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Diversos mercats han habilitat aquests dies nous serveis per a distribució 
a domicili a través dels seus propis recursos 

Mercabarna ha registrat aquest matí un notable increment d’operacions i 
de detallistes proveïnt-se de productes, mentre que els mercats han 
registrat una afluència de clientela lleugerament inferior a l’habitual com 
sol passar els dilluns 

Els 38 mercats municipals alimentaris de Barcelona i Mercabarna es mantenen oberts per tal de 
garantir l’abastament a la ciutadania, d’acord amb la seva consideració com a serveis bàsics 
essencials, tal i com l’Ajuntament de Barcelona va establir en el decret de diumenge, 15 de març. 
Avui s’ha registrat una afluència de clientela als mercats lleugerament inferior a l’habitual dels 
dilluns. 

Durant aquests dies, diversos mercats han habilitat nous serveis per a distribució a domicili a 
través dels seus propis recursos. No obstant, davant les possibles modificacions de serveis o 
d’horaris que poden patir aquests equipaments, es recomana a les persones que en vulguin fer 
ús, demanar informació prèviament al seu o a la seva paradista. Els 38 mercats municipals de 
Barcelona compten en conjunt amb 2.100 establiments. 

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, a través dels directors i directores dels diferents 
mercats, es manté en contacte permanent amb les Juntes de Comerciants dels diferents mercats 
municipals per tal d’informar-los de les novetats que es puguin anar produint, respondre les 
seves consultes i transmetre les instruccions corresponents d’acord amb les autoritats 
sanitàries. Igualment, es manté contacte continu amb Mercabarna, principal proveïdor de 
producte fresc, sobretot de peix i verdura i fruita, i altres proveïdors alimentaris per garantir 
l’abastiment. 

De la seva part, Mercabarna ha registrat aquest matí un notable increment d’operacions i de 
detallistes proveïnt-se de productes. 

Les 440 parades de fruita amb que compta Mercabarna han obert aquest matí, mentre que 
també van obrir dissabte la totalitat dels 82 proveïdors de peix, facilitant així l’abastament al 
conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Cal tenir en compte que Mercabarna n’ és el 
principial proveïdor de producte fresc per tot aquest territori. 
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