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00. 
Presentació

El 2021 ha estat un any ple d’iniciatives, 
renovacions i projectes, tot i que encara 

hem hagut de combatre la pandèmia  
i adaptar-nos a la situació sanitària  

que ha provocat.
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Així doncs, malgrat les limitacions, durant el 2021 els mer-
cats han anat recuperant progressivament la seva funció di-
namitzadora: s’ha pogut reactivar l’activitat educativa amb 
les escoles, les aules gastronòmiques s’han tornat a omplir 
d’activitats i s’han recuperat tradicions, com les del Nadal, 
que -com sempre- han aplegat les famílies per celebrar-les.

Els mercats són els centres d’integració als barris. Volem 
potenciar aquesta funció social. Per això hem creat nous 
espais públics dins les seves instal·lacions com, per exemple, 
al de l’Abaceria i al de Sant Andreu, actualment en fase de 
remodelació. Així mateix, hem continuat treballant en la 
millora dels mercats per fer-los espais més amables, moder-
ns i accessibles, com hem fet als de la Sagrada Família, el 
Besòs i Galvany. També hem engegat els projectes de refor-
ma d’Horta, Montserrat i l’Estrella, que tot just comença.  
Amb aquestes intervencions, la ciutat de Barcelona es rea-
firma com a líder en la innovació dels seus mercats.

Enguany, a més, d’entre les iniciatives més destacades de 
Barcelona com a capital de l’Alimentació Sostenible 2021, 
hem impulsat el projecte Comerç Verd, que vol potenciar 
el consum de proximitat per reduir la petjada de carboni i 
lluitar contra l’emergència climàtica, a més de garantir la 
viabilitat de l’agricultura i la ramaderia local i sostenible. 
Així mateix, al juliol es va presentar el Compromís Barce-
lona Plàstic Zero, impulsat per la Taula Plàstic Zero amb 
l’objectiu d’avançar en el desenvolupament d’una estratègia 
de reducció efectiva del plàstic d’un sol ús a la ciutat de Bar-
celona i, concretament, als mercats municipals.

Aquest any ha estat molt positiu per als mercats municipals, 
que han demostrat, més que mai, que són sinònim de 

productes frescos i de proximitat, referents per a la nostra 
cuina. També s’han refermat com a punts de trobada que 

reforcen la relació amb els veïns i les veïnes dels barris i com 
uns escenaris perfectes per fer visibles tota mena d’activitats 

de caràcter lúdic, social, cultural i educatiu.

Paral·lelament, hem continuat potenciant la digitalització 
de tota la xarxa de mercats municipals. Iniciarem en breu 
la implementació del projecte Marketplace, que crearà un 
mercat virtual on s’agruparan tots els mercats de la ciutat. 
I consolidarem el projecte dels nous armariets refrigerats, 
que vam engegar a final de desembre amb una prova pilot 
als mercats del Ninot, la Concepció, Provençals, la Lliber-
tat i Sants. Amb aquestes mesures, els mercats s’adaptaran 
als nous hàbits de consum i continuarem millorant els seus 
serveis.

Gràcies a tots els qui ho feu possible cada dia.

Els mercats continuen essent pilars fonamentals de la ciutat 
de Barcelona i miren amb il·lusió cap al futur d’un dels 
serveis públics més ben valorats pels barcelonins/es.

Montserrat Ballarín Espuña
Presidenta de l'IMMB



01. 
Dades rellevants i evolució de l’exercici

L’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) és un organisme 

autònom de l’Ajuntament de Barcelona que 
s’encarrega de la gestió i l’administració 

dels mercats municipals de la ciutat i 
treballa per posar-los en valor com a líders 
en la distribució de producte fresc i com a 

referents de salut i sostenibilitat.
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Establiments, titulars  
i superfície comercial
Als darrers anys, aquests tres 
paràmetres han registrat una evolució 
que reflecteix un procés de concentració 
comercial, la qual cosa ha permès als 
establiments disposar de més superfície 
i oferir altres serveis a la clientela, de 
manera que ha millorat l’oferta i, amb 
ella, el grau de satisfacció.

Nombre d’establiments

D’altra banda, amb vista a potenciar la col·laboració publi-
coprivada, molts mercats municipals han consolidat l’aliança 
estratègica amb autoserveis, amb l’objectiu d’esdevenir es-
pais on també es puguin adquirir productes complementaris 
a l’oferta del mercat i així poder fer-hi una compra única.
L’evolució dels mercats de Barcelona en la darrera dècada 
s’ha caracteritzat, doncs, per l’augment de la superfície co-
mercial dels establiments i l’oferta de nous serveis a la clien-
tela, cosa que demostra clarament que els mercats són orga-
nismes vius, que es van remodelant constantment per tal de 
poder satisfer les noves necessitats de la societat.
Alguns mercats de la ciutat, com els de la Boqueria, Sants, 
Sarrià, Sant Andreu, el Clot, el Poblenou, la Llibertat i 
l’Abaceria, hi són presents des de fa més de cent anys. Al llarg 
d’aquesta llarga història, s’han replantejat el seu rol ciutadà 
en diverses ocasions, cosa que ha impulsat les successives re-
modelacions de les seves instal·lacions.

Aquest tarannà de renovació i adaptació constant és una 
característica dels mercats municipals de Barcelona, jun-
tament amb la seva capil·laritat: estan distribuïts per tot el 
terme municipal de forma harmònica, de manera que no hi 
ha cap barri sense el seu mercat de referència, on actua com 
l’ànima i el motor del comerç de proximitat, promovent al-
hora la sostenibilitat i la integració social.

Any Alimentari No alimentari Total
2017 1.557 755 2.312

2018 1.472 719 2.191

2019 1.430 713 2.143

2020 1.410 704 2.114

2021 1.405 667 2.072

L’any 2021, els mercats de Barcelona compten amb 2.072 establiments, dels quals 1.405 estan en mercats d’alimentació 
i els 667 restants són establiments no alimentaris. Els districtes amb més establiments alimentaris són Ciutat Vella, on 
destaca especialment el Mercat de la Boqueria; l’Eixample, amb els mercats de Sant Antoni, el Ninot i la Concepció com 
a més importants, i Nou Barris, que amb set mercats és el districte més ben proveït d’establiments alimentaris.

La xarxa de mercats municipals s’estén per tot el territori 
de la ciutat de Barcelona, amb un total de 43 mercats que 

abasteixen una població d’1.636.732 habitants.

Durant l’any 2021, malgrat el context de crisi sanitària 
encara present, els mercats s’han mantingut a ple rendiment.

L’Eixample

Gràcia

Ciutat Vella
Sants-Montjuïc

Sant Martí

Sant Andreu

Nou Barris

Horta-
Guinardó

Sarrià-
Sant Gervasi

Les Corts
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Els mercats són un dels serveis més ben valorats per la ciuta-
dania als darrers anys. Aquesta és una dada molt positiva, en 
comparació amb la valoració de la millora d’altres serveis mu-
nicipals durant el mateix període, i s’explica pel paper de servei 
essencial dels mercats. Segons l’enquesta de serveis municipals, 
el 80 % de la població de Barcelona està bastant o molt satisfeta 
amb la gestió municipal dels mercats al darrer any. 

Superfície comercial 
de la planta

En general

Superfície comercial que no 
forma part de la planta

Pels usuaris

Superfície de mercats

Valoració dels mercats 
i factors de satisfacció
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Des del 2017, la superfície comercial de la planta 
ha passat de 115.340 m2 a 124.561 m2.

Valoració dels mercats (de 0 a 10)

Els mercats de Barcelona donen servei 
a una població d’1.636.732 habitants. 

Alguns dels equipaments, per la seva ubicació 
en el territori o especialitat, acullen visitants 

dels municipis veïns. 
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Amb els mercats de 
Barcelona, esteu molt, 
bastant, regular,  
poc o gens satisfets?

Valoració dels aspectes 
dels mercats

 2017 2018 2019 2020 2021
Serveis 5,3 % 5,6 % 4,6 % 6,9 % 6,8 %

Productes de proximitat 5,7 % 6,1 % 8,2 % 6,1 % 8,4 %

Altres 18,4 % 17,3 % 14,6 % 15,2 % 21,8 %

Remodelats i nets 12 % 13,2 % 17 % 17 % 8,6 %

Accés al producte fresc 11,6 % 16,1 % 13,4 % 13,3 % 8,8 %

Preus 8,3 % 11,5 % 10,3 % 8,7 % 8,8 %

Atenció i tracte 37,4 % 37,8 % 35,7 % 42,6 % 34,1 %

Varietat/Oferta de producte 36,9 % 33,2 % 31,7 % 32,1 % 31 %

Qualitat 26,7 % 29,9 % 29,2 % 36,2 % 25,1 %

Proximitat 9,3 % 9 % 8,4 % 5,1 % 6,4 %

Presentació del producte 2,7 % 1,9 % 0,6 % 1 % 3,8 %

Foment del petit comerç   0,4 % 1,4 % 3,4 %

Horari 1,1 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 1,4 %

NS/NC 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 1,4 %

Segons les dades de l'Òmnibus 2021, els usuaris dels mer-
cats en valoren especialment l’atenció i el tracte (34,1 %). 
En segon lloc, l’aspecte més valorat és la qualitat, amb un 
25,1 %. Val a dir que l’apreciació dels productes de proxi-
mitat s’ha incrementat un 2,3 % respecte a l’any anterior. 

Aquest increment de la percepció dels mercats com un 
punt de compra on trobar productes de proximitat coinci-
deix amb la implantació aquest 2021 del projecte Comerç 
Verd, transversal a tota la xarxa de mercats.

Any Molt Bastant Regular Poc/Gens NS/NC
2017 32,6 %  47,4 % 14,6 % 3,8 % 1,6 %

2018 33,2 % 43,7 % 17,3 % 4,3 % 1,4 %

2019 28,6 % 46,2 % 17,3 % 7,2 % 0,8 %

2020 35,6 % 45,6 % 15,1 % 0,5 % 0,3 %

2021 38,2 % 42,1 % 16,0 % 3,4 % 0,3 %

Tipus de resposta: espontània, multiresposta.
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Compreu al mercat 
municipal?

Hàbit de compra  
del producte fresc 

Any Sí No
2018 62,3 % 37,7 %

2019 62,7 % 36,3 %

2020 60,9 % 39,1 %

2021 63,6 % 36,4 %

Des del 2018, es manté la tendència a l’alça dels ciutadans 
de Barcelona que van a comprar als mercats. 

 2017 2018 2019 2020 2021
Supermercat 31,1 % 25,5 % 34,4 % 31,6 % 35,8 %

Mercat municipal 37,5 % 38,0 % 34,4 % 31,9 % 29,9 %

Botiga de barri/especialitzada 25,7 % 29,8 % 28,3 % 31,6 % 29,1 %

Altres establiments 5,7 % 6,7 % 2,9 % 4,9 % 5,2 %

Durant l’any 2021, els supermercats, els mercats municipals 
i les botigues de barri són els establiments on els ciutadans 
de Barcelona s’abasteixen majoritàriament de producte fresc.

Tot i que les enquestes en retornen un increment en el per-
centatge de persones que compren als mercats municipals, 
cal destacar que la compra de productes frescos als super-
mercats ha augmentat aquest 2021 (amb una quota del 
35,8%) respecte a l’any 2020, en què se situava en el 31,6%, 
atesa la política de frescos que han impulsat les grans super-
fícies i d’altres operadors especialistes.

Els valors principals dels mercats són 
la varietat de l’oferta, especialment 
de productes frescos i de proximitat, 
l’atenció personalitzada, l’especialit-
zació i la qualitat.
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 2017 2018 2019 2020 2021
Total anual 66.818.993 68.075.001 67.495.218 47.720.968 51.080.658

Variació (en %) 0,01 1,85 -0,90 -31 7

Nombre de visites 
a l’any

Nombre de visites 
al mes
 2017 2018 2019 *2020 2021
Gener 5.512.262 5.363.831 6.115.209 6.002.858 3.364.742

Febrer 5.513.499 5.223.877 5.550.466 5.796.135 3.452.970

Març 5.962.531 5.562.963 6.021.078 3.834.921 4.076.500

Abril 5.425.017 5.045.202 5.467.546 2.286.741 3.941.756

Maig 5.823.869 5.234.470 5.895.267 3.131.211 3.841.128

Juny 5.423.255 6.917.219 5.226.988 3.604.046 4.248.869

Juliol 5.287.435 5.761.168 4.422.131 3.727.009 4.620.435

Agost 4.410.575 5.082.887 4.564.446 2.818.332 3.692.635

Setembre 5.710.410 5.681.328 5.330.466 3.796.881 4.150.751

Octubre 5.626.398 5.947.397 5.933.863 4.226.691 5.111.209

Novembre 5.952.981 5.851.855 5.920.384 4.217.090 4.979.864

Desembre 6.170.761 6.402.804 6.007.375 4.279.053 5.599.799

El nombre de visites als mercats havia patit una davallada al 
2020 explicada per la situació excepcional de la pandèmia, 
que va provocar el confinament de la població i la reducció 
del nombre de sortides per anar a comprar. També hi van 
influir la restricció de l’aforament als mercats i el tancament 
en diferents moments dels tres mercats no alimentaris (els 
Encants-Fira de Bellcaire, els Encants de Sant Antoni i el 
Dominical de Sant Antoni)

* A partir de l'any 2020 s'incorpora un nou sistema 
de comptatge a la xarxa de mercats.

L’any 2021, amb la millora de la situació sanitària, les visites 
als mercats han registrat un increment del 7 %. El nombre 
de visites de la segona meitat de l’any s’aproxima als valors 
del 2019, ante riors a la pandèmia, especialment als mesos 
d’octubre i de desembre. Els mercats més visitats són els 
de la Boqueria, Sant Antoni, els Encants, Santa Caterina,  
el Ninot i Sants.
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Venda online i servei a domicili

Comandes online    2020 2021
Canals propis (lliurades amb empreses d’inserció social)   33.674 29.515

Ulabox    122.267 28.410

Manzaning     28.518 8.426

Total     184.459 66.351

Desglossament dels lliuraments a domicili per mercats  2020 2021
Mercats   Entitat Comandes Comandes
El Clot   TEB 1.441 926

Sants   TEB 2.932 1.942

La Llibertat    TEB 10.255 9.544

Sarrià    TEB 2.281 1.468

El Carmel    TEB 2.961 3.094

Horta    TEB 3.164 2.664

El Ninot   TEB 4.549 3.437

Montserrat   Pare Manel 1.665 1.128

La Concepció   ALCIL 1.878 2.600

Les Corts   ALCIL 2.548 2.712

Total    33.674 29.515

Dades del servei a domicili

Pel que fa al servei de lliurament de les comandes a 
domicili, a deu dels mercats municipals, el repar-
timent el contracten les associacions de venedors a 
través d’entitats dedicades a la integració i a la pro-
moció personal de persones amb necessitats especials 
o en risc d’exclusió social, de manera que el desenvo-
lupament d’aquest servei té un interès social evident. 
Concretament, col·laboren en aquest servei el grup 
cooperatiu Taller Escola Barcelona (TEB), l’Associa-
ció Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL) del 
Grup CHM i la Fundació Pare Manel. 

Els mercats de Santa Caterina, l'Estrella, la Mercè, 
Sagrada Família i Felip II ofereixen el servei de lliu-
rament a domicili amb personal propi.

En el marc del pla de digitalització dels mercats, l’IMMB 
està posant en funcionament el projecte Marketplace i 
la xarxa d’armariets comuns a tota la xarxa de mercats 
municipals, per tal d’oferir la possibilitat de guanyar en 
comoditat comprant per internet i rebre la compra a casa 
o recollir-la al mercat, encara que ja estigui tancat.

L'any 2020 el fort 
increment de les comandes 
online degut al context 
sanitari va requerir  
l'ampliació del servei.

Venda online

La manca de temps, la facilitat i la comoditat de la 
compra online, junt amb la vivència del confinament 
l’any 2020, han modificat el comportament de compra 
als darrers dos anys. La realitat de l’e-commerce ha 
arribat a l’alimentació i als mercats on, malgrat que 
encara no té una penetració tan gran com en altres 
sectors, és una nova tendència que s’està obrint camí. 

El percentatge de venda online als mercats encara és baix 
mentre està en progrés el nou projecte de marketplace de 
mercats comú a tota la xarxa. A finals de 2021 el 67,4 % dels 
usuaris del mercats que compren online prefereixen les pla-
taformes dels propis establiments. La majoria (45,7 %) fan 
només compres esporàdiques.
Durant l'any 2021, els mercats de Barcelona han continuat 
oferint els seus productes mitjançant les plataformes Man-
zaning i Ulabox, a més a més dels canals propis dels establi-
ments. Les dades obtingudes de la venda online als mercats 
de Barcelona (incloses les dades del servei a domicili) el darrer 
any donen un total de 66.351 comandes realitzades, un 64% 
menys que al 2020, en què aquest tipus de compra es va dis-
parar (amb 184.459 comandes), per raó de la situació de con-
finament.
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A manera de conclusió, a continuació es reprodueixen 
dades significatives dels mercats municipals 

des de diferents àmbits:

El 24,7 % de la quota de 
mercat en producte de 

proximitat de la ciutat es 
ven als mercats municipals.

El 39,7 % de la població de 
Barcelona és clienta assidua 

dels mercats municipals.

El 23,3 % destaca l'atenció 
rebuda com a motiu per 

anar a comprar als mercats 
municipals.

Un 7,7 és la nota mitjana de 
satisfacció de les persones 

usuàries.

El 70,9 % de la clientela té 
entre 35 i 64 anys.

El 19,4 % esmenta el 
preu com el motiu per no 

comprar-hi.

El 80,3 % de la clientela 
n’està bastant o molt 

satisfeta.

El 63,6 % de la població 
compra als mercats.

El 41,4 % de les persones 
titulars dels establiments 

del mercats són dones.

El 90 % de les persones 
consumidores veuen posi-
tivament la reducció dels 

plàstics als mercats.

Dades de població  
— Institut d’Estadística de Catalunya
  https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10328&col=1
 
Valoració dels mercats 
Enquesta de Serveis Municipals 2021. Informe general. Del 19 d’abril al 6 de juliol de 2021 
 
Satisfacció amb els mercats i valoració dels motius de satisfacció:
Enquesta Òmnibus Municipal (primera onada)- Institut Municipal de Mercats. 
Del 24 de març al 12 d’abril.

Hàbits de compra en general i compra als mercats municipals
— Enquesta Òmnibus Municipal 2021 (tercera onada)- Institut Municipal de Mercats. 
  Del 29 de setembre al 14 d’octubre. 
— Enquesta Òmnibus Municipal 2021 (quarta onada)- Direcció de Serveis de Comerç
  Del 9 al 23 de desembre de 2020  
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El 2021 ha estat un any 
d’adaptació a la pandèmia i d’inici 

de normalització de l’activitat. 
Les mesures de govern impulsades 

l’any 2020 per fer front a la 
situació de crisi s’han materialitzat 

enguany en accions de suport  
i reactivació. 

