


U
na nova generació de franquícies ha nascut a 
l’ombra dels productes denominats “low cost”, 
adaptats als temps que corren. La nova situació 

econòmica infl ueix en el tipus de negoci que ha 
d’implantar-se, les ofertes, l’estètica dels 
establiments i els suports de venda. Els 
emprenedors segueixen buscant opor-
tunitats de negocis competint amb les 
grans cadenes amb preus encara més 
ajustats, bona qualitat i una estètica 
d’acord amb les noves tendències.

En defi nitiva, el low cost aglutina 
el 50 per cent de franquícies que sor-
geixen, especialment entre les quals 
exigeixen una inversió inicial de menys 
de 55.000 euros. 

Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 

EL LOW COST 
ÉS ARA TENDÈNCIA
Com a consumidor tens els mateixos 
drets en aquest tipus de botigues

20.000 societats i empreses en aquest sector d’ocasió 
i low cost, una xifra molt important tenint en compte 
que normalment són comerços d’explotació familiar 
o de nombre reduït de socis però d’àmplia afectació 

econòmica.

Els outlets, les botigues de segona mà, 
les promocions, les rebaixes, tot es pot 
entendre en aquest calaix de sastre es-
pecialment seductor per al client, ja 
que el preu fi nal, reduït, s’entén com 
el punt de trobada de l’interès entre 
client i botiguer. Els productes a un preu 

més barat però d’igual qualitat perquè 
l’economia funcioni i la compra-venda no 

es vegi afectada. Això converteix aquest sec-
tor, sovint, en una taula de salvació per tal que 

consumir no sigui, sempre, una mala notícia econòmica.

OCASIO
TOT

Outlets, oportunitats, 
segona mà, ocasió, des-
comptes, promocions, 
productes del dia,

rebaixes

Les franquícies low 
cost són el punt de 

trobada de l’interès de 
client i botiguer
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A
vui dia, el consumidor compra productes de segona 
mà quan no fa pas gaires anys això era impensable, 
i no obstant això, avui dia existeix ja aquest tipus de 

consumidor, adaptat i educat per a això. Prova d’això, és 
la proliferació d’aquest tipus de botigues destinades a 
vendre productes de segona mà, com  electrodomèstics, 
roba, mobles i una mica més comú són els vehicles.

Aquest tipus de productes, pel fet de ser de segona 
mà, no perden garanties, és a dir, si el consumidor els 

DE SEGONA MÀ, 
LES MATEIXES GARANTIES
Com a consumidor tens els mateixos drets en 
aquest tipus de botigues

adquireix en un establiment, la llei li permet dos anys 
de garantia, tret que es pacti un termini inferior que com 
a mínim ha de ser d’un any. Aquesta condició afecta 
únicament als articles que es venen dins d’un establi-
ment; si la compravenda es realitza entre particulars 
no s’aplica la legislació de consum, sinó el codi civil, 
per la qual cosa el comprador simplement disposaria de 
sis mesos per reclamar davant els tribunals qualsevol 
defecte o problema ocults en l’article.

Comprar a través d’aquests comerços ofereix certes 
garanties, ja que els productes posats a la venda s’han 
revisat i han de complir els mateixos requisits que qualse-
vol altre comerç. Tot i això, farem bé de sol·licitar sempre 
la factura o el tiquet que refl ecteixi l’operació, perquè 
serà allò el que ens permetrà mantenir tots els nostres 
drets com a consumidors fi nals.

