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Al llarg de l’any 2004, el procés de modernització

dels mercats de Barcelona ha fet un pas important.

L’aprovació del Pla d’acció municipal 2004-2007,

dotat amb 50 milions d’euros, i la creació del nou

Pla de millores, amb prop d’un milió d’euros anuals

per a millores parcials, són un exponent clar de la

importància que l’Ajuntament de Barcelona dóna als

mercats en aquest nou mandat. 

El Pla d’actuació municipal preveu la remodelació

de set mercats (Poblenou, Barceloneta, la Llibertat,

Sarrià, el Ninot, les Corts i l’inici dels treballs a

Sant Antoni) així com la finalització i obertura de

l’emblemàtic mercat de Santa Caterina. Aquests

mercats es remodelaran integralment, incorporant

nous serveis i comoditats, amb l’objectiu de seguir

sent els principals referents dels ciutadans de

Barcelona quan compren alimentació fresca. 

El nou Pla de millores és un fons que hem creat per

reinvertir directament en els mateixos mercats una

part de l’aportació econòmica que els comerciants

fan a l’Ajuntament a través del cànon. Ja en aquest

2004 ha servit per millorar 23 mercats amb actua-

cions parcials necessàries per al funcionament diari

que no podien esperar més temps.

Tot aquest procés s’ha fet i es seguirà fent en diàleg

i cooperació amb els comerciants, representats per

les seves juntes, i amb tots els qui fan diàriament

Mercats de Barcelona. 

En aquest sentit, l’any 2004 ha estat també una fita

important per a la definició de noves estratègies de

futur. La jornada "Barcelona i el futur dels mercats

municipals" ha estat un èxit de participació i un

gresol de noves iniciatives, entre les quals destaca

l’aprovació de la proposta de crear una Associació

Europea de Mercats Municipals amb seu a Barcelona.

D’aquesta manera, Barcelona, que és l’autèntica

capital europea dels mercats, podrà liderar un

procés que ha de permetre aportar a la construcció

d’Europa els valors d’una societat on els mercats

siguin importants.

Barcelona creu en els mercats i aposta per ells com

un element clau de l’estil de vida mediterrani que

ens caracteritza. Els mercats són importants per

a la ciutat i el seu comerç i per a la salut dels que

hi viuen, i és per això que l’Ajuntament de la ciutat,

capital de Catalunya, hi continuarà invertint esforços

i energies. 5 
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Jordi Portabella
President de Mercats de Barcelona
Segon tinent d’alcalde
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La celebració d’aquesta jornada representa un fet històric. 
D’una banda, perquè ha encetat un nou escenari de debat, dinàmic 
i realista, que ja avui és considerat una eina de referència per al
treball en els propers anys. De l’altra, perquè tant la seva proposta
com els seus objectius i, sobretot, les seves conclusions,
representen un pas endavant en el disseny d’un futur millor, 
més competitiu i de major implicació social en tots els sentits,
basat en actuacions analitzades, consensuades i previstes sobre 
les oportunitats i els reptes de l’avui i del demà.

BARCELONA I EL FUTUR 
DELS MERCATS MUNICIPALS
Jornada de Mercats (3/11/2004)

La gestió de l'Institut Municipal de Mercats de

Barcelona (IMMB) ha prioritzat al llarg de l'any 2004

l'organització dels mitjans necessaris per poder

posar en marxar i gestionar a bon ritme l'important

paquet d'actuacions que suposen l'aprovació del

PAM 2004-2007 i el nou Pla de millores, que repre-

senten una actuació i un esforç sense precedents.

El conjunt d'actuacions empreses és molt rellevant,

i comprèn des de la inauguració d'un mercat de

nova planta (Fort Pienc) fins al seguiment de les

actuacions a Santa Caterina, la Barceloneta, el

Poblenou i l'aprovació de les actuacions de futur.

El Pla de millores ha generat un gran volum de

demandes entre les diferents juntes, i 23 mercats ja

se n'han beneficiat aquest 2004. Tot plegat ha

suposat el desenvolupament d'un procés de gran

activitat en molts fronts, que ha de culminar el 2007

amb set nous mercats remodelats.

En l'àmbit intern, han continuat els processos

de millora i modernització de la gestió així com

la incorporació de noves persones a la direcció

de l'Institut per impulsar noves actuacions.

L'Institut Municipal de Mercats s'ha convertit en un

referent clar per a moltes administracions d'arreu

d'Europa, com ho demostren les nombroses visites

de representants municipals i els convenis signats

per assessorar en processos de renovació comercial.

Entre les actuacions dutes a terme des de la

gerència destaca també el rellançament de la política

de comunicació, que ha suposat la creació d’un nou

web, la publicació d’Infomercats en format escrit 

i digital i l'actualització dels materials de promoció.

S'ha potenciat també la promoció comercial amb

les campanyes Dijous Grocs i la recuperació de les

grans diades com ara Carnaval i Reis.

Aquesta memòria recull, en format resumit, els

principals indicadors de l'activitat duta a terme

al llarg del 2004 per l'IMMB. El nou web

www.mercatsbcn.com permet també d'obtenir una

actualització diària dels resultats i les activitats 

de Mercats de Barcelona.

Tot plegat ha estat possible per la dedicació 

professional del conjunt de treballadors de l'Institut

i la col·laboració dels comerciants a través de les

seves juntes, a tots els quals volem agrair el seu

esforç i il·lusió per seguir fent de l'IMMB un servei 

de qualitat per als ciutadans de Barcelona.

6 
/ 

M
EM

Ò
R

IA
 2

00
4_

P
R

ES
EN

TA
C

IÓ

professionalització

adaptació

modernització

promoció

compromís

Jordi Torrades i Aladrén
Gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona



OBJECTIUS 
DE LA JORNADA
Els principals objectius que proposava la Jornada eren els següents: 

Aplegar els representants dels comerciants dels mercats 

de Barcelona en un fòrum on es plantegessin els reptes actuals 

i de futur dels mercats.

Debatre i reflexionar al voltant del nou model català de mercat.

Facilitar la relació entre els mercats per tal que sorgissin noves

iniciatives emprenedores.

Presentar el Pla d’actuació municipal de mercats, el Pla 

de millores i les noves remodelacions.

Aprovar unes conclusions que servissin com a material 

de referència per al treball en els propers anys.

EL NOU MODEL CATALÀ
DE MERCATS
El marc de debat es va establir al voltant del que s’ha anomenat 

el nou model català de mercat, que es defineix a continuació:

El model de mercat municipal de Barcelona és una realitat única 

a Europa que destaca per la seva excel·lència en l’oferta, l’eficiència

en la gestió i les aportacions en la qualitat de vida dels ciutadans.

Els mercats són institucions bàsiques en la configuració de 

l’entramat urbà, en la promoció de l’estil de vida mediterrani 

i de la salut, amb una empremta destacada en el model cultural 

del nostre país.

Actualment, els mercats han d’adaptar-se als reptes que la societat

reclama, tal com es modernitza i evoluciona el país.

Els elements que conformen aquest nou model

de mercats són:

La potenciació del producte fresc i de qualitat.

L’atenció personalitzada al consumidor.

La higiene i el respecte a la normativa alimentària 

i de consum.

El compromís amb la sostenibilitat ambiental.

La modernització i la qualitat dels serveis del mercat.

La incorporació de nous operadors comercials.

La gestió eficient i eficaç dels equipaments i les infraestructures.

Les sinergies amb els eixos comercials.

La interrelació amb el barri i les iniciatives cíviques solidàries.
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El 3 de novembre va tenir lloc la jornada de debat “Barcelona 

i el futur dels mercats municipals”. A l’acte hi van assistir

gairebé 200 persones, representants dels mercats municipals

de Barcelona, així com nombroses autoritats i membres 

representants del comerç: presidents de gremis, directius 

de comerç de la Generalitat, la Diputació, Mercasa, 

Mercabarna i l’Ajuntament de Barcelona, així com represen-

tants d’altres ajuntaments com Mataró i Sabadell, la

regidora de Comerç de Terrassa i l’alcalde i el primer

tinent d’alcalde de Molins de Rei.

La jornada va començar amb una intervenció de Jordi

Portabella, president de Mercats de Barcelona, que va

situar el moment actual dels mercats municipals i els

seus principals reptes de present i de futur. A continuació,

el gerent de l’IMMB, Jordi Torrades, va presentar la mecà-

nica del debat, que es va organitzar en grups d’entre 14 i 16

persones. Com a material de reflexió prèvia es van presentar

als participants dues ponències: "Els mercats avui"

i "Els mercats del futur". 

Un cop finalitzats els debats, es va donar pas a la conferència

de Jesús Contreras, doctor en Antropologia per la Universitat

de Barcelona, sobre "El paper dels mercats en les societats

mediterrànies". 

Paral·lelament a la conferència, va tenir lloc una reunió dels

representants de cadascun dels grups de debat per posar

en comú els temes més destacats que van sorgir en els

diferents grups de treball i consensuar les conclusions. 

Aquestes conclusions van ser llegides per dos relators,

Frederic Olivella i Joan Bonastre. Abans, però, van inter-

venir els membres representants dels comerciants al

Consell d’Administració de l’Institut, els senyors

Alexandre Goñi, Joan Estapé, Pere Llorens i Manel

Ripoll. Tots quatre van coincidir en la importància de la

celebració de la Jornada així com en la necessitat de

repetir-la anualment. També van coincidir a destacar

el bon moment que travessen les relacions entre

comerciants i representants de l’Institut. 

Finalment, va intervenir el president de Mercats, Jordi Portabella,

en un discurs amb un alt grau d’implicació en què compartia les

conclusions aportades pels comerciants com a temes per

abordar amb mentalitat oberta i voluntat de diàleg, però amb

l’objectiu comú d’avançar amb acords en qüestions de primer

ordre com l’elaboració de les ordenances de mercats, la consoli-

dació de les remodelacions físiques i comercials, i la professio-

nalització progressiva dels comerciants.8 
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Cal tenir present que aquest procés de canvi, ara per ara, és

permanent. Per això aquesta reflexió s’emmarca en l’horitzó

2010. L’aposta més ferma del procés d’adaptabilitat dels

mercats passa pel procés de modernització de les seves

estructures física i comercial. Caldrà, però, anar més enllà

si els mercats volen marcar diferències respecte a la

competència. Els mercats tenen, a més, un compromís

social i històric amb el seu entorn.

Per esdevenir els centres de serveis per excel·lència dels

barcelonins, els mercats hauran de preveure estratègies per

garantir la continuïtat de l’èxit de les modernitzacions amb

flexibilitat constant al canvi. Estratègies com potenciar la infor-

mació i la transparència per guanyar-se la confiança del

consumidor, incorporar serveis complementaris, vetllar per

una oferta comercial atractiva, oferir nous horaris per a nous

consumidors, aprofundir en l’especialització, incorporar la

formació contínua, convertir-se en "artesans" del producte

alimentari, millorar la promoció i el paper dels mercats com a

nuclis de vertebració social, impulsar accions de respecte al

medi ambient, fomentar l’eix mercat-salut, promoure l’atenció

permanent al punt de venda per cercar l’interès del client,

respondre amb celeritat als canvis de l’entorn i del públic

objectiu... Tot això, a més d’una flexibilitat constant al canvi,

permetrà assegurar el manteniment de la qualitat de vida

d’estil mediterrani, en la qual els mercats tenen un paper

destacat. Els mercats de Barcelona són referents del model

català de mercats, un model exportable a la construcció

europea. 