02. 
Reactivació econòmica
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Suport al cànon

Decret d’Alcaldia, de 15 de juliol del 2021, per ajustar el cà-
non dels mercats que han vist reduïda la seva activitat a 
conseqüència de les restriccions durant l’estat d’alarma i/o 
posteriorment, sobretot en els mercats i les activitats no ali-
mentaris, i també en les de bar, restauració i degustació.

Indicadors d’impacte 
840.000 € de reducció de la recaptació

Congelació de les taxes 
per a l’exercici 2021

A l’Ordenança fiscal de mercats, aprovada pel Consell Plenari 
de l’Ajuntament, es proposa per a l’exercici 2021 la congela-
ció de les taxes com a ajut als titulars de qualsevol activitat 
comercial i de serveis als mercats de la ciutat de Barcelona. 
L’objectiu és no incrementar la pressió fiscal i facilitar la sorti-
da a la crisi generada per la disminució de l’activitat derivada 
de la situació extraordinària provocada per la pandèmia de 
la COVID-19.

Subvencions com a mesura de suport  
i reactivació dels mercats

Convocatòria d’ajuts adreçada als mercats de la ciutat, que 
proporciona un suport econòmic per fer front a les despeses 
de gestió ordinàries i extraordinàries derivades de la CO-
VID-19. S’hi incorporen dues noves línies: l’impuls d’accions 
i mesures de reactivació comercial als mercats especialment 
afectats (els Encants-Fira Bellcaire, els Encants de Sant An-
toni, el Dominical del Llibre i la Boqueria) i l’obertura de la 
línia de servei a domicili per a aquells mercats que iniciïn la 
prestació d’aquest servei amb una empresa d’inserció social. 

Pressupost 
436.216 €

Indicadors d’impacte
Es van rebre sol·licituds de 35 entitats. Totes van ser ateses, 
amb un rang d’atorgament de 2.630 € a 25.000 €

Actuacions 
realitzades
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Marketplace de l’Institut Municipal  
de Mercats de Barcelona

Posada en funcionament d’una plataforma digital de venda 
online i servei a domicili per als mercats municipals.

Indicadors d’impacte 
El Marketplace està en procés de contractació. L’any 2021, 
s’ha desenvolupat el servei de punts de recollida de la compra 
(armariets), que es troba en fase pilot. 

Programa de suport i promoció  
de la xarxa de mercats

Renovació del conveni amb la Federació de Mercats Mu-
nicipals (FEMM) de Barcelona, entitat que agrupa les as-
sociacions administratives de concessionaris dels mercats. 
Estratègies comunes de comunicació i promoció dels valors 
diferencials dels mercats de la ciutat a la xarxa de distribu-
ció de producte fresc, de qualitat, de proximitat, ecològic i de 
circuit curt.

Indicadors d’impacte 
Subvenció a la FEMM: 90.000 €

Participació a les taules 
de promoció econòmica

Durant l’any 2021, s’han realitzat periòdicament trobades li-
derades per Barcelona Activa, amb la participació dels princi-
pals operadors municipals vinculats a la promoció econòmica 
de proximitat i els agents de promoció econòmica dels dis-
trictes. Concretament, s’han fet reunions a l’Eix Besòs amb 
Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i a l’Eix Llobregat 
amb Sants-Montjuïc i les Corts, per treballar oportunitats i 
sinèrgies en el marc del comerç de proximitat i la dinamitza-
ció dels barris.

Mercat de Mercats 2021

Fira realitzada del 22 al 24 d’octubre (10a edició) a la plaça de 
les Glòries, amb l’objectiu de contribuir al reconeixement dels 
valors de la xarxa de mercats: qualitat, confiança i proximitat. 

Indicadors d’impacte 
Assistència: 40.000 persones 

Plàstic Zero

Participació de l’IMMB a la 3a Taula Plàstic Zero de l’Ajun-
tament. S’estan concretant les mesures d’avanç que s’hi des-
envoluparan.

Indicadors d’impacte 
Adjudicació del contracte de serveis de secretaria tècnica del 
pla d’acció de reducció de plàstics i seguiment del pla de sos-
tenibilitat de l’IMMB: 84.881,50 €

Comerç Verd

Projecte per al foment del producte ecològic i de proximitat, 
en col·laboració amb l’equip de Política Alimentària i d’Impuls 
de l’Alimentació Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i 
amb representants dels comerciants i dels gremis alimentaris.

Indicadors d’impacte 
Desplegament del projecte a tots els mercats de la xarxa. 619 
establiments adherits d’un total de 1.105 (56 %). Estand infor-
matiu central a la fira Mercat de Mercats 2021, que visiten 
més de 40.000 persones durant el cap de setmana del 22 al 
24 d’octubre. 
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03. 
Missió, valors i responsabilitat social

Els mercats de Barcelona proveeixen 
els ciutadans de productes de qualitat, 
promouen un estil de vida saludable, la 

cohesió social i l’articulació dels barris, i 
fomenten l’economia i l’ocupació en el marc 
del comerç de proximitat. Són l’ànima de la 
ciutat i dels barris, el motor i els líders del 
comerç de proximitat i referents de salut i 
sostenibilitat. La seva aspiració és, doncs, 

contribuir a la cohesió i la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania. 
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Eixos i evolució del Pla 
estratègic

El Pla estratègic Mercats de Barce-
lona 2015-2025 es basa en tres grans 
eixos, desglossats en 12 objectius, 39 
mesures i 153 accions. El seu full de 
ruta busca la renovació, la innovació 
i l’adaptació a les noves tendències 
de consum i alimentació sostenible 
de la xarxa de mercats en un entorn 
comercial de gran competitivitat. 
Alhora consoliden els valors tradicio-
nals, com a institució pública, vetllant 
sempre pel benestar i per la qualitat 
de vida de la ciutadania, enfortint el 
teixit econòmic de proximitat i tenint 
cura de les persones consumidores.

12 objectius
39 mesures
153 accions

Valors tradicionals i noves necessitats

– Lideratge en el sector de la distribució 
 de producte fresc i de qualitat
 Les persones consumidores troben els millors productes 

als seus comerços de referència, on els atenen amb un trac-
te professional i especialitzat. La xarxa de mercats esdevé 
el punt principal de la distribució de producte fresc i de la 
sostenibilitat alimentària.

– Diversificació del producte
 Els mercats ofereixen un producte principalment de tem-

porada, de tipus local i de proximitat, adaptant la qualitat 
i la gran varietat del seu gènere a l’oferta, i desenvolupant 

alhora un sistema d’informació sobre les tendències de 
consum i el seguiment de la competència per tal de facilitar 
la presa de decisions.

– Atenció personalitzada i de proximitat
 El manteniment de la confiança de la clientela és essencial. 

Es procura donar-los un tracte personalitzat directament 
als comerços, per telèfon o a través dels nous canals digi-
tals i de les xarxes de comunicació dels mercats.

– Flexibilització de la compra i estalvi de temps
 L’ampliació i l’adequació del servei de venda trenquen les 

barreres dels horaris d’obertura i de la manca de temps, 
s’adapten als nous hàbits i atrauen nova clientela.

– Reorganització del mix comercial i introducció de 
nous operadors

 Donar l’oportunitat als clients de comprar producte fresc, 
com pot ser el peix i, mentre el preparen al seu comerç de 
confiança, comprar altres productes: cosmètica, forn, pape-
reria... Tot sense sortir del mercat.

– Promoció de l’alimentació sostenible
 La xarxa de mercats elabora un relat sòlid i clar al vol-

tant de l’alimentació sostenible i els hàbits saludables, 
per mitjà de campanyes de comunicació que posicionen 
els mercats com a referents d’aquests conceptes, alhora 
que capten noves persones consumidores de productes de 
proximitat. Aquestes campanyes s’acompanyen de pro-
postes de degustació.

Ànima

Els mercats són un referent de la vida al barri. Proporcionen no 
tan sols una experiència de compra, sinó també un espai de tro-
bada i de convivència. Són una destinació atractiva des del punt 
de vista gastronòmic i alhora un referent del patrimoni cultural 
i històric. 4 objectius / 12 mesures / 4 accions 

Motor

La xarxa de mercats és un agent bàsic de dinamització econò-
mica dels barris, pel fet que són una peça clau en el desen-
volupament econòmic i en la creació d’ocupació local. Són 
referents de distribució i prescriptors de la cultura del consum 
de producte fresc, de proximitat i de qualitat, i projecten el 
model del mercat urbà en l’àmbit internacional. 4 objectius / 
16 mesures / 72 accions 

Sostenibilitat

Els mercats contribueixen a fomentar l’alimentació de proxi-
mitat, saludable i sostenible. Aposten per potenciar els as-
pectes socials, mediambientals i culturals de la seva activitat, 
aplicant-hi les bones pràctiques del comerç sostenible i del 
consum responsable. 4 objectius / 10 mesures / 36 accions 

En progrés
52%

Assolida
41%

No iniciada
2%

Pendent de definir
5%

En progrés
60%

Pendent de definir
8% Assolida

32%

En progrés
50%

Assolida
37%

No iniciada
2%

Pendent de definir
11%
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Principals dades de seguiment  
del Pla estratègic

El Pla estratègic Mercats de Barcelona dona resposta als 
principals reptes econòmics, socials, tecnològics i ambientals 
que afronten actualment els mercats de Barcelona, aplicant 
les accions acordades entre els comerciants i l’Administració, 
programades entre els anys 2015 i 2025. Algunes d’aquestes 
accions depenen dels acords polítics per dotar-les de pres-
supost i d’altres són fruit del resultat de l’esforç dels agents 
implicats. El Pla és una eina en evolució d’acord amb les noves 
necessitats. Fins a l’any 2021, s’han assolit el 34 % de les ac-
cions, en què destaquen la remodelació dels mercats del Bon 
Pastor, de la Vall d’Hebron-Taxonera, de Sant Antoni i del 
Ninot; el desenvolupament de les accions del pla de comuni-
cació; els programes de formació i educatius, i el desenvolupa-
ment del pla de gestió de residus, entre d’altres.
Així mateix, estan en progrés el 56 % de les accions de re-
llevància, com ara la remodelació dels mercats de Sant An-
dreu, de l’Abaceria, de Montserrat, d’Horta i de l’Estrella, el 
projecte Marketplace, la instal·lació d’armariets com a punt 
de recollida als mercats, els projectes de Comerç Verd i Plàs-
tic Zero, la instal·lació de pantalles informatives i de control 
d’aforament, i la dinamització comercial dels barris, establint 
sinergies amb la resta del comerç de proximitat.

Assolida
34%

En progrés
56%

No iniciada
1%

Pendent de definir
9%

Situació de les accions 
del PEM 2015-2021

Marc de referència 
per a la tasca de l’IMMB

Objectius/línies del PAM i d’altres plans o projectes
Pla d’actuació municipal extraordinari (PAM) 2020-2023
Eix 1 – Progrés econòmic
Actuacions estratègiques de comerç, mercats, 
consum i alimentació

Pla estratègic Mercats de Barcelona 2015-2025

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de les Nacions Unides (Agenda 2030)
8. Treball decent i creixement econòmic
9. Indústria, innovació i infraestructures
11. Ciutats i comunitats sostenibles
12. Consum i producció responsables

Objectiu/línia d’actuació del Green Deal
Clau: competitivitat
Prioritat 1: Ciutat emprenedora
Prioritat 2: Capital digital

Clau: sostenibilitat
Prioritat 5: Economia circular

Clau: equitat
Prioritat 9: Petita economia per fer gran la ciutat
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Mesures i accions 
2020-2023
L’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) desenvolupa una 
sèrie d’accions per assolir els objec-
tius definits pel Pla estratègic. L’any 
2021 ha servit per consolidar el pla de 
digitalització i continuar-ne la imple-
mentació, alhora que prossegueix el 
projecte de modernització i de millora 
constant de les instal·lacions.

Reforçar la dotació de recursos de manteniment, en el 
marc dels plans específics de cada mercat, atenent la seva ti-
pologia i el seu estat de funcionament.

Consolidar i potenciar el paper de l’IMMB com a òrgan 
executor de les polítiques en matèria de mercats.

Potenciar el rol de les associacions de venedors i vene-
dores i de la Comissió Assessora en la revisió i el seguiment 
del Pla estratègic vigent. Consolidar el paper de la Federació 
de Mercats Municipals de Barcelona (FEMM).

Mantenir l’equilibri financer de l’IMMB anualment.
Dissenyar un sistema global de caracterització dels mercats 
que permeti a l’IMMB definir, conjuntament amb les asso-
ciacions de venedors i venedores, els plans d’actuació de cada 
mercat durant el període 2020-2023, i que faciliti els acords 
anuals amb les juntes d’aquestes associacions.
 
Treballar el model de suport econòmic de les asso-
ciacions de venedors i venedores per tal d’impulsar-ne 
l’autosuficiència econòmica i el seguiment dels acords de 
despeses de funcionament i manteniment estables (com als 
mercats dels Encants i de Sant Antoni) i les derivades dels 
acords de remodelació i de les reunions anuals amb les juntes 
de les associacions.

Avançar en el programa de subvencions i de suport a les 
activitats de les associacions de venedors i venedores i en el 
programa de suport a la professionalització d’aquestes asso-
ciacions i les de comerciants.

Definir programes de col·laboració i d’obtenció de recur-
sos entre l’IMMB i les associacions de venedors i venedores 
que permetin explotar potencialitats encara no detectades.

Desenvolupar un pla de millora dels processos interns 
en curs que faciliti l’eficiència i l’agilitat en la resolució dels 
seus procediments de gestió i administratius.

Implantar el pla de digitalització de la xarxa de mercats 
aprovat, per a la modernització i la millora de la gestió interna 
i dels serveis als comerços i a la clientela.

Redissenyar el sistema de report d’ingressos i despeses 
entre l’IMMB i les associacions de venedors i venedo-
res, fent atenció especialment a les despeses de manteniment i 
als consums energètics, i també al seguiment dels acords amb 
les juntes d’aquestes associacions.

Aprofundir la reflexió sobre les denominacions i/o 
ampliacions d’especialitats i de degustació i els seus ins-
truments de desenvolupament normatiu, com les ordenances 
municipals i fiscals, el nou Reglament de la Boqueria (pen-
dent) o els decrets d’afluència de grups.

Participar activament en les polítiques de sostenibili-
tat a través del paper rellevant dels mercats en:
– La distribució i el foment del producte fresc i de proximitat, 

en el marc del programa Comerç Verd i del conjunt de pro-
grames i accions de política alimentària de l’Ajuntament de 
Barcelona.

– Campanyes per a la reducció del malbaratament alimentari.
– Iniciatives per avançar en la reducció de la presència de plàs-

tics als mercats, especialment de plàstics d’un sol ús, com ara 
la participació a la Taula Plàstic Zero.

– La incorporació d’instal·lacions d’estalvi energètic o d’ener-
gies renovables, en col·laboració amb Barcelona Energia.

Desenvolupar estudis específics d’hàbits de consum  
i compra que ens ajudin en la presa de decisions.

Invertir uns 100 milions d’euros cada quatre anys en 
grans transformacions, millores, manteniment i digi-
talització de la xarxa.
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Iniciatives solidàries 
i responsabilitat corporativa

Col·laboració amb entitats 
del tercer sector i dels barris 
i amb iniciatives solidàries

– Campanya “Posa’t la gorra” (AFANOC). Difusió a més de 
27 mercats els mesos de maig i novembre.

– Campanya de sensibilització i recaptació de fons per a la 
recerca de l’Associació de Famílies Afectades per Atàxia 
Telangièctasi a Espanya (AEFAT). Mercat de la Sagrada 
Família.

– Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
– Hospital Sant Joan de Déu. Associació Pulseras Candela 

contra el càncer.
– Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Col·la-

boració de diferents mercats. Conveni entre l'Ajuntament 
i l'AECC el mes d'octubre.

– Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR). Pro-
jecte d’integració de persones refugiades “Acull un plat”, 
consistent en Show cooking entre un cuiner i una persona 
refugiada, en què cuinar un plat del seu país d’origen ser-
veix d’excusa perquè aquesta expliqui la seva experiència. 
Mercats de la Boqueria i de Sants.

– Interculturalitat. III Cicle Quotidià i Extraordinari: “Els 
menjars a les tradicions religioses”. Presentació a la sala po-
livalent de Sant Antoni i Show cooking a l’Espai Boqueria.

– Banc d’Aliments. Gran Recapte. Presentació de la nova 
app per a la recaptació de productes frescos a les parades 
dels mercats municipals. Mercat de Sants.

– Fira d’entitats relacionades amb el suport a persones im-
migrants i vulnerables, en el marc del pla de desenvolu-
pament comunitari de la Sagrada Família. Mercat de la 
Sagrada Família.

– Col·laboració amb la Xarxa de Suport Mutu les Corts amb 
la recollida d’aliments per a entitats i persones vulnerables 
del barri. Mercat de Les Corts.

– Adhesió a la campanya de solidaritat amb les persones 
afectades per l’erupció del volcà Cumbre Vieja de la Palma. 
Mercat de la Marina.

– Enviament setmanal d’àpats als menjadors socials de la 
Fundació Can Padró. En total, s’hi han enviat més de 2.250 
àpats l’any 2021. Mercat de Sants.

– Projecte "Un plat a taula" de recollida d'aliments per a per-
sones necessitades. Mercat del Besòs.

– Accions i col·laboracions amb diverses entitats a diferents 
mercats, coincidint amb el 25 de novembre, Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, 
en col·laboració amb la Plataforma Unitària contra les 
Violències de Gènere. Es van realitzar accions el 27 de 
novembre als mercats de Felip II i de la Sagrada Família.

L’època nadalenca és un moment especialment ac-
tiu als mercats pel que fa als recaptes i a les activi-
tats solidàries. Alguns mercats, com els de la Concepció 
i el Ninot, han organitzat activitats per recaptar fons per a 
La Marató de TV3 i d’altres entitats, com el Banc de Sang de 
l’Hospital Clínic. S’han recollit aliments i joguines als mercats 
del Guinardó, de la Sagrada Família i de Sants. I el Mercat de 
Sarrià va organitzar una venda de ponsèties per recaptar fons 
per millorar la situació de les persones sense sostre.

Sensibilització i col·laboració educativa

– Col·laboració de l’Escola de Disseny Elisava. Projec-
tes Senyalística Boqueria i Context i usuari, adreçat a tota 
la xarxa de mercats amb la finalitat d’apropar la gent jove 
als mercats.

– Col·laboració entre l’Escola Massana i la Boqueria. 
Com cada any, l’escola dissenya la imatge de Nadal del 
Mercat de la Boqueria.

– Col·laboració amb l’Escola Quatre Cantons del Po-
blenou. Els alumnes de l’assignatura Bloc de Creació i 
Recerca, de 3r i 4t d’ESO, fan propostes per dinamitzar el 
Mercat dels Encants.

– Bibliomercat i col·laboració amb el pla comunitari Car-
mel Amunt al Mercat del Carmel.

