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Un model d’èxit: 
El model “mercats de Barcelona” aposta per 
desenvolupar els mercats seguint un model 
mediterrani que uneix les persones i el co-
merç, i que promou no tan sols la transacció 
comercial, sinó també les relacions humanes. 
En aquest context, els mercats acompleixen 
un paper especial en la construcció de la ciu-
tat i de la seva organització social, econòmica 
i urbana, que defineix decisivament el model 
comercial de cada ciutat. Per això, Barcelona 
basa el seu model en el comerç de proximitat, 
en què els mercats s’integren amb una clara 
vocació de servei als barcelonins i les barce-
lonines, especialment en el seu entorn més 
immediat, ja que exerceixen una clara funció 
vertebradora del territori.

Comprar al mercat reflecteix un estil de vida 
que està totalment compromès i connectat 
amb el model mediterrani; la majoria de les 
famílies tenen un mercat a menys de deu 
minuts de casa. És un estil que va guanyant 
més adeptes cada dia, que segueixen els 
conceptes d’aliments saludables, producció 
local i ambient amigable.

Al llarg de la seva evolució, les demandes 
dels barcelonins i les barcelonines es van 
incorporant als serveis dels mercats, ajuden 
a millorar-ne l'oferta i contribueixen així a 
incrementar-ne la competitivitat. Així, en les 
darreres dècades, els mercats han adaptat 
les seves infraestructures, han modernitzat 
les parades i els serveis logístics i de gestió 
de residus, i han promogut nous serveis, com 
el lliurament a domicili, l’estacionament o el 
pagament amb targeta.

D’aquesta manera, des dels mercats es  
promouen alhora els productes (frescos,  
de qualitat i saludables, amb una oferta que 
aposta per la varietat), les persones (profes-
sionalització, tracte personalitzat, espai de 
trobada), els espais (propers i sostenibles, 
amb la remodelació dels edificis) i el territori 
(integració i cohesió social, motor econòmic, 
xarxa social i comercial).

Tot plegat fa del model "mercats de Barce-
lona" un model d’èxit i un exponent clar de 
gestió públi coprivada que s’ha convertit en  
un referent internacional.

Montserrat Ballarín Espuña
Presidenta de l'IMMB
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01. Dades rellevants
i evolució de l’exercici
Avui Barcelona, amb una població de 
1.620.343 habitants, disposa de 43 mercats 
municipals, distribuïts en 40 equipaments, en 
què treballen unes 7.500 persones, la majoria 
de les quals se situen dins la franja de 30 a 
49 anys. Prop de la meitat dels establiments 
han fet reformes als darrers anys i, pel que fa 
al volum de negoci, la seva facturació anual 
és d’uns 950 milions d’euros. Els mercats 
reben 67.000.000 visites anuals.

43 mercats →
6 7

4 no alimentaris

39 alimentaris
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Des del 2015, la superfície comercial de la planta  
ha passat de 115.340 m2 a 121.561 m2. 

L’evolució que han registrat aquests tres 
paràmetres als darrers anys reflecteix que 
s’ha produït un procés de concentració de 
parades, la qual cosa ha permès als establi-
ments disposar de més superfície i oferir als 
seus clients altres serveis complementaris, 
de manera que ha millorat l’oferta i, amb ella, 
el grau de satisfacció dels usuaris. 

D'altra banda, amb vista a potenciar la col·la-
boració publicoprivada, molts mercats mu-
nicipals han consolidat l'aliança estratègica 
amb autoserveis, amb l'objectiu de conver-
tir-se en espais on també es puguin adquirir 
productes d'higiene i de neteja, producte 
alimentari envasat i quotidià no alimentari 
(QNA) i, d'aquesta manera, poder realitzar-hi 
una compra única.

Així doncs, l’evolució dels mercats de Barce-
lona en la darrera dècada s’ha caracteritzat 
per l’augment de la superfície comercial dels 
establiments i l’oferta de nous serveis als 
clients, la qual cosa il·lustra clarament que 
els mercats són organismes vius que es van 
remodelant constantment per tal de poder 
satisfer les noves necessitats de la societat. 

Cal tenir en compte que alguns mercats de la 
ciutat ofereixen servei als ciutadans des de fa 
més de cent anys ininterrompudament  
–Santa Caterina, Sant Antoni, La Barcelo-
neta, La Concepció, Hostafrancs...– i que al 
llarg de la seva dilatada història s’han hagut 
de replantejar el seu rol ciutadà en diverses 
ocasions, i això ha impulsat les successives 
remodelacions de les seves instal·lacions.

Juntament amb aquest tarannà de renovació 
constant, els mercats municipals de Bar-
celona també es caracteritzen per la seva 
capil·laritat: estan distribuïts per tot el terme 
municipal d’una forma harmònica, de manera 
que no hi ha cap districte sense el seu mer-
cat de referència, on actua com l'ànima i el 
motor del comerç de proximitat, promovent 
alhora la sostenibilitat i la integració social.

Nombre d’establiments
Any Alimentari No alimentari Total

2015 1.731 776 2.507

2016 1.667 775 2.442

2017 1.557 755 2.312

2018 1.472 719 2.191

2019 1.430 713 2.143

L’any 2019, hi ha als mercats de Barcelona 2.143 establiments, 
dels quals 1.430 estan en mercats d’alimentació i els 713 
restants són establiments no alimentaris. Els districtes amb 
més establiments alimentaris són Ciutat Vella, en què 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. 

Font: IMMB
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D’entre els factors que generen més satisfacció entre els usu-
aris dels mercats de Barcelona, destaquen l'atenció i el tracte 
personal, que esmenten prop del 40 % dels usuaris, i la quali-
tat i la varietat dels productes, valorades per més del 60 %. 

Valoració dels mercats

Varietat/qualitat producte

Preus

Atenció i tracte

Remodelats i nets

Proximitat

Altres

Serveis Accés al producte frescValoració dels mercats i factors de satisfacció 
Els mercats tenen una gran acceptació i, en general, són molt ben 
valorats entre els ciutadans. Concretament, el nombre de ciutadans 
que han valorat la gestió municipal dels mercats  amb un 10 s'ha 
doblat, en passar del 4,6% l’any 2015 al 9,4% el 2019. Alhora,  
el 55,4% consideren que els mercats han millorat al darrer any.

S'observa, doncs, que tant la valoració general com la dels usuaris 
dels mercats presenten una tendència a l'alça des del 2015.
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Pels usuarisEn general 

   En general Pels usuaris

2015  7,30 7,50

2016  7,30 7,50

2017  7,30 7,50

2018  7,50 7,70

2019  7,50 7,70

Valoració dels mercats (de 0 a 10)
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Aquestes dades confirmen la tendència d’un 
lleuger repunt a l’alça que s’ha registrat els 
dos darrers anys en l’hàbit de compra en els 
mercats municipals, com s’observa a la taula 
següent:

  SÍ NO

2018 62,3% 37,7%

2019 62,7% 36,3%

Compreu al mercat municipal?

Aquestes xifres s’entenen millor si es confron-
ten amb les dades sobre els hàbits de compra 
dels usuaris, que assenyalen clarament que 
opten preferentment pels mercats a l’hora 
de comprar aliments frescos, enfront d’altres 
productes d’alimentació, segons dades de 
comerç de l’Òmnibus municipal de l’any 2019. 
En aquest sentit, cal esmentar que els mer-
cats mantenen una quota de mercat de prop 
del 32% en alimentació fresca.

Hàbit de compra de producte fresc

La quota de mercat en producte fresc és molt significativa i de-
mostra que els mercats continuen essent una bona opció, davant 
de la política de frescos que han impulsat les grans superfícies  
i d’altres operadors especialistes. Així doncs, els mercats tenen, 
en la varietat de l’oferta, especialment de productes frescos, 
en l’atenció personal i en l’especialització i la qualitat, els seus 
valors principals.

32% al mercat municipal NO

28% a la botiga de barri/especialitzada

2% en altres establiments

38% al supermercat SÍ
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Com a conseqüència de tot això, els mercats municipals han 
registrat als darrers anys un augment significatiu del nombre 
d’usuaris, especialment a partir del 2014. Concretament, l’any  
2019 van rebre 67 milions de visitants, essent el gener, el març 
i el desembre els mesos més concorreguts, amb més de 6 
milions de visites. Per mercats, entre els més concorreguts,  
a banda de La Boqueria i Sant Antoni, destaquen el de Sants, 
amb més de 3 milions de visitants a l’any, i els d'El Ninot  
i Santa Caterina, amb prop de 2,5 milions.

Nombre d’usuaris (mes)
 2015 2016 2017 2018 2019

Gener 5.008.556    5.280.131    5.512.262 5.363.831 6.115.209

Febrer 4.990.930    5.453.476    5.513.499 5.223.877 5.550.466

Març 5.386.483    5.663.137    5.962.531 5.562.963 6.021.078

Abril 5.360.834    5.986.838 5.425.017 5.045.202 5.467.546

Maig 5.588.720    6.000.028 5.823.869 5.234.470 5.895.267

Juny 5.569.882    5.512.628 5.423.255 6.917.219 5.226.988

Juliol 5.559.148 5.141.663 5.287.435    5.761.168 4.422.131

Agost 3.865.702 4.293.516 4.410.575 5.082.887 4.564.446

Setembre 5.516.539 5.450.026    5.710.410 5.681.328 5.330.466

Octubre 6.380.366    6.046.217    5.626.398 5.947.397 5.933.863

Novembre 5.802.451    5.857.602    5.952.981 5.851.855 5.920.384

Desembre 6.319.055    6.130.132    6.170.761    6.402.804 6.007.375

Nombre d’usuaris (any)
 2015 2016 2017 2018 2019

Total anual 65.348.666 66.815.394 66.818.993 68.075.001 67.495.218

Variació 3,9% 2,2% 0,01% 1,85% -0,9%

El nombre de visitants als mercats s'ha mantingut, amb lleus 
augments als darrers anys, cosa que mostra una alta fidelitat  
i una bona valoració dels ciutadans, especialment en la  
renovació i modernització dels mercats. 
La lleu davallada del 2019 respecte al 2018, s'explica per  
la inauguració el 2018 del mercat de Sant Antoni reformat,  
que va tenir una acollida excepcional de visitants als primers 
mesos, que el 2019 es va normalitzar.
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A manera de conclusió, a continuació es 
reprodueixen algunes dades generals que 
resumeixen la valoració que fa la ciutadania  
del servei que rep als 43 mercats  
municipals de Barcelona:

El 63,7% de la  
població compra  
als mercats

El 76,4% de la població  
valora la proximitat  
del producte

El 30,1% valora la  
distància com el  
motiu de no compra

El 32% quota de 
mercat en producte 
fresc de la ciutat

+65% de la clientela 
té entre 35 i 65  
anys d’edat

El 74,8% de la clientela  
està bastant o molt  
satisfeta

El 64,8% valora 
el producte ecològic

El 22,6% esmenta el preu 
com el motiu de no compra

7,7 és la nota mitjana 
dels usuaris
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02. Missió, valors i 
responsabilitat social
L’any 1991, es va crear l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona (IMMB) com un 
organisme autònom per a la gestió directa  
i l’administració dels mercats municipals, 
sota la tutela de l’Ajuntament de Barcelona.  
La seva funció és millorar les infraestructures 
i els serveis dels mercats, actualitzar-ne 
l’oferta comercial i incorporar-hi polítiques 
de promoció comercial, tenint en compte 
les exigències del nou model de mercat del 
segle XXI, caracteritzat per l’adaptació a 
l’entorn i la recuperació del seu paper cívic 
de cohesió. 

Els tres eixos estratègics →
18

Ànima

Motor

Sostenibilitat
19



20 21

Eix 01. Ànima
Els mercats són un referent de 
la vida als barris de Barcelona i 
proporcionen una experiència no 
només de compra, sinó també de 
convivència als ciutadans.