PONÈNCIA 
“ELS MERCATS AVUI”
Aquesta ponència presentava com a objectiu analitzar la

situació dels mercats avui, tenint present el model de mercat

municipal de Barcelona. Un model que és una realitat única a

Europa i que compta amb el 25,8% de la compra d’alimentació

fresca de la ciutat. En aquest context, el punt de partida

d’aquesta ponència són les necessitats i el comportament del

consumidor, que, alhora, està determinat pel seu “estil de

vida”, terme prou ampli que engloba des dels valors i vivències

personals fins al perfil socioeconòmic. Tres són les qüestions

que es plantegen entorn del consumidor d’avui: com és, què vol

i què troba. Els resultats ens donen una radiografia d’un consu-

midor que se situa en un entorn social de canvis en les estruc-

tures familiars –baixa natalitat, envelliment de la població, crei-

xement de la immigració, etc.– que ha incrementat la despesa

PONÈNCIA 
“ELS MERCATS DEL FUTUR” 
Aquesta ponència va presentar els trets específics del consu-

midor a l’horitzó de 2010, entre els quals destaquen els

següents: 

El creixement de consumidors de la tercera edat.

El canvi d’estructures de les llars amb el consegüent canvi

d’hàbits de consum.

La immigració com a grup de població que es consolidarà

com a nou segment de consumidor. 

Aquests tres segments plantejaran unes demandes específi-

ques de consum segons comportaments també específics, 

i tot plegat afectarà les característiques de l’oferta. Per

posar un exemple, el creixement de la franja de consumi-

dors grans forçosament implicarà la millora dels serveis

complementaris relacionats amb facilitar l’acte de la

compra. De la mateixa manera, l’increment de la immi-

gració suposarà, entre altres, el repte de definir l’as-

sortiment de l’oferta amb nous productes per poder

cobrir les demandes d’aquest sector. 

Els canvis en les estructures familiars també

perfilen consumidors i demandes específics: decreix el nombre

de persones per llar, la dona es consolida com a població

activa. Altres trets perceptibles entre aquest grup de consumi-

dors són la importància de valors com la solidaritat, la salut, la

sensibilitat ambiental, la necessitat de realitzar una compra

ràpida i còmoda, la demanda de serveis i d’una alta

professionalitat... 

Els Mercats de Barcelona han comptat amb dos

elements que han afavorit la seva pervivència: la

condició de centres de referència del comerç alimentari

del barri i de centres d’interrelació ciutadana, cosa que,

sumada al seu caràcter públic, ha contribuït a arrelar la

confiança d’un sector fidel del consumidor barceloní. 

Aquests elements no són suficients per afrontar els

canvis vertiginosos de les darreres dècades en el sector,

amb el sorgiment de la societat del lliure comerç, l’apa-

rició de grans xarxes de distribució, el canvi d’hàbits de

consum... Tot plegat ha generat en els mercats la necessitat

peremptòria d’adaptar-se al procés de canvi. Evolucionar cons-

tantment i adaptar-se a la demanda amb complicitat entre l’Ad-

ministració i els comerciants ha fet possible que, a hores d’ara,

el 50% dels mercats estiguin totalment adaptats. 
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RESUM DE LA CONFERÈNCIA 
“EL PAPER DELS MERCATS EN 
LES SOCIETATS MEDITERRÀNIES”
Jesús Contreras, doctor en Antropologia 
per la Universitat de Barcelona

El mercat és una institució de caràcter universal amb un doble origen

vinculat a l’adquisició de béns a l’exterior i a la distribució local d’ali-

ments. Aquests orígens han configurat una gran diversitat de tipus de

mercats: locals, fires, llotges, subhastes... 

L’origen històric i l’evolució dels mercats té a veure amb la

manca de proveïment de les aglomeracions urbanes o amb

activitats comercials locals que se celebraven amb motiu

de festivitats religioses i que van propiciar el naixement del

mercat local d’aliments. L’àgora d’Atenes fou un dels

primers mercats ciutadans d’alimentació. Posteriorment,

van aparèixer mercats permanents especialitzats en

tipus de productes. A l’edat mitjana van ser freqüents

les fires al centre i el sud d’Europa, amb motiu de la

proliferació d’assentaments urbans. 

Per comprendre les característiques d’un sistema

alimentari, cal considerar les relacions i influències

mútues entre el mercat, la cuina i l’agricultura o el

mateix paisatge. Mercats i paisatges han experi-

mentat profundes transformacions en el decurs de

la història. Ahir i molt més avui, els aspectes

essencials de l’alimentació provenen de l’exterior,

tenim un mercat globalitzat que ha homogeneïtzat

els repertoris alimentaris.

El mercat constitueix un espai per a la sociabilitat on es teixeixen

vincles d’amistat i confiança entre clients i comerciants. Els mercats

es localitzen en espais centrals (places, carrers) i el producte es

presenta amb una total visibilitat. L’abundància i la diversitat dels

mercats fa que tots ells siguin únics, però que recordin els altres

mercats. Perquè tots són una exposició adreçada directament als

sentits, on conflueixen olors, textures, sabors...

El procés de transformació dels mercats tradicionals es va iniciar fa

un temps, motivat per diversos factors. El mercat encara es percep

com a tradicional i això, avui dia, té una connotació positiva. Els

mercats són l’espai simbòlic del producte fresc, un dels seus actius

més poderosos davant de la imatge del supermercat que només ven

productes “sense ànima”. “...Tot això fa que una institució tan tradi-

cional com el mercat sigui, avui, un dels temples de la modernitat

alimentària i gastronòmica i tingui el seu futur assegurat...”.  

13
 /

 M
EM

Ò
R

IA
 2

00
4_

B
A

R
C

EL
O

N
A

 I 
EL

 F
U

TU
R

 D
EL

S 
M

ER
CA

TS
 M

U
N

IC
IP

A
LS

comercialitzable, que dedica menys temps a la compra, que vol

millores en els serveis amb valors afegits com la solidaritat i el

compromís amb l’entorn, que valora la vida sana, però que és

també un consumidor infidel... Aquest consumidor vol proxi-

mitat, varietat, oferta diversificada, comprar còmodament,

amplis horaris comercials, confiança i servei professional; vol

també deixar-se seduir... I finalment, què troba? Hi ha un grup

de consumidors molts fidels als mercats, però cal trobar

respostes per incrementar la quota de consumidors. Per

això cal examinar els punts forts i els punts febles dels

mercats i extreure’n conclusions. Els mercats gaudeixen

d’una situació immillorable, compten amb el sentiment

identitari que els atorga la ciutadania, amb la professiona-

litat dels seus comerciants, amb la garantia de servei

públic... Però també tenen punts febles: la degradació d’al-

gunes instal·lacions, problemes per adaptar-se als nous

hàbits, manca de serveis, manca d’horaris competitius...  

En aquest punt, les modernitzacions dels mercats són la

resposta més eficaç per fer prevaldre els punts forts i donar

resposta a les exigències del consumidor. Amb dos paràme-

tres clau les actuacions estructurals, d’instal·lacions i serveis,

i amb les actuacions comercials que permetin reequilibrar

l’oferta envers la demanda amb la introducció d’una locomo-

tora que afavoreixi la compra en un sol acte. Caldrà fer un pas

endavant en aquests projectes, i introduir polítiques de

compromís social i ambiental com un nou eix d’actuació trans-

versal. Els mercats han de fomentar les activitats lúdiques i

culturals, incorporar fonts d’energia ecològica, ser referents en

la recollida selectiva, col·laborar amb ONG, potenciar el comerç

just, col·laborar amb associacions, potenciar les relacions amb

els eixos comercials... Totes aquestes actuacions afavoriran

reposicionar els mercats en el lide-

ratge de l’activitat comercial

alimentària i com a nucli de

referència d’interrelació

social del seu entorn.
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CONCLUSIONS:
ELS REPTES DEL MERCAT AVUI 
I DEL MERCAT DEL FUTUR
Les següents són les conclusions aportades pels diferents grups de

treball, i que assenten les bases d’actuació presents i futures per a la

millora i la superació dels objectius dels nostres mercats.

Cal impulsar encara més la professionalització del comerciant, la

mentalitat empresarial i la formació, eines necessàries per aconse-

guir la continuïtat empresarial dels establiments i per mantenir amb

garanties l’especialització dels mercats.

Caldrà impulsar, amb suport de l’Administració, les promocions

dels mercats, que incideixin en les característiques úniques d’aquests

centres, tant de mercats alimentaris com no alimentaris.

Es fa necessari el canvi de les ordenances de mercats que afavoreixi

la flexibilitat i adaptabilitat a la demanda (mix comercial, horaris,

agilitat dels processos de reforma física i comercial).

Valoració positiva de la jornada i dels debats. Es proposa la conti-

nuïtat de les Jornades de Mercats.

Cal consolidar la modernització física i comercial dels mercats.

Cal una adaptabilitat i atenció especial a les demandes de la nova

composició demogràfica, on destaquen tres grans grups: noves famí-

lies, immigrants i gent gran.

Cal adequar les instal·lacions, l’oferta, els serveis i les promocions 

a les necessitats del nou consumidor, en canvi constant.

Cal la formació específica i una gestió més empresarial, i una

formació “artesanal” del tractament del producte, per garantir 

el canvi generacional.

Cal arrelar la marca “Mercats” vinculada a conceptes com 

proximitat, salut, atenció personalitzada, tractament “artesanal” 

del producte, solidaritat i sostenibilitat ambiental.

Caldrà potenciar actuacions que suposin valor afegit a la venda.

Caldrà mantenir viu el compromís social del mercat amb 

el seu entorn.

Caldrà potenciar l’associacionisme del mercat envers l’entorn, 

i la integració amb els eixos comercials.

Caldrà potenciar el mercat com un element col·laborador en la

cohesió social, impulsant activitats de caire cultural i social.

