ha entre ells

Cadenes voluntàries de detallistes: associació constituïda per2 2 3 Cadenes voluntàries de detallistes: associació constituïda per
un o diversos majoristes (anomenats "cap de la cadena") i un
conjunt de detallistes que organitzen de forma comuna una sèrie
d’activitats com les compres o el merchandising, alhora que

2.2.3

p g, q
mantenen una gestió i una imatge comunes, amb l’objectiu
d’aconseguir una millor posició comercial.

2 2 4 Cooperativa de detallistes: són associacions de detallistes pe ò2.2.4 Cooperativa de detallistes: són associacions de detallistes però
amb un vincle més fort. En aquest cas els detallistes s’uneixen i
formen una cooperativa per tal de realitzar operacions
d’aprovisionament i obtenir millors condicions de compra.p p
Els socis o cooperativistes no estan obligats a efectuar la totalitat
de les seues compres a la cooperativa, però sí que n’obtenen un
“retorn cooperatiu”.
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.2 Detallistes segons les relacions de propietat i 
vinculacions que hi ha entre ells

Cooperatives de consumidors: Són associacions de consumidors2 2 5 Cooperatives de consumidors: Són associacions de consumidors
que s’agrupen en règim cooperatiu i funden un o varis establiments
comercials per obtenir millores en el preu i qualitat dels productes.
Ara la cooperativa actua com a majorista, ja que li compra al

2.2.5

p j , j q p
fabricant, i com a detallista, ja que ven als consumidors.

2.2.6 Franquícia: Es tracta d’un contracte pel qual una empresaq p q p
(franquiciadora) dóna dret a un individu (franquiciat) per a que
explote una marca o procediment comercial, aportant coneixement
del mercat, consistència, tècnica comercial i de gestió a canvi d’uns
drets (que poden ser: pagar una quota d’entrada; abonar undrets (que poden ser: pagar una quota d entrada; abonar un
percentatge dels ingressos) i acceptar les condicions de vendes
que se li imposen. El franquiciat es compromet a dirigir el negoci
segons unes directrius establertes, i n’obté l’exclusivitat d’una zona

9
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.2 Detallistes segons les relacions de propietat i 
vinculacions que hi ha entre ells

Cadenes integrades o sucursalistes: grup d’establiments amb2 2 7 Cadenes integrades o sucursalistes: grup d establiments amb
una propietat comuna, única gestió i que operen sota una mateixa
marca. Entre els distints establiments poden existir diferències
quant al grau de descentralització de les decisions, però la

2.2.7

q g , p
comunicació està centralitzada per donar una imatge única als
consumidors.

2.2.8 Grups de distribució: grup d’empreses amb identitat distinta quep g p p q
actua en diversos sectors, combina diverses línies i formes de
distribució, però sota una propietat única amb certa integració de
les seues funcions de distribució i direcció.

2.2.9 Economats: establiments que pertanyen a una empresa o
institució, que vénen productes de consum als treballadors que
pertanyen a aquesta empresa o institució. Tenen un fi social.

10
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.2 Detallistes segons les relacions de propietat i 
vinculacions que hi ha entre ells

Magatzems de fàbrica: establiments propietat d’un fabricant i2 2 10 Magatzems de fàbrica: establiments propietat d un fabricant -i
normalment en les seues pròpies instal·lacions- en els quals aquest
ven directament al públic a preus sensiblement menors que els que
el consumidor poguera trobar en un altre tipus de botigues.

2.2.10

p g p g

2.2.11 Botigues de fabricants (outlets): les botigues de fàbricag ( ) g
ofereixen productes de primeres marques a un preu sensiblement
reduït (aproximadament un 30 per cent de descompte respecte dels
canals habituals de distribució), ja que l’assortiment correspon a
excedents d’stock comandes anul lades mostraris restes deexcedents d stock, comandes anul·lades, mostraris, restes de
temporada o retorns no venuts. Aquests establiments són
directament controlats i gestionats pel fabricant.