Objectius
– Consolidar el mercat com a lloc central del barri. 
– Mantenir la transformació dels barris mitjançant  
la renovació dels mercats. 
– Reforçar el compromís dels comerciants amb  
el mercat i la xarxa. 
– Potenciar la relació entre el mercat i el comerç  
 de proximitat.

Missió 
Al Pla estratègic Mercats de Barcelona 2015-2025, la missió dels 
mercats de Barcelona es defineix en aquests termes: “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. Tot això contribueix al model de ciutat de benestar 
de Barcelona.” 

Visió 
Els mercats de Barcelona són l’ànima de la ciutat i dels barris, el 
motor i els líders del comerç de proximitat, i actuen com a referents 
de salut i sostenibilitat.

Mercats de Barcelona — Resum anual 2019

En conseqüència, per 
desenvolupar la seva missió als 
propers anys, al Pla estratègic 
2015-2025 s’han definit tres 
grans línies o eixos estratègics, 
que es desglossen en 12 
objectius, en 39 mesures i en 
153 actuacions que s’han de 
desplegar fins a l’any 2025.  
Els resumim a continuació. →

20

02. Missió, valors i responsabilitat social

Eix 02. Motor
Els mercats lideren el comerç  
de cada barri, alhora que 
projecten el model de mercat 
urbà en l’àmbit internacional.  
El mercat és una peça clau en el 
desenvolupament econòmic i en 
la creació d’ocupació a cada barri.

Objectius
–Liderar la distribució alimentària del producte 
fresc a la ciutat de Barcelona. 
– Continuar liderant el model de gestió dels 
mercats urbans municipals. 
– Fomentar un model de gestió sostenible  
del mercat. 
– Mantenir l’orientació als consumidors.

Eix 03. Sostenibilitat
Els mercats són sinònim de  
valors associats a la sostenibilitat 
social, mediambiental i cultural.

Objectius
– Establir el mercat com a font de difusió del 
patrimoni agroalimentari català. 
– Posicionar el mercat com a lloc per a la formació 
en hàbits d’alimentació saludable, gastronomia   
i seguretat alimentària. 
– Assegurar la sostenibilitat econòmica i ambiental 
dels equipaments dels mercats. 
– Potenciar el mercat com a valedor de la 
sostenibilitat social del barri.

21



Mercats de Barcelona — Resum anual 2019

22

02. Missió, valors i responsabilitat social

23

Mantenir l'impuls inversor de l'IMMB
com a reflex de l'aposta de les polítiques 
consensuades en els mercats als darrers 
anys: mandat 2015-2019 (127 M€ ).

Millorar els recursos de manteniment  
en el marc dels plans de manteniment espe-
cífics de cada mercat, atenent la seva tipolo-
gia i el seu estat de funcionament. 

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

Promoure el rol de les associacions 
de mercats, les associacions de veïns i la Co-
missió Assessora en la revisió i el seguiment 
del Pla estratègic Mercats de Barcelona 
2015-2025. 

Mantenir l'equilibri financer de l'IMMB
anualment.

Dissenyar un sistema global 
de caracterització dels mercats que per-
meti a l'IMMB definir conjuntament amb les 
associ acions de veïns els plans d'actuació 
de cada mercat durant el període 2019-2022 
i faciliti els acords anuals amb les juntes 
d'aquestes associacions.

Treballar el model de suport econòmic 
de les associacions de veïns per tal d'im-
pulsar-ne l'autosufi ciència econòmica i el 
seguiment dels acords per despeses de 
funcionament i manteniment estables (com 
als mercats dels Encants i Sant Antoni) i els 
derivats dels acords de remodelació i les 
reunions anuals amb les juntes de les  
associacions. 

Avançar en el programa de subvencions 
i de suport a les activitats de les associaci-
ons de veïns i en el programa de suport a la 
professionalització d'aquestes associacions  
i les de comerciants.

Definir programes de col·laboració  
i obtenció de recursos entre l'IMMB i les 
associacions de veïns que permetin explotar 
potencialitats encara no detectades.  

Abordar un pla de millora dels processos
interns de l'IMMB que faciliti l'eficiència i 
agilitat en la resolució dels seus procedi-
ments de gestió i administratius, com també 
la implantació del Pla de sistemes i TIC de 
l'IMMB per a la modernització i millora dels 
seus processos i dels serveis a paradistes i 
compradors. 

Redissenyar el sistema de reporting  
d'ingressos i despeses entre l'IMMB i les 
associacions de veïns, fent atenció especi-
alment a les despeses de manteniment i als 
consums energètics, com també al segui-
ment dels acords amb les juntes d'aquestes 
associacions.

Aprofundir la reflexió 
sobre les denominacions i/o ampliacions 
d'especialitats i de degustació, i sobre els 
seus instruments de desenvolupament 
normatiu, com les ordenances municipals 
i fiscals, el nou Reglament de la Boqueria 
(pendent) o els decrets d'afluència de grups. 

Participar activament,  
a través del paper rellevant dels mercats en 
la distribució i el foment del producte fresc 
i de proximitat, en el programa Mercats 
Verds i en el conjunt de programes i accions 
de política alimentària de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

Mesures i accions 2019-2022
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Responsabilitat social i mediambiental 
La trajectòria de l’IMMB en temes de 
responsabilitat social es posa de manifest 
en l’itinerari que ha seguit als darrers anys, 
en què ha desenvolupat diversos programes 
educatius i altres iniciatives per promoure 
una experiència educativa singular, 
innovadora i transformadora, orientada a 
formar professionals competents i ciutadans 
compromesos, que siguin alhora persones 
responsables amb la societat.  

A continuació, descrivim algunes d’aquestes 
iniciatives.

Mengem sa, mengem de mercat
L'IMMB duu a terme el programa “Mengem 
sa, mengem de mercat”, en què convida les 
escoles a fer equip i a transmetre als infants 
i joves els valors de comprar sa, fresc i de 
qualitat, tot descobrint el mercat i allò que 
el caracteritza i el diferencia d’altres formes 
de comerç. 

Aquest programa transmet el valor del mer-
cat com a espai i servei de qualitat i salut, de 
proximitat i de relació social, i la importància 
de mantenir una dieta equilibrada amb pro-
ductes de temporada, frescos i propers. 

Concretament, té una finalitat doble. 
D’una banda, facilita una dinàmica educativa 
que permet als alumnes viure una experi-
ència directa als mercats a través d’una 
visita. Aquesta visita pot ser dinamitzada 
per un educador si el centre així ho demana 
o autoguiada pel propi docent amb les guies 
i el material didàctic que es troben a la web 
del programa (www.menjodemercat.cat). 
I, d'altra banda, proposa seguir el treball a 
l’aula amb activitats adequades a cada cicle 
formatiu, des de primària fins a segon cicle 
de l'ESO.

Paral·lelament a aquest programa, es desen-
volupen altres propostes educatives per a 
l’etapa infantil, P4 i P5.

Visites als mercats
El nucli de totes les accions formatives del 
programa “Mengem sa, mengem de mer-
cat” són les visites interactives i guiades pel 
mercat del barri de cada centre educatiu, 
durant les quals s’incorpora un ventall inte-
ressant de recursos per treballar qüestions 
relacionades amb l’alimentació saludable, el 
consum de proximitat, la convivència al barri 
o la sostenibilitat.

Aquesta iniciativa cerca donar protagonisme 
als alumnes en l’entorn dels mercats i plante-
jar dinàmiques que facilitin un aprenentatge 
vivencial i significatiu. 

La metodologia pedagògica d’aquestes 
activitats pretén que infants i joves s’apropin 
a la realitat dels mercats estimulant l’ex-
perimentació, fomentant la relació entre els 
alumnes i els paradistes, sempre posant en 
valor l’espai de convivència i de relació que 
proporcionen els mercats.

El curs 2018-2019, l’IMMB ha gestionat en to-
tal 373 visites als mercats municipals, en què 
han participat 157 escoles, 139 de les quals 
són escoles de Barcelona — el 33% dels 
centres ubicats a la ciutat — i les altres 18, de 
fora. Aquestes dades indiquen un creixement 
del 12,14% respecte al curs anterior. 

El procés que han seguit totes les escoles ha 
estat apuntar-se a fer la visita a través de la 
web del programa. 

El nombre total d’alumnes que han visitat 
enguany els mercats de Barcelona ha estat 
de 8.505, un 7,84% més que l'any passat.

Per al curs 2019-2020, es preveu una 
programació especial amb motiu del desè 
aniversari d’aquests programes educatius.
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Aprenentatge Servei (ApS)
L’article 16 del Decret 187/2015, de 25 
d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria (ESO) es-
tableix l’obligatorietat que l’alumnat de 3r i/o 
4t d’ESO dugui a terme un servei comunitari, 
que es pot desenvolupar en diferents àmbits 
públics, entre els quals es troben els mercats 
municipals. 

L’IMMB, com a agent impulsor, ha estat dis-
senyant al llarg d'aquest curs dues propostes 
d’ApS amb vista a implementar-les a l’oferta 
educativa del curs 2020-2021: “Als mercats 
per la porta gran”, dedicada a la gent gran, 
i “Menja’t el món”, sobre els nouvinguts. A 
més, ha participat com a entitat facilitadora 
de projectes ApS a d’altres entitats, com la 
Fundació Tres Turons, que treballa amb per-
sones amb malalties mentals, o l’IES Quatre 
Cantons, que realitza un projecte anual d’ApS 
amb el Mercat dels Encants de Barcelona.

Segell de Qualitat del Consell  
d’Innovació Pedagògica  
L’any 2019, l'IMMB ha mantingut el 
Segell de Qualitat del Consell d’Inno-
vació Pedagògica (CIP), que acredita el 
potencial educatiu dels mercats com a 
espais d’aprenentatge per als alumnes 
de les escoles de la ciutat. Aquesta 
acreditació 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 com-
promís social i la creació de nous espais 
d’intercanvi i coneixement.

Actualment, el CIP està integrat per 159 
institucions i entitats ciutadanes, que ofe-
reixen més de 5.000 activitats educatives 
mitjançant el 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: “Educació al territori” 
i “Educació en valors”. La tasca d’“Educació 
al territori” és detectar les diferents xarxes 
educatives que treballen al territori i fer-ne 
el mapeig, per compartir aquesta informació 
amb la resta d’entitats. Per la seva banda, la 
taula “Educació en valors” s’encarrega actual-
ment de fer el buidatge de l’enquesta enviada 
a les entitats del CIP per detectar els seus 
interessos pel que fa a l’equitat de gènere i 
començar a dissenyar una jornada participati-
va, que està prevista per a principi del 2020.

Ciutats Educadores
Ciutats Educadores es va iniciar com a mo-
viment l’any 1990 amb motiu del I Congrés 
Internacional de Ciutats Educadores que 
va tenir lloc a Barcelona, quan un grup de 
ciutats representades pels seus governs lo-
cals va plantejar l’objectiu comú de treballar 
conjuntament en projectes i activitats per 
millorar la qualitat de vida dels habitants, a 
partir de la seva implicació activa en l’ús i 
l’evolució de la ciutat d’acord amb la Carta 
aprovada de Ciutats Educadores. Poste-
riorment, el 1994 aquest moviment es va 
formalitzar com a Associació Internacional 
de Ciutats Educadores (AICE) en el  
III Congrés, que va tenir lloc a Bolonya.  
Cada any, l’AICE organitza el Dia Internacio-
nal de la Ciutat Educadora, que l’any 2019  
ha tingut lloc al 30 de novembre amb el lema 
“Escoltar la ciutat per transformar-la des 
de la cultura, l’educa ció i la comunitat", i ha 
comptat amb la participació de l'IMMB”.