Cal posar les bases per a la creació d’una Associació Europea

de Mercats Públics amb seu a Barcelona.14
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La xarxa de mercats de Barcelona és una realitat
única a Europa. Disposem d'un model propi de
mercat, referent per a Catalunya i també per al
conjunt d'Europa, amb una important història i una
tradició de servei als ciutadans.
Els mercats han estat centres de referència en la
vida ciutadana durant molts anys, fins al punt que
han esdevingut nuclis fonamentals en la cons-
trucció de barris. Els mercats són centres que
promouen no tan sols espais de comerç sinó espe-
cialment d'intercanvi i de comunicació. En defini-
tiva, els mercats són espais de convivència i de
cultura i són actius molt preuats a l'hora de
generar activitat i vida. Els nostres mercats contri-
bueixen a fer ciutat i els hem de tenir al cap en la
planificació de la trama urbana. Els estudis sociolò-
gics i comercials més recents ens indiquen que
dues terceres parts dels ciutadans de Barcelona
són clients habituals dels mercats. A més, són avui
molt ben valorats pels ciutadans, i ocupen una
posició de lideratge com a referent en la compra de
producte fresc. Però els temps canvien i amb ells
sorgeixen noves necessitats i nous hàbits de
consum. 
Els mercats es van fundar com a centres neuràlgics
fonamentals per al desenvolupament territorial de
les ciutats i del país. De fet, el geògraf Pau Vila,
pare de l'actual distribució territorial de Catalunya,
va fer la proposta de divisió de les comarques
basant-se en la influència dels mercats. La ciutat
ha anat creixent i han sorgit nous reptes que cal
encarar adequadament per mantenir la nostra
identitat i el caràcter mediterrani. 
El repte és transformar-se, modernitzar-se,
adaptar-se als nous hàbits de compra i a les noves
necessitats per continuar sent els centres de refe-
rència dels ciutadans pel que fa a l'alimentació i
l'estil de vida mediterrani, que es caracteritza per
una dieta variada, sana, basada en el producte
fresc. Els mercats, en aquest sentit, contribueixen a
optimitzar els nostres recursos en sanitat pública:
els mercats també fan salut. Per tot això, els
mercats han de tenir el pes que es mereixen en la

política de la ciutat. I així és com per exemple hem
de dissenyar els dos nous barris que hem projectat
per als propers anys, a la Zona Franca i la Sagrera,
dues àrees urbanes on s'ha de planificar habitatge
al costat de serveis com ara escoles, centres de
salut, comerç, oficines, i també un mercat. Per
projectar els mercats en la vida quotidiana de 
les persones cal dotar-los de recursos que els
permetin fer el salt qualitatiu. En aquest procés de
canvi i transformació, els mercats han de ser prota-
gonistes del debat sobre el seu futur i ser capaços
de pensar quines aportacions fan per al desenvolu-
pament de Barcelona. Per això hem convocat la
jornada de debat “Barcelona i el futur dels mercats
municipals”, un fòrum de reflexió i innovació
adreçat als operadors comercials dels mercats que
vol esdevenir l'espai on es plantegin propostes de
millora. El seu principal objectiu és analitzar els
reptes de futur del model català de mercat i
debatre idees per continuar desenvolupant aquest
model original que fa possible la transformació dels
vells mercats en equipaments comercials moderns
i eficients. Aquest procés de modernització i canvi,
però, conté un altre element cabdal com és la defi-
nició d'accions amb la resta del teixit comercial i
social amb un objectiu: establir una aliança estratè-
gica. El repte suposa transformar els mercats en
allò que la societat els reclama en el segle XXI:
l'espai natural de proveïment d'uns aliments que
han de ser de qualitat, servits amb atenció perso-
nalitzada i en un espai humà i cívic de respecte i
foment a la cultura del diàleg i la diversitat. I
sobretot gestionar-ho d'acord amb aquell esperit
de ciutat que desgranen les paraules de Maria
Aurèlia Capmany quan afirma: “Al mercat no només
s'hi va a comprar... També s'hi va a viure, a saber
què succeeix al món... La gent va al mercat a
comprar però també a escoltar, a discutir i, per
tant, a viure”. Són equipaments comercials però
també són punts de trobada ciutadana. Exerceixen
una funció de cohesió i de vertebració social en el si
dels barris on estan ubicats, dels quals són un
reflex fidel.

Els mercats fan ciutat

Jordi Portabella
Segon tinent d'alcalde de Barcelona
President de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Article publicat el divendres 5 de novembre al diari Avui.
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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
(PAM) 2004-2007
Mercats per al segle XXI

Els canvis en els hàbits de consum, l’aparició de noves fórmules comercials
alternatives, la irrupció de noves tecnologies aplicades al comerç, el canvi
d’ús del temps destinat a l’oci i les noves fórmules de relació social són
factors de canvi que els mercats han de tenir en compte per mantenir la seva
competitivitat i per desenvolupar tot el seu potencial futur.
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L’Ajuntament, mitjançant l’Institut
Municipal de Mercats de
Barcelona, està impulsant un
canvi qualitatiu, combinant els
valors característics dels mercats
amb una oferta lúdica i d’oci,
modernes instal·lacions i serveis,
i una funció social i comercial
adaptada a les noves necessitats
dels consumidors.

proximitat

qualitat

atenció personal

Conscient d’aquesta necessitat, l’Ajuntament,

mitjançant l’Institut Municipal de Mercats de Barce-

lona (IMMB), ha impulsat un canvi qualitatiu. El

Programa d’actuació municipal 2004-2007, aprovat

definitivament al Plenari del Consell Municipal de 6

d’abril de 2004, aposta per uns mercats municipals

competitius, per uns equipaments comercials

capaços de combinar els seus valors característics

(el producte fresc i de qualitat, l’oferta especialit-

zada i el tracte personalitzat) amb una oferta lúdica

i d’oci, unes instal·lacions modernes i tots aquells

serveis, en definitiva, que permetin atendre les

noves demandes ciutadanes, actuals i futures, en

matèria de consum i relació socioeconòmica en els

seus entorns.

Es pot afirmar que Barcelona aposta pel futur del

seus mercats municipals: el Pla d’inversions 2003-

2007 de l’Ajuntament de la ciutat inclou una

inversió de 50 milions d’euros per a la reforma

integral de set nous mercats que permeti posar en

marxa el Pla d’acció municipal de mercats, un

projecte que té com a objectiu augmentar la quota

comercial dels mercats i potenciar-ne els serveis i

el vessant d’equipaments públics.

Aquesta és una inversió sense precedents, ja que

és la primera vegada que en un sol mandat s’asso-

leix aquesta xifra que, d’altra banda, és la més

important que mai s’ha aprovat.
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Més i millors mercats per als ciutadans de Barcelona. Més i millors mercats 
per als comerciants de la ciutat. El Pla de millores 2004 ha desenvolupat accions
concretes i significatives per dinamitzar la vida comercial i social de barris 
i mercats. Els següents són els exemples més emblemàtics duts a terme.

REMODELACIONS ALS MERCATS
DE BARCELONA
Compromisos fets realitat

18
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Creats i remodelats per dinamitzar la vida social, cultural i comercial als barris,
el protagonisme dels mercats municipals torna a tenir un paper clau a la ciutat
en benefici dels ciutadans i dels comerciants.

Santa Caterina Barceloneta

Unió

Fort Pienc

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
D’ACTUACIÓ DEL PAM
Els nous mercats municipals, com a referents comercials de

centralitat als barris de Barcelona, continuaran la seva reno-

vació per adequar l’oferta i les instal·lacions a les noves

demandes ciutadanes. Els mercats del segle XXI incorporaran

també l’activitat cultural com a espais de relació cívica, tot inte-

grant les noves tecnologies a la seva activitat per millorar

l’atenció als clients i potenciar-ne els trets característics: la

compra de proximitat, el tractament personalitzat i el producte

de qualitat.

En aquesta línia, per al període 2004-2007 s’han marcat dos

objectius estratègics:

Promoció de noves actuacions als mercats municipals

Els mercats de la ciutat es renovaran en profunditat. Es 

seguirà reformant integralment aquells mercats que més ho

requereixin i invertint en millores en el seu conjunt.També es

crearan nous serveis a l’interior dels mercats, adaptats a les

noves tecnologies de la comunicació i la informació.

Augment de la quota comercial dels mercats

Es tracta d’incrementar el nombre de ciutadans que usen regu-

larment els mercats per efectuar les seves compres, així com

d’augmentar el pes específic dels mercats en el volum del

comerç a la ciutat. 

Sota aquestes directrius estratègiques, en l’exercici 2004

l’IMMB ha inaugurat el nou mercat de Fort Pienc (Eixample), ha

endegat la remodelació del mercat de la Unió (Poblenou), i ha

donat continuïtat a les obres del nou mercat de la Barceloneta i

a la remodelació global del de Santa Caterina. El Pla 2004-2007

també inclou actuacions als mercats de la Llibertat, del Ninot,

les Corts, Sarrià i Sant Antoni.

Les reformes integrals d’aquests mercats suposaran millorar

les seves infraestructures i serveis i, a la vegada, posar a

disposició dels ciutadans un conjunt de noves ofertes en el seu

interior, com ara lliurament a domicili, restauració, guarderies,

llibreries i espais ciutadans. A més, es continuarà dotant-los de

pàrquings i altres facilitats per fer més fàcil i agradable la

compra al mercat.



Fort Pienc ocupa una superfície total construïda de 5.041 m2,

distribuïda en tres plantes. La planta baixa és la destinada a

mercat de producte fresc, amb 30 parades. La planta soterrani

1 es destina a l’autoservei. Finalment, al soterrani 2 trobem

petits locals de servei de les parades, els molls de càrrega i

descàrrega i magatzems. El mix de l’oferta comercial està

compost per fruita i verdura, cansaladeria, peix fresc i marisc,

carnisseria i despulles, polleria, caça i ous, pesca salda i

conserves, forn de pa, llegums i cereals, menjars i autoservei.

Els serveis incorporats són: compra on-line, caixa centralit-

zada, consigna i informació, servei de repartiment centralitzat 

a domicili i zona infantil.

El projecte avui realitat és l’exponent dels mercats del segle

XXI, uns espais comercials de productes frescos que, comple-

mentats amb serveis fins ara inèdits en els mercats municipals,

transformen un model social i comercial de barri adequat a la

demanda i a les necessitats del nou consumidor, sense perdre

l’essència que sempre ha caracteritzat i distingit el concepte de

mercat municipal. 21
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Una inversió de 3.800.000 euros per endegar un futur
que ja és present a la ciutat.

Una inversió d’1.866.669,20 euros per convertir la Unió 
en un modern equipament comercial.

Situat al bell mig del nucli urbà 
del Poblenou, el mercat municipal 
de la Unió, al districte de Sant Martí, 
és un clar exemple d’adequació al canvi
necessari per potenciar la competitivitat
i la modernització en la distribució
alimentària, i la recuperació de la seva
centralitat al barri.

La reforma integral de la Unió, un cop acabada, permetrà

pal·liar-ne les deficiències estructurals i comercials i millorar-

ne l’adaptació a un entorn en expansió demogràfica. Les

millores físiques inclouen la renovació de façanes, coberta,

paviment i revestiments, vidres i fusteria metàl·lica, noves

instal·lacions, nous establiments, climatització, lavabos i la

construcció d’una planta altell.

Quant a l’edifici, conserva la seva històrica i tradicional estruc-

tura. Pel que fa a l’oferta comercial, el nou mercat ocupa el

55% de la superfície actual i comptarà amb 30 establiments 

i un supermercat.

Respecte a la millora dels serveis, la Unió amplia l’horari

comercial i posa en marxa serveis com el repartiment a domi-

cili centralitzat, una oficina d’informació i tots els serveis d’un

mercat modern.

Més de 14.000 famílies van rebre informació als seus domicilis

per donar a conèixer el mercat i promoure’n l’ús entre la nova

població instal·lada en un districte en expansió amb la creació

de nous barris.

Està previst que les obres finalitzin el maig de 2005. En aquest

moment, la Unió passarà a dir-se mercat del Poblenou. Un nou

mercat per a un gran barri.

LA UNIÓ
El cor del Poblenou

FORT PIENC
Consolidació d’un nou model

Innovació és el concepte que defineix 
el que representa aquest nou mercat,
inaugurat el 7 de febrer. 

Fort Pienc ha estat concebut com el primer mercat de la ciutat

que conjuga:

La concentració de l’oferta en un marc físic que facilita la

compra als consumidors.

Un mecanisme de regulació i coneixement dels preus per

part dels consumidors, i la possibilitat de comprar i escollir

entre ofertes alternatives.

El mecanisme facilitador de la funció inspectora sanitària 

del aliments peribles.