11
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

ó2.3 Detallistes segons la localització

2.3.1 Centres comercials & Waterfront Centers2.3.1 Centres comercials & Waterfront Centers

2.3.2 Centres comercials oberts o a celobert

2 3 3      Mercats municipals (mercats centrals d’abastaments)2.3.3      Mercats municipals (mercats centrals d’abastaments)

2.3.4 Galeries comercials

2.3.5 Carrers comercials

2.3.6 Basar

2.3.7 Botigues lliures d’impostos (duty free shop)

2.3.8 Parcs de fabricants (factory outlets)

12
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

ó2.3 Detallistes segons la localització

2.3.1 Centres comercials: Hi ha moltes definicions sobre centre2.3.1 Centres comercials: Hi ha moltes definicions sobre centre
comercial planificat, en concret la de l’Associació Espanyola de
Centres Comercials (AECC), àmpliament acceptada, estableix que
és: “un conjunt d’establiments comercials independents, planificats
i d l di i b i i d’ ii desenvolupats per una o diverses entitats, amb criteri d’unitat,
amb una grandària, barreja comercial, serveis comuns i activitats
complementàries relacionades amb el seu entorn, i que disposa
permanentment d’una imatge i gestió unitària”.permanentment d una imatge i gestió unitària .

2.3.2 Centres comercials oberts: “fórmula d’organització comercial,
b i i è i ò i b l i li ióamb una imatge i estratègia pròpia, que compta amb la implicació

de tots els agents d’una àrea delimitada d’una ciutat, amb una
concepció global d’oferta comercial, serveis, cultura i oci”. Definició
de l’Associació Provincial d’Empresaris de Comerç de Huelva

13
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

ó2.3 Detallists segons la localització

2.3.3 Mercats municipals: conjunt d’establiments detallistes que2.3.3 Mercats municipals: conjunt d establiments detallistes que
comercialitzen, bàsicament, productes d’alimentació fresca i perible
(carn, peix, fruites, hortalisses, verdures), agrupats en un edifici.
Presenten una gestió de funcionament comuna controlada per
l’ j l i ió d’l’ajuntament o una altra entitat per concessió d’aquest.

2.3.4 Galeries comercials: són edificis, més menuts que en el cas
anterior, en els quals s’agrupa un conjunt reduït de petites, q g p j p
botigues, entre les quals predominen les d’alimentació. Presten
servei bàsicament a un barri o a una zona reduïda.

2.3.5 Carrers comercials: fa referència a un gran nombre de comerçosg ç
i serveis de tot tipus o especialitzats i hi cal distingir així entre
carrers comercials de tipus general i carrers comercials
especialitzats. Poden estar reservats de manera permanent al
trànsit vianant amb una estructura urbana específica i posseir una

14

trànsit vianant, amb una estructura urbana específica i posseir una
imatge global.
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

ó2.3 Detalistes segons la localització

2.3.6 Basar: establiment en el qual es venen productes de caràcter2.3.6 Basar: establiment en el qual es venen productes de caràcter
durador de molt diversa índole. El basar tradicional es trobava en
uns determinats carrers, en els quals hi havia diferents botigues
que venien productes molt diversos, com continuen existint

l l ï à bactualment en els països àrabs.

2.3.7 Botigues lliures d’impostos: negocis de venda de productes
situats primordialment en zones internacionals d’aeroports i ports

ímarítims, i que estan rellevades del pagament de certs impostos.

2.3.8 Parcs de fabricants (factory outlets): concentració de diferents( y )
botigues de fàbrica. Estan situats en àrees perifèriques de les
grans ciutats, en llocs ben comunicats i de fàcil accés. Els parcs de
fabricants ofereixen diversos serveis als visitants per tal de facilitar
les seues compres com ara establiments de restauració

15

les seues compres, com ara establiments de restauració,
aparcaments, caixers, etc.
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

è2.4 Detallistes segons l’estratègia seguida o el sistema de vendes

2 4 1 Comerç tradicional2.4.1 Comerç tradicional

2 4 2 Concept stores2.4.2 Concept stores

2 4 3 Come ç en ègim d’a tose ei2.4.3 Comerç en règim d’autoservei

2 4 4 C bi ió d l  t di i l i l è i  d’ t i2.4.4 Combinació del comerç tradicional i el règim d’autoservei.

16
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

è2.4 Detallistes segons l’estratègia seguida o el sistema de vendes

2.4.1 Comerç tradicional: És la forma clàssica de comerç. El client o2.4.1 Comerç tradicional: És la forma clàssica de comerç. El client o
comprador és atès per un dependent o venedor, habitualment
situat darrere del mostrador, que selecciona, serveix i prepara els
productes que ven al client, i a més l’orienta en la compra. Quan

li bli di d ies realitza en establiments que disposen de poc assortiment
(poques línies) però amb gran profunditat en una classe de
productes, es parla de comerç tradicional especialitzat.