– Projecte APS amb l’Escola de vida Montserrat de 
Gràcia. L’any 1994, neix aquest centre per donar resposta 
educativa, formativa i terapèutica a adolescents amb ca-
pacitat intel·lectual límit o amb discapacitat intel·lectual 
lleugera. Desenvolupa un projecte d’aprenentatge servei al 
Mercat de Lesseps.

– Tallers de cuina gratuïts per a alumnes de primària de 
les escoles del barri al Mercat del Ninot.

Els mercats són espais d'acollida 
d'iniciatives solidàries i de 
sensibilització. Destaquem les principals 
accions desenvolupades l'any 2021:
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Exposicions

– Exposició de Fundipau: “Armes Nuclears #Mai-
Més!”, amb el suport de la Direcció de Justícia Global i 
Cooperació Internacional. Del 22 al 30 de gener. Mercat 
de la Sagrada Família.

– Acció de la plataforma Inside Out Project: “Europe 
look me in the eyes”. El 17 de juliol, es van instal·lar a 18 
ciutats europees 155 retrats de refugiats que viuen al cam-
pament de Kara Tepe, a Lesbos. A Barcelona, es van ex-
posar a la tanca exterior de l'obra del Mercat de l'Abaceria 
(en remodelació).

– Exposició fotogràfica de gran format: “Justícia glo-
bal”. En el marc de la primera edició del Festival Interna-
cional de Fotografia sobre Drets Humans i Justícia Global, 
va tenir lloc del 10 al 20 de desembre. Tanques del Mercat 
de l’Abaceria (en remodelació).

– Exposició sobre Radars, un projecte que té com a objec-
tiu prevenir l’aïllament i l’exclusió de la gent gran que viu 
sola. Mercat de les Corts. 

– Exposició itinerant sobre alimentació sostenible, als 
exteriors dels mercats dels deu districtes de la ciutat.

– Exposició permanent a les parets del Mercat de 
Bon Pastor "El Mercat de Bon Pastor, al centre del 
Barri" amb material dels comerciants i del veí Fernando 
Blaya, produïda per l'IMMB.

– Exposició fotogràfica de fotos antigues del Mercat 
de la Mercè, amb motiu del 60 aniversari del mercat.

En el marc de l’any de la capitalitat de l’Alimentació Sos-
tenible, s’ha desenvolupat a diferents mercats de Barcelona 
un programa d’activitats vinculades amb la sostenibilitat 
alimentària, el reaprofitament i la producció de proximitat: 
exposicions, tallers, Show cooking, degustacions i xerrades 
vinculades amb el consum responsable i amb el producte de 
proximitat i de temporada.

Mesures corporatives

– Durant el 2021, s’han incorporat als contractes licitats per 
l’IMMB criteris de responsabilitat social corporati-
va, relacionats amb les condicions contractuals i salarials 
dels treballadors adscrits al servei, un pla d’igualtat en la 
contractació, un pla de formació, estabilitat a la plantilla i 
d’altres millores socials, com també accions per fomentar 
la igualtat de gènere i contra la discriminació de qualsevol 
tipus, i actuacions per facilitar la conciliació entre la vida 
familiar i laboral. 

– També s’han incorporat criteris de sostenibilitat, com 
ara la implantació d’un sistema de gestió ambiental o si-
milar per part dels proveïdors prestadors dels serveis als 
mercats municipals. 
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Acció educativa

Els programes educatius són una de les activitats principals 
de l’IMMB pel que fa al desenvolupament de la seva missió 

de difusió del model de comerç de proximitat. 
Els infants hi poden experimentar, de primera mà, 

els valors del producte sa, fresc i de qualitat.

El curs escolar 2020-2021 va estar protagonitzat per les mesures de la 
COVID-19, que van afectar significativament les visites presencials i van 
propiciar que es fessin en streaming. Al curs 2021-2022 es va recuperant 

progressivament l’activitat presencial.

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona té una trajectòria de més 
d’onze anys en el desenvolupament de programes educatius, en què els  
infants aprenen a ser responsables amb el seu entorn i amb la societat.

Les activitats presencials es recuperen
“Mengem sa, mengem de mercat” és una activitat educativa 
que convida les escoles a fer equip i a transmetre als infants 
i als joves els valors de mantenir una dieta equilibrada i a 
conèixer el fet diferencial dels mercats en relació amb altres 
formes de comerç.

Repte en família
És un material específic, obert a les famílies, en què, a través 
del joc, es treballen conceptes com la proximitat, l’estaciona-
litat i la salut, i es potencien la imaginació i l’autonomia dels 
infants. Va tenir una rellevància especial durant el confina-
ment i, arran del protagonisme que va adquirir llavors, s’ha 
mantingut fins avui. 

Visites als mercats
Les accions pedagògiques del programa “Mengem sa, men-
gem de mercat” s’estructuren a partir de les visites guiades de 
cada centre educatiu als mercats dels barris.
Aquesta iniciativa afavoreix l’aprenentatge vivencial, de ma-
nera que els infants i els joves hi adquireixen protagonisme 
apropant-se a la realitat dels mercats gràcies a l’experimen-
tació i a la interrelació amb els comerciants.
S’estableix un contacte que va més enllà del treball a l’aula 
i que els connecta amb un aspecte de la vida quotidiana tan 
important com l’alimentació i la cura de l’entorn natural.
Les activitats que es proposen promouen una metodologia 
lúdica, que té tres moments clau:

– Abans de la visita. L’alumnat treballa prèviament a l’aula 
aspectes relacionats amb el mercat: la llista de la compra, 
els menús, la sostenibilitat...

– Visita. L’alumnat visita el mercat amb una persona dina-
mitzadora i seguint la narrativa.

– Tancament. Després de la visita, es fomenta una activi-
tat a l’aula amb l’objectiu de treballar la metacognició de 
l’alumnat. 

En total, hi han participat 56 escoles, una xifra com-
parativament bastant baixa, que s'explica per la situa-
ció de pandèmia que ha afectat el curs 2020-2021.

Aquest gràfic mostra la participació total als darrers anys, en 
què destaquen el 2015-2016 i el 2018-2019 amb els nivells més 
alts de participació, enfront d'aquest 2020-2021, amb els més 
baixos, a causa de la situació epidemiològica.
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Aquest curs, han visitat els mercats 
de Barcelona un total de 2.284 alumnes

Cicle Alumnes
Infantil 475

Primària 1.274

ESO 394

Altres 141

La valoració global del programa per part dels docents és sa-
tisfactòria, amb un 86,84 % El 71,05 % dels docents puntuen 
l’atenció rebuda al mercat entre bona i molt bona.

“El rellotger dels mercats”: escape room virtual
Té com a objectius acostar l’alumnat als mercats i engrescar 
les escoles i les famílies a visitar-los. Aquest joc ens pre-
senta un enigma: Ha desaparegut el rellotger dels mercats 
i això provoca un caos a la ciutat. A través de reptes i pis-
tes, l’alumnat va resolent l’enigma fins a trobar el rellotger. 
Aquest joc de pistes o breakout està pensat per a les esco-
les i es pot fer abans de la visita al mercat (presencial o en 
streaming), però també es pot jugar en família i gaudir dels 
mercats de Barcelona.

Aprenentatge servei (ApS)
L’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria 
(ESO), estableix l’obligatorietat que l’alumnat de 3r i/o 4t 
d’ESO dugui a terme un servei comunitari, que es pot des-
envolupar en diferents àmbits públics, entre els quals es tro-
ben els mercats municipals.
L’IMMB, com a agent impulsor, ha dissenyat dues propostes 
d’ApS: l’any 2021, es van oferir dos projectes d’aprenentatge 
servei per a l’alumnat d’ESO i batxillerat: “Mercats per la 
porta gran” i “Menja’t el món”. Aquests dos ApS compar-
teixen el mateix objectiu amb dos públics diferents: realitzar 
una acció comunitària a l’entorn dels mercats, la gent gran i 
les persones nouvingudes, que faciliti la inclusió i la cohesió 
social del barri.

Altres accions vinculades amb la comunitat educativa
– Coordinació amb la Cooperativa Tarpuna, l’entitat que 

gestiona l’hort urbà del Mercat de la Vall d’Hebron-Ta-
xonera, per coordinar les visites dels centres educatius i 
oferir-los una visita conjunta.

– Inici del projecte de col·laboració amb el programa edu-
catiu del Gran Teatre del Liceu per participar a la com-
memoració de l’Any Rossini.

Dia de la Diversitat
Amb motiu d’aquest dia, es va crear una proposta educativa 
orientada al foment, a la sensibilització i a l’educació en ma-
tèria de drets humans. A través de jocs, dinàmiques, tallers 
i diferents activitats, es donaven a conèixer aquests drets i 
es connectava l’alumnat amb les entitats de referència de la 
ciutat en aquest àmbit. Aquest curs, els mercats de Barcelo-
na han participat per primera vegada en una dinàmica sobre 
el dret a l’alimentació justa.

Barcelona, capital de l'Alimentació Sostenible 
també a les escoles
Desenvolupament durant tot l’any, a diferents mercats, d’un 
programa d’activitats (exposicions, tallers, Show Cooking, 
degustacions, xerrades, etc.) sobre una temàtica vinculada 
a la sostenibilitat alimentària, al reaprofitament alimenta-
ri, a la producció de proximitat i de temporada, i al consum 
responsable. “Ara, aquí, les escoles per l’alimentació soste-
nible” va comptar amb la participació de l'oficina tècnica 
dels programes educatius de l’IMMB. En el marc d’aquesta 
activitat, els alumnes van elaborar 178 pòsters d’alimenta-
ció sostenible, que la ciutadania va poder veure al vestíbul 
de l’Ajuntament del 16 al 22 de desembre.
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Segell de qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica
L’any 2021, l’IMMB ha mantingut el segell de qualitat del 
Consell d’Innovació Pedagògica (CIP), que acredita el po-
tencial educatiu dels mercats com a espais d’aprenentatge 
per als alumnes de les escoles de la ciutat. Aquesta acredi-
tació li fou atorgada al curs 2013-2014 i l’ha anat renovant 
periòdicament. L’objectiu principal del CIP és millorar les 
propostes educatives als mercats, promovent la innovació 
per mitjà de metodologies pedagògiques, el compromís so-
cial i la creació de nous espais d’intercanvi i de coneixement.
Actualment, el CIP està integrat per 159 institucions i enti-
tats ciutadanes, que ofereixen més de 5.000 activitats edu-
catives a través del Programa d’Activitats Escolars (PAE) 
a centres educatius de Barcelona i de la resta de Catalunya. 
Com a entitat del CIP, l’IMMB treballa en dues taules de 
treball: “Vincles per l’acció educativa” i “Educació en va-
lors”. La tasca de “Vincles per l’acció educativa” és crear 
sinergies entre les diferents entitats del CIP a l’hora de pro-
posar itineraris complets que cobreixin les necessitats dels 
centres educatius. L’any 2021, s’està treballant en la sol·lici-
tud dels adolescents. Per la seva banda, la taula “Educació en 
valors” actualment continua treballant en l’equitat de gènere. 
L’any 2021, s’ha participat al curs “Com millorar el nostre 
projecte educatiu”. 

Ciutats Educadores
El moviment Ciutats Educadores es va iniciar l’any 1990 a 
Barcelona en ocasió del I Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores, quan un grup de ciutats representades pels seus 
governs locals va plantejar l’objectiu de treballar conjunta-
ment en projectes i activitats per millorar la qualitat de vida 
dels seus habitants, a partir de la seva implicació activa en 
l’ús i l’evolució de la ciutat, d’acord amb la Carta de Ciutats 
Educadores, que s’havia aprovat recentment. Posterior-
ment, l’any 1994, aquest moviment es va formalitzar com a 
Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) al 
III Congrés, que va tenir lloc a Bolonya.
Cada any, l’AICE organitza el Dia Internacional de la Ciu-
tat Educadora, que el 2021 s’escaigué al 30 de novembre 
amb el lema “La ciutat educadora no deixa a ningú enrere”. 
L’IMMB hi va participar amb un vídeo dels nostres progra-
mes educatius.

Visites realitzades al curs 2020-2021

Visites guiades presencials
Aquest curs, s'han ofert 180 visites gratuïtes en el marc del 
programa "Menjo de mercat" i dels ApS. Hem acabat el curs 
amb un total de 62 visites guiades gratuïtes realitzades des 
del mes de setembre fins al juny.

Visites autoguiades
S’han realitzat 21 visites als mercats de forma autoguiada, 
en franges de 30 minuts. Un total de 482 alumnes han pogut 
gaudir d’aquestes visites.

Visites en streaming
Enguany, a causa de la COVID-19, hem realitzat la modalitat 
de les visites en streaming concretament al Mercat de Bon 
Pastor. Les escoles s'hi han connectat a través de la plata-
forma Zoom. S'han sumat un total de 25 visites en streaming 
entre els mesos de febrer i juny.

La transversalitat i la coordinació són bàsiques per donar 
sentit a les actuacions que incorporen l’educació com un 
procés que s’estén al llarg de tota la vida. L’IMMB forma 
part de la taula tècnica de coordinació on es decideixen les 
accions que cal dur a terme per potenciar la ciutat en aquest 
àmbit.

Més informació/ Canals digitals

Web del programa educatiu 
“Menjo de mercat”:
www.menjodemercat.cat

“Ara, aquí, les escoles!”
— www.youtube.com/watch?v=LmJCa1Y9DEc
— www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_edu  
  catius/alimentacio_sostenible/
  activitats

L’exposició “Ara, aquí, les escoles per 
l’alimentació sostenible” es va poder 
visitar fins al 22 de desembre al vestíbul 
de l’Ajuntament
ajuntament.barcelona.cat/prem-
sa/2021/12/15/lexposicio-ara-aqui-les-es-
coles-per-lalimentacio-sostenible-es-po-
dra-visitar-fins-el-22-de-desembre-al-ves-
tibul-de-lajuntament/

Dia de la Diversitat
ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/ca-
nal/dia-de-la-diversitat

2019/2020

Visites realitzades des del setembre de 2019 fins al març 
de 2020. (Es van anul·lar 51 visites programades entre els 
mesos de març i maig de 2020.) 

2020/2021

Visites realitzades des del setembre de 2020 fins al juny 
de 2021
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Medi ambient i sostenibilitat

Accions i campanyes contra 
el malbaratament alimentari
 
– Accions realitzades en el marc de la capitalitat de l’Alimen-

tació Sostenible: Show cooking a les aules dels mercats de 
Sants i de la Boqueria i exposició itinerant “Per una ali-
mentació sostenible, actuem!”

– Xerrades de productors del Biomarket al Mercat de Sants 
per donar a conèixer els productes ecològics que distri-
bueixen.

– Projecte Espigoladors “Del camp al barri”. Estudi i diag-
nosi sobre les dietes al districte de Sants-Montjuïc per al 
foment d’una dieta saludable i contra el malbaratament 
alimentari. Mercat de Sants.

– Recollida de menjar a les parades del Mercat de Santa 
Caterina.

– Tallers de cuina contra el malbaratament alimentari al 
Mercat de Canyelles.

– Vídeo Un Nadal sostenible, en el marc de la campanya “El 
mercat respon”, amb consells de cuina d’aprofitament i so-
bre productes de proximitat i de temporada, entre d’altres.

Ref: web dels programes educatius “Menjo 
de mercat”: https://www.menjodemercat.cat/

Energia renovable i estalvi energètic

L’Ajuntament de Barcelona aposta pel consum d’energia 
100 % renovable. A la xarxa de mercats, aquesta voluntat es 
materialitza en el contracte amb la comercialitzadora Bar-
celona Energia, encarregada del subministrament elèctric 
dels edificis dels mercats municipals.
Barcelona Energia va proporcionar un assessorament ini-
cial que ha permès ajustar les potències i reduir la facturació 
entre un 1 i un 2 %, cosa que ha comportat un estalvi anual 
d’entre 25.000 i 30.000 euros. La comercialitzadora i els 
Serveis Tècnics de l’IMMB analitzen de forma continua-
da els consums, per tal d’optimitzar les potències i detectar 
anomalies en el funcionament de les instal·lacions. 
També ha significat un estalvi econòmic la reducció dels 
preus de facturació. L’any 2021 es van repercutir 221.078,11 
euros menys respecte a l’any 2020, i l’estalvi mitjà va ser d’un 
-14,18 % per als comerciants. Així mateix, l’IMMB ha impul-
sat un acord entre la FEMM i Barcelona Energia per pro-
moure entre els paradistes el subministrament d’energia per 
part d’aquest operador públic als seus consums individuals. 
En aquests moments, ja s’aplica a vuit mercats municipals i 
s’està estenent a la resta de la xarxa. Els comerciants, a més 
de consumir energia 100 % renovable, han vist reduïda la 
factura elèctrica entre un 10 i un 15 %.

Reformes realitzades als mercats muni-
cipals per contribuir a la sostenibilitat

La millora de l’eficiència energètica és un element clau a l’hora 
de planificar les transformacions integrals, les actualitzacions 
i el manteniment de les instal·lacions de la xarxa de mercats. 

Evolució de la recollida de residus

 2017 2018 2019 2020 2021
Resta 7.447,76 6.953,58 6.996,16 5.779,86 5.710,38

Selectiva 4.976,22 5.044,58 4.727,30 4.005,41 3.996,27

Orgànica 3.915,12 3.857,26 3.589,12 3.014,19 3.027,93

Paper-cartró 1.061,10 1.187,32 1.138,18 991,22 991,22

Total 12.423,98 11.998,16 11.723,46 9.785,27 9.706,65

Any anterior  -3,43 -2,29 -16,53 -0,80

Millores en l’eficiència energètica
– Millora de l’aïllament tèrmic per tal d’afavorir 
 l’estalvi energètic.
– Instal·lació d’enllumenat amb tecnologia LED.
– Instal·lació de sistemes de climatització d’alta eficiència.
– Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques i d’altres 

sistemes d’aprofitament energètic en funció de les possi-
bilitats que ofereix cada projecte de transformació.

Obres de manteniment i de millora
– Renovació dels sistemes de climatització amb tecnologies 

més eficients.
– Impuls per tal d’incorporar plaques solars o fotovoltai-

ques, sempre que la seva instal·lació sigui viable.

Els valors mediambientals s’engloben dins d’un dels 
tres grans eixos del Pla estratègic i són transversals 
al pla d’accions de l’IMMB.

L’evolució de la quantitat de residus mostra una tendència 
progressiva de reducció de les tones recollides i reflecteix 
el treball continuat per a una correcta separació de les di-
ferents fraccions.



Missió, valors i responsabilitat social50 51Resum anual 2021 — Mercats de Barcelona

Informe sobre millores 
energètiques als mercats 
municipals de Barcelona

Millores energètiques a les instal·lacions 
de climatització realitzades als darrers 
cinc anys

Mercat de la Llibertat
2018 – Substitució de components obsolets del sistema de 
climatització.