Una illa d’equipaments i serveis municipals i privats que

ofereix als habitants del barri un espai amb gran concentració

de serveis.

La reforma de les infraestructures viàries en benefici 

prioritari dels vianants.
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La reforma del mercat de Santa
Caterina es va concebre com un gran
projecte arquitectònic i porta camí 
de convertir-se en un nou símbol 
per a Barcelona. 

El plantejament de previsió d’usos representa una autèn-

tica convivència d’aquests, tots ells complementaris, entre

el mercat del fresc, el supermercat i la restauració. 63

establiments alimentaris i 4 no alimentaris, distribuïts

agosaradament en la superfície, sense perímetres, ni illes,

ni uniformitat, que conviden al passeig i estan en sintonia

amb l’edifici, donen lloc a un concepte innovador i, alhora,

a la creació d’un espai multifuncional, que entra per dret

propi en la ruta habitual de qualsevol veí de Barcelona o

turista que actualment es desplaci a la Catedral, a la

Boqueria o al Museu Picasso.

El nou mercat de Santa Caterina ens permetrà passejar,

menjar, prendre una copa, admirar un edifici de primer

ordre, contemplar les restes arqueològiques en la zona

museística, connectar-nos a Internet, comprar alimen-

tació, i oferirà tot un conjunt d’activitats que el faran 

habitual i quasi imprescindible en tots els itineraris 

de la nova Barcelona.

Serveis, art, cultura i una àmplia oferta comercial i gastro-

nòmica es donen la mà en un nou espai creat per GAUDIR

de Barcelona, en majúscules.
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El mercat de la Barceloneta pertany 
al grup de mercats centenaris 
i representa un patrimoni singular
per a Barcelona, tant per la seva
valuosa estructura arquitectònica
(metàl·lica) com pel servei que dóna
a la ciutat. Aquest esperit és el que
vol mantenir-se en l’actual
remodelació integral del mercat, 
que té com a objectiu donar solució
als dèficits existents.

La remodelació, que finalitzarà el proper any, engloba dos

grans apartats:

Actuacions estructurals d’instal·lacions i serveis.

Actuacions comercials.

Estructuralment es rehabilita de manera integral el

mercat, s’hi col·loca un nou paviment i noves instal·lacions

de serveis (aigua, llum...), així com d’altres per a noves

tecnologies, i es construeixen nous magatzems, un moll de

càrrega i descàrrega i també un habitacle per a la brossa,

amb espai per incloure el reciclatge de productes.

Des del vessant comercial, la Barceloneta disposarà d’una

oferta d’establiments de producte fresc, complementada

amb un autoservei, que afavorirà l’especialització en

productes semielaborats i elaborats, precuinats i cuinats.

També oferirà degustació i consumició directa de

productes, ampliarà el seu horari i inclourà els nous

serveis que exigeix la competitivitat comercial actual.

LA BARCELONETA
Per cent anys més

Una inversió de 4.950.000 euros per a un mercat
centenari amb projecció a la ciutat.

SANTA CATERINA
Motor per a la revitalització pròpia i de l’entorn

La reforma farà que el mercat esdevingui un motor per a la
revitalització econòmica, comercial i social de l’entorn.



Gràcies a aquesta iniciativa, l’IMMB ha invertit

prop de 700.000 euros en 23 mercats, que s’han

beneficiat de 46 actuacions. Les actuacions

engloben tot tipus de millores, des de renovació 

de cobertes, remodelació de molls de càrrega,

pavimentacions de terres i patis, actuacions sobre

la brossa, renovacions de façanes i instal·lació 

de sistemes anticoloms fins a la renovació 

o construcció de lavabos i noves oficines. 

Aquest programa és complementari del Pla d’acció

municipal de mercats i el seu Pla d’inversions, 

que han estat aprovats amb l’objectiu de prosseguir

les reformes integrals dels mercats que més ho

requereixen. 

Fruit del compromís anunciat per Jordi Portabella –en prendre possessió del
càrrec president de l’Institut de Mercats– d’usar el cànon patrimonial per millorar
les infraestructures i els serveis de la xarxa de mercats municipals, el nou Pla de
millores ha permès, per primera vegada a la història, que aquests diners aportats
pels comerciants a l’Ajuntament hagin estat reinvertits íntegrament en els mercats
municipals per ser usats en obres i millores concretes.
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PLA DE MILLORES 2004
Nova inversió directa als mercats

700.000 €

46 actuacions

23 mercats

Instal·lació de sistemes anticoloms
al mercat de Sants. Actuació sobre
la brossa a la Boqueria, Felip II,
i el Clot. Remodelació de lavabos a
l’Abaceria (Gràcia), Sagrada Família
i la Llibertat.Remodelació dels
molls de càrrega a Sant Gervasi 
i al mercat del Besòs. Actuacions
sobre la coberta a Sants. Nou
sistema de tancament al mercat
fira de Bellcaire. Remodelació
d’oficines a Galvany, Provençals 
i Bellcaire. Pavimentació dels
accessos i instal·lació d’una nova
retolació exterior al mercat de 
la Concepció.

Actuacions 2004 als mercats de Barcelona
Entre les actuacions del Pla de millores als mercats 2004 destaquen les següents: 
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Les principals obres 

de millora realitzades 

durant el 2004 han estat 

les següents:

Fira de Bellcaire: Construcció d’una valla de sepa-

ració i enllumenat de les marquesines, construcció

d’un nou edifici per a serveis i oficina provisional, 

i adequació d’un local per als vigilants

Besòs: Reparació i pintura de l’accés i les

escales de la direcció del mercat, reforma del

pesacàrregues i muntacàrregues i remodelació

de la zona de càrrega i descàrrega

Abaceria: Rehabilitació dels lavabos de dones,

pavimentació de la zona del peix i ampliació 

de l’habitacle de la brossa

Canyelles: Reforma de la plataforma elevadora i

subministrament i instal·lació d’una porta basculant

Montserrat: Impermeabilització de la coberta 

i obres de reforma de l’ascensor

Llibertat: Reparació i pintada dels lavabos

Sagrada Família: Rehabilitació dels lavabos públics

i reparació dels ascensors i les portes 

Galvany: Reparació i pintada de superfícies

amb humitats a la direcció, i impermeabilització

i pavimentació del pati del carrer Santaló

Sants: Reparació de la coberta, enderroc de

parades i instal·lació d’un sistema anticoloms

Concepció: Reparació de canals a la illa del peix,

instal·lació d’un sistema comta-persones, pavimen-

tació de la rampa i impermeabilització de canals

Horta:  Obres de reforma del muntacàrregues

Unió: Projecte i obres de remodelació

Boqueria: Pavimentació de la zona de la brossa

Carmel: Obres de reforma de l’ascensor 

i substitució del quadre de maniobra

Ninot: Obres de reconstrucció de canals i arquetes

de la zona del peix i condicionament de patis i neteja

Provençals: Reparació i pintada de l’escala d’accés 

a la planta primera i aparcament

Sant Antoni: Pavimentació del pati del carrer

Comte Borrell i impermeabilització i pavimentació

del pati del carrer Tamarit

Clot: Pavimentació de la rampa i subministrament 

i instal·lació d’una porta automàtica i adequació 

de la zona de la brossa

Mercè: Reforma del muntacàrregues 

del carrer Sant Iscle i substitució de pistons 

del muntacàrregues

Trinitat: Instal·lació d’aire condicionat 

a les parades especials

Sants: Neteja, pintada, instal·lació elèctrica 

dels magatzems i reparació de canals i baixants 

de la coberta

Bon Pastor: Reparació de finestrals i substitució 

de vidres

Hostafrancs: Obres d’impermeabilització i feines

diverses

Fort Pienc: Instal·lació de cortines d’aire i revisió 

de la xarxa contra incendis

El nou Pla de millores millora els mercats 

amb 46 noves actuacions.

Durant l’any 2004, l’Institut Municipal de

Mercats de Barcelona (IMMB) ha invertit més

de 900.000 euros en actuacions de millora

parcial en 23 mercats diferents de la ciutat. 

Les actuacions han estat molt variades, i han

permès adequar moltes instal·lacions i crear

nous serveis. 

Aquestes actuacions formen part del nou Pla

de millores, dotat amb el cànon patrimonial

que els comerciants paguen a l’Ajuntament 

i que d’aquesta manera es reinverteix 

en els mercats. Per a l’any 2005, el Pla conti-

nuarà beneficiant noves actuacions en el

conjunt de la xarxa de mercats municipals.



LA NOVA ORDENANÇA
Gestió comercial

El Plenari de l’Ajuntament del dia 21 de juliol va

aprovar la modificació dels articles 100 i 108 de 

l’Ordenança municipal de mercats. Una vegada

aprovada la modificació, per tal que una parada

canviï el tipus d’article que ven, no serà necessari

que es convoqui una subhasta i que quedi deserta,

sinó que el mateix Institut de Mercats podrà oferir-la

com a parada de nova activitat. D’aquesta manera

s’agilitzarà la tramitació de canvi, i es podran

guanyar de quatre a sis mesos de temps. 

D’altra banda, pel que fa a la classificació de les

categories dels mercats, la modificació indica que

aquestes categories s’atorgaran en concordança

amb el que estableix l’Ordenança fiscal de mercats.

La nova Ordenança és la resposta
de l’Ajuntament de Barcelona 
a les actuals necessitats
administratives dels comerciants.

Dos canvis significatius de l’Ordenança municipal de mercats faciliten 
els tràmits de canvi d’activitat i la seva adequació a l’Ordenança fiscal 
de mercats. El model d’Ordenança també respon així a les necessitats 
de dinamisme i coherència dels nous temps.
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A iniciativa dels mateixos mercats o de l’ens gestor IMMB, el cert és que les
activitats de promoció han estat constants. Sempre sota el concepte d’implicació 
i servei a la ciutat i a la seva ciutadania, i amb especial atenció a la gent de cadascun
dels barris, els mercats s’han consolidat com un focus d’activitat solidari i social, 
i amb el seu estil propi han aportat molta vida a l’entorn.
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ACTIVITATS DE PROMOCIÓ
ALS MERCATS
Mercats vius, frescos i solidaris

nous clients

referència social

millora de la imatge

generació de tràfic

Les activitats i campanyes realitzades han abastat

un ampli espectre i, a banda del sentit comercial, 

hi han sumat els vessants cultural, lúdic, artístiu,

festiu, solidari, formatiu, d’integració i d’ajut als

més necessitats.

La combinació de programes, accions o campanyes

globals i integrals amb d’altres de caàcter més

concret, puntual o personalitzat ha donat com 

a resultat el compliment dels objectius establerts 

a curt i llarg termini en relació amb la millora de 

la imatge dels mercats municipals, la generació 

de tràfic a les parades, la presentació a nous perfils

de clients o la integració com a espai de referència

social als respectius barris de Barcelona. 
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CARNAVAL ALS MERCATS
(Febrer)

Per expressar la vocació de servei dels mercats municipals al ciutadà 

i a la ciutat de Barcelona, l’IMMB va impulsar la col·laboració dels

mercats en el programa del Carnaval de la ciutat amb les activitats del

Dijous Gras i el concurs Carxofa d’Or a la parada millor guarnida, 

i tot un seguit d’activitats lúdiques a nivell de barri, de ciutat, d’infants 

i d’adults.