La ciutat educadora és un nou paradigma, 
un projecte necessàriament compartit, 
que involucra tots els departaments de les 
corporacions locals, les diverses administra-
cions i la societat civil. La transversalitat i la 
coordinació són bàsiques per donar sentit 
a les actuacions que incorporen l’educació 
com un procés que es prolonga 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 dins d’aquest àmbit.
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AFANOC: “Posa’t la gorra”
Es tracta d’una iniciativa promoguda per 
l’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya (AFANOC), que ja 
fa onze anys que es desenvolupa.  
Aquest 2019, s’ha dut a terme als mercats de 
l’Abaceria Central, La Barceloneta, Canye-
lles, La Concepció, Les Corts, La Guineue-
ta, Horta, Lesseps, La Mercè, Sant Antoni, 
Santa Caterina i Sants, i s'ha concretat en 
diverses accions integrades dins de la seva 
campanya contra el càncer infantil, entre 
elles la venda de gorres elaborades gràcies  
a la col·laboració de dissenyadors de renom.

L’AFANOC treballa dins i fora dels hospitals 
per tal de millorar la qualitat de vida dels 
infants que pateixen malalties de llarga 
durada i mitigar els efectes dels tractaments, 
que influeixen de manera directa sobre els 
malalts i les seves famílies.

Fundació Barraquer:  
campanya de prevenció del glaucoma 
En virtut d’un conveni de col·laboració amb 
l'IMMB, la Fundació Barraquer ha dut a 
terme, per segon any consecutiu durant els 
mesos de gener i febrer, revisions oculars 
als usuaris de deu mercats de Barcelona, 
amb l’objectiu de conscienciar la població 
sobre la importància d’una bona salut ocular 
i prevenir el glaucoma, que és la segona 
causa de ceguesa al món. El 4,5% de les 
persones que es van revisar la vista presen-
taven hipertensió ocular. I, al maig, durant la 
Setmana Internacional dels Mercats, es va 
fer un taller de nutrició per prevenir i millorar 
la salut ocular a l’aula de cuina del Mercat de 
la Guineueta.

Iniciatives solidàries i responsabilitat 
corporativa
Des de sempre, els mercats de Barcelona han 
estat escenari de diverses iniciatives solidàries 
de diferents entitats. En alguns casos, el 2019 
ha estat el primer any en què hi participaven, 
mentre que d'altres ho fan regularment cada 
any, com el Gran Recapte dels Aliments, La 
Marató de TV3 o la iniciativa “Posa’t la gorra”.  

Tot seguit, n’enumerem les més destacades.
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Banc dels Aliments:
Gran Recapte d’Aliments
Com cada any, a final de novembre (dies 22 
i 23), els mercats barcelonins s’han adherit 
a aquesta iniciativa solidària. Com a novetat 
d’enguany, tothom que volia podia aportar 
productes frescos, com ara ous, peix o carn, 
a través dels mercats de l’Abaceria Central, 
Horta, L’Estrella, El Carmel i La Mercè: els 
clients compraven tiquets per valor de 3 
euros i els dipositaven en una urna d’on eren 
recollits pels voluntaris i entregats a entitats 
socials del barri perquè els poguessin bes-
canviar per aliments frescos en funció de les 
necessitats de les famílies que atenguessin. 
Així doncs, l’objectiu d’aquesta iniciativa és 
la recollida d’aliments bàsics per aconseguir 
que les persones més necessitades del nos-
tre entorn rebin ajuda alimentària.

Sant Joan de Déu: Magic Line
La Magic Line és una cursa especial en què 
els equips participants recapten fons per 
finançar més de 200 iniciatives solidàries. 
Per segon any consecutiu, alguns d’aquests 
equips van muntar la seva paradeta a deu 
mercats de Barcelona, durant alguns dissab-
tes de gener i febrer. Els participants oferien 
productes de la Magic Line, pastissos i cafè 
als clients a canvi de les seves aportacions. 
Els equips usualment són formats per veïns 
del barri, la qual cosa contribueix a generar 
sinèrgies molt positives per al propi mercat.

Fundació Oncolliga: 
campanya de sensibilització 
El passat 13 de desembre, el Mercat de 
Sant Antoni va acollir una campanya de la 
Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològi-
ca, entitat no lucrativa que té com a finalitat 
principal l’atenció psicosocial a persones 
amb càncer i als seus familiars.

TEB Barcelona: regals solidaris
Entre el 10 i el 21 de desembre, el centre 
ocupacional TEB Barcelona va instal·lar al 
Mercat de la Concepció una paradeta amb 
regals solidaris confeccionats per persones 
amb discapacitat intel·lectual.

La Marató de TV3: tómbola i loteria
El 13 i el 14 de desembre, el Mercat del Ninot 
va organitzar una tómbola solidària i els 
mercats de Sant Antoni i dels Encants de 
Sant Antoni van vendre loteria per recaptar 
diners per a La Marató de TV3, dedicada a 
les malalties minoritàries.

Activitats lúdiques, culturals i de 
responsabilitat social i mediambiental
Als mercats, hi passen moltes coses.  
Així, no només són l’escenari de programes 
educatius, visites guiades i iniciatives solidà-
ries, sinó que, paral·lelament a aquestes ac-
cions, tant l’IMMB com les associacions de 
veïns i comerciants i entitats col·laboradores 
externes hi proposen moltes altres activitats 
de caire lúdic i cultural, gastronòmiques, 
de cohesió i tradicionals, de responsabilitat 
social i mediambiental, i altres de caràcter 
promocional i comercial. 

Concretament, l’any 2019 es van progra-
mar als mercats municipals un total de 787 
activitats o accions, la qual cosa equival a 
una mitjana d’unes 15 activitats a la setmana 
i suposa un increment d’un 8,55% respecte 
als anys anteriors.

Entitat promotora
 2017 2018 2019 

Associació de comerciants 529 528 593 12,10%

Col·laboracions externes 150 146 175 16,67%

IMMB 46 51 19 -58,70%

Total general 725 725 787 8,55%

Activitat nova o regular
 2017 2018 2019

Nova 509 327 450 -11,59%

Regular 216 398 337 56,02%

Total general 725 725 787 8,55%

Tipus d’activitats 
 2017 2018 2019

Lúdiques i culturals 171 217 329 92,40%

Tradicionals i de cohesió 189 158 131 -30,69%

RSC 71 97 69 -2,82%

Promocionals i comercials  53 67 76 43,40%

Gastronòmiques 241 186 182 -24,48%

Total general 725 725 787 8,55%
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Projecció i cooperació internacional
En l’àmbit internacional, l'IMMB ha participat 
en diversos projectes i congressos 
internacionals, i ha subscrit diversos pactes 
amb altres ciutats del món. Així mateix, ha 
rebut les visites de delegacions de diversos 
països estrangers i, en l’àmbit intern, ha 
establert col·laboracions amb diversos 
municipis catalans. 

A continuació, s’ofereixen les principals dades 
sobre l’activitat de projecció i cooperació 
internacional de l’IMMB durant l’any 2019. 

Projectes de cooperació internacional 
Durant l’any 2019, l’IMMB ha proporcionat 
assessorament a projectes que es desen-
volupen a Maputo (Moçambic) i a Mitrovica 
(Kosovo). Així mateix, ha participat en el pro-
jecte europeu TriFocal – “Food Waste: Small 
Change, Big Difference”, en fase d’execució.

Participació en congressos
Als dos darrers anys, l’IMMB ha participat 
en diverses conferències internacionals, al-
gunes de les quals han tingut lloc a Barcelo-
na. Les més destacades són les següents: 

— WUWM Successful Market Collaboration, 
Barcelona (2018)
— Smart City Expo World Congress,  
Barcelona (2018)
— Congrés Internacional de Ciutats  
Educadores, Cascais (2018)
— 10th International Public Markets  
Conference, Londres (2019)

Pacte de les Ciutats per l’Alimentació
Els mercats han estat un actor fonamental 
del Pacte de les Ciutats per l’Alimentació, 
que han subscrit 117 ciutats a Milà, en el 
marc de l’Expo Milano, en què l’IMMB  
ha presentat una exposició per explicar  
el patrimoni alimentari català.

Visites de delegacions internacionals
L'IMMB ha rebut, al llarg de l’any 2019, 
diverses visites internacionals, amb delega-
cions vingudes d’Argentina, Austràlia, Brasil, 
Corea, Dinamarca, El Salvador, Eslovàquia, 
Estats Units, Itàlia, Mèxic, Noruega, Països 
Baixos, Perú, Polònia, Portugal, Rússia, 
Suècia i Xina.

Col·laboracions amb altres municipis 
catalans
Finalment, cal destacar que els mercats de 
Barcelona han establert diversos programes 
de col·laboració amb mercats d’altres ciutats 
catalanes, com ara Reus (mercats Central i 
del Carrilet), Sabadell (Campoamor), Sant Boi 
(Torre de la Vila) i El Masnou (Municipal),  
juntament amb els de Lloret de Mar i El Prat  
de Llobregat.
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Medi ambient i sostenibilitat
Com assenyala un dels tres grans eixos 
definits al Pla estratègic 2015-2025, 
els mercats municipals són sinònim de 
valors associats a la sostenibilitat social, 
mediambiental i cultural.

Responsabilitat mediambiental
L’IMMB participa en diferents iniciatives i 
duu a terme diverses actuacions a favor del 
medi ambient, en el marc dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 
2030. D’entre les accions més destacades, 
cal esmentar les campanyes per reduir el 
malbaratament dels aliments i diverses 
reformes en les instal·lacions dels mercats 
municipals per fer-les més sostenibles.

En primer lloc, mitjançant la recollida se-
lectiva de residus, separant en contenidors 
diferents el paper i cartó, les restes orgàni-
ques i el rebuig. Als darrers anys, el volum de 
residus orgànics han anat disminuint, la qual 
cosa vol dir que els comerciants cada cop 
planifiquen millor les seves compres i han  
de llençar menys. 

Per les seves característiques comercials, 
de venda al detall, els ciutadans que van als 
mercats poden comprar a granel només allò 
que necessiten, amb la qual cosa es redueix 
el volum d'embolcalls i plàstics. 

El 2019, s'ha iniciat un estudi sobre l'ús dels 
plàstics d'un sol ús per part de comerciants  
i usuaris dels mercats per tal de dissenyar  
un pla d'acció amb vista a disminuir-lo.

Campanyes per reduir el malbaratament
La sostenibilitat és un dels eixos bàsics dels 
mercats de Barcelona. Per tant, reduir tant 
com sigui possible el malbaratament dels 
productes i aprofitar-los al màxim forma part 
de les iniciatives per aconseguir un model 
més sostenible. En la seva funció de cohesi-
onadors socials i elements essencials en la 
vida del barri, diversos mercats de Barcelona 
s’han posat d’acord amb diverses entitats 
socials de manera que cada dia els donen tot 
el producte fresc que no han venut.

En l’àmbit educatiu, els mercats col·laboren 
amb Espigoladors, una organització  
no lucrativa que es dedica exclusivament  
a reaprofitar tot aquell producte fresc que  
no es ven o que altrament s’hauria llençat.  
En altres casos, la iniciativa de minimitzar el 
desaprofitament dels aliments ve dels propis 
paradistes a títol individual.

Reformes en les  
instal·lacions dels mercats
Mercat de Sant Antoni: climatització  
amb energia geotèrmica.
S’ha executat la instal·lació d’un sistema de 
climatització que aprofita l’energia geotèrmi-
ca per mitjà de pantalles termoactives, per 
tal que l'edifici del mercat, construït a final 
del segle XIX, esdevingui un exponent clar 
de sostenibilitat i eficiència energètica en 
remodelació, modernització i rehabilitació 
d’edificis. Aquesta obra és una de les inter-
vencions més importants de fonamentació 
termoactiva que s'han realitzat fins ara a 
l’Estat espanyol i té com a finalitat la produc-
ció d’aigua freda i aigua calenta mitjançant 
bombes tèrmiques aigua-aigua amb dissipa-
ció/captació de calor al subsòl.

Mercat del Bon Pastor: contribució  
fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.
En aquest cas, el control natural de l’efici-
ència energètica de l’edifici es planteja com 
un conjunt d’estratègies constructives que 
permetran reduir a cost zero la demanda 
energètica de l’edifici.