Mercat de la Barceloneta
2018 - Caixes de ventilació a la sala de màquines per millo-
rar-ne el rendiment.

Mercat de Sant Martí
2018 - Nova línia de cortines d’aire. 
2019 - Incorporació de sis extractors a les testeres.

Mercat de Provençals
2019 - Connexió de les plaques solars amb l’escalfador d’ai-
gua calenta sanitària dels lavabos.

Mercat de la Concepció
2018 - Instal·lació de noves fan coils al sistema de clima-
tització.

Mercat de Sants
2018 - Millora del confort climàtic per estratificació.

Mercat de Lesseps
2020 - Reforma de la instal·lació del sistema de climatitza-
ció. Sistema d’extracció a la zona logística.

Mercats de la Mercè, el Carmel i Santa Caterina
2020 - Redacció del projecte de climatització.
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I l’any 2021 s’han executat aquestes obres a:
– Sants
– Galvany (està previst que les obres finalitzin al 2022)

Així mateix, des del 2016, tots els projectes de re-
modelació de l’IMMB preveuen la implantació de la 
tecnologia LED. Als darrers anys, s’han fet les remo-
delacions següents:

– 2017: Sant Andreu (carpa provisional)
– 2017: Les Tres Torres. Substitució de l’enllumenat general
– 2018: L’Abaceria (carpa provisional)
– 2018: La Vall d’Hebron-Taxonera
– 2018: La Boqueria. Substitució de l’enllumenat general
– 2019: Sant Antoni
– 2019: El Bon Pastor
– 2021: Sant Andreu 

L’any 2019, es va substituir l’enllumenat per LED a les 
sales de vendes de:
– Sant Gervasi
– Ciutat Meridiana
– El Besòs (nova zona de magatzems)

Durant l’any 2020, es van redactar sis projectes exe-
cutius de substitució de l’enllumenat a LED, que es 
van començar a executar a final del 2021:
– El Carmel
– Hostafrancs
– Provençals
– Santa Caterina (fet)
– El Ninot (en estudi) 

Instal·lacions d’estalvi energètic  
o d’energies renovables als mercats  
de Barcelona:

S’han realitzat instal·lacions geotèrmiques (G) o hi-
drotèrmiques (H) als mercats següents (estalvi ener-
gètic al sistema de climatització):
– Sants (2016) (H)
– Sant Antoni (2018) (G)

Instal·lacions d’aprofitament de filtracions d’aigua 
freàtica per a WC a:
– Bellcaire (2013)
– Sant Antoni (2018)

Instal·lacions de plaques solars per al subministra-
ment d’aigua calenta sanitària a:
– La Guineueta (2013)
– Bellcaire (2013)
– Provençals (2013)
– El Ninot (2015)
– El Guinardó (2015)
– La Vall d’Hebron-Taxonera (2018)

Instal·lacions de plaques fotovoltaiques a:
– Sant Martí (2003)
– La Barceloneta (2007)
– El Carmel (2007)
– Bellcaire (2013)
– Provençals (2013)
– El Guinardó (2015)
– El Ninot (2015)
– La Vall d’Hebron-Taxonera (2018)
– Bon Pastor (2019)
– Les Tres Torres (en projecte)
– Sant Gervasi (en projecte)
 
Control energètic (monitorització a través d’un sis-
tema de control de supervisió i adquisició de dades, 
SCADA):
– Sant Antoni (2018)
– El Ninot (2019)

Millores energètiques en les instal·la-
cions d’enllumenat: 24 mercats compten 
amb il·luminació LED 

Des del 2014, s’està implantant la tecnologia LED 
a les sales de vendes dels mercats següents:
– Hostafrancs
– La Concepció
– La Barceloneta
– Fort Pienc
– Sarrià
– Felip II
– La Trinitat
– Les Corts

A mitjà termini, caldran actuacions als mercats que 
van incorporar la tecnologia LED al 2014-2015 per 
actualitzar-la. 

Des del 2016, les actuacions d’implantació de l’enllu-
menat s’han realitzat tant a les zones de vendes com 
als espais de logística i als magatzems dels mercats 
següents:
– El Besòs
– La Marina
– Lesseps
– La Mercè
– L’Estrella
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Objectiu principal del projecte
Facilitar als establiments dels mercats municipals la possibi-
litat d’oferir producte verd, de forma visible i diferenciada, i 
millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitat amb l’oferta de:
– Producte local: originari de Catalunya
– Producte ecològic: amb certificat CCPAE
– Producte directe de pagès: de circuit curt
– Producte directe de llotja: de circuit curt
– Producte de petit/a productor/a: de circuit curt
– Producte d’elaboració pròpia, amb obrador autoritzat.

Objectius específics
– Augmentar la visibilitat del comerç i dels productes que 

tenen aquestes característiques.
– Millorar l’accessibilitat dels productes de comerç verd.
– Oferir serveis d’informació i acompanyament per enfortir 

el negoci dels establiments.
– Valorar i distingir la tasca dels comerciants i de les comer-

ciantes, ajudant-los a augmentar les vendes i a fidelitzar la 
clientela d’aquest tipus de productes.

Comerç Verd

Projecte desenvolupat conjuntament 
entre l’Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona (IMMB), el Comissionat 
d’Economia Social i Solidària i Polí-
tica Alimentària de l’Ajuntament de 
Barcelona i la Federació de Mercats 
Municipals de Barcelona (FEMM).  
Ha estat una de les principals inicia-
tives de Barcelona com a capital de 
l’Alimentació Sostenible 2021.

Comerç Verd defensa que el consum de productes de proximi-
tat contribueix a reduir la petjada de carboni i a lluitar con-
tra l’emergència climàtica, a més de garantir la viabilitat de 
l’agricultura i la ramaderia local i sostenible. El projecte pre-
tén facilitar als establiments dels mercats municipals la possi-
bilitat de diferenciar-se i millorar les vendes oferint productes 
locals, ecològics, de petits productors, de pagès o de llotja.
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Els establiments que s’adhereixen al projecte són distin-
gits com a Comerç Verd o Racó de Comerç Verd.
Durant l’any 2021, primer any de rodatge del projecte, es van 
consensuar els requisits per a l’adhesió amb els comerciants 
dels diferents sectors, amb reunions amb la FEMM i els di-
ferents gremis. Així, qualsevol establiment pot ser classificat 
dins d’una de les dues categories (Comerç Verd o Racó de 
Comerç Verd), d’acord amb el nombre de referències o amb el 
percentatge de producte disponible a la seva parada.

Categories Adhesions Percentatge
Fruita 120 19 %

Peix 158 26 %

Càrnics  291 47 %

Llegums  29 5 %

Queviures 6 1 %

Herboristeria dietètica 11 2 %

Especialitats 4 1 %

Total 619 100 %

Frui
ta 

 19
%

Peix  26%

Càrnics  47%

Llegums  5%

Queviures  1%
Herboristeria dietètica  2%

Especialitats  4%
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Reducció de plàstics  
d’un sol ús #plasticzero

En el marc del Pla estratègic Mercats 
de Barcelona 2015-2025, de l’emergèn-
cia climàtica i de l’estratègia “Residu 
zero”, des de l’IMMB treballem per mi-
nimitzar els residus plàstics als mercats. 

Compromís Barcelona Plàstic Zero
Tal com es posa de manifest en el compromís acordat, el plàs-
tic és un recurs útil i valuós, però associat a greus impactes 
ambientals. L’abús del plàstic en productes d’un sol ús té un 
impacte greu en l’esgotament dels recursos naturals, les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle, els costos de neteja 
i de gestió de la nostra ciutat i afectacions en la salut de les 
persones.
En aquest context, el Compromís Barcelona Plàstic Zero té 
com a objectiu avançar en el desenvolupament d’una estratè-
gia de reducció efectiva del plàstic d’un sol ús a la ciutat, amb 
línies d’actuació concretes per part dels agents participants.

Projectes Plàstic Zero
Protocol per a la reutilització
El primer dels acords del Compromís Barcelona Plàstic Zero 
consisteix en la reducció o l’eliminació dels plàstics d’un sol ús 
i, sobretot, el foment del canvi de la cultura dels objectes d’un 
sol ús que l’acompanya, evitant substituir els plàstics d’un sol 
ús per altres materials també d’un sol ús.
Al novembre del 2021, en el context de la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, es va presentar el Protocol per a la 
reutilització, un factor impulsor clau per al foment de la reu-
tilització i la lluita contra el plàstic d'un sol ús als establiments 
comercials. Aquest acord ha estat impulsat per l'Agència de 
Residus de Catalunya i s’hi han sumat l'Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària; l'Agència Catalana del Consum; la 
Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i 
Gastronomia; la Direcció General de Comerç; l'Agència de 
Salut Pública de Barcelona; l'Àrea Metropolitana de Barce-
lona, i el propi IMMB, que hi ha tingut un paper destacat. 
Aquest protocol vol facilitar la incorporació de pràctiques 
que facin possible la compra a granel o l’envasat del producte 
al punt de venda, amb envasos reutilitzables que aporti la per-
sona consumidora –com ara bosses i carmanyoles. D’aquesta 
manera, els consumidors poden exercir el seu dret de comprar 
sense generar residus, es promou un consum responsable i es 
contribueix a l’assoliment dels objectius marcats a la legisla-
ció vigent i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
les Nacions Unides. Al mateix temps, es volen homogeneïtzar 
criteris per eliminar l’ús d’envasos o de materials innecessaris 
a l’hora de comprar a granel i recuperar els envasos reutilitza-
bles als comerços i als supermercats que operen a Catalunya. 

Cal destacar les adhesions del Gremi de Carnissers i Xarcu-
ters de Barcelona i Província, el Gremi de Peixaters de Cata-
lunya i el Gremi de Carn de Barcelona, que s'han compromès 
a facilitar que els clients reomplin els seus propis envasos amb 
productes a granel.

Reducció de plàstics als mercats municipals 
Durant l’any 2021, ha finalitzat la diagnosi dels residus de 
plàstic d’un sol ús als mercats de Barcelona encetada l’any 
2020, que constava de dues fases diferenciades.

Fase 1 Diagnosi de la situació actual de generació de plàstics 
d’un sol ús als mercats de Barcelona.

Fase 2 Elaboració d’un pla d’actuacions de millora.

A final del 2021, es va resoldre el concurs de contractació de 
l’empresa que exercirà la secretaria tècnica del projecte. Du-
rant els anys 2022 i 2023, portarà a terme el pla d’actuacions 
definides amb la col·laboració dels actors implicats (FEMM, 
associacions de comerciants, etc.). L’empresa adjudicatària ha 
estat Ingeniería Social.

El 18 de novembre del 2019, es va constituir la Taula 
Plàstic Zero per refermar la voluntat i el compromís 
municipal a favor del residu zero, sota el paraigua del 
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, com una de les 
respostes de l’Ajuntament de Barcelona a l’emergència 
climàtica. Durant tot l’any 2021, l’IMMB ha participat 
a la Taula Plàstic Zero, organitzada per l’Ajuntament 
de Barcelona, junt amb altres administracions, com 
l’Agència de Residus de Catalunya, l'Agència de Salut 
Pública de Catalunya, l’Àrea Metropolitana i diferents 
entitats i operadors privats. D’entre els resultats ob-
tinguts enguany, destaquen els següents.
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Cooperació institucional

L’IMMB persisteix en la voluntat, 
sostinguda als darrers anys, de com-
partir i cooperar amb altres institu-
cions nacionals i internacionals, que 
ens demanen que donem a conèixer el 
nostre model de gestió o que es volen 
assessorar en processos de reforma o 
de millora d’altres mercats. Durant 
l’any 2021, aquestes actuacions i visites 
s’han vist limitades per la situació de 
la pandèmia. Tanmateix, en destaquem 
les següents.

Durant l’any 2021, s’ha prestat assessorament sobre 
la viabilitat comercial dels mercats municipals ubicats 
als municipis del Prat de Llobregat, Lloret de Mar i 
Vila-seca. 
En el cas de Lloret de Mar, s’ha donat continuïtat al treball 
realitzat durant l’any 2020, en què es va fer un estudi de caràc-
ter comercial sobre la viabilitat de dur a terme una possible 
reforma del mercat, col·laborant en la redacció de la memòria 
tècnica que acompanyava la presentació dels ajuts de la UE de 
la convocatòria NextGenerationEU. Alhora, s’ha començat a 
treballar en la redacció d’un nou encàrrec de col·laboració, per 
acompanyar aquest municipi en l’execució del procés de remo-
delació, que està previst que comenci l’any 2022. 
Pel que fa al mercat municipal del Prat de Llobregat, s’han 
tingut reunions amb els equips tècnics i amb l’equip de govern 
per establir noves aliances que donin continuïtat al treball 
realitzat l’any 2019, sobre una possible actuació en aquest 
equipament.
I al municipi tarragoní de Vila-seca, aquest assessorament 
s’ha materialitzat en un estudi en què s’estableixen un conjunt 
de propostes de millora física, comercial i de serveis que han 
d’inspirar el projecte de reforma del mercat municipal, que si 
bé prioritàriament és de caràcter comercial, inclou una apro-
ximació pressupostària i un encaix urbanístic en el territori.

Al mes d’abril, l’IMMB va rebre una delegació de la 
ciutat portuguesa de Setúbal, a prop de Lisboa, i van 
fer un recorregut per diferents mercats de la ciutat. 
L’objectiu era poder explicar-los el model de gestió dels mer-
cats de Barcelona, perquè poguessin afrontar un pla de reno-
vació i impuls del Mercado do Livramento d’aquella ciutat.

El 19 d’octubre, es va inaugurar a Barcelona el VII 
Fòrum Global del Pacte de Polítiques Alimentàries 
Urbanes de Milà, en un acte que va comptar amb la partici-
pació d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Vandana Shiva, 
activista i escriptora; Pierre Hurmic, alcalde de Bordeus, i Qu 
Dongyu, director de l’Organització de les Nacions Unides 
per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). 
El Fòrum, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, en 
col·laboració amb el Pla estratègic metropolità de Barcelona, 
en el marc de la capitalitat mundial de l’Alimentació Sostenible, 
tenia com a tema central el nexe entre l’alimentació i l’emergèn-
cia climàtica, i va comptar amb la participació de 500 tècnics i 
responsables polítics de més de 200 ciutats del món. 

Aprofitant aquesta cita, durant la setmana es van fer diverses 
trobades de treball amb la delegació de la ciutat africana de 
Maputo, la capital de Moçambic, encapçalada per Danubio 
Lado, regidor de Desenvolupament Econòmic Local. Es va 
donar continuïtat als acords de col·laboració iniciats l’any 
2013 entre ambdues ciutats en matèria de gestió i modernit-
zació dels seus mercats públics. 

Entre el 16 i el 19 de novembre, Souad Ben Abderra-
him, l’alcaldessa de Tunis, va visitar Barcelona per 
participar en el Congrés Mundial de CGLU. L’alcal-
dessa Colau es va reunir amb la seva homòloga tunisiana per 
ratificar l’interès comú per mantenir la cooperació en temes 
com ara el model de gestió dels mercats municipals, amb la 
col·laboració de l’IMMB. L’alcaldessa de Tunis va visitar el 
Mercat de la Boqueria.

L’IMMB ha participat amb la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) en la recerca Moving Marketplaces, 
finançada en part pel programa Horizon 2020 de la Unió 
Europea. L’objectiu principal de la recerca és estudiar el pa-
per dels marxants en la producció dels mercats com a espai 
públic. La recerca té una durada de dos anys (fins al maig del 
2022) i es duu a terme a quatre països europeus: Espanya, 
Països Baixos, Regne Unit i Suïssa.
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El model de desenvolupament dels 
mercats vetlla per la preservació del 

valor arquitectònic, millorant el confort, 
la logística i la sostenibilitat de les 

instal·lacions, i modernitzant el servei  
i la proposta comercial. 
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22 — La Llibertat  
Districte: Gràcia 
Pl. Llibertat, 27 
Inauguració: 1888 (2009)
Remodelat 
Superfície: 1.728 m2 
Establiments:  
34+1 autoservei 
Serveis: lliurament a 
domicili, pantalles  
informatives, punts de 
recollida/armariets 
 
23 — La Marina  
Districte: Sants-Montjuïc 
Pg. Zona Franca, 178 
Inauguració: 2003
Remodelat
Superfície: 2.037 m2 
Establiments: 22+1  
autoservei, pantalles 
informatives 
 
24 — La Mercè  
Districte: Nou Barris 
Pg. Fabra i Puig, 270 
Inauguració: 1961 (1999)
No remodelat
Superfície: 1.769 m2 
Establiments: 57 
Serveis: punt d’informa-
ció, lliurament a domicili  
mercatdelamerce.cat 
 
25 — Montserrat  
Districte: Nou Barris 
Via Favència, 247 
Inauguració: 1960 (1997)
En projecte de remodelació 
Superfície: 2.376 m2 
Establiments: 42 
Serveis: lliurament a 
domicili 
mercatmontserrat.com 
 
26 — El Ninot  
Districte: Eixample 
C. Mallorca, 133 
Inauguració: 1933 (2015)
Remodelat 
Superfície: 5.584 m2 
Establiments:  
50+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili,  
venda online (Ulabox), 
wifi, Punt Verd, pantalles 
informatives, punts de 
recollida/armariets 
mercatdelninot.com 
 
27 — Núria  
Districte: Nou Barris 
Av. Rasos de Peguera, 186 
Inauguració: 1966 (2019)
No remodelat
Superfície: 546 m2 
Establiments: 1 autoservei
 

28 — El Poblenou  
Districte: Sant Martí 
Pl. Unió, 25 
Inauguració: 1889 (2005)
Remodelat 
Superfície: 1.696 m2 
Establiments: 24+1 auto-
servei 
Serveis: lliurament a 
domicili  
mercatpoblenou.com

29 — Provençals  
Districte: Sant Martí 
C. Menorca, 19 
Inauguració: 1974 (2013)
Remodelat
Superfície: 2.179 m2 
Establiments:  
32+1 autoservei  
Serveis: aparcament,  
punt d’informació,  
venda online (Manzaning), 
pantalles informatives, 
punts de recollida/ 
armariets 
mercatprovençals.com

30 — La Sagrada Família  
Districte: Eixample 
C. Padilla, 225 
Inauguració: 1993
Remodelat 
Superfície: 4.341 m2 
Establiments: 39  
Serveis: aparcament, wifi, 
lliurament a domicili,  
comandes per telèfon, punt 
d’informació, consigna,  
parc infantil a l’inte-
rior, punts de recollida/ 
armariets  
mercatsagradafamilia.com 
 
31 — Sant Andreu  
Districte: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 16 
Inauguració: 1914 (2020)
En procés de remodelació 
Superfície: 1.868 m2 
Establiments: 21 
 
32 — Sant Antoni  
Districte: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Inauguració: 1882 (2018)
Remodelat 
Superfície: 5.410 m2 
Establiments:  
58+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili, 
punt d’informació, punts  
de recollida/armariets  
mercatdesantantoni.com