DIJOUS GRAS
AL MERCAT DEL CLOT 
(Febrer)

Notable participació i presència de públic amb motiu de la VII edició del

Concurs de Truites del Dijous Gras que es va celebrar al mercat del

Clot. L’activitat va incloure l’actuació del grup d’animació Industrial

Teatrera, que durant el carnaval va visitar els mercats amb unes estra-

falòries xanques i músics que encomanaven l’esperit carnavalesc.

NADAL ALS MERCATS, NADAL SOLIDARI,
NADAL AMB ESPECTACLE
(Desembre)

Els mercats de Barcelona van celebrar el Nadal oferint als ciutadans els

aliments més frescos, la gamma més àmplia en totes les varietats de

productes i una atenció personalitzada acurada i familiar. Però els mercats,

com a espais de relació social, organitzaren també activitats solidàries,

culturals i festives.

Enguany, la xarxa de mercats de Barcelona posà èmfasi en la solidaritat

amb les persones, els col·lectius i els pobles que pateixen, i va promoure

campanyes d’ajut humanitari i sensibilització amb tots ells. Aquesta és una

petita mostra de l’activitat dels mercats pel Nadal de 2004:

L’Abaceria de Gràcia va col·laborar amb la comunitat de Sant Egidi,

associació pública de laics de l’Església amb presència a més de 60

països del món.

8a recollida de menjar fresc i queviures “Bossa solidària”, campanya

de recollida de menjar fresc i queviures organitzada per Acció Escolta de

Catalunya i desenvolupada als mercats municipals de Barcelona, mitjan-

çant la cessió per part de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

El mercat de Sant Andreu amb el poble sahrauí. En col·laboració 

amb l’Associació Sahandreu, membre de la organització que coordina

les diferents iniciatives solidàries amb el poble sahrauí a Catalunya

(ACAPS), el mercat va inaugurar una parada solidària amb l’objectiu

d’impulsar una campanya de reciclatge del llibre usat i un mercat 

solidari d’objectes usats.
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El Mercat de Sarrià i l’Abaceria amb la Marató de TV3, El mercat de Sarrià 

hi va contribuir amb 1.000 €, i el de l’Abaceria mitjançant cuina en directe amb

productes que milloren la nostra salut per tal de mentalitzar la gent de la impor-

tància d’una bona dieta a l’hora de prevenir la malaltia.

Els mercats van col·laborar amb el Casal d’infants del Raval cedint espais per

a parades a diversos mercats de la ciutat per informar de la valuosa tasca que

aquest Casal duu a terme a Ciutat Vella.

Els mercats de Gràcia i de la Sagrada Família van recollir joguines noves 

i la Creu Roja es va fer càrrec de la recollida i distribució. Al mateix temps, 

els nens que van visitar el mercat de la Sagrada Família van poder veure al Pare

Noël i donar les seves cartes a un dels Reis Mags d’Orient.

Al Mercat d’Hostafrancs, Nadal amb “Canya”, amb actuacions del grup de cerca-

vila Xarop de Canya que van amenitzar la compra de tots els clients del mercat. 

Es va guarnir i il·luminar tot el mercat. Així mateix, es va sortejar un viatge a Praga.
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Galvany, Nadal i música. A banda del seu ja tradicional pessebre, els clients del

mercat van gaudir de l’actuació de l’orquestra Dixiland Bianco, acompanyada

d’un ballarí de claqué, una actuació d’òpera en directe, cava i brindis final amb la

música de la Traviata. El patge de Ses Majestats els Reis de l’Orient també va

visitar el mercat per recollir les cartes dels nens.

A l’Abaceria cantem tots, una cantada de nadales popular a la qual tothom va

ser convidat. L’acte es va tancar amb una xocolatada popular.

A la Guineueta, caguem el tió, amb espectacle d’animació infantil i represen-

tació de titelles d’Els tres porquets, a més de contes de Nadal inflables per als

nens als matins.

Per Nadal, als mercats també regals.

Gairebé tots els mercats de la ciutat van fer diferents propostes i accions desti-

nades a obsequiar els seus clients i visitants: cotxes, creuers, pernils, lots de

Nadal i una llarga i atractiva llista de productes de tots tipus van portar l’alegria

necessària en aquestes dates. També els patges reials van ser presents en molts

dels mercats per recollir les cartes dels nens i nenes de la ciutat, i els mercats

es van guarnir i enllumenar per a la celebració.

FESTES MERCAT
DE SANT ANDREU
(Novembre – desembre)

El districte de Sant Andreu celebrà la seva Festa Major a finals de novembre 

i començaments de desembre. Un any més, el mercat va esdevenir un dels

focus vertebradors d’aquesta festa tan arrelada al barri, organitzant directament

algunes activitats i patrocinant o col·laborant en d’altres. Una de les activitats de

més participació va ser el 3r Concurs de Balcons Guarnits, amb lliurament 

de premis a l’interior del Mercat de Sant Andreu. Una altra activitat en què el

mercat de Sant Andreu va tenir especial protagonisme va ser el Mercat Solidari

d’Objectes Usats, celebrat a la plaça de Can Fabra, per ajudar al poble sahrauí. 

La xocolatada i animació amb l’actuació de pallassos no van faltar i van reunir

una nombrosa participació ciutadana, especialment nens i nenes del barri, 

a la plaça Mercadal. Per acabar, el mercat també va participar de la bicicletada

popular per la zona vella de Sant Andreu.

FESTES MERCAT 
DE LA CONCEPCIÓ
(Desembre)

Del 4 al 12 de desembre va tenir lloc la Festa Major de la Dreta de l’Eixample,

coincidint amb l’onomàstica de la Mare de Déu de la Concepció. La Federació

d’Entitats de la Dreta de l’Eixample i el mercat de la Concepció van preparar 

un ampli programa d’activitats en col·laboració amb el districte de l’Eixample. 

El mercat de la Concepció va ser escenari d’algunes de les activitats de més

tradició, com ara la Cantada d’Havaneres i rom cremat, a l’interior del mercat; 

el Concurs de Dibuix Infantil Mercat de la Concepció, que enguany va arribar 

a la seva 14a edició, sota el lema “Dibuixa el teu mercat”; el Correfoc, amb 

la participació de la colla de diables de Molins de Rei L’Agrupa i les colles 

de l’Eixample La Crabònica del Nord i l’Esquerra Infernal.



FESTA DE LA PRIMAVERA, 
REPARTIMENT DE 150.000 
PLANTES ALS MERCATS 
(Abril)

L’arribada de la primavera va ser l’argument d’una campanya per portar

l’alegria i la vida dels colors i les aromes de fora a dins dels mercats.

En col·laboració amb l’Institut de Parcs i Jardins de Barcelona, l’IMMB 

va impulsar el repartiment de 150.000 plantes als clients i visitants 

dels mercats de la ciutat. 

1r MERCAT MEDIEVAL
A BARCELONA
(Juny)

El mercat de la Concepció, juntament amb l’Associació de Comerciants

de la Dreta de l’Eixample, va organitzar la primera festa de comerç 

al carrer ambientada en els antics mercats medievals. Fins a un total 

de 60 establiments varen oferir demostracions d’oficis tradicionals 

i una àmplia oferta gastronòmica, que es complementaren amb animació

musical i teatre, un dinar popular per a 1.000 persones i degustacions 

a càrrec de nou parades d’alimentació del mercat de la Concepció.

La inauguració del Mercat Medieval va tenir lloc a la Concepció, amb 

la presència de Jordi Portabella, segon tinent d’alcalde i president 

de l’IMMB. En el mateix acte es va inaugurar la nova retolació del mercat

de la Concepció.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
CUINA AL MERCAT AL
MERCAT DE FORT PIENC
(Gener)

El llibre resumeix la campanya gastronòmica 

de mercats i va ser presentat en el nou mercat 

de Fort Pienc.
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EXPOSICIÓ “MERCATS 
DE LA MEDITERRÀNIA” 
AL PALAU ROBERT 
(Gener- agost)

Més de 160.000 visitants van participar d’aquesta expe-

riència de descoberta històrica, cultural, geogràfica i vital.

Un viatge per aproximar-nos als significats socials i econò-

mics dels pobles de la Mediterrània i als valors essencials

passats, presents i futurs dels mercats.
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PROGRAMA
“L’ESCOLA AL MERCAT” 
(Tot l’any)

Prop de 4.000 escolars de tots els cicles formatius han visitat enguany els

mercats municipals de Barcelona, dins el programa “L’escola al mercat”, que

forma part del programa pedagògic “Barcelona a l’escola”. Des de l’Institut

de Mercats es fa una valoració molt positiva del valor estratègic i social

d’aquesta participació: és una ocasió immillorable per establir vincles amb

els consumidors del futur.

BIBLIOMERCAT BESÒS
AL MERCAT DEL SUD-OEST BESÒS
(Abril – octubre)

La iniciativa de l’IMMB, el districte de Sant Martí i el Consorci de Bibliote-

ques de Barcelona va presentar el mercat com un equipament comercial

dinàmic, integrador de la vida social i cultural del barri, ja que integra i difon

els serveis que ofereix la biblioteca pública Ramon d’Alòs-Moner al Besòs.

L’acte va generar força participació, interès social i tràfic comercial, i va

projectar una renovada imatge del mercat.

CUINES DEL MÓN
(Novembre - desembre)

Per segon any i amb un projecte més ambiciós que en l’anterior edició, l’IMMB

va promoure la campanya “Cuines del món”, amb una durada de tres dies 

i en tres mercats diferents: Abaceria, Sant Antoni i Boqueria. 20 restaurants

col·laboradors van fer demostracions de les cuines iraquiana, japonesa,

marroquina, pakistanesa, catalana, cubana, senegalesa, grega, guineana,

colombiana i indoxinesa, amb la finalitat d’integrar els ciutadans barcelonins

en les respectives cultures i els ciutadans originaris d’aquestes cultures als

mercats de Barcelona. Cada restaurant disposava d’una paradeta que omplia

amb els seus productes, plats elaborats i objectes d’artesania del seu país,

mentre els restauradors preparaven les seves receptes. Cap a la una del

migdia es celebraven degustacions populars. 

BOQUERIA SELECCIONA
(Octubre)

Aquesta innovadora promoció, impulsada per l’Associació de Comerciants 

i de quinze mesos de durada, té com a principal objectiu divulgar la qualitat,

la diversitat i la confiança en els productes que es poden trobar al mercat. 

Hi participen la totalitat dels operadors i sectors del mercat a través de la

selecció de productes determinats en les èpoques de major abundància 

i millor preu.

Les primeres seleccions monogràfiques, corresponents als mesos d’octubre,

novembre i desembre, van estar dedicades a l’aviram i la caça, la carn i els

bolets, i el peix i el marisc, respectivament. 

El projecte vol impulsar la Boqueria com a garantia de selecció i utilitzar 

la promoció per afavorir la competitivitat de distribuïdors i comerciants.

Boqueria Selecciona es basa en un pla de comunicació integral que compta

amb diferents aplicacions: disseny de la marca, banderoles, tríptics, bosses,

marcadors de productes, plafons, i un pla de mitjans que inclou la televisió, 

la premsa diària i les revistes especialitzades, a més d’una pàgina web

creada específicament: www.boqueriaselecciona.com.
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REMODELACIÓ DEL WEB
Pensat com una eina útil i imprescindible de

comunicació interna i de difusió dels mercats i amb

l’objectiu que tothom pugui estar ben informat

d’allò que es cou als mercats, la remodelació del

web de l’IMMB dóna preeminència a totes aquelles

notícies i activitats en què els mercats són els prin-

cipals protagonistes i els ciutadans el principals

beneficiaris.