Evolució en la recollida de residus (Tn)
 2015 2016 2017 2018 2019

Resta 8.236,62    7.880,84    7.447,76 6.953,58 6.996,16

Selectiva: 5.223,18    5.065,32    4.976,22 5.044,58 4.727,30

— orgànica 4.066,26    3.967,68    3.915,12 3.857,26 3.589,12

— paper-cartró 1.156,92 1.097,64 1.061,10 1.187,32 1.138,18

Total 13.459,80 12.946,16 12.423,98 11.998,16 11.723,46
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1. Millores energètiques en 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 millorar-ne el rendiment.

— Mercat de Sant Martí
2016 - Posada en funcionament del 
sistema fotovoltaic.
2018 - Nova línia de cortines d'aire.
2019 - Incorporació de sis extractors  
als testers.

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

1. Instal·lacions geotèrmiques/hidrotèrmi-
ques als mercats següents (estalvi energètic 
al siste ma de climatització): 
— Sants (2016) (H) 
— Sant Antoni (2018) (G) 

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

3. Instal·lacions de plaques solars per al  
subministrament de l’aigua calenta sanitària: 
— La Guineueta (2013) 
— Bellcaire (2013) 
— Provençals (2013) 
— El Ninot (2015) 
— El Guinardó (2015) 
— La Vall d’Hebron (2018) 

4. Instal·lacions de plaques fotovoltaiques:
— La Barceloneta (2007) 
— Bellcaire (2013) 
— El Guinardó (2015) 
— Sant Martí (2003) 
— El Carmel (2007) 
— Provençals (2013) 
— El Ninot (2015) 
— La Vall d’Hebron (2018) 
— Les Tres Torres (en projecte) 
— Sant Gervasi (en projecte) 

6. Instal·lacions de geotèrmia:
— Sant Antoni (2018) 

7. Control energètic (monitorització a través 
d'un sistema de control de supervisió  
i adquisició de dades, SCADA) 
— Sant Antoni (2018) 
— El Ninot (2019) 

 
2. Millores energètiques en les 
instal·lacions d’enllumenat:

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

Cal remarcar que la tecnologia LED ha anat 
canviant, la qual cosa implicarà actuacions a 
mitjà termini als mercats en què es va incor-
porar al 2014-2015. 

Des del 2016, les actuacions d’implantació 
de l’enllumenat 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

Així mateix, des del 2016, tots els projec-
tes de remodelació de l'IMMB preveuen la 
implantació de la tecnologia LED (són pro-
jectes redactats un o dos anys abans de la 
finalització de les obres). Les remodelacions 
dels últims anys són:
— 2017: Sant Andreu. Carpa provisional
— 2017: Les Tres Torres. Substitució de

l'enllumenat general 
— 2018: Abaceria Central. Carpa provisional 
— 2018: La Vall d’Hebron 
— 2018: La Boqueria. Substitució de

l'enllumenat general 
— 2019: Sant Antoni 
— 2019: El Bon Pastor 

L'any 2019, també es va substituir l’enllume-
nat per LED a les sales de vendes de:
— Sant Gervasi
— Ciutat Meridiana
— El Besòs (nova zona de magatzems)

Aquest 2020, està previst redactar  
sis projectes executius de substitució  
d’enllumenat a LED:
— L'Estrella
— El Carmel
— Hostafrancs
— Provençals
— La Sagrada Família
— Santa Caterina
— Galvany

Informe sobre millores energètiques  
als mercats municipals de Barcelona

— Mercat de Provençals
2016 - Sistema d'extracció a la sala  
de vendes. 
2019 - Connexió de les plaques solars  
amb l'escalfador d'ACS dels lavabos.

— Mercat de la Concepció
2018 - Instal·lació de nous fan-coils  
al sistema de climatització.

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

— Mercat de Lesseps
2020 - Reforma de la instal·lació del   
sistema de climatització.

— Mercat d'Hostafrancs
Millores energètiques en les instal·lacions 
de climatització (en fase de projecte). 
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Agenda 2030: Objectius de 
Desenvolupament Sostenible
Entre els plans municipals relacionats 
amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) establerts per les Nacions 
Unides a l’Agenda 2030, n’hi ha diversos 
que fan referència als mercats municipals.

Estratègia d’Impuls de la política 
alimentària 2016-2019
Té com a objectiu estendre a la ciutat de 
Barcelona la sobirania alimentària en la 
producció, la distribució i el consum, a través 
del foment de la producció agroecològica, 
dels circuits curts de comercialització i la 
presència del producte agroecològic i de 
proximitat a la xarxa de mercats munici-
pals. En la mateixa línia, preveu fomentar el 
consum responsable per lluitar contra el mal-
baratament alimentari i procurar una major 
atenció a la seguretat alimentària.

Estratègia de reforç i projecció 
del comerç a Barcelona 2017-2019 
Té com a objectiu preservar, fomentar i 
promoure, el sector comercial. Assumeix el 
compromís d’avançar cap a una ciutat singu-
lar, sostenible i atractiva, en la qual el comerç, 
el desenvolupament urbà i la qualitat de vida 
ciutadana formin una unió indestriable.  
Es concreta en vuit línies, desplegades en un 
total de 43 mesures, i una d’aquestes línies, 
concretament la 6, es defineix amb el lema 
següent: “Els mercats de Barcelona, uns bons 
aliats del comerç de proximitat als barris.”

Pla estratègic  
Mercats de Barcelona 2015-2025 
Està pensat per donar resposta als reptes 
tecnològics, econòmics i socials que afecten 
el comerç de proximitat, i en concret els mer-
cats municipals. Després de modernitzar les 
seves instal·lacions, els serveis i l'oferta als 
ciutadans, calia definir un model de mercats 
municipals adaptat a les noves realitats.  
Es tractava d’establir una visió dels mer-
cats per a l’horitzó 2025, d’identificar els 
objectius per fer realitat aquesta visió i de 
definir les estratègies necessàries per assolir 
cadascun dels objectius identificats, mesu-
rant la participació dels diferents agents, les 
inversions necessàries, els indicadors d’èxit  
i els responsables de les accions que acom-
panyen cada estratègia. Això es va fer a 
través d’un procés participa tiu àmpliament 
consensuat.

Concretament, el Pla estratègic Mercats de 
Barcelona 2015-2025 contribueix a assolir 
aquests quatre objectius. →

Objectiu 8: 
Treball decent i creixement econòmic
Promoure el creixement econòmic sostin-
gut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 
productiva i el treball digne per a totes les 
persones.

Objectiu 9: 
Indústria, innovació i infraestructura
Construir infraestructures resilients, pro-
moure la industrialització inclusiva i sosteni-
ble i fomentar la innovació.

Objectiu 11: 
Ciutats i comunitats sostenibles
Aconseguir que les ciutats i els assenta-
ments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles.

Objectiu 12: 
Producció i consum responsables
El desembre de 2012, més de 800 entitats, 
col·legis professionals, gremis, sindicats, uni-
versitats, escoles i empreses van subscriure 
el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022, un document que estableix 
10 objectius  per a una Barcelona més equi-
tativa, pròspera i autosuficient, a través de 
la implicació, el compromís i la col·laboració  
de les entitats signants. 
Concretament, l'objectiu 5 (Ús racional dels 
recursos: de la societat del consum al con-
sum responsable) preveu una línia d'actua-
ció que es descriu en els termes següents: 
"Suprimir el malbaratament alimentari en 
tots els àmbits (famílies, escoles, menjadors, 
restaurants) amb la cooperació del sector 
de la producció, els serveis i la distribució 
d’aliments (grans superfícies, distribuïdors, 
mercats municipals)."  

Aquesta actuació s'emmarca dins de l'ODS 
12, dedicat a la producció i al consum  
responsables.
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03. Infraestructures  
i recursos
Barcelona és una de les poques ciutats 
del món que pot presumir d’una xarxa de 
mercats distribuïts de tal manera que tots els 
barris en tenen un a prop. Concretament, té 
39 mercats alimentaris i 4 de no alimentaris 
ubicats en 40 edificis repartits pels 10 
districtes, que donen servei a una població 
de 1.620.343 habitants.

43 mercats, dels quals →
40

30 remodelats

2 en procés

8 no remodelats

41

3 en projecte
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01 — Abaceria Central
Districte: Gràcia 
Travessera de Gràcia, 186 
Inauguració: 1892 (2020)
En procés de remodelació 
Superfície:* 555 m2

Establiments:** 42  
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercatabaceria.cat 

02 — La Barceloneta  
Districte: Ciutat Vella 
Pl. Poeta Boscà, 1 
Inauguració: 1887 (2007)
Remodelat 
Superfície: 468 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)
No remodelat 
Superfície: 452 m2

Establiments: 31

07 — El Carmel
Districte: Horta-Guinardó 
C. Llobregós, 149 
Inauguració: 1969 (1999)
No remodelat
Superfície: 666 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: 107 m2

Establiments: 8+1 autoservei 

09 — El Clot  
Districte: Sant Martí 
Pl. Mercat, 26 
Inauguració: 1889 (1995)
Remodelat 
Superfície: 351 m2

Establiments: 31+1 autoservei  
Serveis: aparcament, venda 
online, lliurament a domicili 
mercatdelclot.net 

10 — La Concepció  
Districte: Eixample 
C. Aragó, 313 
Inauguració: 1888 (2009)
Remodelat 
Superfície: 857 m2

Establiments: 51+1 autoservei 
Serveis: aparcament, carrets 
de compra, lliurament a 
domicili, venda online
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: 530 m2

Establiments: 51 
Serveis: lliurament a domicili 
mercatlestrella.com 

13 — Felip II  
Districte: Sant Andreu 
C. Felip II, 118 
Inauguració: 1966 (2002)
Remodelat 
Superfície: 463 m2

Establiments: 38+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili 

14 — Fort Pienc  
Districte: Eixample 
Pl. Fort Pienc, 3 
Inauguració: 2004
Remodelat 
Superfície: 303 m2

Establiments: 14 
mercatfortpienc.cat

04 — El Bon Pastor 
Districte: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 154 
Inauguració: 1961 (2019)
Remodelat 
Superfície: 235 m2

Classificació energètica: A 
Establiments 9+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili 

05 — La Boqueria 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91 
Inauguració: 1914 (2002)
Remodelat
Superfície: 2.155 m2  
Establiments: 202
Serveis: punt d’informació, 
Aula Boqueria, aparcament, 
venda online (Manzaning),  
publicacions 
boqueria.barcelona

06 — Canyelles  
Districte: Nou Barris 
C. Antonio Machado, 10 
Inauguració: 1887 (1999)
No remodelat
Superfície: 686 m2

Establiments: 22+1 autoservei 
Serveis: aparcament  
mercatcanyelles.com

Infraestructures: 
40 edificis
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15 — Galvany  
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
C. Santaló, 65 
Inauguració: 1926 (1999)
En projecte de remodelació 
Superfície: 669 m2

Parades: 230 
Establiments: 76  
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili, 
venda online (Manzaning)  

16 — El Guinardó  
Districte: Horta-Guinardó 
C. Teodor Llorente, 10 
Inauguració: 1954 (2014)
Remodelat
Superfície: 397 m2

Establiments: 13+1 autoservei 

17 — La Guineueta  
Districte: Nou Barris 
Pg. Valldaura, 186 
Inauguració: 1965 (2013)
Remodelat
Superfície: 395 m2

Establiments: 25+1 autoservei 
Serveis: comandes per 
telèfon, aula de cuina 
mercatguineueta.com

18 — Horta  
Districte: Horta-Guinardó 
C. Tajo, 75 
Inauguració: 1951 (1998)
En projecte de remodelació 
Superfície: 580 m2

Establiments: 52  
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercathorta.com

19 — Hostafrancs  
Districte: Sants-Montjuïc 
C. Creu Coberta, 93 
Inauguració: 1888 (2003)
Remodelat
Superfície: 603 m2

Establiments: 47+1 autoservei 

20 — Les Corts  
Districte: Les Corts 
Travessera de les Corts, 215 
Inauguració: 1961 (2008)
Remodelat
Superfície: 503 m2

