
 
 

                                                                  
 
 
  
 

Consum amplia la seua tenda en línia a 12 poblacions més  
de Barcelona i Múrcia 

 

La venda en línia de la Cooperativa arriba a 10 poblacions del Maresme, a Barcelona, que són Mataró, 
Argentona, Dosrius, Cabrera de Mar, Teià, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Vilassar de 

Mar i Cabrils, a més de Múrcia i Molina de Segura 

València, 3 de març de 2021.- Consum continua ampliant el seu servici de tenda en línia a 12 poblacions 
més de la província de Barcelona i la Regió de Múrcia. Concretament, la venda en línia de la Cooperativa 
arriba a 10 poblacions del Maresme, a Barcelona:  Mataró, Argentona, Dosrius, Cabrera de Mar, Teià, 
Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils, a més de Múrcia i Molina de 
Segura. Amb esta nova ampliació, la Cooperativa arribarà a més de 613.600 clients potencials. 

Consum va arribar a la ciutat de Barcelona amb la seua tenda en línia al novembre de 2018 i, des 
d’aquell moment, ha anat ampliant el seu servici de comerç electrònic fins a abastar unes 55 poblacions 
de la província de Barcelona. Per altra banda, la Cooperativa va desembarcar a la Regió de Múrcia al 
febrer de 2020, quan va arribar amb el seu servici en línia a Cartagena. Posteriorment, ha anat estenent 
este servici a altres 4 poblacions més: Alumbres, Los Camachos, La Aparecida i Vista Alegre.  

 
En total, la tenda en línia de Consum està disponible en unes 230 poblacions de València, Alacant, 
Castelló, Barcelona, Tarragona, Almeria i Múrcia, i continuarà l’expansió en els pròxims mesos. 

 
Compra en línia integrada en l’app 

Des de la setmana passada, els clients de Consum ja poden fer la compra en línia des de l’app Món 
Consum gràcies a la seua última actualització. Esta nova funcionalitat, disponible només per als socis 
clients a les zones on la tenda en línia està activa, permet a l’usuari poder comprar, consultar els seus 
descomptes, rebre el Xec Regal abans o fer llistes de la compra, entre d’altres, sense haver d’eixir de la 
mateixa plataforma, amb la qual cosa es guanya en comoditat i temps. 
 
A més, s’ha redissenyat l’apartat de “Les meues dades personals”, amb la informació més organitzada i 
visual, i també les pantalles de validació de la compra. D’altra banda, s’ha afegit l’agrupació d’articles a la 
part de categories per a fer-ne més fàcil l’accés. La pàgina principal de tienda.consum.es s’ha 
redissenyat perquè siga més intuïtiva, simulant la navegació del mòbil, amb un buscador en la capçalera 
i l’agrupació d’aliments per categories, i també per a facilitar el repàs i la validació del carret. Per a la 
compra de frescos, permet anotar preferències sobre la preparació del producte (especejament, neteja, 
tallades, grossària, etc.). També permet ordenar els productes per preferència de compra: ofertes, 
compra recurrent, més rellevants, etc. A més, es pot editar el nombre d’articles amb el teclat i s’hi han 
incorporat diverses imatges per a cada producte i filtres per a localitzar determinats productes (ecològics 
o de marca pròpia). 
 
 
 



 
 

                                                                  
 
 
  
 

La tenda en línia de Consum disposa de més d’11.500 articles, entre els quals destaquen els aliments 
frescos al tall, com ara carn, peix i xarcuteria. Per a garantir el millor servici, la comanda en línia es 
prepara des del mateix supermercat. 
 
 
 
 
 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Disposa de 755 supermercats, entre propis i 
franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2019 va facturar 
2.935 milions d’euros, un 7,4% més, i va obtindre un benefici de 54,6 milions d’euros. Amb més de 3,4 milions de socis clients i 
16.031 treballadors, Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 
2019 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top Employers, per sèptim any consecutiu, com una de les Millors Empreses 
d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers Institute. 