OCASIO
TOT

Outlets, oportiunitats, 
segona mà, ocasió, des-
comptes, promocions, 
productes del dia,

rebaixes

Els productes 
posats a la venda 

s’han revisat, per tant 
són de qualitat i estan 

en bon estat

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

Horari: 9:30h a 13:00h
17:00h a 20:00h 

de dilluns a dissabte

Compra i venda de tot tipus d´articles nous i  seminous per al bebé 

Cotxets 
de 2 ó 3 
peces 

Cotxets 
de 2 ó 3 
peces 

des 
de 80€

Av. Gatassa, 32 · 08303 Mataró · Tel. 93 799 73 84 · info@debebes.cat · www.debebes.cat · www.facebook.com/ debebesmataro

Reutiliza 
amb nosaltres!
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S
i bé les botigues de segona mà han anat en augment 
els darrers temps hi ha noms com els de Second 
Company que poden oferir els seus serveis de 

compra-venda des de l’experiència de 
més de tres lustres. Aquest 
2015 l’empresa compleix 18 
anys a la ciutat, durant els 
quals s’ha especialitzat com 
un servei que té en la imme-
diatesa la seva major virtut. 
A Second Company hi pots 
anar a vendre aquell produc-
te que ja no vols i necessites 
i amb una sola cita o un màxim de 24 
hores en alguns casos reps el preu pactat 
al comptat. Igualment, disposen d’exposició i venda de 
tot el producte comprat i ofereix sempre garantia d’un 

any en totes les seves vendes. Second Company és 
doncs sinònim de venda immediata o de compra barata.

Electrònica, material d’àudio i vídeo, ins-
truments, fotografi a, informàtica, 
maquinària de bricolatge, el pe-
tit electrodomèstic, or i plata, 
equipament esportiu o telefonia 
són àmbits amb els quals tre-
balla Second Company i en el 
que es pot confi ar plenament.

També ofereix el servei 
d’empenyorament de tot tipus de pro-

ducte per tal de disposar de diners de forma 
immediata. Un cop empenyorat un producte, te’l reser-
ven durant 30 dies per si el vols recuperar,

També ofereix servei d’empenyorament amb reserva del producte durant 
30 dies

Tot el que es pot comprar a 
Second Company té garantia 
d’un any i es troba en bones 

condicions

LA IMMEDIATESA 
DEL COMPRA-VENDA
Second Company arriba aquest 2015 
als 18 anys com a establiment de 
referència en segona mà a Mataró
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Amb una experiència de més de 15 anys en el 
sector de les oportunitats i els mobles d’ocasió, 
i instal·lats a Mataró des de fa més de dos 

anys, MOC t’ofereix un espai on trobar tot 
allò que busques i una bona solució 
per a aquells mobles o objec-
tes que ja no et fan servei.

Enguany, MOC amplia 
la seva oferta i, a més 
d’un ampli espai al 

carrer Batista i Roca, al 
polígon del Pla d’en Boet, 
estrena nova ubicació al número 24 
del carrer Pablo Iglesias. Amb la seva for-
ta presència a la zona, MOC t’ofereix la forma més 

senzilla de deixar en dipòsit tot allò que ja no utilitzes. 
Ells ho venen per tu. Mobiliari de menjador i dormitoris, 
un ampli assortit en decoració o electrodomèstics són 

només alguns dels productes que ofereixen 
amb un ampli estoc constantment en 

renovació.

Pots trobar tot tipus de 
productes per moblar la 
teva llar i, a la vegada, 

desprendre’t d’allò que ja no 
vols. Per canvi de residència, 
herència o desnonament, sigui 

quin sigui el motiu, ells t’ofereixen com-
prar el teu lot sencer de mobles. Oblida’t de 

problemes i aprofi ta la solució més senzilla.

MOC
-Batista i Roca, 2-4, Local 2-Pablo Iglesias, 20Polígon Pla d’en 

Boet

Dos amplis espais al Polígon Pla 
d’en Boet on comprar i vendre 
tot tipus de mobles i decoració

Tot allò que busques
MOC, més de 15 anys d’experiència 
en mobles d’ocasió.
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A
profi tant que, a poc a poc, l’economia comença a passar d’estar 
a la UCI a planta, de crítica a malalta, es poden començar a 
fer balanços de què ha comportat aquest pe-

ríode dur des del punt de vista econòmic i de 
com ha canviat la nostra manera de ser, 
especialment la nostra cultura comercial. 
L’adveniment de la dita “moda low cost” 
o la proliferació d’outlets, descomptes i 
botigues d’ocasió en són una evidència. 
Es compra buscant l’estalvi i qualsevol 
drecera vàlida ens serveix.