33 — Sant Gervasi  
Districte:  
Sarrià-Sant Gervasi 
Pl. Joaquim Folguera, 6 
Inauguració: 1968 (2013)
Remodelat 

Superfície: 652 m2 
Establiments: 
18+1 autoservei  
Serveis: lliurament a do-
micili, venda (Manzaning) 
mercatdesantgervasi.com

34 — Sant Martí  
Districte: Sant Martí 
C. Puigcerdà, 206 
Inauguració: 1966 (2003)
Remodelat
Superfície: 1.166 m2 
Establiments:  
17+1 autoservei

35 — Santa Caterina  
Districte: Ciutat Vella 
Av. Francesc Cambó, 16 
Inauguració: 1848 (2005)
Remodelat 
Superfície: 3.781 m2 
Establiments:  
59+1 autoservei 
Serveis: aparcament, co-
manda electrònica, servei 
a domicili, consigna 
mercatsantacaterina.com

36 — Sants  
Districte: Sants-Montjuïc 
Sant Jordi, 6 
Inauguració: 1913 (2014)
Remodelat
Superfície: 1.740 m2 
Establiments: 
36+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
servei a domicili,  
aula de cuina,  
pantalles informatives, 
punts de recollida/ 
armariets 
santsmercat.com 
 
37 — Sarrià 
Districte: 
Sarrià-Sant Gervasi
Pg. Reina Elisenda, 8
Inauguració: 1911 (2007)
Remodelat
Superfície: 1.170 m2

Establiments:  
19+1 autoservei
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili,  
venda online, wifi 
mercatsarria.com 

38 — Les Tres Torres 
Districte:  
Sarrià-Sant Gervasi
C. Vergós, 2
Inauguració: 1958 (1998)
No remodelat
Superfície: 507 m2

Establiments: 12 
Serveis: aparcament, wifi, 
venda online (Manzaning) 
 

39 — La Trinitat 
Districte: Nou Barris
C. Pedrosa, 21
Inauguració: 1977
Remodelat
Superfície: 931 m2

Establiments: 
13+1 autoservei 
Serveis: aparcament, wifi 
 
40 — La Vall d’Hebron - 
Taxonera 
Districte: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguració: 1969 (2019)
Remodelat
Superfície: 1.040 m2

Establiments:  
19+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili

41 — Els Encants  
de Sant Antoni
Districte: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelat
Superfície: 3.664 m2 
Establiments: 102

42 — El Dominical del 
Llibre
Districte: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelat
Superfície: 1.059 m2 
Establiments: 77 
dominicaldesantantoni.com

43 — Les Floristes 
de les Rambles 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91
No remodelat
Superfície: 147 m2  
Establiments: 12

*Per a tots els mercats, 
s’indica la superfície de 
la planta comercial. Per 
al cas de L’Abaceria, les 
dades corresponen a la 
seva ubicació provisio-
nal. Per als casos dels 
Encants de Sant Antoni, el 
Dominical del Llibre i les 
Floristes de les Rambles, 
s’indica la superfície co-
mercial de les parades ac-
tives. En el cas de Núria, 
s’indica la superfície de 
l’autoservei, a diferència 
de tots els altres casos, 
perquè aquest mercat no té 
establiments. 

**Establiment: espai físic 
d’atenció directa d’un 
únic titular mitjançant un 
taulell.

43 mercats
40 edificis

01 — L’Abaceria
Districte: Gràcia 
Pg. de Sant Joan, 168
Inauguració: 1892 (2020) 
En procés de remodelació 
Superfície:* 1.361 m2

Establiments:** 42
Serveis: lliurament a 
domicili, venda online 
(Manzaning), pantalles 
informatives  
mercatabaceria.cat
 
02 — La Barceloneta  
Districte: Ciutat Vella 
Pl. Poeta Boscà, 1
Inauguració: 1887 (2007) 
Remodelat
Superfície: 1.486 m2

Establiments:  
21+1 autoservei
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili, 
venda online (Manzaning)  
mercatdelabarceloneta.com

03 — El Besòs 
Districte: Sant Martí 
C. Jaume Huguet, 38 
Inauguració: 1968 (1999)
En procés de millora
Superfície: 1.848 m2 
Establiments: 31

04 — El Bon Pastor 
Districte: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 154 
Inauguració: 1961 (2019) 
Remodelat 
Superfície: 726 m2 
Classificació  
energètica: A 
Establiments:  
10+1 autoservei 
Serveis: aparcament 
 
05 — La Boqueria 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91 
Inauguració: 1914 (2002)
Remodelat
Superfície: 7.138 m2  
Establiments: 202
Serveis: punt d’infor-
mació, Aula Boqueria, 
aparcament, venda online 
(Manzaning), publicacions,
punts de recollida/ 
armariets 
boqueria.barcelona

06 — Canyelles 
Districte: Nou Barris 
C. Antonio Machado, 10 
Inauguració: 1887 (1999)
No remodelat 
Superfície: 1.875 m2 
Establiments:  
22+1 autoservei 
Serveis: aparcament  
mercatcanyelles.com

07 — El Carmel 
Districte: Horta-Guinardó 
C. Llobregós, 149 
Inauguració: 1969 (1999)
No remodelat
Superfície: 2.670 m2 
Establiments: 48 
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
 
08 — Ciutat Meridiana 
Districte: Nou Barris 
C. Costabona, 4 
Inauguració: 1968 (2001) 
Remodelat
Superfície: 630 m2 
Establiments: 
7+1 autoservei 
 
09 — El Clot 
Districte: Sant Martí 
Pl. Mercat, 26 
Inauguració: 1889 (1995)
Remodelat 
Superfície: 1.284 m2 
Establiments: 
28+1 autoservei  
Serveis: aparcament,  
venda online, lliurament  
a domicili, pantalles 
informatives 
mercatdelclot.net 
 
10 — La Concepció 
Districte: Eixample 
C. Aragó, 313 
Inauguració: 1888 (2009) 
Remodelat 
Superfície: 2.910 m2 
Establiments:  
48+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
carretons, lliurament 
a domicili, venda online, 
pantalles informatives,
punts de recollida/ 
armariets 
laconcepcio.cat

11 — Els Encants 
Fira de Bellcaire  
Districte: Eixample 
C. Castillejos, 158 
Inauguració: 1928 (2013)
Remodelat 
Superfície: 15.000 m2 
Establiments: 292 
Serveis: aparcament,  
punt d’informació 
encantsbarcelona.com 
 
12 — L’Estrella  
Districte: Gràcia 
C. Pi i Margall, 73 
Inauguració: 1957 (2007)
No remodelat
Superfície: 1.651 m2 
Establiments: 50 
Serveis: lliurament a 
domicili, pantalles  
informatives 
mercatlestrella.com 
 
13 — Felip II  
Districte: Sant Andreu 
C. Felip II, 118 
Inauguració: 1966 (2002)
Remodelat 
Superfície: 1.822 m2 
Establiments:  
38+1 autoservei 
Serveis: lliurament a 
domicili 
 
14 — Fort Pienc  
Districte: Eixample 
Pl. Fort Pienc, 3 
Inauguració: 2004
Remodelat 
Superfície: 1.532 m2 
Establiments:  
14+1 autoservei 
mercatfortpienc.cat

15 — Galvany  
Districte: Sarrià-Sant 
Gervasi 
C. Santaló, 65 
Inauguració: 1926 (1999)
En projecte  
de remodelació 
Superfície: 2.201 m2 
Establiments: 73  
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili, 
venda online (Manzaning)  
 
16 — El Guinardó  
Districte:  
Horta-Guinardó 
C. Teodor Llorente, 10 
Inauguració: 1954 (2014)
Remodelat
Superfície: 1.309 m2 
Establiments:  
13+1 autoservei
Serveis: pantalles 
informatives, punts de 
recollida/armariets 
 

17 — La Guineueta  
Districte: Nou Barris 
Pg. Valldaura, 186 
Inauguració: 1965 (2013)
Remodelat
Superfície: 2.945 m2 
Establiments:  
22+1 autoservei 
Serveis: comandes per 
telèfon, aula de cuina, 
pantalles informatives 
mercatguineueta.com 
 
18 — Horta  
Districte: Horta-Guinardó 
C. Tajo, 75 
Inauguració: 1951 (1998)
En projecte de remodelació 
Superfície: 1.560 m2 
Establiments: 50  
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercathorta.com 
 
19 — Hostafrancs  
Districte: Sants-Montjuïc 
C. Creu Coberta, 93 
Inauguració: 1888 (2003)
Remodelat
Superfície: 3.040 m2 
Establiments:  
48+1 autoservei
Serveis: pantalles 
informatives 
 
20 — Les Corts  
Districte: Les Corts 
Travessera  
de les Corts, 215 
Inauguració: 1961 (2008)
Remodelat
Superfície: 664 m2 
Establiments: 
35+1 autoservei  
Serveis: aparcament, wifi, 
lliurament a domicili, 
pantalles informatives 
mercatdelescorts.cat

21 — Lesseps  
Districte: Gràcia 
C. Verdi, 200 
Inauguració: 1972 (1999)
Remodelat
Superfície: 1.152 m2 
Establiments:  
27+1 autoservei  
Serveis: lliurament a 
domicili, venda online 
(Manzaning), pantalles 
informatives, punts de 
recollida/armariets 
mercatdelesseps.cat
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Model de modernització

La transformació dels mercats té 
com a objectiu principal adaptar-
los constantment als nous hàbits de 
consum i a les noves tendències de 
distribució. La remodelació física 
es complementa amb l’execució de 
nous projectes de digitalització del 
servei, la gestió i la comunicació, a fi 
d’acompanyar els comerciants en la 
millora de la seva competitivitat.

L’IMMB planifica les seves actua-
cions d’acord amb el model de desen-
volupament dels mercats, basat en la 
col·laboració publicoprivada. A l’hora 
de prioritzar les intervencions que 
cal dur a terme, se segueixen criteris 
d’oportunitat, necessitat, millora de 
la competitivitat i alineació amb les 
polítiques públiques. 

El model de desenvolupament dels mercats es basa en 
la col·laboració publicoprivada, amb els aspectes se-
güents com a protagonistes:

– Creació de nous serveis i ampliació dels horaris, adaptats 
als nous hàbits de compra, distribució i consum

– Restauració del valor arquitectònic dels edificis
– Modernització de les instal·lacions i millora del seu atractiu
– Promoció omnicanal dels mercats a través d’eines de fide-

lització i campanyes de màrqueting
– Reorganització del mix comercial i introducció de nous 

operadors modernitzant l’oferta complementària
– Recollida selectiva i compromís mediambiental
– Logística soterrada i amb molls de descàrrega interns
– Aparcaments i centres de microdistribució urbana (CMU)

Els processos s’engeguen sempre comptant amb la voluntat 
de les parts i la disponibilitat pressupostària. Les inver-
sions en rehabilitació i millora dels mercats són finançades 
majoritàriament per l’Ajuntament de Barcelona. També hi 
contribueixen els operadors dels mercats i l’IMMB amb 
recursos propis.

L’IMMB inverteix en la transformació integral dels equipa-
ments, en grans millores i en el seu manteniment i renovació 
constants en el marc del pla general d’obres.

Durant l’any 2021, s’ha continuat executant el pla previst. 
S’hi han destinat 7.949.474 euros, distribuïts en onze pro-
cessos de transformació o de gran millora, però també s’han 
fet obres de millora i de manteniment. 

El pla de digitalització en curs es desenvolupa en paral·lel a 
les millores en infraestructures i forma part del pla d’inver-
sions de l’IMMB. 

Algunes intervencions s’han vist afectades temporalment 
per les diferents onades de la COVID-19, però aquest fet no 
ha afectat significativament el desenvolupament global dels 
projectes.



Infraestructures, recursos i digitalització68 69Resum anual 2021 — Mercats de Barcelona

Transformacions integrals

A final del 2021, estaven en procés 
d’execució quatre processos aprovats 
de transformació integral, als 
mercats de Sant Andreu, l’Abaceria, 
Montserrat i Horta, i en estudi la 
intervenció al Mercat de l’Estrella,  
per un import de 4,6 milions d’euros.

Mercat d’Horta
La transformació del Mercat d’Horta requerirà la construc-
ció prèvia d’un mercat provisional, que es mantindrà en fun-
cionament tot el temps que durin les actuacions. Durant l'any 
2021, s'ha redactat el projecte bàsic del mercat provisional i a 
final d’any se n'estava elaborant el projecte executiu.
L’emplaçament del mercat provisional d’Horta és una opor-
tunitat per potenciar l’encreuament entre dues artèries de 
desenvolupament urbà de tres barris: Horta, el Carmel i la 
Clota. El projecte del mercat provisional, signat pels equips 
d’arquitectura Ravetllat Arquitectura SLP i Carles Enrich 
Studio SLP, proposa una estratègia d’optimització de la 
inversió i dels recursos esmerçats en dos temps. Es plante-
ja aprofitar la nova coberta del mercat provisional amb la 
voluntat que esdevingui permanent i es converteixi en un 
element urbà de suport a les activitats veïnals, refugi climà-
tic i proveïdor d’energia renovable pel barri. Una estructura 
que inicialment genera un espai de suport a les instal·lacions 
necessàries del mercat provisional, però que també és capaç 
d’aixoplugar noves activitats, concebuda per a no ser des-
muntada i romandre al lloc. 
Pel que fa al nou Mercat d’Horta, durant l’any 2021 s’ha im-
pulsat el concurs d’arquitectura que permetrà seleccionar 
l’equip redactor del projecte del nou edifici. La remodelació 
del mercat tindrà una superfície sobre rasant d’uns 3.900 m2, 
distribuïts en dues plantes. A la planta baixa, hi haurà la sala 
de vendes i, a la primera, el supermercat, les oficines i les sa-
les tècniques. La superfície sota rasant es preveu que tingui 
4.100 m2, distribuïts en dos soterranis destinats a aparca-
ment, magatzem i zones logístiques. 

Mercat de Sant Andreu
L’any 2021, ha culminat el procés de construcció de l’edifici 
del mercat. Tal com estava previst al projecte executiu, el 
nou equipament consta d’un edifici principal, situat a la pla-
ça del Mercadal, de 2.458 m2, destinat al mercat alimentari, 
i un edifici annex de 650 m2, concebut com a passatge cobert 
entre la plaça del Mercadal i el carrer de Rubén Darío, desti-
nat a local de vendes, amb parades no alimentàries.
A final del 2021, estava en licitació el concurs per a la cons-
trucció de les parades privatives. Les obres han de començar 
al febrer del 2022 i duraran quatre mesos.
El nou mercat millorarà la integració amb la plaça, gràcies 
a una estructura transparent de vidre per als murs perime-
trals del mercat que facilitarà la connexió entre l’interior i 
l’exterior, i la visibilitat de l’activitat comercial des de fora. 

Mercat de l'Abaceria
L’edifici històric està en un procés de reforma integral, 
que en conservarà l’estructura, protegida pel Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic municipal. Després d’un procés 
llarg de feina, finalment enguany s’ha aprovat definitiva-
ment el projecte bàsic del nou mercat. El projecte executiu 
està en fase de redacció. El nou equipament comptarà amb  
14.350 m2 de superfície construïda total, distribuïda en tres 
soterranis, la planta baixa i dues plantes sobre la rasant.  
La planta baixa acollirà la sala de venda, amb 51 establi-
ments en total, 41 d’alimentaris i 10 d’especials. A la primera 
planta, amb un altell de dos nivells que tindrà un accés inde-
pendent pel carrer de Torrijos, s’hi ubicaran les oficines, les 
sales tècniques i una sala polivalent. 
Els soterranis seran destinats a supermercat, magatzems, 
cambres frigorífiques, aparcaments i espai per a usos logís-
tics d’entitats de Gràcia. El projecte aprovat finalment ha 
guanyat 1.490 m2 d’espai públic respecte a l’edifici anterior. 

Mercat de Montserrat
L’any 2021, s’ha aprovat el projecte executiu del nou Mercat 
de Montserrat. En aquest cas, no caldrà habilitar un mercat 
provisional perquè el nou mercat s’ubicarà en un edifici de 
nova construcció al solar actual del carrer d’Aiguablava, al 
costat de la Via Favència.
Es preveu un mercat de nova planta amb una superfície cons-
truïda de 10.045 m2, distribuïts en dues plantes soterrani amb 
la logística del mercat i un aparcament per als clients, la plan-
ta baixa amb els establiments comercials i un altell.
A final d’any, s’estava a punt de licitar el concurs per a la 
construcció del mercat. El procés es completarà amb la ur-
banització dels entorns, que executarà l’operador municipal 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. La previsió és 
començar les obres al segon trimestre de 2022.

Mercat de l’Estrella
S’ha evidenciat la necessitat de traslladar provisionalment el 
Mercat de l’Estrella per donar continuïtat a la seva activitat, 
mentre s’hi fan actuacions de millora. L’emplaçament escollit 
per a la construcció temporal és el parc del Baix Guinardó. 
A final d’any, estava en licitació la redacció del projecte bà-
sic de l’equipament provisional i l'estudi geotècnic. El plan-
tejament previ és respectar al màxim l’entorn existent, tant 
des del punt de vista arquitectònic com pel que fa a la circu-
lació de persones, i assolir-hi la màxima integració possible, 
sense perdre de vista que ha d’oferir en tot moment el servei 
per al qual ha estat concebut i evitar minvar la qualitat am-
biental del lloc. L’equipament provisional s’ha d’emplaçar de 
manera que respecti la làmina d’aigua, els passos i els espais 
perimetrals existents al parc, com també els espais adja-
cents i d’accés als edificis més propers.
Paral·lelament, es fa un seguiment acurat de la situació del 
mercat, amb visites setmanals d’inspecció de l'estat dels di-
ferents elements estructurals (forjats, coberta, pilars, etc.)  
i s’hi adopten les mesures adients, mentre es continua avan-
çant en la diagnosi. 
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Grans millores

S’estan executant sis processos de 
grans millores als mercats del Besòs, 
Galvany, la Sagrada Família, el Clot, 
el Carmel i la Mercè.

Mercat del Besòs
S'està habilitant un nou accés per als clients del mercat, se-
parat del moll de logística, des del carrer de Perpinyà amb 
Cristóbal de Moura, atès que aquest accés és el de màxi-
ma afluència actualment. Simultàniament, se n’està remo-
delant la logística, separant el recorregut de la brossa de 
l’alimentari, i s’estan construint nous lavabos i remodelant 
l’accés des de Jaume Huguet. Aprofitant aquestes actuaci-
ons, es renovarà la impermeabilització de tota la coberta.  
Està previst que les obres finalitzin al mes d'agost del 2022.