Establiments: 34+1 autoservei  
Serveis: aparcament, wifi, 
lliurament a domicili 
mercatdelescorts.cat

21 — Lesseps  
Districte: Gràcia 
C. Verdi, 200 
Inauguració: 1972 (1999)
Remodelat
Superfície: 340 m2

Establiments: 27+1 autoservei  
Serveis: lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercatdelesseps.cat

22 — La Llibertat  
Districte: Gràcia 
Pl. Llibertat, 27 
Inauguració: 1888 (2009)
Remodelat 
Superfície: 550 m2

Establiments 34+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili 

23 — La Marina  
Districte: Sants-Montjuïc 
Pg. Zona Franca, 178 
Inauguració: 2003
Remodelat
Superfície: 334 m2

Establiments: 22+1 autoservei 

24 — La Mercè  
Districte: Nou Barris 
Pg. Fabra i Puig, 270 
Inauguració: 1961 (1999)
No remodelat
Superfície: 755 m2

Establiments: 56 
Serveis: punt d’informació,  
lliurament a domicili  
mercatdelamerce.cat

25 — Montserrat  
Districte: Nou Barris 
Via Favència, 247 
Inauguració: 1960 (1997)
En projecte de remodelació 
Superfície: 739 m2

Establiments: 43 
Serveis: lliurament a domicili 
mercatmontserrat.com

26 — El Ninot  
Districte: Eixample 
C. Mallorca, 133 
Inauguració: 1933 (2015)
Remodelat 
Superfície: 1.550 m2

Establiments: 50+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili,  
venda online (Ulabox), 
wifi, Punt Verd 
mercatdelninot.com

27 — Núria  
Districte: Nou Barris 
Av. Rasos de Peguera, 186 
Inauguració: 1966 (2019)
No remodelat
Superfície: 400 m2

Establiments: 1 autoservei

28 — El Poblenou  
Districte: Sant Martí 
Pl. Unió, 25 
Inauguració: 1889 (2005)
Remodelat 
Superfície: 424 m2

Establiments: 23+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili  
mercatpoblenou.com

36 — Sants  
Districte: Sants-Montjuïc 
Sant Jordi, 6 
Inauguració: 1913 (2014)
Remodelat
Superfície: 669 m2

Establiments: 36+1 autoservei 
Serveis: aparcament, servei 
a domicili, aula de cuina 
santsmercat.com 

37 — Sarrià 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi
Pg. Reina Elisenda, 8
Inauguració: 1911 (2007)
Remodelat
Superfície: 384 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: 207 m2

Establiments: 13 
Serveis: aparcament, wifi, 
venda online (Manzaning) 

39 — Trinitat 
Districte: Nou Barris
C. Pedrosa, 21
Inauguració: 1977
Remodelat
Superfície: 163 m2

Establiments: 13+1 autoservei 
Serveis: aparcament, wifi 

40 — La Vall d’Hebron 
Districte: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguració: 1969 (2019)
Remodelat
Superfície: 251 m2

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

41 — Encants de Sant Antoni
Districte: Ciutat Vella 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelat
Superfície: 3.664 m2

Establiments: 110

42 — Dominical del Llibre
Districte: Ciutat Vella 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelat
Superfície: 1.059 m2

Establiments: 77 
dominicaldesantantoni.com

43 — Floristes 
de les Rambles 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91
No remodelat
Superfície: 147 m2  
Establiments: 13

29 — Provençals  
Districte: Sant Martí 
C. Menorca, 19 
Inauguració: 1974 (2013)
Remodelat
Superfície: 469 m2

Establiments: 32+1 autoservei  
Serveis: aparcament, punt 
d’informació, venda online 
(Manzaning) 
mercatprovençals.com

30 — La Sagrada Família  
Districte: Eixample 
C. Padilla, 225 
Inauguració: 1993
Remodelat 
Superfície: 802 m2

Establiments: 47+1 autoservei  
Serveis: aparcament,  
wifi, lliurament a domicili,  
comandes per telèfon,  
punt d’informació, consigna,  
parc infantil a l’interior  
mercatsagradafamilia.com

31 — Sant Andreu  
Districte: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 21 
Inauguració: 1914 (2020)
En procés de remodelació 
Superfície: 209 m2

Establiments: 17 

32 — Sant Antoni  
Districte: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Inauguració: 1882 (2018)
Remodelat 
Superfície: 1.145 m2

Establiments: 58+1 autoservei 
Serveis: aparcament,   
lliurament a domicili, 
punt d’informació  
mercatdesantantoni.com

33 — Sant Gervasi  
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Pl. Joaquim Folguera, 6 
Inauguració: 1968 (2013)
Remodelat 
Superfície: 203 m2

Establiments: 18+1 autoservei  
Serveis: lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercatdesantgervasi.com

34 — Sant Martí  
Districte: Sant Martí 
C. Puigcerdà, 206 
Inauguració: 1966 (2003)
Remodelat
Superfície: 115 m2

Establiments: 27+1 autoservei

35 — Santa Caterina  
Districte: Ciutat Vella 
Av. Francesc Cambó, 16 
Inauguració: 1848 (2005)
Remodelat 
Superfície: 1.103 m2

Establiments: 59+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
comanda electrònica,  
servei a domicili, consigna 
mercatsantacaterina.com
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*Per a tots els mercats, s’indica únicament la superfície comercial de les parades actives. Per als casos de l’Abaceria Central i 
Sant Andreu, les dades corresponen a la seva ubicació provisional. 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.
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Política de modernització dels mercats
Un dels objectius inclosos en el Pla d’actuació 
municipal 2016-2019, concretament a l’eix 
2.1 (Desenvolupament econòmic i economia 
de proximitat), és “impulsar i modernitzar la 
xarxa de mercats municipals de la ciutat”.  
En aquesta línia, s’ha aplicat als mercats de 
Barcelona un model de renovació, que es 
fonamenta en els pilars següents.

— Concepció del mercat com un clúster 
    alimentari de producte fresc i de qualitat, 
    adaptat als nous hàbits de consum i a les 
    noves tendències en la distribució. 

— Reorganització del mix comercial i intro- 
    ducció de nous operadors modernitzant
    l’oferta complementària.

— Creació de nous serveis: ampliació d’ho- 
    raris adaptats als nous hàbits de compra,  
    servei a domicili i compra online.

— Restauració del valor arquitectònic  
    dels edificis.

— Modernització de les instal·lacions i millora      
    de l’atractivitat.

— Promoció omnicanal dels mercats a través  
    d’eines de fidelització i campanyes  
    de màrqueting.

— Habilitació d’aparcaments i centres de  
    microdistribució urbana (CMU).

— Reubicació de la logística en un nivell  
    subterrani i amb molls de descàrrega.

— Priorització de la recollida selectiva  
    i compromís mediambiental.

D’acord amb aquestes línies bàsiques, tot 
projecte de remodelació d’un mercat aporta 
una millora al seu entorn urbà, tant per als 
residents com per als comerços de la zona, i 
incideix favorablement en l’eix comercial del 
barri, que guanya un nou pol d’atracció.  

A més, en totes aquestes actuacions, es té 
en consideració la reurbanització de l’entorn, 
per tal de guanyar espai públic sempre que 
sigui possible.
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Actuacions del 2019
Durant el període 2015-2019, s’ha fet un 
esforç inversor important, destinant prop de 
124 milions d’euros als mercats de Barcelona, 
102 dels quals han estat de procedència 
municipal. Concretament, l’any 2019 
l’Ajuntament ha invertit 10.666.263 euros en 
els mercats municipals, que s’han destinat 
bàsicament a prosseguir les remodelacions 
en curs, a iniciar grans actuacions i a fer 
diverses obres de millora.

Mercat de Sant Andreu:  
continuació de les reformes
Després de les tasques d’enderrocament, 
l’any 2019 s’han iniciat les obres de rehabili-
tació, que compten amb una inversió total de 
13.406.084 euros. El futur edifici millorarà la 
integració amb la plaça del Mercadal, gràcies 
a una estructura transparent de vidre en els 
murs perimetrals del mercat que facilitarà 
la connexió entre l’interior i l’exterior i la 
visibilitat de l’activitat comercial des de fora. 
La nova distribució de l’edifici, de 2.458 m2, 
ubicarà al soterrani els espais logístics del 
mercat, instal·lacions, magatzems i cambres 
frigorífiques, i un habitacle per a la brossa 
connectat amb la planta baixa, reservada 
per a l’activitat comercial.

Mercat de l’Abaceria Central:  
inici de les obres de reforma
L’any 2019, s’ha iniciat l’enderroc de l’edi-
fici del mercat, un cop traslladada la seva 
activitat a una ubicació provisional, i les 
obres s’estendran previsiblement fins a 
començaments de l’any 2023. La inversió 
total d’aquest projecte és d’uns 21 milions 
d’euros i inclou la rehabilitació integral de 
l’edifici històric del Mercat de l’Abaceria, la 
incorporació de nous operadors que comple-
mentin l’oferta, com un nou espai d’econo-
mia cooperativa i un autoservei, i la dotació 
de diversos serveis logístics que facilitin les 
diverses activitats que s’hi desenvolupin.

Mercat del Bon Pastor:  
finalització de les obres del nou mercat 
El nou Mercat del Bon Pastor, inaugurat el  
16 de novembre de 2019, aposta per la sos-
tenibilitat de l’espai. Té 12 establiments i un 
autoservei, en una superfície de 9.340 m2, 
distribuïts en una planta baixa de zona co-
mercial, un altell per a les oficines i instal·la-
cions del mercat i l’autoservei, i dos soterra-
nis per als serveis, l’aparcament i els espais 
logístics del mercat. La seva classificació 
energètica és de categoria “A”.
Aquesta nova construcció, que dona respos-
ta a les necessitats del veïnat, constitueix 
un eix fonamental per a la cohesió del barri 
i funciona com un dels principals punts de 
trobada del veïnat.

Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera: 
reobertura del mercat
Després d’un any i mig d’obres, s’ha reobert 
aquesta instal·lació i se n’ha urbanitzat 
l’entorn immediat, amb una inversió total 
d’11.860.905 euros. La reforma ha consistit 
en l’ampliació del volum de l’edifici de 9.150 
a 11.342 m2 i la remodelació de la planta bai-
xa i del primer soterrani, amb la incorporació 
d’un autoservei. A més, per primera vegada 
en aquest tipus d’equipaments, la coberta de 
l’edifici es convertirà en un hort urbà d’uns 
1.400 m2. A la planta baixa, hi ha la zona 
comercial i diversos espais de gestió; a l’al-
tell, les oficines, i, als soterranis, els espais 
logístics, l’aparcament, els magatzems i les 
instal·lacions.

Remodelacions en curs
S’han realitzat bàsicament  
als mercats del Bon Pastor,  
la Vall d’Hebron, Sant Andreu  
i l’Abaceria Central
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Mercat de la Boqueria: obres de millora
Durant l’any 2019, s’hi ha habilitat un nou 
espai per a la divulgació de la gastronomia  
i dels productes locals i de temporada.  
També s’ha completat la instal·lació d’ex-
tracció de fums i s’ha redactat el projecte 
de substitució del paviment i del tancament 
perimetral, que està previst que s’executi  
en aquest mandat.

Mercat del Besòs i Mercat del Carmel: 
esponjament i millora de la mobilitat
En aquests dos mercats, s’ha culminat un 
procés de millora de la mobilitat amb l’en-
derrocament d’alguns espais i la construcció 
de nous espais logístics perifèrics, per tal 
d'esponjar la distribució de les parades a la 
zona comercial i proporcionar més comoditat 
als clients. 

Mercat de la Mercè: reforma de la façana 
Amb vista a millorar la visibilitat i la represen-
tativitat del mercat com a equipament públic, 
se n’ha renovat la façana, fent servir materi-
als més naturals, en consonància amb el seu 
entorn. Aquestes obres han comportat una 
inversió de 242.904,60 euros, que ha inclòs, 
a banda de la façana, el canvi dels paviments 
i de les portes d’accés i una il·luminació de 
tota l’àrea, per fer més visibles i accessibles 
les zones d’entrada i sortida.