CREACIÓ DEL BUTLLETÍ
INFOMERCATS
Proximitat al comerciant i transparència informativa

són els dos criteris fonamentals que sustenten el

butlletí bimensual Infomercats de l’IMMB. Aquest

canal de comunicació ofereix informació puntual 

i concreta sobre els grans i petits temes que 

succeeixen, preocupen i interessen al comerciant 

i a l’entorn de relacions dels mercats municipals 

de Barcelona.

CREACIÓ DE 
L’ INFOMERCATS DIGITAL
Compartint criteris editorials i informatius amb el

butlletí de paper Infomercats, l’IMMB va posar en

marxa el mes de desembre una edició digital que

s’envia per correu electrònic i que ofereix una infor-

mació acurada i actualitzada, permanent i molt

ràpida, de tot allò que es fa, passa i interessa als

mercats municipals barcelonins. Les noves tecnolo-

gies aplicades a la informació esdevenen un canal

molt àgil i vàlid tant per consolidar la imatge global

dels nostres mercats com per crear vincles i rela-

cions més enllà de les parades comercials. 

CD INTERACTIU
La creació d’aquest CD interactiu

respon a la necessitat

d’apropar la realitat

dels mercats muni-

cipals, mitjançant

les noves tecnolo-

gies, a nous públics i

a diferents audiències.

El contingut d’aquest

instrument de promoció

editat per l’IMMB mostra

el passat, el present i el futur dels mercats de

Barcelona, els trets diferencials, els valors socials

i comercials i el tarannà que els caracteritza en la

seva manera de fer i entendre el seu paper en

la societat.

La comunicació, entesa con un canal bidireccional i interactiu de transmissió
d’informació, ha estat un dels eixos d’actuació de l’IMMB el 2004. Des de
l’Institut s’han millorat i posat en marxa un seguit d’instruments destinats 
a millorar el coneixement dels nostres mercats, a establir o potenciar les
relacions entre les diferents parts interessades, a facilitar informació puntual
i accessible per a tothom, i a rebre tot allò que hom vulgui fer-nos saber.

NOUS INSTRUMENTS 
DE COMUNICACIÓ
La comunicació com a canal de relació

web

CD interactiu

infomercats

Els instruments de comunicació actuals creats

per l’IMMB s’han consolidat com a veritables

eines de promoció dels mercats i les seves 

activitats, i com a nexe d’unió entre les diferents

audiències susceptibles de mantenir relacions

amb el món dels mercats.

Així, l’estratègia de comunicació és àmplia 

i oberta a tothom, interactiva entre les parts, 

i té un esperit participatiu. Però, sobretot,

aquests instruments han estat dissenyats per

ser eficaços i complir amb objectius molt clars,

que es poden resumir en dos de fonamentals:

dir què són i què fan els mercats a les diferents

audiències, i canalitzar les inquietuds d’aquestes

audiències a l’IMMB per tractar de treure’n

conclusions i millores. 
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El president del l’IMMB i segon tinent d’alcalde, Jordi Portabella, es va
comprometre des del començament del seu mandat a conèixer la realitat 
de cada un dels mercats municipals. Sens dubte, la visita personal a cada 
un d’ells, la fórmula endegada pel president, ha estat decisiva per descobrir 
de primera mà les diferents realitats i necessitats existents.
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JORDI PORTABELLA 
AMB ELS MERCATS 
I ELS SEUS COMERCIANTS
Visites del president de l’IMMB 
als mercats municipals

La Boqueria

Sant Andreu

Fort Pienc

La Barceloneta

La Mercè

El president de l’IMMB ha programat en la seva agenda 

la visita setmanal a un mercat per parlar directament amb 

els comerciants i els seus representants. Aquesta activitat ha

portat Jordi Portabella a tenir una àmplia i profunda visió

global dels mercats i de les necessitats concretes d’actuació

per a cada cas en benefici dels objectius socials i econòmics

dels mercats i els comerciants. Mitjançant les reunions

mantingudes amb les diferents juntes de comerciants de cada

mercat, Portabella ha pogut definir i impulsar estratègies de

millora i donar a conèixer de manera personal els compromisos

adquirits, les propostes i les accions de millora, els nous

projectes i les tasques que l’IMMB porta a terme en benefici

de comerciants, mercats i ciutadania en general. 

D’altra banda, el president de l’IMMB ha fet tot un seguit 

de visites als mercats durant les obres de remodelació

i millora, i d’altres motivades per presentacions i inauguracions

d’instal·lacions. També la seva presència ha estat constant 

per donar suport a diferents iniciatives i activitats comercials 

i cíviques realitzades en els mercats, i en la presentació 

de campanyes de promoció endegades per l’IMMB.
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MENYS RESIDUS I MÉS
RECICLATGE ALS MERCATS
Medi ambient

Els mercats municipals de Barcelona han estat

pioners a establir una política de reciclatge de

residus més eficaç i respectuosa amb el medi

ambient. Els nostres mercats tendeixen a mini-

mitzar els residus totals, generant menys residus 

i reciclant-ne més.

Aquest compromís envers la sostenibilitat ha fet

que l’IMMB hagi proposat un Pla d’acció, durant els

propers anys, que recull dues finalitats bàsiques:

d’una banda, continuar incrementant la recollida

orgànica i, de l’altra, impulsar la introducció de la

recollida inorgànica: paper, cartró, vidre, plàstic i

fusta. Per assolir aquests objectius es van endegar

un seguit de suports de caire econòmic a les inicia-

tives que, impulsades directament pels comer-

ciants, contribueixin a superar els percentatges

actuals de recollida selectiva. A més, es potencia la

introducció de manera progressiva del reciclatge de

matèria inorgànica, i es reforça la comunicació i

sensibilització als comerciants dels mercats,

posant especial èmfasi a difondre informació en el

punt de recollida.

Les iniciatives en aquest àmbit van fer que el

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la

Generalitat de Catalunya atorgués, el 2004, el

Premi de Recollida Selectiva i Reducció de Residus

2003 al mercat de la Barceloneta, en reconeixe-

ment a la seva bona gestió en la recollida selectiva.

Més del 30% dels residus generats als mercats van ser reciclats el 2004. Aquesta
dada, important per si mateixa i per la seva trajectòria ascendent, encara resulta
més important si tenim en compte que els residus totals baixen i la recollida
selectiva augmenta. Els mercats municipals de Barcelona consoliden, pas a pas, 
la seva acció coherent amb els principis de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

El compromís dels mercats
municipals envers el respecte
al medi ambient ha rebut un
important impuls amb el Pla
d’acció dissenyat per l’IMMB.

sostenibilitat

respecte
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ELS MERCATS, ESPAIS 
DE TROBADA I SOLIDARITAT
La responsabilitat social
Els mercats municipals constitueixen una de les peces rellevants del teixit social
de la ciutat. Aquest protagonisme, com a espais cívics de convivència, fa que
tinguin responsabilitats socials i siguin agents actius en el foment de valors com
la sostenibilitat ambiental o la solidaritat. 

Dia Mundial de Lluita contra la Sida

campanya “Roba amiga”

Setmana contra el Càncer

CAMPANYA DE PREVENCIÓ
CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
Mercats de Barcelona col·labora activament amb el Programa de

detecció precoç del càncer de mama que du a terme l’Agència de

Salut Pública. El programa té com a principal objectiu conscien-

ciar la població femenina que el càncer de mama agafat a temps

es pot curar, i insistir en la importància de seguir el protocol esta-

blert quant a mamografies, revisions etc. Per reforçar la campanya

de conscienciació, paral·lelament, tècniques professionals de

sanitat són presents als mercats municipals del territori amb

taules informatives, cartells, fullets... 

CAMPANYA “ROBA AMIGA”
Un any més els mercats de Barcelona són referents en el reci-

clatge de roba usada, amb 29 contenidors de recepció. La campanya

"Roba amiga" és un projecte promogut per la Fundació Un Sol

Món i Càrites, entre altres, que té per objectiu recuperar i reciclar

el residu tèxtil i generar llocs de treball per a col·lectius que tenen

problemes per inserir-se en la vida social i laboral. 

SOLIDARITAT AMB
EL SUD-EST ASIÀTIC 
La Fundació Vicenç Ferrer, juntament amb Som.os Cola i el

mercat de la Boqueria, organitzen accions per recaptar fons desti-

nats a nombrosos projectes que la Fundació té previst engegar a

les àrees afectades. El mercat de la Concepció recapta fons al

mateix mercat en col·laboració amb la Creu Roja. 
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La plantilla de l’IMMB està constituïda per un total

de 72 persones, que estan adscrites a: 

Com ja sabem, la formació és un instrument indis-

pensable en tota organització que pretengui

mantenir-se al dia. Per tant, un cop assolits els dos

objectius bàsics de coneixements informàtics i

català nivell C per a tot el personal de la plantilla de

l’IMMB, la formació per a l’exercici 2004 s’ha plan-

tejat principalment tenint en compte les necessitats

pròpies del lloc de treball. 

Al llarg de l’any 2004 s’han impartit 31 cursos, que

equivalen a un total de 2.467 hores de formació, i

s’ha format 56 persones, que representen un 78%

dels treballadors/res d’aquest Institut.

En aquesta línia, aproximadament el 73,2% d’hores

s’ha centrat en accions formatives específiques

(seminari de dret local, procediment administratiu,

prevenció de riscos laborals, aplicació del nou

reglament electrotècnic, jornada de contractació

europea, normes d’higiene en els productes alimen-

taris, gestió de tresoreria de les entitats locals,

comptabilitat, seminaris sobre comerç...), atenent al

desenvolupament professional, per tal de reciclar

i/o ampliar els coneixements que cada lloc reque-

reix. Pel que fa al 26,8% restant, han estat cursos de

caràcter més general, però igualment importants.

Per tant, l’any 2004 ha tingut lloc un increment

d’hores (52%) respecte a l’exercici 2003, tal com 

es pot apreciar en el gràfic de l’evolució dels dos

darrers exercicis. 

En aquest exercici l’IMMB ha atorgat subvencions

econòmiques als mercats municipals per

col·laborar en les iniciatives de les associacions 

de venedors de mercats quant a obres de millores,

promocions, campanyes, etc.

Les actuacions subvencionades per l’IMMB han

suposat un cost de 161.349,73 €.

Així mateix, des d’aquest Departament s’han

tramitat un total de 48 expedients, les tipologies

dels quals s’especifiquen en el quadre següent:

RECURSOS HUMANS 
I SERVEIS GENERALS

HORES

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1.625

2.467

2003 2004 ANYS

Expedients tramitats durant l’exercici 2004

Subvencions convenis RRHH Altres Total

30 6 12 48

En aquest exercici s’han produït dos canvis de caps de departament: s’han
incorporat nous caps en el Departament Econòmicofinancer i el Departament 
de Comunicació.

Oficines centrals: 30

Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3 

14 17 11

NADAL SOLIDARI
Durant la campanya de Nadal, els mercats han estat escenari de diferents

accions solidàries. Entre les iniciatives solidàries cal destacar la celebració

de la 8a Campanya de Bossa Solidària que organitza l’Acció Escolta Cata-

lunya, la col·laboració amb el Casal d’Infants del Raval i amb la Comunitat

de Sant Egidi, o la recollida de joguines que van realitzar diferents mercats

en col·laboració amb la Creu Roja. 