Mercat de Galvany
S’hi està construint un nou centre de transformació provi-
sional, mentre es defineix l’emplaçament del definitiu, inte-
grat en el mercat, i s'està renovant també la infraestructura 
elèctrica de tot el mercat, atesa la necessitat de millorar la 
instal·lació elèctrica de baixa tensió i d’incrementar la po-
tència elèctrica per al mercat i per als comerciants. 
Aquestes actuacions comporten l’execució de treballs ex-
terns al mercat, que es gestionen amb acords comercials 
amb Endesa Distribución, que preveuen l’execució del nou 
centre de transformació. Un cop finalitzades les tasques 
per part d’Endesa, es reprendrà la instal·lació elèctrica.  
Està previst que les tasques finalitzin a mitjan 2022.

Mercat de la Sagrada Família
Amb l’objectiu de millorar l’atractiu comercial del mercat, 
està en procés la reordenació comercial de la sala de vendes 
i la seva adaptació, d’acord amb els requisits de remodela-
ció del Centre Cívic Sagrada Família i del conjunt d’equi-
paments d’aquesta illa. A final del 2021, s'estava executant 
la primera fase del projecte, consistent a alliberar espai a la 
zona de la façana del carrer de Provença, cantonada amb 
Padilla, per tal d’incorporar-hi, en el futur, un autoservei, 
i construir-hi els lavabos públics i les oficines. Està previst 
que el conjunt de l’actuació s’allargui fins a final del 2023.

Mercat del Clot
Estan en curs les obres de millora i reparació de les façanes que 
està previst que finalitzin a principi del 2022.
Així mateix, s’impulsa una intervenció que comportarà dife-
rents actuacions de millora i actualització de les instal·lacions 
del mercat, entre les quals destaquen les següents:
– Reforma de les zones logístiques, de l’aparcament i de la ges-

tió dels residus 
– Mesures de protecció contraincendis a les plantes d'aparca-

ment i als magatzems
– Reforma de la planta de venda (en estudi)
Les dues primeres obres es preveuen licitar a principi del 2022.

Mercat del Carmel
S’està fent la reforma interior del mercat, que inclou la zona 
logística, un nou espai per a la brossa, nous lavabos públics i 
els accessos al mercat, per tal de millorar-ne l’accessibilitat. A 
final del 2021, la intervenció estava en tràmit de presentar-se 
a la Comissió d'Obres per poder iniciar-la al febrer del 2022.

Mercat de la Mercè
S’ha impulsat l’estudi de la reforma de la planta de venda i 
s’està preparant la documentació poder redactar-ne el pro-
jecte al 2022.
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Pla general d'obres, 
millores i manteniment

La inversió al 2021 ha estat 
de 4.407.700 €.

A continuació, en detallem les 
principals actuacions executades l’any 
2021, per tipologia d’intervenció:

Climatització
Sistemes nous o adequació de la instal·lació als mercats de 
Santa Caterina, la Mercè i el Carmel.

Plaques fotovoltaiques
Projectes de plaques fotovoltaiques als mercats de les Tres 
Torres i de Sant Gervasi, en fase de redacció.
S’ha impulsat un estudi general de tots els mercats per ana-
litzar el potencial de la implantació o la millora de les instal-
lacions fotovoltaiques.

Millora i modernització dels elevadors
Durant l’any 2021, se n’ha completat la primera fase als mer-
cats de la Concepció, Santa Caterina, la Llibertat, Canye-
lles, el Clot, Provençals i Sant Martí. A final d’any, s’estava 
tancant la proposta d’intervenció d’una segona fase, que es 
preveu dur a terme als mercats de la Mercè, Sant Gervasi, la 
Sagrada Família, Lesseps i Hostafrancs. Està previst que les 
tasques comencin al maig del 2022.

Millora a les cobertes i a les façanes
– Mercat de la Concepció: Les obres en execució està pre-

vist que finalitzin el segon trimestre de 2022. 
– Mercat de Santa Caterina: S'hi estan fent obres de millora 

i de restauració de la fusteria de les façanes, amb la incor-
poració d’elements antiocells. I s’han adjudicat les obres de 
restauració parcial de la coberta, on caldrà fer diferents 
tasques de manteniment i la reconstrucció posterior. Així 
mateix, està previst actuar als pilars i als baixants pluvials 
de la façana principal, per millorar-ne el drenatge. 

Clavegueram
Està en procés de renovació la xarxa de sanejament de la 
planta de vendes del Mercat de la Boqueria, com a fase prè-
via a la renovació dels paviments. Està previst iniciar les 
obres el primer trimestre de 2022.

Renovació d’infraestructures
En execució les millores als magatzems i als lavabos del 
Mercat d’Hostafrancs, que es traslladaran del soterrani a 
la planta de vendes.

Manteniment
Les incidències en infraestructures o connectivitat als mer-
cats es gestionen a través d’una nova eina (pla de digitalitza-
ció) que permet resoldre-les de manera àgil perquè es comu-
niquen directament als tècnics responsables de la intervenció.
Intervencions registrades l'any 2021:
– Obertes: 2.107
– Resoltes: 1.622
– En procés: 485 El 23,5 % de tota la inversió en infraestructures es destina 

a millores i al manteniment de la xarxa de mercats (mitjana 
sobre el total d’inversió cada quatre anys).
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Pla de digitalització

Les tecnologies de la informació s’in-
corporen al model de transformació 
de la xarxa de mercats. La modernit-
zació de l’espai ha d’anar acompanya-
da d’una modernització organitzativa 
i del servei. Els projectes definits al 
pla de digitalització es van començar 
a implantar l’any 2020 i tenen previst 
un calendari d’execució fins al 2023.

Control d’aforaments 
Projecte executat a la fase 1
L’any 2020, es van instal·lar sensors comptapersones i panta-
lles indicatives de l’aforament a tots els accessos dels mercats. 
El 2021, disposem per primera vegada de dades de les visites 
durant tot el període amb el nou sistema. 
Disposar de dades dels accessos als mercats municipals és 
essencial per quantificar-ne l’ impacte als barris i la distri-
bució horària de les visites. 

Gestió d’incidències
Projecte executat a la fase 1
Eina que recull les incidències associades al funcionament 
habitual dels mercats. L’any 2021, s’han desenvolupat evolu-
tius i s’han incorporat noves tipologies per a la millora dels 
fluxos de treball. 
Permet resoldre àgilment les incidències, ja que els avisos 
s’adrecen directament als responsables del manteniment.

Marketplace
Projecte adjudicat
Implantació d’un canal de venda online comú a tota la xarxa 
de mercats. 
La venda online contribuirà a flexibilitzar el procés de com-
pra per part de la clientela i permetrà obtenir-ne dades es-
sencials per millorar el servei.

Punts de recollida (armariets)
Projecte en progrés 
Instal·lació d’armariets per a producte sec i refrigerat.  
A final d’any, ja s’havien fet deu instal·lacions de punts de 
recollida i s’estaven realitzant les sessions de formació als 
comerciants.
Servei complementari a la venda online, que permet recollir 
la compra a qualsevol hora del dia. 

Xarxa de telecomunicacions
Projecte en progrés 
Dotació de connectivitat als diferents dispositius de segui-
ment i control dels mercats que formen part del pla de di-
gitalització. La implantació començarà a principi del 2022. 
És una eina imprescindible per a la connectivitat del conjunt 
de projectes del pla de digitalització.

Renovació del programari de back-office
Projecte en progrés 
– Nou sistema de facturació que permet el lliurament i la 

descàrrega online dels rebuts als comerciants. Executat. 
Va entrar en funcionament el mes d’abril. El rebut passa a 
ser mensual. Incorpora un nou servei online en el que mit-
jançant una aplicació web, es poden visualitzar i descarre-
gar els rebuts, el pagament del rebut i la consulta telemàtica 
per part dels comerciants.

– Nou programari de gestió d’expedients. En progrés.
– Nou model de compra de subministrament energètic que 

facilitarà la integració de diferents consums, amb funciona-
litats de simulació per estimar la despesa i poder estalviar.

Xarxa de pantalles i eina de gestió de continguts
Projecte en progrés
Instal·lació als mercats de pantalles i microordinadors amb un 
programari de control remot per poder difondre continguts 
comuns a tota la xarxa. A final del 2021, s’havien instal·lat 28 
pantalles a 14 mercats. Està previst instal·lar 100 pantalles al 
conjunt de la xarxa. 
Canal per a la difusió d’informació de servei i de promoció 
dels mercats municipals.

Repositori d’imatges
Projecte en fase d’anàlisi 
Programari específic per a la gestió del fons d’imatges de 
l’IMMB, que permetrà que siguin documentades i classi-
ficades.

Nova web: mercats.barcelona
Projecte en progrés 
Nova pàgina web que unificarà, sota un mateix domini de 
ciutat, els tres vessants dels mercats: la gestió municipal, els 
mercats com a àgora i com a agents educadors. Durant l’any 
2021, se n’han desenvolupat el disseny i l’arquitectura web.

Sistema d’e-mailer
Projecte en fase d’anàlisi
Programació i enviament de comunicació personalitzada 
per donar a conèixer activitats, informació de servei, etc., 
als usuaris dels mercats.
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La difusió del servei i dels valors dels 
mercats de Barcelona és un element 

clau en la tasca de l’IMMB. Tot i 
haver d’estar amatents a l’evolució de 

la pandèmia de la COVID-19, l’any 
2021 ha suposat la tornada a una 

certa normalitat, amb la recuperació 
de les propostes gastronòmiques 

i de les activitats lúdiques que 
contribueixen a cohesionar els barris  

i a dinamitzar els mercats.

05. 
Comunicació i activitats
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Les campanyes i activitats s’han redefinit i 
adaptat als protocols de seguretat sanitària.

Malgrat les limitacions, durant el 2021 els mercats han anat recuperant 
progressivament la seva funció dinamitzadora: les aules gastronòmiques s’han 

tornar a omplir d’activitats i també s’han recuperat festes i tradicions com
Nadal, que han aplegat novament les famílies per celebrar-les.

En aquest procés de reactivació de l’activitat, les xarxes socials han estat un 
canal estratègic d’escolta i conversa per tal de mantenir el contacte amb la 

ciutadania. Els continguts d’informació de servei n’han estat els protagonistes, 
juntament amb la promoció de les activitats.

Pel que fa al contingut audiovisual, l’IMMB ha produït 80 vídeos per a 
YouTube i per a les xarxes socials dels mercats. Alguns d’aquests vídeos s’han 
emès també per les pantalles d’informació. Han inclòs reportatges, campanyes 

gràfiques, emissions en streaming (en directe), vídeos corporatius 
o declaracions de personatges vinculats als mercats.

Concretament, cal destacar les campanyes “Els mercats et cuiden” i “El mercat 
respon”, les informacions de la fira Mercat de Mercats, la història de la Pebrot 

d’Or Margarida i el vídeo d’arquitectura sobre el Mercat del Bon Pastor.  
A mitjan any, els vídeos es van començar a subtitular per poder-los emetre per 

les pantalles dels mercats i que fossin més inclusius.
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Identitat corporativa
En el marc del procés de modernització física i digital dels 
mercats, l’IMMB està implementant una nova imatge cor-
porativa, exemplificada pel nou avatar de l’Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelona per als canals digitals.
En aquest sentit, a partir de l’inventari de senyalització 
elaborat l’any anterior, el 2021 es va desplegar un projecte 
d’identitat gràfica per a la senyalització dels mercats, que 
ordenarà i donarà coherència corporativa a tota la xarxa.

Protagonisme de l’Any de l’Alimentació Sostenible
Durant l’any 2021, Barcelona ha estat designada la capi-
tal mundial de l’Alimentació Sostenible i ha acollit el VII 
Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de 
Milà. Es tracta del primer acord internacional de ciutats en 
matèria d’alimentació que posa en relleu el paper estratègic 
de les ciutats en el desenvolupament de sistemes alimentaris 
sostenibles. Entre gener i desembre, la ciutat i els mercats 
van acollir més de 90 projectes i polítiques de foment de 
l’alimentació sostenible, com l’exposició itinerant al voltant 
dels mercats municipals “Per una alimentació sostenible. 
Actuem!”, l’exposició “Alimentar Barcelona. Ciutat, proveï-
ment i salut” al MUHBA i diferents jornades i tallers. A més, 
entre el 14 i 24 d’octubre, va tenir lloc la Setmana Ciutadana 
de l’Alimentació Sostenible, en què es va reflexionar sobre 
la relació entre els hàbits alimentaris i altres aspectes trans-
versals com la crisi climàtica, el desenvolupament econòmic 
local, la cultura, la política, els drets socials i la salut.

Presentació del projecte Comerç Verd
L’11 de juny del 2021, es va donar a conèixer el projecte Co-
merç Verd als mercats, un programa que té com a objectius 
prioritzar els productes ecològics i de proximitat, i poten-
ciar el consum d’aliments locals i sostenibles.
Durant el mes de novembre, es va desplegar una campanya 
de comunicació a tota la ciutat, amb suport exterior, de ràdio, 
publicitat a la premsa i als canals digitals i continguts redac-
cionals.

Mobile Lunch
Un any més, els mercats han estat escenari de la presenta-
ció del Mobile World Congress (MWC). El dia 27 de juny, 
el mercat de la Boqueria va acollir el Mobile Lunch, l’acte 
d’arrencada del MWC 2021, organitzat per la Mobile World 
Capital Barcelona, que va comptar amb la participació d’uns 
150 representants de l’ecosistema digital i emprenedor.

Mercats de Mercats
Nova identitat gràfica i cobertura especial de la fira Mer-
cat de Mercats, tant en la fase prèvia com in situ durant 
els tres dies de l’esdeveniment, a través dels canals digitals 
de l’IMMB. Per dinamitzar la fira, es va organitzar una 
trobada d’influencers a l’hort urbà del Mercat de la Vall 
d’Hebron-Taxonera, on es van presentar totes les novetats 
de l’any.

“Els mercats et cuiden”
Després del confinament de l’any 2020 i del servei que els 
mercats van prestar a la ciutadania, vam voler posar en 
valor totes les accions de responsabilitat social, cultural i 
educativa que es promovien des dels mercats en col·labo-
ració amb entitats del barri. Amb aquesta finalitat, es van 
realitzar uns reportatges per al blog Som de mercat!, acom-
panyats d’una peça audiovisual. Tant els reportatges com 
els vídeos van tenir la màxima difusió a través dels nostres 
canals i de les nostres xarxes socials.

Presentació del servei de punts de recollida (armariets)
A finals de desembre, es va comunicar el llançament d’una 
prova pilot a sis mercats (el Ninot, Sants, la Llibertat, la 
Concepció, Lesseps i Provençals).

Campanya de Nadal
El període nadalenc és un moment fonamental en l’activitat 
comercial i, en general, en la vida dels mercats. Per Nadal, 
els mercats es van guarnir com sempre amb una decoració 
especial i van il·luminar les seves façanes, coincidint amb 
l’encesa de l’enllumenat de la ciutat. Tant les activitats or-
ganitzades des de l’IMMB com les impulsades per les as-
sociacions de comerciants dels mercats es van comunicar a 
través dels canals digitals i de cartelleria als equipaments.
Des de les xarxes de l’IMMB, es va difondre la tercera edi-
ció de la campanya “El mercat respon”, amb la nutricionista 
Júlia Farrés, la cuinera Anna de Pablo i comerciants dels 
mercats de la Llibertat, Sants i les Corts.

Identitat corporativa, 
campanyes i accions especials
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Canals digitals
Xarxes socials
L’any 2021, s’ha redefinit l'estratègia per augmentar la fide-
litat dels seguidors de les xarxes socials de l’IMMB, basada 
en l’elaboració d’un llibre dels hashtags més intuïtius, la uni-
ficació dels noms dels perfils sota l’usuari @MercatsBCN, 
l’aplicació d’una estratègia de continguts que tingui en comp-
te formats més amigables i les hores de publicació. A més, 
s’ha canviat l’avatar de totes les xarxes socials, aprofitant la 
renovació de la imatge de la identitat corporativa.
El nombre de seguidors a les diferents xarxes socials de 
l’IMMB continua creixent: a Facebook, un 2,30 %; a Twitter, 
un 1,2 %, i a Instagram, un 3,60 %. (En el cas de YouTube, no 
es disposa de dades comparables per un canvi en el sistema de 
càlcul del nombre de subscriptors.)

Facebook
El perfil de l’IMMB a Facebook ens distingeix com una 
xarxa en què interactuen molt els usuaris dels mercats, amb 
103.911 interaccions (comentaris, m’agrada i comparticions) 
aquest darrer any, la qual cosa suposa un increment del 
197,88 %. Durant l’any, s’han reorganitzat les pestanyes de 
la pàgina i s’ha establert una política de moderació de les 
converses amb els usuaris. El post amb més visualitzacions 
a Facebook ha estat l’anunci de la fira Mercat de Mercats.

Seguidors/subscriptors a les xarxes socials
 2019 2020 2021 Variació 2020-2021 
Facebook 15.351 15.725 16.087 2,3 %

Twitter 15.903 16.453 16.648 1,2 %

Instagram 43.283 44.700 46.311 3,6 %

Interaccions/visualitzacions a les xarxes socials
  2020 2021 Variació 2020-2021 
Facebook  34.883 103.911 197,88

Twitter  26.253 12.337 -53,01

Instagram  71.750 68.024 -5,19

YouTube  639.507 401.500 -37,22

YouTube
Durant l’últim trimestre del 2021, s’ha iniciat un canvi 
d’orientació del canal de YouTube, que ha passat de ser un 
repositori de vídeos a convertir-se en un canal de comuni-
cació amb la comunitat de mercats. Durant aquest període, 
s’ha redissenyat el canal, s’han ordenat les llistes dels vídeos 
i s’han pujat 106 vídeos nous, un 20 % més que al 2020.  
A més, s’han emès en streaming i en format obert les reu-
nions informatives per al veïnat sobre l’evolució de les obres 
del Mercat de Sant Andreu, utilitzant el canal com a eina 
d’informació directa a la ciutadania.
El vídeo més popular de YouTube de l’IMMB ha continuat 
essent El cebiche peruà de l’any 2012, amb 33.460 visualit-
zacions, mentre que El naixement de la pebrot Margarita, 
del 5 de febrer de 2021, és el vídeo més vist de l’any, amb 225 
visualitzacions.

Instagram
A Instagram, s’han registrat 68.024 interaccions, un 5 % 
menys que al 2020. Tot i així, continua essent la xarxa social 
que creix més en nombre de seguidors, un 3,60 % respec-
te a l’any passat. S’ha continuat reforçant la comunicació 
amb el públic dels mercats amb la creació de nous destacats, 
històries o vídeos curts que desapareixen 24 hores després 
de la seva publicació i que permeten als seguidors del canal 
compartir, de manera orgànica, els continguts publicats.  
El post amb més visualitzacions de l’any ha estat el passeig 
per la Boqueria del xef Pablo Albuerne (@gipsychef).

Twitter
Mitjançant el canal oficial @MercatsBCN, es refermen els 
vincles amb la comunitat de prescriptors gastronòmics. I és 
que Twitter continua essent la xarxa a través de la qual es 
responen més dubtes i preguntes sobre els mercats. El 2021 
s’ha tancat amb una davallada d’interaccions respecte al 
2020, any especialment actiu a les xarxes socials. Tanmateix, 
el nombre de seguidors ha crescut un 1 %. Aquest any s’han 
reordenat les llistes i s’ha fet una neteja dels perfils no actius. 
La piulada amb més visualitzacions de l’any ha estat la visita 
del xef David de Jorge (@robinfood) al Mercat del Ninot.