Mercat de Galvany: projecte de renovació 
D'entre les obres iniciades, cal esmentar el 
projecte per a la renovació de la coberta i la 
substitució de l’estació transformadora elèc-
trica i d'altres obres complementàries.

Grans actuacions 
Les obres més destacades s’han 
fet als mercats municipals de  
La Boqueria, El Besòs, El Carmel,  
La Mercè i Galvany.
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Millores en la sostenibilitat per 
incrementar l’estalvi energètic 
— La Barceloneta. Millora puntual de les 
    instal·lacions de climatització.
— La Boqueria. Projecte d’una xarxa  
    d’extracció de fums. 
— Ciutat Meridiana. Incorporació de llums     
    LED a la sala de venda.
— Les Corts. Millora de la infraestruc tura  
    d’extracció d’aire. 
— Lesseps. Nou projecte de climatit zació, 
    més modern i eficient. 
— La Llibertat. Millora puntual de les 
    instal·lacions de climatització. 
— La Mercè. Nou sistema d’extracció d’aire 
    dels magatzems. 
— Montserrat. Nou espai per a la recàrrega 
    de vehicles elèctrics. 
— El Ninot. Millora de l’aïllament tèrmic de 
    les oficines i la sala polivalent, i nou 
    pro jecte de climatització, més modern 
    i eficient. 
— La Sagrada Família. Millora de la zona de     
    recollida de la brossa. 
— Sant Antoni. Tancament de les finestres 
    per millorar-ne l’aïllament tèrmic. 
— Sant Martí. Tancament de les obertures de 
    la coberta i col·locació d’extractors d’aire. 
— Santa Caterina. Incorporació de llums LED 
    al passadís.

Millora i modernització dels elevadors
Els Encants de Barcelona. Protec cions de 
les portes del muntacàrregues per incremen-
tar la durabilitat dels ascensors. 

Obres d’adequació i millora de 
les instal·lacions  
Als darrers anys, s’han dut 
a terme diverses tasques 
de manteniment i de millora 
a 26 mercats municipals, 
per valor d’1.419.891 euros, 
mitjançant el Pla general d’obres 
i el Pla de millores. D’entre 
aquestes obres, destaquen 
les d’adequació i millora dels 
accessos, els elevadors, les 
cobertes o la xarxa de drenatge, 
per tal de fer les instal·lacions 
més sostenibles, incrementant-
te l’estalvi energètic, i més 
atractives, per potenciar-ne 
l’activitat comercial.

Altres actuacions de millora per potenciar 
l’activitat comercial
— La Boqueria. Habilitació d’un espai 
    polivalent a la planta comercial que pugui 
    servir d’aula gastronòmica. 
— Canyelles. Instal·lació d'uns nous lavabos 
    a la planta superior. 
— El Carmel. Enderrocs i canvis d’ubicació 
    de les parades per poder materialitzar la 
    concentració i l’activitat comercial. 
— Sant Gervasi. Construcció d’un punt 
    d’informació 
— La Vall d’Hebron-Teixonera. Ubicació d’un 
    punt de servei a domicili.

Actuacions de seguretat i higiene
— Millora de la xarxa de drenatge als 
    mercats de La Boqueria, La Concepció, 
    Els Encants de Barcelona, Hostafrancs 
    i Sants. 
— Instal·lació d’aigua sanitària a 18 mercats. 
    Adequació de les portes tallafocs a  
    25 mercats. 

Millora dels accessos per motius de 
seguretat, estètics i funcionals
— La Boqueria. Millora dels tancaments 
    mòbils nocturns. 
— Els Encants de Barcelona i Canyelles. 
    Aplicació de pintura antilliscant a les 
    escales i als paviments. 
— Felip II. Millora dels sostres i de 
    l’enllumenat de l’accés 
— La Marina. Substitució de les portes. 
— Sant Antoni. Millora de l’enllumenat dels 
    accessos, decoració dels paraments amb 
    miralls i vinils decoratius, i millora del 
    lliscament de les rampes del pàrquing.
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Mercat de Montserrat:  
construcció d’un nou edifici
S’ha redactat el projecte bàsic i el projecte 
executiu d’un nou edifici per al Mercat de 
Montserrat. Es preveu que la nova instal·lació 
compti amb un autoservei d’uns 1.300 m2 i 
una zona subterrània de càrrega i descàrrega 
i aparcament per als paradistes i els clients. 
En aquest cas, no caldrà habilitar un mercat 
provisional, perquè el nou mercat s’ubicarà 
en un edifici de nova construcció a l’actual 
solar del carrer d’Aiguablava al costat de la 
Via Favència. El projecte preveu iniciar la 
construcció del nou mercat l’any 2021.

Nous projectes en fase de treball

Mercat d’Horta: 
projecte de reforma 
L’IMMB i la Junta del mercat han tingut les 
primeres converses i ja estan treballant en 
els estudis previs per a la reforma del Mercat 
d’Horta. Durant l’any 2020, es preveu treba-
llar amb els paradistes per definir el model de 
mercat a partir de les seves necessitats i la 
ubicació del mercat provisional que funcio-
narà durant les obres.

Servei de lliurament a domicili
Des d’enguany, setze mercats ja ofereixen 
el servei de lliurament de les comandes a 
domicili. El repartiment el contracten les 
associacions de venedors a través d’entitats 
dedicades a la integració i a la promoció 
personal, laboral i social de persones adultes 
amb discapacitat física o intel·lectual o amb 
malalties mentals, o en risc d’exclusió social, 
de manera que el desenvolupament d’aquest 
servei té un clar interès social i potencia la 
inclusió laboral d’aquests col·lectius. 

Concretament, el grup cooperatiu Taller 
Escola Barcelona (TEB) dona servei als 
mercats següents: El Carmel, El Clot,  
La Concepció, Horta, La Llibertat, El Ninot, 
Sants, Sarrià i La Vall d’Hebron; l’Associació 
Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL) 
del Grup CHM presta servei al Mercat de les 
Corts, i la Fundació Pare Manel d’inserció 
laboral dona servei al Mercat de Montserrat. 
I alguns mercats tenen el servei a domicili 
centralitzat, com els de Santa Caterina, 
L’Estrella, Felip II, Sagrada Família i La Mercè.

Compra online (e-commerce)
La manca de temps, la facilitat i la comoditat 
de la compra online han modificat el 
comportament de compra del consumidor 
als darrers anys. La realitat de l’e-commerce 
ha arribat a l’alimentació i també 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. 
Durant l’any 2019, 11 mercats han ofert els 
seus productes amb la col·laboració del 
marketplace especialitzat Manzaning:

— Abaceria Central 
— La Barceloneta 
— La Boqueria 
— El Carmel 
— La Concepció 
— Horta 
— Galvany 
— Lesseps 
— Provençals 
— Sant Gervasi 
— Les Tres Torres 

Recursos 
Diversos mercats municipals han posat a disposició dels seus 
clients nous serveis i recursos per facilitar-los la compra. Entre ells, 
destaquen el servei de lliurament a domicili, la possibilitat  
de fer les compres online i la implantació de la targeta Viba.

El Mercat del Ninot col·labora amb la 
plataforma Ulabox i el Mercat de la 
Concepció té la seva pròpia pàgina web  
amb l’opció de compra online.

Targeta Viba
La targeta Viba té per objecte promocionar 
el comerç de proximitat a Barcelona i és 
l’única targeta de comerç de proximitat 
pensada per a tota la ciutat. Amb aquesta 
targeta, els mercats volen premiar la 
fidelitat dels seus clients fent que amb 
la compra diària puguin acumular punts, 
obtenir descomptes i accedir a promocions 
especials. La targeta Viba es pot obtenir 
registrant-se a la web www.viba.barcelona  
o bé baixant l’app Viba, disponible tant per  
a iOS com per a Android.

La targeta Viba és una iniciativa de Fidelitza 
Barcelona, associació sense finalitat de 
lucre en fase de creixement que agrupa 
diverses associacions de comerciants de la 
ciutat. L’any 2019, han format part d’aquesta 
associació els mercats i eixos comercials 
següents:

— Mercat del Ninot
— Mercat dels Encants de Sant Antoni
— Mercat de Sant Antoni
— Eix comercial Sant Antoni Comerç
— Encants Nous Eix Comercial
— Sant Martí Eix Comercial



Mercats de Barcelona — Resum anual 2019

54

04.Difusió

55

04. Difusió
Al llarg de l’any 2019, l’IMMB ha realitzat 
diverses actuacions de difusió de la seva 
activitat. Entre aquestes iniciatives, cal 
esmentar les campanyes institucionals, 
l’organització i/o participació en diverses 
fires i congressos, jornades i aniversaris,  
i la projecció informativa a través de diversos 
canals de comunicació, com ara revistes 
i publicacions monogràfiques, les xarxes 
socials i els mitjans audiovisuals. 

El nostre abast a les xarxes socials →
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“La paradista respon”
Coincidint amb la campanya de Nadal, es 
va llançar aquesta iniciativa de recollida de 
preguntes relacionades amb la cuina i els 
aliments nadalencs, com ara: com triar els 
millors aliments frescos, com reaprofitar els 
aliments cuinats, com conservar els ali-
ments, etc. Aquestes preguntes es responien 
amb vídeos protagonitzats per paradistes 
o comerciants que es difonien a través de 
Facebook i Instagram, i entre els qui havien 
enviat preguntes es va sortejar una sessió 
presencial de cuina per a deu persones a 
l’aula de cuina del Mercat de la Guineueta.

La campanya va arribar a 434.459 perso-
nes i se'n van obtenir 670.000 impressions 
durant els deu dies que va durar l’acció:  
del 4 al 15 de desembre. Aquestes xifres són 
molt bones, tenint en compte que, a l’inici  
de la campanya, teníem 59.000 usuaris que 
ens seguien per Facebook o per Instagram.

“Estima el teu mercat”
Els mercats municipals de Barcelona, jun-
tament amb d’altres d’arreu de la província, 
van organitzar, entre el 15 i el 31 de maig 
de 2019, diverses activitats en el marc de 
la VI edició de la Setmana Internacional dels 
Mercats, que va impulsar la campanya inter-
nacional “Estima el teu mercat”. 

La idea central de l’edició d’enguany ha estat 
“Markets: close to your heart” (“Mercats: a 
prop del cor”), amb l’objectiu de promoure 
una alimentació saludable i de qualitat, basa-
da en els productes de proximitat, i subratllar 
el paper dels mercats com a transmissors 
d’aquests valors, com a centres socials i àni-
ma dels barris. Amb motiu d’aquesta sisena 
edició, s’han organitzat actes gastronòmics, 
conferències, demostracions de cuina i ac-
tivitats culturals i familiars. Més de 60 acci-
ons, que es desenvolupen en el context d’un 
comerç de proximitat. A més, durant aquests 
15 dies, els mercats han ofert als seus clients 
la possibilitat d’aprendre sobre nutrició i 
de descobrir trucs de cuina o receptes que 
desconeixien.

Entre els actes més destacats, cal esmentar 
la Nit de Tapes al Mercat del Guinardó  
(18 de maig), el 50è aniversari del Mercat 
de la Vall d’Hebron, una botifarrada popular 
al Mercat de les Tres Torres (25 de maig) i 
un taller i tast de tapes amb productes de 
temporada al Mercat de Lesseps (1 de juny), 
a càrrec de la blocaire Sílvia de ChupChup- 
Chup, que va oferir els millors consells per 
cuinar deliciosos plats saludables.