BIBLIOTEQUES SOLIDÀRIES, 
UN LLIBRE UN EURO
Els mercats de l’Abaceria i de Sant Andreu han destinat espais a bibliote-

ques solidàries. Es tracta de parades del mercat que es destinen a la reco-

llida solidària de llibres usats. Un cop s’ordenen, els llibres s’ofereixen 

als clients del mercat, que els poden agafar en préstec dipositant 1 €. 

La recaptació es fa servir per a campanyes solidàries. 

DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA
ALS MERCATS
L’1 de desembre, Dia Mundial Contra la Sida, les façanes dels mercats de

Barcelona van penjar banderoles amb el llaç vermell com a mostra de soli-

daritat i sensibilització en la lluita contra aquesta malaltia. Amb aquesta

acció, un any més, els mercats es van sumar als actes organitzats en

aquesta jornada reivindicativa de solidaritat amb les persones que pateixen

l’esmentada malaltia.

SETMANA EUROPEA
CONTRA EL CÀNCER 
L’IMMB i la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer van signar un

conveni de col·laboració que, entre altres coses, ha permès que per

primera vegada, durant el Dia Europeu de Lluita Contra el Càncer, els

mercats hagin estat escenari d’activitats educatives i de sensibilització.
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TRASPASSOS INTER VIUS

Nre. expedients Edat mitjana cedent Edat mitjana cessionari Diferencial

ANY 2000 273 48 39 -9

ANY 2001 448 52 40 -12

ANY 2002 315 58,2 42,3 -15,9

ANY 2003 456 48,7 40,8 -7,9

ANY 2004 465 53,4 41,9 -11,5

Una de les dades més importants és l’elevat nombre de

parades que durant el 2004 han canviat de titular, tant per 

la via del traspàs inter vius com per la via de la cessió entre

pares i fills o entre cònjuges, així com per la tramitació 

d’expedients de canvi de nom per defunció del titular, Fet que

representa una clara aposta per la fórmula dels mercats en

general i pels mercats municipals de Barcelona en particular.

Concretament, 602 llicències han canviat de titular. A més, 

les dades que presentem són fruit d’un estudi d’evolució de 

5 anys (2000–2004) i permeten detectar molt clarament que es

continua aconseguint el rejoveniment dels operadors, d’acord

amb els diferencials entre la mitjana d’edat del cedent i els

cessionaris, tal com s’observa en els quadres següents.

3. REJOVENIMENT DELS OPERADORS

L’augment del 69,8% en les actuacions de promoció comercial

per part d’empreses externes (s’ha passat de 484 actuacions el

2003 a 737 en el decurs de 2004) demostra una clara aposta de

les empreses de publicitat, que volen fer difusió dels seus

productes i serveis en els mercats.

2. PROMOCIONS COMERCIALS D’EMPRESES
EXTERNES ALS MERCATS 

gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. total 2004

66 82 111 94 113 33 46 1 14 27 93 57 737

FETS SIGNIFICATIUS

1. INCORPORACIÓ DE NOUS OPERADORS

GESTIÓ COMERCIAL

Sobre el Departament de Mercats recau, entre altres qüestions, la
responsabilitat i gestió de tramitar un gran nombre dels expedients
administratius (concretament la xifra està entorn del 80% del total
d’expedients administratius) de la gestió ordinària dels mercats, la gestió 
i preparació dels expedients de modificació de plànols que aprova el Consell
d’Administració de l’IMMB, la redacció dels informes per a la tramitació 
de les sol·licituds de subvenció al Departament de Comerç de la Generalitat
de Catalunya, la recollida de propostes i redacció de l’Ordenança fiscal,
l’elaboració dels estudis comercials previs a qualsevol remodelació dels
mercats, i la relació amb les empreses externes per a la tramitació 
de promocions comercials als mercats.

Adjudicació d’establiments Adjudicació d’establiments Fusions parades Ocupacions temporals
mitjançant procediment negociat mitjançant subhasta amb adjacents d’espai

ANY 2004 31 44 17 206

Els aspectes comercials més destacats són:

Ampliacions de denominació incorporant la venda de plats 

cuinats i precuinats a establiments dels mercats de Provençals,

la Guineueta, Felip II, el Clot, la Mercè, Besòs, l’Abaceria 

i Sagrada Família.

El grup La Sirena entra a mercats mitjançant l’adjudicació per

traspàs inter vius d’un establiment de congelats al mercat de 

la Concepció.

Entrada en funcionament de 75 nous establiments en la totalitat 

de la xarxa dels 46 mercats municipals, entre els quals destaquen

per la seva novetat un establiment especialitzat en menjar oriental,

un altre especialitzat en menjar vegetarià i un tercer especialitzat 

en vins i caves.

Un segon aspecte important que cal destacar del 2004 és l’augment 

d’ocupacions, ja que s’ha passat de 75 l’any 2003 a 206 durant el 2004.

En la majoria de casos han servit per a l’exposició de productes.
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INDICADORS DE COMUNICACIÓ

Mercat més sol·licitat: 

La Boqueria

Permisos tramitats a:

Estudiants de Periodisme de la UPC, la Universitat
Ramon Llull, Blanquerna, la UAB, i de l’Escola de
Cinema.

TV3 (programes En directe, La columna, Punt
Omega, Entre línies, Karakia, El club)

TV3 (programa Cuina x solters i Els matins,
presència habitual)

TVE (Catalunya avui)

City TV (La bona vida)

Informatius dels diversos mitjans

Espots publicitaris (Halls, Nissan Micra, 
Barclays Bank)

Vídeos corporatius d’empreses

Llargmetratge Amor idiota

Programes de viatges

Reportatges sobre Barcelona i la seva gastronomia
per a televisions estrangeres

Consultes / peticions fetes al web (La bústia): 47

Atenció a col·lectius i particulars: 4

Camara Municipal Braga (Portugal)

Departament d’Ensenyament de la Generalitat

EADA

National Federation of Agriculture (Tòquio)

Visites d’escoles als mercats:

Visites realitzades per alumnes de primària i secun-

dària, 1r i 2n d’ESO, auxiliars de magatzem i auxi-

liars d’hostaleria, escoles d’educació especial,

tallers d’adaptació escolar, grups de dones.

Reclamacions, queixes, peticions: 52

Visites Escoles Alumnes

129 76 4.138

Durant l’any 2004 ha seguit l’interès creixent de diferents col·lectius pels mercats
de Barcelona. Destaca especialment l’increment de la presència a la televisió,
tant a les televisions públiques com a les productores d’anuncis i televisions
estrangeres. En aquest sentit, programes com La bona vida de City TV i Cuina 
per a solters de TV3, amb seccions específiques sobre els mercats, han contribuït 
a aquest increment. Les visites d’estudiants, en general, i d’ajuntaments i altres
institucions externes també denoten una tendència a l’alça respecte a l’any
anterior. Finalment cal destacar la consolidació del web de mercats com a eina
de referència i canal de comunicació i gestió per a la ciutadania. 

Fotografies Enreg. radiofònics Filmacions

32 7 242

En total s’han tramitat 123 expedients, que bàsicament

corresponen a infraccions per manca de pagament de

cànon, parades tancades sense autorització municipal,

i altres que són conseqüència de denúncies presentades

pels usuaris/àries del mercat mitjançant els fulls 

de reclamació.

CESSIONS PARES FILLS

Nre. expedients Edat mitjana cedent Edat mitjana cessionari Diferencial

ANY 2000 59 66 36 -30

ANY 2001 82 69 37 -32

ANY 2002 124 66,4 40,8 -25,6

ANY 2003 88 65,7 38,1 -27,6

ANY 2004 88 64,8 37,1 -27,7

CESSIONS ENTRE CÒNJUGES

Nre. expedients Edat mitjana cedent Edat mitjana cessionari Diferencial

ANY 2000 7 53 53 0

ANY 2001 22 58 50 -8

ANY 2002 36 45,7 41,7 -4

ANY 2003 31 63,4 61,3 -2,2

ANY 2004 5 56 53,9 -2,1

TRASPASSOS MORTIS CAUSA

Nre. expedients Edat mitjana cedent Edat mitjana cessionari Diferencial

ANY 2000 25 80 47 -33

ANY 2001 31 64 38 -26

ANY 2002 29 68,4 57,6 -10,9

ANY 2003 15 63,3 55,3 -8

ANY 2004 44 66,6 43,8 -22,7

Expedients sancionadors Expedients de caducitat Totals

ANY 2004 46 77 123

4. CONTROL DE QUALITAT I DISCIPLINA
ALS MERCATS
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INFORME ECONÒMIC

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

L’exercici econòmic corresponent a l’any 2004
ha estat, en línies generals, positiu i creixent
respecte a l’any anterior.

En relació amb l’exercici anterior, destaca l’im-
portant augment del 352% del resultat pressu-
postari abans d’ajustos a causa, principalment,
que mentre els ingressos per operacions corrents
han augmentat un 2%, les despeses corrents, en
canvi, han baixat un 11,7%. Igualment, el resultat
pressupostari ajustat ofereix un increment del
53,7% en comparació amb el de l’any 2003.

La liquidesa financera de l’Institut també es veu
afectada positivament pel resultat pressupostari,
i ofereix un romanent de tresoreria de lliure
disposició de 4,6 milions d’euros, la qual cosa, en
termes percentuals per als dos anys de compa-
ració, representa un increment del 14,8%.

A més, l’estabilitat econòmica de l’Institut queda
reflectida en l’estalvi net positiu que ofereix a data
de tancament, amb un import de  2 milions d’euros. 

COMPTES FINANCERS

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, una de
les directrius econòmiques aplicades durant
l’exercici de tancament és la consolidació de
l’estructura patrimonial.

Una de les partides més determinants que

presenta l’IMMB a tancament de l’exercici

correspon als valors de l’actiu circulant, i més

concretament a la partida de deutors. L’IMMB ha

incrementat la provisió per insolvències, durant

aquest exercici, per la totalitat dels saldos de

dubtós cobrament que mantenia en els comptes

de deutors del balanç de situació. Aquest movi-

ment enregistra una forta davallada en el resultat

d’explotació, tal com reflecteix la partida de

“dotació a la provisió per insolvències” del

compte de pèrdues i guanys. 

Igualment cal destacar que fins a l’exercici 2003

inclòs, l’Institut liquidava anualment a l’Ajunta-

ment, en concepte de cànon patrimonial, un

import de 961,6 milers d’euros, el qual es reflectia

a l’epígraf de despeses per transferències

corrents. A partir de l’exercici 2004, i d’acord amb

el pressupost preventiu aprovat per l’Institut i el

Plenari del Consell Municipal, aquest mateix

import ha d’ésser aplicat íntegrament per l’Institut

a la realització d’actuacions addicionals per al

manteniment i les millores dels mercats no

sotmesos a un procés de rehabilitació integral.

L’efecte d’aquesta partida per a l’exercici 2004

ascendeix a 961 milers d’euros, integrada en l’epí-

graf de despeses "obres de millora als mercats”.

Ateses a les xifres dels ingressos corrents,

aquests han experimentat, comparativament

amb l’any anterior, un increment de l’11,2% en

l’apartat de recaptació per compte de l’Ajuntment,

i del 29,7% en l’apartat d’ingressos per subhastes

i adjudicacions. 