Flickr
A Flickr, que actualment té la funció de repositori fotogrà-
fic de l’entitat, enguany s’han publicat deu nous àlbums i, en 
total, conté 16.029 imatges.

Altres canals de comunicació digital
Per tenir una comunicació unitària, hem generat i hem 
compartit peces específiques, que s’han posat a disposició 
dels dinamitzadors digitals per tal que en fessin difusió pels 
canals propis de cadascun dels mercats. Així, s’ha aconse-
guit transmetre unes instruccions clares i fiables. S’ha fet un 
tractament especial dels continguts per whatsapp.

Les xarxes de l’IMMB, en xifres
– Interaccions (engagement / fidelització): nombre total 

d’accions que fan els usuaris en una publicació: comenta-
ris, m’agrada, comparticions...

– Impressions: nombre de vegades que es mostra un contin-
gut, independentment de si s'hi ha fet clic o no.

Facebook
Interaccions: 103.911
Impressions: 2.929.355
Publicacions: 508
Seguidors: 16.087

Twitter
Interaccions: 12.337
Impressions: 1.107.422
Publicacions: 2.591
Seguidors: 16.648

Instagram
Interaccions: 68.024
Impressions: 1.393.384
Publicacions: 346
Seguidors: 46.311

YouTube
Reproduccions: 401.500
Vídeos: 670
Subscriptors: 9.800
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Web 
L’any 2021, el lloc web de Mercats de Barcelona ha rebut 
95.131 visites, un 3 % més que al 2020, el 66 % de les quals 
han arribat a través de cercadors. El 63,5 % han prefe-
rit visitar el web en la versió catalana. Pel que fa al tràfic 
d’usuaris provinents de les xarxes socials, el 73 % venien de 
Facebook. Com cada any, l’apartat més visitat del web és el 
de Mercats alimentaris, on es troba la relació i la informació 
individualitzada de tots els mercats de Barcelona, i el segon 
apartat més visitat és el de Notícies.
Aquest any, s’ha afegit un bàner a la zona de Destacats, per 
promocionar les campanyes de l'IMMB, de manera que es 
redirecciona el trànsit directament.
Durant el 2021, s'ha definit també l’arquitectura del que serà 
la nova web de l’IMMB, que unificarà els tres sites actuals 
–la web, el blog i el programa educatiu– sota el domini mer-
cats.barcelona, de tal manera que la ciutadania podrà tro-
bar, en un mateix espai, tota la informació de serveis.

Blog
El blog Som de mercat difon notícies d’actualitat referents a 
la xarxa de mercats de Barcelona i l’agenda de les activitats 
que s’hi realitzen. Inclou també un apartat de Cuina de mer-
cat, amb receptes, trucs i consells que poden fer servei als 
usuaris. Enguany, ha rebut 90.133 visites, un 13 % més que el 
2020. L’augment de visites i d’usuaris del blog ha seguit una 
tendència a l’alça al llarg dels anys. Així, per exemple, l’any 
2013 s’hi van comptabilitzar 19.936 visites i 15.077 usuaris, 
unes dades molt més baixes que les actuals.
El 2021, l’apartat més visitat ha estat el de Mercat de Mer-
cats, a final d’octubre i principi de novembre, que és quan es 
realitza aquesta fira, amb 31.472 visualitzacions (el 20,31 % 
de les visualitzacions anuals de tot el blog).

Newsletter
El butlletí Mercats de Barcelona es va llançar novament 
l’abril del 2021, després d’un temps d’inactivitat, que s’ha 
aprofitat per introduir-hi actualitzacions tècniques, fer 
un nou disseny i aplicar polítiques de protecció de dades.  
Té una periodicitat mensual i la subscripció es pot forma-
litzar des de la web. Continua essent un recull de les notí-
cies i activitats d’agenda més rellevants per a la ciutadania.  
Entre abril i desembre, ha tingut 2.200 subscripcions.

Canal de YouTube
youtube.com/user/Mer-
catsbcn

Flickr
flickr.com/photos/mercats-
debarcelona/albums

Analítica web
 2019 2020 2021 Variació 2020-2021 
Visites 77.017 92.375 95.131 3 %

Usuaris 58.721 72.742 74.542 2 %

Visites mòbils i tauletes 36.737 46.713 48.371 4 %

Blog Som de mercat
 2019 2020 2021 Variació 2020-2021 
Visites 84.373 79.751 90.133 13 %

Usuaris 70.574 65.417 70.798 8 %

Web Mercats de Barcelona
https://ajuntament.barce-
lona.cat/mercats/ca

Blog Som de mercat!
https://ajuntament.barce-
lona.cat/somdemercat/ca

Web dels programes educa-
tius “Menjo de mercat”
menjodemercat.cat/

Facebook
facebook.com/MercatsBCN

Twitter
twitter.com/MercatsBCN

Instagram
instagram.com/mercatsbcn/
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Vídeo, televisió i ràdio Filmacions als mercats
Al llarg del 2021, s’han realitzat 275 filmacions i reportatges 
fotogràfics als mercats. Entre ells, destaquen Gent de mer-
cats i comerços, Joc de cartes, MasterChef, Saber vivir, En 
línia, Sense ficció, Ments inquietes, Aquí la Tierra i molts 
programes informatius de diferents canals de televisió.  
El mercat més sol·licitat continua essent el de la Boqueria, 
amb 84 filmacions.

Gent de mercats
Docusèrie de TV3 amb la col·laboració de Benecé Produccions, 
dirigida per la periodista Tana Collados. Ens acosta als comer-
ciants, compradors i diferents perfils humans relacionats amb 
els mercats municipals. El programa se centra en les relacions 
humanes als mercats: peces fonamentals del teixit dels barris. 
Enguany, s’han emès quatre capítols de la segona temporada, 
dedicats als mercats de la Guineueta, Clot, Santa Caterina, 
Sarrià, el Ninot, Sant Andreu i la Boqueria, i un de la tercera 
temporada, protagonitzat pel Mercat de la Barceloneta.

Joc de cartes
Programa de TV3 produït per Magnolia TV (Banijay Ibe-
ria) i presentat pel xef Marc Ribas. Cada setmana, s’enfron-
ten quatre restaurants de la mateixa zona i els propietaris de 
cada restaurant són els jutges. El presentador té el vot deci-
siu per determinar quin restaurant és el millor dels quatre. 
Al novembre, Joc de cartes va buscar la millor cuina de mer-
cat a Santa Caterina (La Torna), el Ninot (Tierra i De Cruz 
Morales) i la Sagrada Família (Pocavergonyes). Finalment, 
el restaurant Tierra, dirigit pel jove Guillem Mitats, es va 
fer amb el premi.

MasterChef
El programa de TVE MasterChef va tornar als mercats de 
Barcelona en el marc de la celebració de la capitalitat mun-
dial de l’Alimentació Sostenible. Concretament, el Mercat 
de Sant Antoni va acollir la gravació del cinquè capítol de la 
novena temporada. El rodatge va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va posar en 
valor el paper dels mercats i del programa a favor de l’ali-
mentació sostenible. 

Els mercats han participat en diferents 
programes de televisió i també han 
estat escenari de diverses filmacions  
i reportatges fotogràfics.

La ràdio ha estat un mitjà que ha tingut una rellevàn-
cia especial durant l’any 2021 en la difusió de les prin-
cipals campanyes i per donar visibilitat a la xarxa de 
mercats municipals.
Durant l’any, s’han fet múltiples connexions en directe de 
diferents emissores, com RAC1, Ràdio Barcelona o Ràdio 
Betevé. També s’han emès en directe els programes El Ver-
mut del Llucià Ferrer, de Ràdio Flaixbac, i Hoy por Hoy, de 
la Cadena Ser.

El Vermut de Llucià Ferrer
El programa El Vermut de Llucià Ferrer, de Ràdio Flaixbac, 
es va traslladar el passat novembre al Mercat de Sant Anto-
ni. I, al mes de desembre, s'hi van presentar les activitats de 
Nadal en un directe des de la plaça de Catalunya.

Hoy por Hoy
El 15 d’octubre, el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, 
presentat per Àngels Barceló, va visitar el Mercat de Sant 
Antoni amb motiu de la celebració de la Setmana Ciutadana 
de l’Alimentació Sostenible i va entrevistar l’alcaldessa Ada 
Colau, que va reflexionar sobre l’alimentació sostenible. 
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Premsa i publicacions Activitats Tallers de cuina

Resum anual 2020
L’IMMB publica el Resum anual 2020, un document que 
inclou dades rellevants sobre l’exercici 2020, un any marcat 
pel confinament, en què els mercats van continuar oberts 
per tal de garantir el subministrament de producte fresc a 
la ciutadania.

Infomercats i full informatiu
Publicació de l’IMMB adreçada als comerciants, amb in-
formació de les actuacions de l’IMMB, reformes, noves ten-
dències i productes, junt amb altres notícies d’interès.

Temps de mercats
La periodista gastronòmica Carme Gasull és l’autora de 
Temps de mercats, una guia-receptari de productes de tem-
porada editada per l’Ajuntament de Barcelona, en col·labo-
ració amb la Federació de Mercats Municipals de Barcelona 
(FEMM). El llibre es va presentar durant la fira Mercat de 
Mercats, i ens apropa a productes i receptes que ens recor-
den la importància de conèixer l’origen dels aliments, ad-
quirir productes de proximitat i bons hàbits en el menjar, i 
dedicar més temps a la cuina i al que mengem. 

En un any marcat novament per la 
pandèmia, els mercats han tornat a 
adaptar les seves activitats per tal 
d’adoptar les mesures establertes per 
les autoritats sanitàries. A diferència 
del 2020, durant aquest any s’ha 
pogut recuperar progressivament la 
presencialitat. A continuació, fem un 
recull de les principals activitats  
i esdeveniments.

Cuina
Revista del grup Som en què l’IMMB col·labora amb pu-
blicacions mensuals amb continguts sobre els productes de 
temporada, donant visibilitat als comerços dels mercats on 
es poden trobar. L’any 2021 se n’han fet tres d’especials a 
doble pàgina, amb informació d’activitats i campanyes des-
tacades.

El Culturista
Revista cultural adreçada al públic familiar. Els mercats 
municipals han estat presents als sis números de la revis-
ta, amb una doble pàgina amb continguts il·lustrats sobre 
l’alimentació saludable i de temporada. Destaquen les pu-
blicacions relacionades amb la celebració de la fira Mercat 
de Mercats i de les festes nadalenques.

A més, l’IMMB ha donat a conèixer les seves iniciatives i 
activitats en mitjans com els suplements Què fem? de La 
Vanguardia i El Comidista d’El País, TimeOut, el diari Ara, 
la revista Opcions, els diaris Vadegust, líniaSantMartí i Tot 
Barcelona, el magazín La Positiva, la guia Mammaproof, 
l’agenda Sortir amb nens i el blog Mantel a Cuadros. I ha 
continuant col·laborant en altres publicacions d’interès, com 
la revista Tall del Gremi de Carnissers. 

Els espais gastronòmics dels mercats s’han reactivat 
durant aquest 2021. Així, les aules de la Boqueria, 
Sants i el Ninot han recuperat la programació anual 
de Show cooking, tallers i xerrades.

–Tallers de cuina a l’Espai Boqueria  
i a l’Aula gastronòmica

 Durant el 2021, l’Espai Boqueria ha estat l’escenari de Show 
cooking a càrrec de xefs de renom, com Marc Ribas o Ada 
Parellada, i de comerciants del mercat, a més de tallers per 
aprendre a elaborar plats italians, asiàtics o amb productes 
provinents del mar. L’Aula gastronòmica del mercat també 
ha reprès el seu programa de tallers.

–Aula de cuina al Mercat de Sants
 Durant l’any, l’Aula de Sants ha recuperat l’activitat de 

dinamització amb el seu programa habitual de tallers de 
cuina familiars, infantils i especialitzats, col·laborant amb 
les escoles i amb diferents entitats del barri.

–Tallers de l’Aula de cuina del Ninot
 L’Aula gastronòmica del Mercat del Ninot ha acollit en-

guany una sèrie de tallers culinaris per a petits i grans, a 
càrrec de la xef Anna de Pablo. Els participants han après a 
preparar sushi, plats amb bolets, arrossos i hamburgueses, 
entre moltes d’altres receptes de temporada. A l’estiu i a 
les vacances de Nadal, es van organitzar casals de cuina 
per a alumnes de primària. A més, durant les festes, es van 
celebrar tallers de cuina per a adults per sorprendre els 
convidats: canelons, pica-pica, torrons i tortell de Reis. 

Aquests espais van ser també l’escenari d’activitats promo-
gudes per altres entitats o vinculades a diverses campanyes, 
com la capitalitat de l’Alimentació Sostenible, com ara la pre-
sentació dels “Menús estacionals” al Mercat de Sants, el taller 
“Alimentació sostenible per a les cuines del futur” de la UPC 
o un Show cooking, en el marc del Barcelona International 
Community Day (BICD), a l’Espai Boqueria.
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Jornades Festival i fires
Congrés de Mercats
El dia 8 de novembre, va tenir lloc la tercera edició del Con-
grés de Mercats Municipals de Catalunya, organitzat pel 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de la 
Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’IMMB. 
Aquesta trobada, que es va realitzar en format virtual, té com 
a objectiu crear un espai de debat, d’intercanvi d’experiències 
i de transmissió de coneixements entre paradistes, personal 
tècnic, associacions de venedors i tots els col·lectius vincu-
lats a aquests equipaments comercials. Va comptar amb la 
participació d’Eduard Escofet, president de la FEMM, i va 
acollir la taula rodona “Mercats sostenibles: la nova propos-
ta de valor dels mercats municipals de Catalunya”, on es van 
exposar alguns dels projectes que duen a terme els mercats de 
l’Abaceria, Sants i les Corts.

Aula de cuina al Mercat de Sants
Al juny, els mercats de Sants i del Fort Pienc van ser escenari 
de l’activitat “Llegums, el millor snack del món”, en el marc 
de la Biennal "Ciutat i Ciència". L’acció tenia com a objectiu 
promocionar-ne el consum i s’hi van repartir paperines de lle-
gums amb la doble finalitat de gaudir-ne i descobrir-ne curio-
sitats, evidències i dades històriques sobre la seva producció, 
comercialització i consum. 

Festival Màgicus
Durant el mes de novembre, els mercats de la Concepció i de 
la Llibertat van acollir el Festival Màgicus, una iniciativa que 
pretén promocionar els mags més joves. Amb la “Màgia als 
Mercats”, es van poder veure diferents actuacions de màgia 
de proximitat als mercats de la Llibertat i la Concepció.

ArtsLibris
ArtsLibris, la Fira Internacional del Llibre d’Artista, va 
canviar de seu i es va instal·lar al Mercat de Sant Antoni 
entre el 18 i el 20 de juny. La nova ubicació d’aquesta fira, 
especialitzada en publicacions d’artista, fotos de llibre, pen-
sament contemporani, autoedició i publicacions digitals, 
és fruit d’un acord amb el Mercat Dominical del Llibre.  
El fossat del Mercat de Sant Antoni, a l’aire lliure, va aple-
gar més vuitanta editors i artistes, i també institucions, 
centres i escoles d’art de Barcelona.

Fira Mercat de Mercats
Del 22 al 24 d’octubre, la plaça de les Glòries va acollir la fes-
ta dels mercats de Barcelona i la gastronomia de proximitat i 
saludable: la fira Mercat de Mercats. Amb aquest esdeveni-
ment, els mercats s’apropen a la ciutadania per tal de posar 
en valor el seu paper com a proveïdors de producte fresc de 
qualitat, sostenible i de proximitat, vinculat a l’alimentació 
saludable i a la dieta mediterrània. Al mateix temps, els visi-
tants van poder gaudir d’un espai de trobada i de transmissió 
de la cultura culinària i conèixer els professionals experts en 
aquests productes: els comerciants. En ocasió de la fira, es van 
realitzar un seguit d’activitats, ponències i tallers per a tots 
els públics al voltant de l’alimentació sostenible i de mercat.

International Community Day
El 23 d’octubre, l’IMMB va participar a la setena edició 
del Barcelona International Community Day, el punt de 
trobada de totes les persones de la comunitat internacional 
que viuen i treballen a Barcelona. Amb el lema Back to (net)
work!, la jornada va tenir lloc al Museu Marítim en format 
presencial, amb l’objectiu de reforçar el vincle de la comuni-
tat internacional amb la ciutat. 

Smart City Expo
Del 16 al 18 de novembre, Barcelona va acollir la desena 
edició de Smart City Expo World Congress (SCEWC), la 
cimera internacional de referència sobre ciutats i solucions 
urbanes intel·ligents. Va combinar actes presencials i digi-
tals, i fou el punt de trobada d’experts internacionals, que 
van compartir bones pràctiques per a un entorn urbà més 
sostenible. L’IMMB, representat per Màxim López, hi va 
presentar dos projectes de digitalització als mercats de Bar-
celona: la compra online als mercats municipals i la creació 
d’una xarxa de punts de recollida de producte fresc.

Flea Market als Encants
El diumenge 21 de novembre, el Flea Market Barcelona 
va portar als Encants la seva proposta prenadalenca, amb 
productes de segona mà, vintage o reciclats en bon estat, a 
preus raonables. A més, es va habilitar un espai gastronòmic 
a la part de dalt del mercat amb l’street food més autèntic, 
gràcies al restaurant Stop & Mos.