Campanyes institucionals

  Abast* Visualitzacions Impressions

Fase 1 168.008 69.298 237.306

Fase 2 266.951 170.128 437.079

Total 434.959 239.426 674.385

*Les mètriques d’abast únic mesuren el nombre total d’usuaris  
que han vist una publicació. Són la mesura de l’audiència efectiva.
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Aniversaris dels mercats
La gran majoria dels mercats són edificis 
amb una llarga història i amb gran arrela-
ment i identificació amb el barri on se situen. 
Per això, és una tradició que els comerciants 
de cada mercat celebrin aquells aniversaris 
que considerin significatius. Les respectives 
associacions de comerciants, amb el suport 
de l’IMMB, hi programen diferents activitats 
lúdiques, musicals, infantils o gastronòmi-
ques, que dinamitzen, i conviden els veïns  
a compartir la celebració. 

Concretament, l’any 2019 s’han celebrat  
les efemèrides següents:

 — 130è aniversari del Mercat 
 del Poblenou
— 125è aniversari del Mercat del Ninot
— 50è aniversari del Mercat de la Vall 
 d’Hebron-Teixonera
— 50è aniversari del Mercat del Carmel
— 10è aniversari del nou Mercat 
 de la Llibertat
— 1r aniversari del nou Mercat 
 de Sant Antoni 

Barcelona International Community Day
Un any més, els mercats de Barcelona han 
participat d’una nova edició del Barcelona 
International Community Day (BICD), que 
té com a objectiu principal donar a conèixer 
la xarxa de mercats als nous residents de la 
ciutat i convidar-los a descobrir els mercats 
que tinguin més a prop.

El BICD és una trobada on hi són represen-
tats tots els serveis públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, per tal que la comunitat inter-
nacional resident a la ciutat pugui conèixer 
com satisfer les seves necessitats a través 
d’aquests serveis públics. L’edició de l’any 
2019 ha tingut lloc al Museu Marítim i s’hi 
han realitzat més de 50 activitats.

Com en les edicions anteriors, l’estand de 
l’IMMB ha tingut una acollida molt positiva, 
amb desenes de consultes específiques 
ateses al llarg de la jornada, responent les 
consultes dels nous ciutadans provinents 
d’arreu del món.

Fira Mercat de Mercats
La fira Mercat de Mercats ha estat durant nou 
anys l’esdeveniment més significatiu i relle-
vant que els mercats de Barcelona han ofert 
al conjunt dels ciutadans. Durant tres dies, 
comerciants i productors agroalimentaris  
surten al carrer, a l’avinguda de la Catedral,  
i presenten els seus productes, juntament 
amb amb un programa ampli d’activitats. 

Les diferents edicions han comptat amb  
una afluència de més de 200.000 visitants.  
L’any 2019, que hauria estat la 10a edició, 
finalment no es va poder fer per motius 
externs a l’IMMB i a l’organització. Des de 
llavors, però, estem treballant per poder 
celebrar aquesta efemèride l’any 2020.

Congrés de Mercats Municipals
A Catalunya, hi ha 168 mercats, els quals se-
gueixen essent un referent comercial i social 
dels nostres municipis. Per això, el Congrés 
de Mercats Municipals de Catalunya és una 
trobada d’una gran importància estratègica.

L’any 2019, el Congrés va tenir lloc a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm el 18 de novembre, 
organitzat per la Generalitat de Catalunya, 
amb la col·laboració de l’IMMB.  

L’objectiu d’aquesta trobada anual és crear 
un espai de debat, d’intercanvi d'experiènci-
es i de transmissió de coneixements, on es 
puguin escoltar experts i casos reals per tal 
que els mercats municipals plantegin les se-
ves estratègies de futur, a fi d'adaptar-se als 
canvis de la societat i a les noves necessitats 
dels consumidors.

Aniversaris, congressos, fires i jornades
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L'any 2019, s'han realitzat en total 787 activi-
tats, ja sigui en forma de campanyes que es 
repeteixen anualment o bé com a activitats 
puntuals.

Nadal
Entre finals d'any i principis de gener, es 
programen una cinquantena d'activitats fami-
liars, com la visita del Pare Noel, el cagatió, 
els patges reials, tallers gastronòmics i de 
manualitats, concerts de nadales, contacon-
tes, etc.

Festival Tradicionàrius
Entre gener i març, s'organitzen concerts 
de cançó tradicional als quatre mercats del 
districte de Gràcia.

Carnaval
Durant el mes de febrer, arriba la gran festa 
dels mercats, amb disfresses, degustacions, 
tallers i música, en què es fan més de setanta 
activitats. Cada any, al Dijous Gras, es dona 
el tret de sortida a la festa des d'un mercat 
diferent. L'any 2019, es va fer des del Mercat 
de la Mercè, amb una degustació de truita, 
botifarra d'ou i coca de llardons, i l'ambai-
xador del Carnaval va presentar la festa, 
amb música en viu i saltimbanquis. A tots 
els mercats de Barcelona, les parades i els 
paradistes es disfressen, i s'atorga un premi a 
la parada més ben guarnida: el "Pebrot d'Or". 
Aquesta tradició ve de lluny: històricament, 
els mercats havien organitzat per a aquestes 
dates la cavalcada de la ciutat. La festivitat 
dura una setmana i conclou amb l'enterra-
ment de la sardina, el Dimecres de Cendra.

Ruta del Bacallà
Entre final de març i principi d'abril, es fan 
degustacions de tapes de bacallà amb cer-
vesa a sis bacallaneries de mercat i en alguns 
restaurants de la ciutat.

Calendari d'activitats

Converses al Mercat Dominical 
de Sant Antoni
Cada diumenge d'abril i de maig, al fossat de 
Sant Antoni, diversos autors d'obres literàries 
són convidats a presentar-hi les seves obres. 

Últim Vermut del Mes
Durant quatre diumenges a l'any, el Mercat 
dels Encants es converteix en l'escenari d'un 
cicle de concerts d'artistes del panorama 
actual, acompanyats de diferents propostes 
culinàries i d'un vermut.

Setmana Internacional dels Mercats
La segona quinzena de maig, s'organitzen 
més de 120 activitats als mercats de Barce-
lona (concerts, tallers, exposicions, nits de 
tapes, animacions familiars, contacontes, bo-
tifarrades, obres teatrals, vermuts...). Una de 
les activitats que es repeteix anualment és la 
Mostra de Mercats de Nou Barris, amb tastets 
populars als mercats de La Mercè, Canyelles i 
La Guineueta.

Revetlles de Sant Joan i de Sant Pere
Una altra data assenyalada als mercats 
s'escau al juny. A les vigílies de les revetlles, 
els mercats serveixen coca i cava als clients i 
fan concerts d'havaneres. En ocasions, s'ha 
organitzat una campanya de musclos i cava 
amb el Gremi de Peixaters, junt amb una 
desena de mercats de Barcelona.

Festes majors
També cal esmentar les celebracions amb 
motiu de la festa de cada barri, en què 
els mercats municipals hi participen amb 
concerts, desfilades, tastets, exposicions, 
animacions infantils, etc.

Tots Sants
A la tardor, se celebra la Festa de la Cas-
tanyada i el Halloween en una quinzena de 
mercats, amenitzada per tallers infantils i 
gastronòmics, degustacions i la castanyera.
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Infomercats 
Publicació de l’IMMB adreçada als para-
distes que té com a objectiu comunicar les 
actuacions de l’Institut i informar de refor-
mes, noves tendències i productes, junt amb 
altres notícies d’interès i entrevistes a perso-
natges singulars. Cada any n’apareixen tres  
números: al 2019, els Infomercats números 
61, 62 i 63.

Cuina
Revista del grup Som en què l’IMMB hi té 
una col·laboració fixa. Cada mes, un para-
dista d’un mercat de Barcelona hi parla d’un 
producte. L’any 2019, s’hi ha publicat, a més,  
un reportatge especial a doble pàgina sobre 
la Setmana Internacional dels Mercats.

Viajar
L’any 2019, hem fet una col·laboració puntual 
per a aquesta revista, amb un article sobre 
cinc mercats emblemàtics de la ciutat de 
Barcelona.

Posa’t el davantal
Aquest és el títol del receptari inclusiu 
elaborat per alumnes de l’Escola Moragas, 
que col·labora amb l’IMMB. És un llibre de 
receptes senzilles de cuiners reconeguts 
com la Carme Ruscalleda o els germans 
Torres, adaptades a diferents formats de 
presentació de la informació per tal d’apro-
par la cuina a tothom. L’Escola Moragas és 
un centre obert d’educació especial que té 
com a objectiu millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat intel·lectual  
i de les seves famílies.

Comunicació
Llibres i revistes

Xarxes socials
L’any 2010, l’IMMB fou pioner a donar-se 
d’alta a Facebook i Twitter. Des de llavors, 
les xarxes socials són un instrument molt 
potent de divulgació dels mercats de Barce-
lona, els seus valors, les seves activitats de 
dinamització comercial i els seus serveis.

Facebook
A Facebook, hem arribat als 15.300 segui-
dors. La novetat de 2019 ha estat la consoli-
dació de Facebook Live, que ens ha permès 
retransmetre en directe les activitats més 
destacades dels mercats i connectar amb  
els nostres seguidors a l’instant.

Twitter
A Twitter, a través del canal oficial  
@MercatsBCN, difonem informació i gene-
rem conversa amb la comunitat gastronò-
mica digital. A més, és el canal a través del 
qual responem més dubtes i preguntes del 
servei de mercats. L’any 2019, l’hem tancat 
amb prop de 16.000 seguidors.

Instagram
A Instagram, hem experimentat un creixe-
ment de l’11,66 % respecte a l’any 2018, de 
manera que actualment la nostra comunitat 
és de més de 43.000 seguidors.  
El 2019 ha estat l’any de les stories, vídeos 
curts que desapareixen 24 hores després 
de la seva publicació i que han permès als 
seguidors de @mercatsbcn compartir de 
manera orgànica els continguts que hem 
publicat en aquesta xarxa.

YouTube
A YouTube, hem publicat un total de 
90 vídeos de continguts molt diversos:  
trucs, consells, bones pràctiques, sosteni-
bilitat, reaprofitament alimentari; tanmateix, 
els continguts més vistos continuen essent 
els vídeos de receptes.
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Comunicació
Cinema i televisió

Filmacions als mercats
Els mercats de Barcelona han estat objecte 
de filmacions durant més de 330 dies, com 
a escenari de diversos projectes audiovisu-
als de cadenes televisives com BTV, TV3, 
la BBC britànica, la CCTV xinesa i la TVC 
russa, entre d’altres.

Foodie Love 
Durant el tercer capítol d’aquesta sèrie 
dirigida per Isabel Coixet i protagonitzada 
per Laia Costa i Guillermo Pfening, l’escenari 
de l’acció serà el Mercat del Carmel, on els 
dos protagonistes connectaran a través de 
la gastronomia. La sèrie es podrà veure a 
través de la plataforma HBO España.

Us  
El Mercat de Santa Caterina apareixerà 
en aquesta sèrie televisiva britànica de la 
cadena BBC One. Es tracta d’una adaptació 
de la novel·la homònima de David Nicholls, 
que protagonitzaran Tom Hollander i Sofie 
Gråbøl.

La Guía Ilustrada de Petrus Putiphar, 
un turista sabio en Barcelona  
Es tracta d’un documental de viatges produït 
per la Société Commune Image Media, en 
què els mercats de La Boqueria i Sant Antoni 
seran escenari d’un recorregut del prota-
gonista per la Barcelona del segle XIX que 
presenta les obres arquitectòniques més 
rellevants, alhora que explica la vida dels 
personatges més importants de l’època.
Finalment, el Mercat de Santa Caterina 
també arribarà a la televisió japonesa a tra-
vés d’un programa de viatges de la cadena 
Kansai TV.