Ara busquem articles de temporades 
passades i importants rebaixes que poden 
disminuir el preu fi nal a la meitat. I estem 
contents quan trobem un producte més barat que 
també ens serveix.

LA MODA LOW COST
El context perllongat de difi cultats ha 
modifi cat la nostra cultura comercial

Busquem productes 
d’altres temporades, 
comparem i busquem 
el més barat possible
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Actualment compta amb tres botigues. Mercat del 
moble 1 situada al carrer Pablo Iglesias 20. La 
primera i l’única botiga exclusiva de mobles 

de segona mà al Maresme; més de cinc anys 
els avalen i sempre han estat líders en 
aquest sector. Oferint una àmplia varietat 
de mobles i oportunitats. A més, amb 
una secció d’electrodomèstics (gam-
ma blanca) de segona mà, revisats i 
amb garantia. 

I també pots vendre allò que ja no 
fas servir. Molt senzill! Només has 
d’enviar una fotografi a de tot el que 

vulguis vendre a vendo@mercatmoble.com

MERCAT DEL MOBLE
Mercat del moble de Mataró és una empresa 
de compra i venda de mobles en creixement, 
guanyant posicions dia a dia en aquest sector 
que cada vegada és més exigent

Mercat del moble 2 està situada a Ronda 
Prim 77. Hi podreu trobar tot tipus de 
mobles outlet amb una relació qualitat-

preu inigualable. Amb ofertes i promocions 
diàries; oferint els preus més baixos del 

mercat.

Per últim Mercat del moble 3, al 
carrer Sant Benet 41. Dedica-
da al món del descans. Compta 

amb més de 30 models de sofàs -pell, 
polipell, tela, relax i motoritzats- amb 

ofertes i promocions immillorables  i un 
ampli assortit de matalassos, canapès i 

packs elèctrics. Oferint una gamma de pri-
meres marques a preus outlet.

Tot tipus de mobles outlet on la relació qualitat-preu és 
inigualable

Sempre han estat 
líders d’aquest 

sector i més de cinc 
anys d’experiència els 

avalen
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L
es botigues d’ocasió o segona mà ja són, de per se, 
més barates que les convencionals. Per això encara 
són més susceptibles de ser referència en moments 

com els actuals, de baixada generalitzada de preus. Els 
preus han baixat tres dècimes al desembre i han fi xat 
una infl ació anual del -0,4% a la demarcació de Bar-
celona, segons les dades de l’IPC. 

Aquesta taxa d’infl ació és la més baixa que s’ha regis-
trat un desembre a Catalunya des de l’any 1978, quan 
comença la sèrie històrica per autonomies de l’INE. Al 
conjunt de l’Estat, els preus han baixat sis dècimes i 
han tancat l’any amb una taxa anual de l’-1,0%, la més 
baixa en un desembre des del 1961, quan comença la 
sèrie històrica d’aquesta variable. Aquesta tendència 
macro-econòmica generalitza una tendència que les 
botigues d’ocasió ja tenen per norma.

Els preus han caigut quatre dècimes a Catalunya entre 
novembre i desembre, també infl uïts especialment pel 
descens del transport (-3,6%), però també del vestit i 
el calçat (-0,9%). A tot l’Estat, al desembre la taxa de 
variació mensual de l’IPC és del -0,6%, amb una nota-
ble repercussió negativa del preu del transport (-3,4%), 
i del vestit i el calçat, amb una taxa del -2,0% a causa 
de les primeres baixades de preus de la campanya de 
rebaixes d’hivern.

ELS PREUS, A LA BAIXA
La baixada de l’IPC encara es nota més 
en un comerç barat de per se

Els preus han anat 
el darrer trimestre 

a la baixa, tendència 
que podria acabar-se 

aviat
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