El comportament de les despeses ha influenciat

positivament el compte de pèrdues i guanys per

"l’increment" controlat de les despeses corrents

del 2,6%.

La xifra total d’ingressos ha augmentat un 18,8%

i les despeses el 8,9%. Considerant els resultats

extraordinaris i financers, l’IMMB ofereix un

resultat a tancament de 2004 d’1,8 milers

d’euros.

INVERSIONS

La gestió prevista en el PAM 2004/2007 i duta a

terme en aquest apartat durant l’any 2004 per

l’Institut ha estat de 17,2 milions d’euros en

actuacions efectuades en diferents projectes de

remodelació. 

L’exercici econòmic corresponent a l’any 2004 ha estat marcat per les directrius 
ja aplicades durant el segon semestre de l’exercici anterior.
La consolidació en l’estructura patrimonial, juntament amb la contenció de la
despesa corrent i la incentivació dels ingressos, tant directes com indirectes, 
ha fiançat l’estabilitat econòmica de l’IMMB durant aquest any.



COMPTE DE RESULTATS

INGRESSOS 31/12/02 31/12/03 31/12/04
Subhastes i adjudicacions 638.288 538.060 698.078
Transferències corrents juntament 5.801.952 5.914.901 6.579.599
Serveis als mercats 1.761.350 1.645.403 1.742.775
Altres ingressos 126.156 42.212 648.201

TOTAL INGRESSOS 8.327.746 8.140.576 9.668.653

DESPESES
Personal 2.914.119 2.972.511 3.126.570
Despeses ordinàries: 4.164.124 4.107.985 4.349.723

Lloguers 130.903 131.650 138.081
Reparacions i conservació 577.629 596.609 642.892
Obres de millora als mercats 961.943 961.619 961.619
Subministraments 1.276.653 1.275.350 1.406.935
Comunicacions 103.394 89.283 94.907
Treballs realitzats per altres empreses 880.467 747.095 764.664
Assegurances 192.291 273.808 303.777
Transport 14.684 13.292 14.115
Material d’oficina 26.160 19.279 22.733

Despeses diverses 604.771 722.431 464.774
Transferències corrents: 742.452 711.298 793.937

Subvencions a associacions de venedors 139.008 120.369 157.360
Transferències corrents a l’Ajuntament 603.444 590.929 636.577

TOTAL DESPESES 8.425.466 8.514.225 8.735.004

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -97.720 -373.649 933.649
AMORTITZACIONS I PROVISIONS 238.979 427.300 1.006.847

Dotació a la provisió d’insolvències 68.356 260.309 846.960
Dotació amortització de l’immobilitzat 170.623 166.991 159.887

RESULTAT FINANCER 107.217 130.926 105.440
RESULTAT EXTRAORDINARI 278.139 975.826 -30.859
RESULTAT DE L’EXERCICI 48.657 305.803 1.383

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA
TANCAMENT 2004

Import detall Import total
Drets pendents de cobrament 5.822.352

De pressupost d’ingressos exercici corrent 5.227.255
De pressupost d’ingressos exercicis tancats 3.378.698
D’altres operacions no pressupostàries 36.396
Administració recursos altres ens públics 0
D’operacions comercials 0
Menys saldos de dubtós cobrament 1.048.193
Menys ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.771.804

Creditors pendents de pagament 4.575.219
De pressupost de despeses exercici corrent 3.684.178
De pressupost de despeses exercicis tancats 162.936
Devolucions d’ingressos 0
D’operacions no pressupostàries 348.409
Administració recursos altres ens públics 379.696
D’operacions comercials 0
Menys pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0

Fons líquids 3.988.549
Romanent de tresoreria afectat despeses amb finançament finalista 352.800
Romanent de tresoreria per a despeses generals 244.177
Romanent de tresoreria lliure disposició 4.638.705

BALANÇ DE SITUACIÓ
(EN EUROS)

ACTIU 31/12/02 31/12/03 31/12/04
Immobilitzat immaterial 6.456 7.420 17.474

Aplicacions informàtiques 30.742 35.101 48.703
Amort. acum. imm. immaterial 24.286 27.681 31.229

Immobilitzat material 643.268 503.506 378.418
Maquinària, instal·lacions 1.030.010 1.030.010 1.030.010
Mobiliari 212.659 216.087 225.388
Equips per al tractament d’informació 188.918 209.323 230.466
Amort. acum. imm. material 788.319 951.914 1.107.446

Immobilitzat en curs 991.182 476.358 0
Obres de remodelació als mercats municipals 991.182 476.358 0

Deutors 7.326.367 6.661.825 8.154.799
Pressupostaris 5.107.962 4.711.672 6.839.232
Drets reconeguts d’altres ens públics 2.287.181 2.326.198 2.335.447
No pressupostaris 49.962 3.002 28.313
Provisió per insolvències 118.738 379.047 1.048.193

Tresoreria 2.426.316 2.648.072 3.991.549
Bancs i caixa metàl·lic 2.426.316 2.648.072 3.991.549

Ajustaments per periodificacions 955.918 927.284 821.661
Ingressos diferits i despeses anticipades 955.918 927.284 821.661

TOTAL ACTIU 12.349.507 11.224.465 13.363.901

PASSIU 31/12/02 31/12/03 31/12/04
Patrimoni 5.143.336 5.449.137 5.450.520

Resultats d’exercicis anteriors 5.094.679 5.143.336 5.449.137
Resultat de l’exercici 48.657 305.801 1.383

Subvencions de capital 548.464 213.688 0
D’entitats oficials 212.944 111.874 0
D’entitats privades 335.520 101.814 0

Creditors a curt termini 4.915.084 4.513.920 6.910.665
Pressupostaris 1.967.694 1.621.886 3.847.114
Ens públics drets a cobrar 2.287.181 2.326.198 2.335.447
Administracions públiques 202.513 134.804 131.819
No pressupostaris 457.696 431.032 596.285

Ajustaments per periodificacions 1.742.623 1.047.720 1.002.716
Ingressos anticipats i despeses diferides 1.742.623 1.047.720 1.002.716

TOTAL PASSIU 12.349.507 11.224.465 13.363.901
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Mercat Titulars Parades Establiments M2 Ml
Barceloneta 6 12 6 16,59 28,60

Clot 13 33 14 123,75 49,50

Sant Martí 3 3 3 71,24 20,79

Besòs 3 4 3 72,24 0,00

Provençals 5 8 5 156,70 0,00

La Marina 5 9 5 36,00 18,00

Barceloneta (provisional) 6 12 6 48,00 0,00

Mercat provisional Sta.Caterina 5 9 5 44,63 0,00

Sants 40 75 40 305,06 126,82

Hostafrancs 50 82 51 295,20 196,40

Llibertat 15 36 16 130,76 0,00

Abaceria 30 54 29 163,12 136,04

Galvany 22 30 23 87,90 58,50

Sarrià 9 10 9 215,75 0,00

Tres Torres 5 8 5 65,80 24,10

Les Corts 3 5 3 117,15 42,92

Lesseps 1 1 1 28,35 0,00

Ninot 56 89 55 334,64 178,00

Concepció 2 2 2 126,00 0,00

Sagrada Família 12 12 11 118,49 0,00

Sant Andreu 18 45 17 207,21 105,18

Horta 6 10 6 83,45 0,00

Guinardó 4 5 4 33,28 9,23

Montserrat 5 7 6 253,08 0,00

Mercè 5 5 5 237,58 0,00

Bon Pastor 12 19 12 65,93 38,00

Guineueta 8 9 8 372,08 0,00

Felip II 15 31 15 127,02 62,62

Núria 1 1 1 79,49 0,00

Carmel 8 20 10 184,16 63,72

Vall d’Hebron 7 9 7 209,61 0,00

Trinitat 2 2 2 69,16 0,00

Canyelles 6 6 6 115,50 0,00

Ciutat Meridiana 2 3 2 15,95 2,40

Total 390 666 393 4610,9 1160,82

No alimentaris Titulars Establiments Nombre de parades actives Superfície comercial total
I-Plantes i flors Ramblas 18 20 20 220,34

I-Ocells i gàbies 10 12 12 81,48

II-Llibres c/ Diputació 4 2 4 40

II-Encants St. Antoni 231 263 506 2450,3

II-Dominical St. Antoni 140 171 374 1786,52

II-Fira Bellcaire (coberts) 99 111 294 2614,33

II-Fira Bellcaire (subhasta) 63 64 64 -

II-Fira Bellcaire (llevadissos) 196 1.078 1.078 -

Total 761 1721 2352 7192,97

PARADES NO ALIMENTÀRIES

ESTADÍSTIQUES

Mercats Nombre de Nombre Nombre de Superfície Superfície Superfície
alimentaris titulars d’establiments parades comercial total autoservei grans espais

actives d’alimentació no alimentaris
I-Barceloneta (*) 41 37 101 388,00 - -

I-Boqueria 247 264 713 2.414,94 - -

I-Santa Caterina (*) 78 81 208 795,64 - -

II-Concepció 59 57 182 912,72 1.099,00 428,00

II-Fort Pienc 14 14 33 298,13 1.290,00 -

II-Ninot 138 147 314 1.571,51 - -

II-Sagrada Família 68 73 101 1.210,33 700,00 -

II-Sant Antoni 194 208 525 1.892,31 - -

III-Hostafrancs 73 78 151 929,78 652,81 1.031,57

III-Marina 24 25 51 355,13 493,00 -

III-Sants 114 124 303 1.147,79 - -

IV-Les Corts 48 45 138 255,30 307,00 -

V-Galvany 91 93 247 709,13 - -

V-Sant Gervasi 23 26 62 227,32 355,00 -

V-Sarrià 36 34 89 370,88 224,00 -

V-Tres Torres 17 18 38 226,38 - -

V-Vallvidrera 3 3 3 40,00 114,00 -

VI-Abaceria 109 114 307 1.166,01 - -

VI-Estrella 55 67 152 605,26 - -

VI-Lesseps 29 31 62 362,16 594,58 -

VI-Llibertat 77 83 229 691,02 - -

VII-Carmel 71 85 214 1.081,72 - -

VII-Guinardó 29 31 79 377,50 - -

VII-Horta 60 65 145 677,03 - -

VII-Vall d’Hebron 53 52 129 701,30 - -

VIII-Canyelles 26 25 38 751,77 228,50 -

VIII-C. Meridiana 19 19 28 231,80 532,00 -

VIII-Guineueta 51 59 191 731,62 - -

VIII-Mercè 77 77 245 923,79 - -

VIII-Montserrat 71 78 174 1.091,74 - -

VIII-Núria 16 16 28 209,30 - -

VIII-Trinitat 14 15 33 200,58 610,00 -

IX-Bon Pastor 40 45 69 513,94 - -

IX-Felip II 63 61 186 733,42 500,00 -

IX-Sant Andreu 42 44 129 459,99 - -

X-Besòs 75 76 178 919,74 - -

X-Clot 53 47 118 560,96 200,60 -

X-Provençals 57 61 157 815,24 - -

X-Poblenou-Unió (**) 22 27 47 524,91 - -

X-Sant Martí 43 44 146 482,51 470,00 -

TOTALS 2420 2549 6.343 28.558,60 8.370,49 1.460

PARADES D’ALIMENTACIÓ
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