Gent de Mercats
És una docusèrie, dirigida per la periodis-
ta Tana Collados, que es va començar a 
emetre a principi de desembre a TV3, que 
dona a conèixer la vida quotidiana dels 
comerciants, els compradors i diferents 
perfils humans que passen pels mercats 
municipals de Ca talunya, especialment de 
Barcelona. La producció se centra en el dia 
a dia dels mercats, com a peces fonamen-
tals del teixit dels barris i de les poblaci-
ons. Està previst que hi apareguin, entre 
d’altres, els mercats de Sants, La Mercè, 
Sant Antoni, Provença ls, Abaceria Central, 
El Carmel, L’Estrella, La Concepció i Horta. 
El programa s’emet els dimarts i es repeteix 
els dissabtes al migdia.
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Les principals dades econòmiques de 
l’exercici 2019 de l'Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona es resumeixen a 
continuació. Pressupost operatiu:  
15.654.171 euros 

A més, cal destacar que, durant el període 
2015-2019, s’ha realitzat una inversió total 
de 124 milions d’euros en els mercats 
municipals.

67676767
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Tot seguit, es presenta l’evolució 
del balanç respecte de l’any 2018:

Balanç 2018 2019 Variació Estructura %

Actiu no corrent 189.079 € 221.509 € 32.430 € 1,0%

Immobilitzat 177.389 € 184.101 € 6.712 €

Deutors a llarg termini 11.690 € 37.408 € 25.718 €

    

Actiu corrent 27.726.224 € 22.348.681 € -5.377.543 € 99,0%

Deutors a curt termini 22.350.016 € 20.297.235 € -2.052.781 €

Actius financers (dipòsits, bestretes) 2.676 € 2.676 € 0 €

Tresoreria 5.373.532 € 2.048.770 € -3.324.762 €

Total actiu 27.915.303 € 22.570.190 € -5.345.113 € 100,0%

Patrimoni net 8.413.614 8.568.332 154.718 38,0%

Passiu corrent 19.501.689 € 14.001.858 € -5.499.831 € 62,0%

Passius financers (inversions, dipòsits) 467.039 € 290.555 € -176.484 €

Creditors per operacions de gestió 13.209.750 € 7.615.034 € -5.594.716 €

Cobraments pendents d’aplicació 2.514.089 € 2.510.517 € -3.572 €

Administracions públiques 257.496 € 188.554 € -68.942 €

Ajustaments per periodificació 3.053.314 € 3.397.199 € 343.884 €

 

Total patrimoni net i passiu  27.915.303 € 22.570.190 € -5.345.113 € 100,0%

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

Compte de resultats  2018 2019 Variació Estructura % 
econòmic patrimonial 
   
Ingressos tributaris  13.780.665 € 13.017.401 € -763.264 € 82,0%

Transferències i subvencions rebudes 2.175.281 € 2.657.659 € 482.378 € 16,7%

Altres ingressos de gestió ordinària 137.982 € 192.194 € 54.212 € 1,2%

Ingressos de gestió ordinària 16.093.928 € 15.867.254 € -226.674 €  100,0%

Despeses de personal 3.762.187 € 4.243.031 € 480.844 € 27,2%

Altres despeses de gestió ordinària 9.521.766 € 10.094.861 € 573.095 € 68,9%

Transferències i subvencions concedides 508.344 € 1.288.650 € 780.306 € 3,7%

Amortització de l'immobilitzat 30.924 € 27.629 € -3.294 € 0,2%

Despeses de gestió ordinària 13.823.220 € 15.654.171 € 1.830.951 € 100,0%

Resultat de la gestió ordinària 2.270.708 € 213.083 € -2.057.625 €

Altres partides no ordinàries 8.309 € 32.560 € 24.251 €

Resultat d'operacions financeres -74.460 € -68.882 € 5.579 €

 

Resultat de l’exercici 2.204.556 € 176.761 € -2.027.795 €

Els comptes de l'IMBB, auditats des de la seva constitució, 
presenten equilibri financer, cosa que en garanteix la consoli-
dació i la continuïtat.

L’IMMB es finança amb els ingressos 
obtinguts de la gestió tributària, que recullen 
els cànons i la facturació dels serveis als 
paradistes, així com els imports obtinguts 
per les subhastes i adjudicacions dels 
diferents nous espais comercials, i amb les 
transferències corrents de l’Ajuntament, 
que contribueixen a cobrir els costos 
d’estructura.

Amb aquests recursos, l'IMMB fa front a les 
despeses necessàries per al seu funcionament 
i el de la xarxa de mercats, i contribueix, 
per via de subvencions, a la dinamització 
comercial dels mercats i al funcionament de 
les associacions de venedors.

L’any 2018, es va produir un resultat excepcional com a con-
seqüència de la reclassificació de 1.867.017 €, corresponents 
als excedents de finançament dels nous autoserveis adjudicats 
de Sant Antoni, La Vall d’Hebron i Sant Martí, no aplicats a la 
inversió.

Resultat de l'exercici          2015                    2016                    2017                    2018                    2019 
  

                                                              542.939 €                     214.691 €                    791.562 €                2.204.556 €             176.761 €
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Finançament municipal, altres operadors

Finançament extern

Finançament municipal, IMMBPel que fa al finançament  
de les inversions, les principals 
dades de l’exercici es 
reflecteixen al gràfic adjunt:

2015 2016 2017 2018 2019
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Finançament inversor 2015-2019 (en milers d’euros)

Les inversions en rehabilitació  
i millora dels mercats les finança 
majoritàriament l’Ajuntament 
de Barcelona. També hi contri-
bueixen, en menor grau, els 
operadors dels mercats i el propi 
IMMB amb recursos propis, com 
es pot veure al quadre següent:

 2015 2016 2017 2018 2019 Totals %

Finançament municipal  19.244 22.476 33.389 18.963 7.343 101.415 78%

Finançament extern 530 80 5.421 12.250 2.806 21.087 16%

Finançament de l'IMMB 890 768 717 665 517 3.557 3%

Total inversió de l'IMMB 20.664 23.324 39.527 31.878 10.666 126.059 97%

Finançament municipal, altres operadors 3.371     3.371 3%

Total inversió de l'Ajuntament 24.035 23.324 39.527 31.878 10.666 129.430 100%
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Mercats de Barcelona — Memòria anual 2019

41 dones 
57%

31 homes 
43%
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06. Òrgans de govern 
i equip directiu
L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
s'estructura a partir de la direcció política, 
formada per la Regidoria de Mercats, que 
en presideix el Consell Rector, i una direcció 
executiva, liderada per la Gerència.  
A partir de la Gerència, s’estructuren les 
direccions i els departaments de l’IMMB 
on s’adscriu el personal.

72 treballadors i treballadores a l'IMMB →
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El Consell Rector és el màxim 
òrgan col·legiat de l’IMMB i està 
integrat per:
Onze representants de l’Ajuntament de 
Barcelona designats per l’alcaldia, dels quals 
cinc com a mínim han de ser regidors en 
representació de tots els grups polítics de 
la corporació, a proposta d’aquests. 

Cinc membres designats per l’alcaldia 
entre comerciants de reconegut prestigi, 
concessionaris dels mercats municipals 
de Barcelona, a proposta de les diverses 
organitzacions comercials amb presència  
en el sector. 

Un membre designat per l’alcaldia en 
representació de les organitzacions de 
consumidors i usuaris amb implantació  
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:

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

Durant l’any 2019, han estat convidats 
al Consell Rector dos membres més, 
d’organitzacions sindicals dels treballadors. 

Així doncs, el 31 de desembre del 2019,  
tenia la composició següent:

Consell Rector

Vicepresidència
Jordi Martí Grau (BeC)

Gerència 
Màxim López Manresa  

Presidència
Montserrat Ballarín Espuña (PSC)

Les seves funcions són:

— Revisar i fer seguiment del Pla Estratègic 
     de Mercats 2015 / 2025. 
— Reunir-se cada dos mesos.
— 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. 

Intervenció
Antonio Muñoz Juncosa

Secretaria 
Manel Armengol Jornet 

Consellers 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)
— 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)

— Mercè Garcia del Estal (directora de Comerç)

Consellers representants dels comerciants
— Alejandro Goñi Febrer (PIMEC Comerç)
— 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)

Consellers en representació de les 
organitzacions sindicals:
— Toni Díaz Lucena (UGT)
— Carme Figuerola Fossas (CCOO)
— Elisabet Ribera Farràs (CEDAC)

Equip directiu
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. 

Gerència
Màxim López Manresa

Direcció d’Administració General
Francisco Collados Collados
— 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 Malleu

Departament d’Organització,
Màrqueting i Sistemes
Pilar Roca Viola 
— Departament d'Innovació,

Comunicació i Projectes Estratègics  
— Òscar Martín Pérez
— Elena Navarro Delgado 

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
— Tino Mora Boj
— Màxim López Manresa
— Genís Arnàs Páez
— Pere X. Sirvent Mir

Comissió Assessora
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Composició i característiques 
de la plantilla de l’Institut 
Municipal de Mercats de 
Barcelona
La plantilla de l’IMMB, en data 
31 de desembre del 2019, 
estava formada per un total de 
72 persones, d’acord amb la 
distribució següent:  

Homes: 31 (43%)Dones: 41 (57%)

No obstant això, la presència femenina 
disminueix a mesura que els nivells  
professionals són superiors. Així, si prenem 
com a referència el percentatge total dins el 
grup professional, s’observa que, a partir 
del nivell 24, el percentatge de presència  
de dones és inferior.

Homes
 14 16 18 20 22 24 26 28 30

A1     3 1 1 1 2

         

A2      1 1  

         

C1   1 2 14   1 

         

C2 1 1 1      

Dones
 14 16 18 20 22 24 26 28 30

A1     3    

         

A2    3 4 1 3  

         

C1   4 2 15    

         

C2 1  5      

El 43 % de la plantilla de l’IMMB està 
integrada per funcionariat de carrera, amb 
una presència més gran de dones (74 %) que 
d’homes (26 %). També són més les dones en 
règim de funcionariat interí (66 %). En segon 
lloc en pes a la plantilla, hi ha el personal 
laboral (34 %), i els perfils menys abundants 
són els eventuals, els directius funcionaris i 
els gerents d’alta direcció, entre els quals 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 69 % dels casos, mentre que 
només el 9,8 % dels seus membres tenen  
una antiguitat inferior als 5 anys. 

Pel que fa a la mitjana d’edat, a l’Ajuntament 
de Barcelona és de 45,8 anys (les dones, 
48,2, i els homes, 44,7). Concretament, a la 
plantilla de l’IMMB, les dones tenen 50 anys 
de mitjana i els homes, 54.

Analitzant l’espai de treball, observem que la 
plantilla està equilibrada, amb un lleu biaix a 
favor de les dones. Així, als serveis centrals, 
el 60 % de la plantilla són dones i, entre el 
personal destinat a les àrees i a les direccions 
dels mercats, el 54 %. En canvi, en la 
composició del Consell Rector i de l’equip 
directiu, poc més del 30 % són dones i la 
resta, homes.

 Dones Homes  

Funcionari de carrera 23 56% 8 26%

Funcionari interí de programa 1 2%  

Funcionari interí estructural 7 17% 3 10%

Funcionari interí de substitució    1 3%

Laboral fix 10 24% 14 45%

Laboral indefinit no fix   1 3%

Eventual   1 3%

Directiu funcionari   2 6%

Gerent d'alta direcció   1 3%

A partir del III Pla d’igualtat  
d’oportunitats entre dones 
i homes de l’Ajuntament de 
Barcelona 2020-2023, l’IMMB 
ha decidit aquest 2019 endegar 
el seu propi pla.

L’objectiu és adoptar mesures dirigides a 
evitar qualsevol tipus de discriminació entre 
dones i homes. S’ha d'elaborar i aplicar un pla 
intern d'igualtat que formi part integral del 
conveni col·lectiu o de l'acord de condicions 
de treball del personal que sigui aplicable,  
en els termes que es preveuen.

El primer pas ha estat fer una reunió de treball 
amb les responsables de l’Oficina Municipal 
d’Igualtat per treballar en un primer informe 
elaborat per l’IMMB sobre la situació de la 
plantilla des del punt de vista de gènere, per 
nombre, distribució de funcions i categories, 
per poder prosseguir amb els passos 
metodològics següents per a l’elaboració  
del pla i les mesures corresponents.
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