I moltes altres activitats 
de dinamització...
– Exposició de dibuixos “Viu la primavera” al Mercat 
 del Carmel
– Obsequi de roses i exposició de bonsais al Mercat 
 del Ninot, coincidint amb la Diada de Sant Jordi
– Taller de proteïnes vegetals a l’Aula ambiental 
 del Mercat de la Sagrada Família (16 d’octubre)
– Diferents activitats al Mercat del Ninot, 
 coincidint amb la festa major del barri (octubre)
– Cantada de jotes al Mercat de Provençals, en col·labora-

ció amb el Centre Cultural Provençals (20 de novembre)
– Taller de manualitats infantils al Mercat de 
 la Concepció (tots els dissabtes d’octubre a desembre)
– Concurs de dibuix infantil al Mercat de la Concepció:  

17è Memorial “Lluís Fisas”, que enguany ha arribat 
 a la 31a edició
– Panera “tiktokera” de Nadal al Mercat del Bon Pastor: 

per participar en el sorteig de la panera, s’havia de pujar 
un vídeo a TikTok que contingués la denominació “Bon 
Pastor”. Al Mercat del Bon Pastor, també es van sortejar 
els premis del “Gran calendari de Nadal” (del 7 de desem-
bre al 5 de gener)

– Taller tecnològic per a infants al Mercat de Montserrat
– Concert de nadales al Mercat de la Concepció, a càrrec 

de l’Escola Memory
– Festa de l’aigua per a tota la família al Mercat 
 de la Concepció
– Sorteig de vals de compra al Mercat del Ninot
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Barcelona, la ciutat de Nadal Projecte d’encesa de llums i il·luminació de tots 
els mercats amb frases de Nadal
L’encesa de la il·luminació és el tret d’inici de la campanya 
de Nadal amb l’activació de l’enllumenat dels carrers i de les 
places de la ciutat. Enguany, fou el dimecres 24 de novembre 
a la plaça de Catalunya, ja que es volia donar protagonis-
me al nou enllumenat d’aquest espai, dissenyat per l’estudi 
d’Antoni Arola. L’espectacle va anar a càrrec de la compa-
nyia Ponten Pie, que es caracteritza per elaborar uns mun-
tatges amb una estètica visual molt atractiva, que combinen 
diverses disciplines teatrals per trobar nous llenguatges i 
noves formes d’arribar al gran públic. Unes 3.500 persones 
van assistir a l’acte, que es va retransmetre per Betevé.
Aquest primer cap de setmana d’encesa de llums també es 
van il·luminar les 39 façanes dels mercats municipals, coin-
cidint, en molt casos, amb l’inici de les activitats nadalen-
ques als districtes. 

Gastro Challenge al Mercat de Sant Antoni
El 18 de desembre, van tenir lloc al Mercat de Sant Antoni 
dos gastro challenges, un per a famílies i un altre per a joves, 
organitzats, en col·laboració amb la revista TimeOut. Eren 
concursos amb preguntes gastronòmiques i sobre el propi 
mercat, i els guanyadors van obtenir un premi de 1.000 € 
per gastar al Mercat de Sant Antoni.

Sons de Nadal 
Sons de Nadal és un projecte que té per objectiu descentra-
litzar la campanya de Nadal i fer-la present als carrers i a les 
places de tota la ciutat. Consisteix en la programació d’un 
centenar de concerts que es duen terme als deu districtes, 
als eixos comercials de la ciutat. A la graella de Sons de Na-
dal, s’hi va incloure també la iniciativa “Música de Mercats”, 
amb dotze concerts a diferents mercats de la ciutat.

L’any 2021 ha servit per consolidar 
un nou model de Nadal a Barcelona. 
La ciutat va presentar una proposta 
cultural de Nadal elaborada amb la 
complicitat del sector del comerç, els 
mercats i la restauració, al voltant 
d’espais centrals i de referència de 
Barcelona, però també arreu dels deu 
districtes. 

Festival de Nadal a la plaça de Catalunya 
i a la plaça de la Universitat
Entre el 18 i el 30 de desembre, la plaça de Catalunya i la 
plaça de la Universitat van ser els escenaris del Festival de 
Nadal. La plaça de Catalunya, punt neuràlgic del festival, 
va acollir 221.278 visitants en dues franges horàries: als 
matins, amb actuacions adreçades al públic familiar, i a les 
tardes-vespres, per a les arts de carrer, la música i el cinema.
La plaça de la Universitat va comptar amb la instal·lació 
“Bon(s) Nadal(s)”, un espai d’interacció amb la ciutadania, 
del col·lectiu Domestic Data Streamers. 

Revista de Nadal
La difusió de la campanya de Nadal va comptar amb la se-
gona edició d’una revista especial, elaborada per l’equip de 
TimeOut: una publicació de 65 pàgines amb la programació 
de les activitats de Nadal que organitzaven tant l’Ajunta-
ment com agents externs i que incloïa informació sobre els 
actes nadalencs a la xarxa de mercats. Se’n va fer un tiratge 
de 75.000 exemplars en paper i es va distribuir pels mercats, 
per les botigues dels eixos comercials i pels punts d’interès 
cultural a partir del 9 de desembre. 

Postals de Nadal
Amb l’objectiu de promocionar el comerç de proximitat a les 
botigues i a les parades dels mercats, la campanya de Nadal 
va incloure un petit obsequi que es va repartir entre els esta-
bliments perquè aquests el poguessin oferir a la clientela. Es 
tractava de vint models de postals amb imatges històriques 
d’escenes nadalenques de Barcelona. A l’anvers, hi havia cites 
literàries i receptes de Nadal, i s’oferia la possibilitat de par-
ticipar en el sorteig d’un cap de setmana a Barcelona, orga-
nitzat per TimeOut, amb la participació de la revista Cuina.

En total, es van fer fins a tres-centes sessions d’espec-
tacles, amb prop de 300 artistes i 85 agents implicats. 
Una programació extensiva i descentralitzada que 
posa en relleu la creativitat i el talent del teixit cultu-
ral i artístic local, i que ha estat possible gràcies a la 
col·laboració entre l’Ajuntament i desenes d’entitats 
públiques i privades de la ciutat.
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06. 
Informació d’inversió 
i de gestió econòmica

L’IMMB ha comptat amb un pressupost 
operatiu de 15.437.707 € l’any 2021.  

S’han invertit 14.441.564 €, dels quals 
13.962.303 € corresponen a l’aportació 

municipal. La resta a recursos obtinguts 
dels comerciants del mercats. 
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Durant el període 2020-
2023, està previst invertir 
en els mercats municipals un 
total de 98.380.829 €.

Les inversions en rehabilitació i millora dels mercats  
les finança majoritàriament l’Ajuntament de Barcelona. 
També hi contribueixen, en menor grau, els operadors  
dels mercats i el propi IMMB amb recursos propis:

50.939.399 € previstos per al 2020-2023 per a cinc projec-
tes de transformació integral dels mercats de Sant Andreu, 
l'Abaceria, Montserrat, l’Estrella i Horta. 

12.231.048 € previstos per al 2020-2023 per a grans millores 
dels projectes dels mercats del Besòs, Galvany, la Sagrada 
Família, el Carmel i el Clot.

Grans millores

Finançament extern

Pla general d’obres, millores i manteniment

Finançament de l’IMMB

Pla de digitalització
Inversions en nous projectes

Transformacions integrals

Finançament municipal (PIM)

4.407.700 € d’inversió destinada a millores generals i de 
manteniment de la xarxa l’any 2021.

467.729 € d’inversió en els projectes del pla de digitalització 
l’any 2021.

 2020 2021 Prev. 2022 Prev. 2023 Prev. 2024-25 Totals
Transformacions integrals 5.913.956 € 4.610.695 € 17.234.748 € 23.180.000 € 38.540.000 € 89.479.399 €

Grans millores 1.485.819 € 3.338.779 € 6.503.450 € 903.000 € 15.000.000 € 27.231.049 €

Pla general d’obres, millores i manteniment 4.306.184 € 4.407.700 € 7.760.713 € 6.605.000 € 18.583.292 € 41.662.705 €

Pla de digitalització 1.167.052 € 467.729 € 1.146.320 € 261.963 € 250.000 € 2.126.012 €

Inversions en nous projectes 704.004 € 1.616.660 € 886.084 € 5.880.972 € 388.042 € 8.771.759 €

Total  13.577.016 € 14.441.563 € 33.531.315 € 36.830.935 € 72.761.334 € 171.142.164 €

 2017 2018 2019 2020 2021 Totals %
Finançament municipal (PIM) 33.389 18.963 7.343 12.994 13.962 86.652 78,71%

Finançament extern 5.421 12.250 2.806 583 479 21.539 19,57%

Finançament de l'IMMB 717 665 517   1.899 1,72%

Total inversió  39.527 31.878 10.666 13.577 14.442 110.090 100,00%

2017 2018 2019
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Pel que fa al resultat econòmic patrimonial, els ingressos 
i les despeses de la gestió ordinària dels dos darrers anys 
(2020 i 2021) han estat els següents:

Tot seguit, es presenta l’evolució 
del balanç respecte de l’any 2020

Balanç 2020 2021 Variació Estructura %
    

Actiu no corrent 222.504 € 164.397 € -58.107 € 1,0 %

Immobilitzat 192.109 € 152.511 € -39.598 € 1,0 %

Deutors a llarg termini 30.395 € 11.886 € -18.509 € 0,1 %

    

Actiu corrent 24.264.228 € 15.692.591 € -8.571.637 € 99,0 %

Deutors a curt termini 20.943.715 € 14.064.238 € -6.879.477 € 88,7 %

Actius financers (dipòsits, bestretes) 2.676 € 3.796 € 1.120 € 0,0 %

Tresoreria 3.317.837 € 1.624.557 € -1.693.280 € 10,2 %

    

Total actiu 24.486.732 € 15.856.988 € -8.629.744 € 100,0 %

    

Patrimoni net 6.191.480 € 4.016.348 € -2.175.132 € 25,3 %

    

Passiu corrent 18.295.252 € 11.840.640 € -6.454.612 € 74,7 %

Passius financers (inversions, dipòsits) 260.526 € 375.082 € 114.556 € 2,4 %

Creditors per operacions de gestió 10.948.424 € 5.434.186 € -5.514.238 € 34,3 %

Cobraments pendents d’aplicació 3.195.829 € 1.726.659 € -1.469.170 € 10,9 %

Administracions públiques 193.121 € 219.794 € 26.673 € 1,4 %

Ajustaments per periodificació 3.697.352 € 4.084.919 € 387.567 € 25,8 %

    

Total patrimoni net i passiu 24.486.732 € 15.856.988 € -8.629.744 € 100,0 %

Compte de resultats 2020 2021 Variació Estructura %
Ingressos tributaris 11.771.741 € 11.367.968 € -403.773 € 85,57 %

Transferències i subvencions rebudes 2.261.318 € 1.785.979 € -475.339 € 13,44 %

Altres ingressos de gestió ordinària 22.802 € 130.795 € 107.993 € 0,98 %

Ingressos de gestió ordinària 14.055.861 € 13.284.742 € -771.119 € 100,00 %

    

Despeses de personal 4.290.746 € 4.332.844 € 42.098 € 28,07 %

Altres despeses de gestió ordinària 10.810.279 € 10.239.742 € -570.537 € 66,33 %

Transferències i subvencions concedides 894.004 € 824.099 € -69.905 € 5,34 %

Amortització de l'immobilitzat 39.593 € 41.022 € 1.429 € 0,27 %

Despeses de gestió ordinària 16.034.622 € 15.437.707 € -596.915 € 100,00 %

    

Resultat de la gestió ordinària -1.978.761 € -2.152.965 € -174.204 € 99,99 %

Altres partides no ordinàries 2.988 € 981 € -2.007 € -0,05 %

Resultat d'operacions financeres -401.079 € -1.183 € 399.896 € 0,05 %

    

Resultat de l’exercici -2.376.852 € -2.153.167 € 223.685 € 100,00 %

Resultat de l’exercici
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 542.939 € 214.691 € 791.562 € 2.204.556 € 176.761 € -2.376.852 € -2.153.167 €
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07. 
Equip humà

L’IMMB s’estructura a partir 
de la direcció política, amb un Consell 

Rector, i una direcció executiva, 
que s'organitza en les direccions i 

departaments de l'organisme.
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Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan 
col·legiat de l’IMMB i està integrat per:

– El gerent de l’IMMB
– L’interventor
– El secretari

S’incorporen al Consell com a convidades:
– Una representant del CEDAC (Consell d'Empreses 

Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya).
– Una representant de les organitzacions  

sindicals dels treballadors.

Onze representants de l’Ajuntament de Barcelona, desig-
nats per l’alcaldia, dels quals cinc com a mínim han de ser 
regidors en representació de tots els grups polítics de la cor-
poració, a proposta d’aquests, i a més:

– Cinc membres designats per l’alcaldia entre comerciants 
de reconegut prestigi, concessionaris dels mercats muni-
cipals de Barcelona, a proposta de les diverses organitza-
cions comercials amb presència al sector.

– Un membre designat per l’alcaldia en representació de les 
organitzacions de consumidors i usuaris amb implanta-
ció a Barcelona, i a proposta seva.

– Un membre designat per l’alcaldia en representació de les 
organitzacions sindicals dels treballadors amb presència 
a Barcelona, i a proposta seva.

Alhora, també són membres 
sense vot del Consell Rector:

Presidència
Montserrat Ballarín Espuña
(PSC)

Vicepresidència
Jordi Martí Grau 
(BeC)

Gerència
Màxim López Manresa

Intervenció
Concepción Franco Poblet

Secretaria
Manel Armengol Jornet

Consellers/es representants de l’Ajuntament
– Jordi Castellana Gamisans (ERC)
– Neus Munté Fernández (JxCat)
– Francisco Sierra López (Cs)
– Josep Bou Vila (PP)
– Eva Parera Escrichs (BxCanvi) 
– Álvaro Porro González 

(comissionat d’Economia Social i Solidària)
– Manel Vázquez Asencio (director de Comerç)
– Albert Dalmau Miranda  

(gerent de l’Àrea d’Economia)
– Francisco Povedano Hinojosa 

(cap de Gabinet de la Regidoria de Comerç, Mercats, 
Consum, Règim Interior i Hisenda)

Consellers/es representants 
dels comerciants
– Àlex Goñi Febrer (PIMEComerç)
– Constantino Mora Boj (Mercat de La Llibertat)
– Salvador Capdevila Nogué  

(Mercat de La Boqueria)
– Artur Àngel Góngora (Mercat de Sarrià)
– Maria Masclans Vales  

(Mercat de Sant Antoni)

Consellera en representació de 
les organitzacions de consumidors i usuaris 
Katy Rus Rodríguez
(Unió de Consumidors de Catalunya)

Conseller en representació 
de les organitzacions sindicals
– Toni Díaz Lucena (UGT)

I com a representats convidades: 
– Carme Figuerola Fossas (CCOO)
– Elisabet Ribera Farràs (CEDAC)
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Equip directiu Comissió Assessora
Les seves funcions són:
– Revisar i fer seguiment del Pla estratègic 

Mercats de Barcelona 2015-2025.
– Avaluar l’impuls de les noves iniciatives  

de la xarxa de mercats i fer de pont i canal  
de comunicació amb la resta de presidents 
dels mercats.

– Representar les inquietuds  
i els reptes del sector.

Membres de la Comissió Assessora
– Artur Àngel Góngora
– Vicenç Bailón Pons
– Salvador Capdevila Nogué
– Eduard Escofet Martí
– Àlex Goñi Febrer
– Francesc Leyva Cumelles
– Maria Masclans Vales
– Constantino Mora Boj
– Fuensanta García Duarte
– Isabel Ampolla Noy

Hi assisteixen en representació de l’IMMB:
– Màxim López Manresa
– Genís Arnàs Páez

Gerència
Màxim López Manresa

Direcció d’Administració General
Xavier Olivella Echevarne
– Departament Jurídic 

Manel Armengol Jornet
– Departament d’Administració 

Margarita Muñoz Guillén

Direcció de Mercats i Projectes Estratègics
Pere Xavier Sirvent Mir
– Departament de Mercats 

Genís Arnàs Páez

Direcció d’Obres i Manteniment
Joan Manel Llopis Manlleu

Direcció d’Organització, 
Màrqueting i Sistemes
Pilar Roca Viola
– Departament de Comunicació 

Elena Navarro Delgado
– Departament de Projectes Transversals 

Òscar Martín Pérez 

El Consell Rector és l’encarregat 
d’aprovar, a proposta de la presidència, 
l’estructura organitzativa de l’IMMB 
en l’àmbit directiu i les funcions 
atribuïdes a cada unitat. 

El 31 de desembre de 2021,  
tenia la composició següent:
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Homes
 14 16 18 20 22 24 26 28 30

A1     4  1 2 1

         

A2      1 1  

         

C1   1 2 15   1 

         

C2 2 1 1      

Dones
 14 16 18 20 22 24 26 28 30

A1     5  1  

         

A2    6 2 1 2  

         

C1   2 2 15    

         

C2 1  6      

 Dones  Homes 
Funcionari de carrera 22 29,30% 9 12%

Funcionari interí estructural 7 9,33% 3 4%

Funcionari interí de substitució    1 1,33%

Laboral fix 10 13,3% 14 18,7%

Eventual   1 1,33%

Directiu funcionari 0  2 2,67%

Gerent d’alta direcció 0  1 1,33%

Característiques 
de la plantilla

La plantilla femenina és més nombrosa, però és manté la cir-
cumstància d’una presència femenina més baixa a mesura que 
els nivells professionals són superiors. Així, si prenem com a re-
ferència el percentatge total dins el grup professional, s’observa 
que, a partir del nivell 24, el percentatge de dones és inferior. 
El 41,3 % de la plantilla de l’IMMB està integrada per fun-
cionariat de carrera, amb una presència més gran de dones 
que d’homes. També són més les dones en règim de funcio-
nariat interí, mentre que els perfils menys abundants són els 
eventuals. Entre els directius funcionaris i els gerents d’alta 
direcció, la presència masculina és hegemònica. 
En general, podem afirmar que la plantilla de l’IMMB té una 
antiguitat alta, superior als 20 anys en el 62,7 % dels casos, 
mentre que només el 14,7 % dels seus membres tenen una 
antiguitat inferior als 5 anys. Les dones tenen 49,5 anys de 
mitjana i els homes, 54.
Analitzant l’espai de treball, hi ha 40 persones als serveis 
centrals de l’IMMB i 35, a les àrees i als mercats. El percen-
tatge de dones als serveis centrals és del 65 %, mentre que al 
territori és del 48,6 %. A la composició del Consell Rector i de 
l’equip directiu, poc més del 25 % són dones i el 75 %, homes.
Al mes d’octubre, s’hi van incorporar 6 alumnes de formació 
professional dual, que hi seran fins al final del curs 2021-2022: 
2 dones i 4 homes. 

Pla d’igualtat El 20 de desembre de 2019, es va aprovar per acord del Ple-
nari el III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
de l’Ajuntament de Barcelona 2020-2023. Vol constituir un 
mecanisme adreçat a garantir un funcionament intern basat 
en la igualtat d’oportunitats, i propiciar comportaments i 
maneres de fer basats en el respecte mutu entre les dones i els 
homes en tots els àmbits de l’Ajuntament. 

Des de l’IMMB, s’està treballant en un pla propi en el marc 
del Pla municipal, començant per la fase de diagnosi, per po-
der avançar en les propostes metodològiques. 
Durant l’any 2021, s’han actualitzat les dades de la situació 
interna de la plantilla pel que fa al gènere. 

També s’ha recollit la informació sobre la presència i la repre-
sentativitat de les dones titulars d’establiments als mercats i 
membres d’associacions de venedors i venedores.

L’IMMB també ha participat en els grups de treball de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la redacció de les mesures de 
govern d’equipaments i gènere i d’economia feminista.

134 homes
108 dones

Presidència dels mercats

Representació a les juntes de les 
associacions de venedors i venedores 

En data 31 de desembre del 2021, 
l’IMMB estava format per un total 
de 75 persones.

57 dones (58 %)
43 homes (42 %)

L’IMMB s’afegeix al Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes de 
l’Ajuntament de Barcelona.

27 homes
14 dones
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