2.4.2 Concept Stores (espais polivalents o multiespais): Es tracta
de botigues que venen productes de firmes exclusives, bolcades a
convertir-se en icones urbanes, cites obligades amb la modernitat i
el plaer estètic. Els seus metres quadrats es dediquen
conjuntament a la moda, el disseny, la bellesa, l’art, la fotografia i
els llibres A més aquest tipus de botigues són cada vegada llocs

17

els llibres. A més, aquest tipus de botigues són cada vegada llocs
més còmodes per als consumidors.
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

2.4.3 Comerç en règim d’autoservei: és el client qui selecciona
directament el producte, situat en prestatgeries, prepara la seua
comanda i realitza el pagament en les caixes d’eixida. Així, les
característiques més rellevants d’aquest sistema són: l’absència decaracterístiques més rellevants d’aquest sistema són: l’absència de
taulell; els articles agrupats en seccions diferents; l’existència de
carros o cistelles per a l’apilament dels articles; l’elecció d’articles
per part dels clients sense ajuda del venedor i el pagament d’una

S i  t i

Autoservei pròpiament dit

p p j p g
sola vegada en la caixa a l’eixida.

Hipermercat

Supermercat

Superservei o superautoservei

Botigues de descompte

Botiga de conveniència (drugstore, botigues 24 hores)

Hipermercat

21

Supercentres (supercenters)
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

Autoservei pròpiament dit: superfície de venda entre 40 i 119
m2 (fins a 200 m2), taulell per a xarcuteria, companatge i fruita i

2.4.3 Comerç en règim d’autoservei

Superservei o superautoservei: superfície de venda entre 200 i

( ), p , p g
els productes que ven són preferentment d’alimentació, a més de
neteja i afins.

p p p
399 m2 (fins a 400 m2) i taulell per a xarcuteria, companatge i
fruita. Els productes que ven són d’alimentació, neteja i afins.

Supermercat: superfície de venda entre 400 i 2.499 m2 (fins a
2.500 m2). Concretament, els petits disposen d´entre 400 a 999
m2 i els grans entre 1.000 a 2.499 m2.

Hipermercat: ha de comptar amb una superfície de venda de més
de 2.500 m2. Ven productes de gran consum amb predomini
alimentari (productes frescos i peribles, fruites), basar (jardineria,
llibreria papereria discos automòbil i bricolatge parament

22

llibreria, papereria, discos, automòbil i bricolatge, parament,
jogueteria i esports), electrodomèstics, llar, roba i calçat.



ó2

Distribució comercial

Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

Botiga de conveniència (drugstore, botigues 24 hores):
venen un assortiment variat, però amb poques referències de cada

2.4.3 Comerç en règim d’autoservei

, p p q
producte. Els preus dels articles solen ser més elevats que els
oferits en altres comerços perquè ací el consumidor paga per la
comoditat d’horari.

Botigues de descompte: establiments de venda detallista amb la
finalitat d´oferir un nombre reduït d’articles, de qualitat mitjana o
baixa al preu més baix possible El servei oferit és també molt

S t l t ó fí i ( d

baixa, al preu més baix possible. El servei oferit és també molt
reduït.

Supercentres: els supercentres són grans superfícies (poden
arribar als 20.000 m2) amb una oferta barrejada de supermercat
d’alimentació i gran superfície generalista.
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Classificació de FC basats en el DETALLISTA2.

Grans magatzems: són grans superfícies organitzades per

2.4.4 Combinació de comerç tradicional i règim d’autoservei:

seccions i departaments que ofereixen una àmplia varietat de
productes, però amb menor profunditat que les superfícies
especialitzades.

Magatzems populars: estan organitzats per departaments, però
amb menor grandària. Ofereixen menor nombre de serveis, un
nivell de preus mitjà baix i una àmplia gamma d’articles de béns de
consum però poc profunda i de menor qualitatconsum, però poc profunda i de menor qualitat.

Superfícies especialitzades (category killers): superfícies
molt especialitzades en una categoria de producte clarament
definida Aquests formats ofereixen normalment en superfícies dedefinida. Aquests formats ofereixen, normalment en superfícies de
més de 2.000 m2, un assortiment molt ampli i molt profund de la
categoria en qüestió. La seua política comercial es dirigeix a
obtenir el major grau de domini en la categoria en la qual són

i li f l id “ i ”
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especialistes, cosa que força els competidors a “morir”.
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Capítol 5 
Formats comercials –FC-

D t lli t  (I)Detallistes (I)

OBJECTIU DEL CAPÍTOL

Ara has de ser capaç de:

Id tifi  l  f t   ’h  d  id   l’h  d  Identificar els factors que s’han de considerar a l’hora de 
classificar els formats comercials detallistes.

Distingir entre els diferents formats, com ara les cadenes 
voluntàries de detallistes  les galeries comercials o els voluntàries de detallistes, les galeries comercials o els 
“category killers”.
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