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Resum 

Des de sempre els mercats municipals de Barcelona han sigut un referent d’establiment de 

compra de producte fresc, dedicats no només al comerç, sino actuant com a agents actius de 

vida i activitat entre els barris i ciutadans. És així com entenem, que els mercats municipals 

tenen un paper multifuncional dins de la trama urbana dels barris on es troben ubicats.  

El present projecte té com a objectiu estudiar l’hàbit de compra dels ciutadans de Barcelona 

en els diferents mercats municipals de la ciutat, analitzar la freqüència de compra en aquests 

establiments, quins són els factors determinats pels quals la població acudeix o deixa d’anar a 

comprar al mercat,  així com els aspectes  que estan afectant en l’hàbit de consum i que caldria 

millorar per tal de fomentar la compra en aquests establiments. 

Per tal d’assolir aquests objectius es varen realitzar dos tipus d’enquestes; una destinada a 230 

consumidors, tant usuaris com no usuaris i la segona, realitzada als treballadors de 117 

establiments diferents de producte fresc que formen part de la xarxa municipal de mercats de 

Barcelona, per així poder analitzar els hàbits de consum actuals des de ambdós punts de vista. 

Els resultats mostren que, tot i que més de dues quartes parts dels enquestats diuen ser 

usuaris i compradors de producte fresc al mercat, la majoria són d’edat avançada mentre que 

els més joves afirmen no acudir a fer la compra degut a la incompatibilitat d’horaris, falta 

d’autoservei i preus més elevats. Per aquest motiu, paradistes i consumidors coincideixen a 

l’hora de valorar les tendències futures, poca prosperitat per al mercats tot i que la valoració 

dels serveis oferts és satisfactòria. S’ha observat que l’usuari aprecia la qualitat del producte 

així com l’atenció personalitzada i tracte directe rebut pels treballadors. Per a ells, els mercats 

municipals no només són un lloc de compra sinò una manera de relacionar-se i d’interactuar 

amb el barri. 

 

Paraules clau: mercats municipals de Barcelona, productes frescos,  consumidors, hàbits de 

compra, paradistes i enquesta. 



 
 

Resumen 

Des de siempre los mercados municipales de Barcelona han sido un referente de 

establecimiento de compra de producto fresco, dedicados no sólo al comercio, sino actuando 

como agentes activos de vida y actividad entre barrios y ciudadanos. Es así como entendemos 

que los mercados municipales tienen un papel multifuncional dentro de la trama urbana de los 

barrios dónde se encuentran ubicados. 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar el hábito de compra de los ciudadanos de 

Barcelona en los diferentes mercados  municipales de la ciudad, analizar la frecuencia de 

compra en estos establecimientos, los factores determinantes por los cuales la población 

acude o deja de ir a comprar al mercado, así como los aspectos que están afectando en el 

hábito de consumo y que sería necesario mejorar con la intención de fomentar la compra en 

estos establecimientos.  

Con el fin de lograr estos objetivos se realizaron dos tipos de encuesta; una, destinada a 230 

consumidores, tanto usuarios como no usuarios y, la segunda, realizada a los trabajadores de 

117 establecimientos distintos de producto fresco que forman parte de la Xarxa Municipal de 

Mercats de Barcelona, para así poder analizar los hábitos de consumo actuales des de ambos 

puntos de vista. 

Los resultados muestran que, aunque más de dos cuartas partes de los encuestados dicen ser 

usuarios y compradores de producto fresco en el mercado,  la mayoría son de edad avanzada , 

mientras que los más jóvenes afirman no acudir a hacer la compra debido a la incompatibilidad 

de horarios, la falta de autoservicio y precios más elevados. Por este motivo, usuarios y 

paradistas coinciden a la hora de valorar en las tendencias futuras poca prosperidad para los 

mercados aún siendo satisfactoria la valoración de los servicios ofertados. Se ha observado 

que el usuario aprecia la calidad del producto así como la atención personalizada y el trato 

directo recibido por los trabajadores. Para ellos, los mercados municipales no sólo serían un 

lugar de compra sino una manera de relacionarse y de interactuar con el barrio. 

 

Palabras clave: mercados municipales de Barcelona, productos frescos, consumidores, hábitos 

de compra, paradistas y encuesta. 

 



 
 

Summary  

Municipal markets always have been a kind of establishment leader of the purchase’s fresh 

products, which are not only dedicated to the world of commerce but they act as active agents 

among neighborhoods and citizens. For this reason, we consider that municipal markets play 

an important and multifunctional role into the urban weft where they are placed. 

The present project’s aim is studying the Barcelona citizens’ purchase habits at different local 

markets of the city, to analyze the main factors for which the population gives up buying on 

markets in order to identify which are the aspects that are necessary to change to foment 

buying in these establishments.  

In order to get these aims we did two types of surveys; the first, planned to 230 consumers, 

including users and non-users, and the second, mad to 117 market workers of the different 

fresh products’ street markets which conform the Municipal Network of Barcelona Markets in 

order to analyze the different present consumption habits from both points of view. 

The results show that even more than two out of four of those polled declare to be users and 

fresh products consumers in markets, the great majority of them have an advanced age 

whereas the young affirm not to go to do their own shopping owing to timetables’ 

incompatibility, the lack of self-service and more expensive prices. For this reason, consumers 

and workers agreed that in the future markets will have a tendency to drop even though they 

evaluate satisfactorily the offered services. It has been showed that the user appreciates the 

product quality as well as the personal attendance and the direct contact received by the 

workers. For them, the Municipal Markets are not only a simple shopping place but a special 

way to interact and to be connected with the neighborhood.  

 

Key words: Municipal Markets of Barcelona, fresh products, consumers, purchase habits, 

workers and survey. 
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I.   INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 
 

En els darrers anys la societat ha evolucionat cap a un estil de vida cada vegada més accelerat 

provocant un canvi en els hàbits de consum i en el temps de dedicació a l’hora de fer la 

compra d’aliments.  

Partint d’aquesta idea, es vol analitzar i donar a conèixer si aquest canvi ha repercutit en la 

freqüència de compra en els mercats municipals, establiments que es caracteritzen per ser 

un símbol tradicional de venta de producte fresc de qualitat i espais de  comunicació i 

intercanvi entre els barris i els ciutadans. Alhora, també s’ha volgut observar la seva situació 

actual, degut a que cada vegada està augmentant més la competència per part 

d’establiments que ofereixen producte fresc d’autoservei. 

Per aquest motiu,  hem volgut centrar el nostre estudi en els mercats municipals de la ciutat 

de Barcelona, per ser un referent a nivell europeu els quals representen entre el 7,5 i 8,7% 

del conjunt minorista de la ciutat, segons dades del 2009 facilitades per l’Institut de Mercats 

Municipals de Barcelona. El nostre objectiu  principal consistirà en l’anàlisi  dels factors 

determinants pels quals la població acudeix o deixa d’anar a comprar, així com en quin grau 

aquests aspectes estan afectant en l’hàbit de consum dels mercats municipals de Barcelona. 

Per tal d’assolir els plantejaments citats, primerament s’ha estudiat la distribució territorial 

dels 39 mercats que conformen la Xarxa de Mercats Municipals de Barcelona  per districtes, 

veient les diferències que hi ha entre ells en quant a tipus d’establiment, millores i serveis 

oferts. La segona part del treball, s’ha dirigit  a conèixer els hàbits de compra de productes 

d’alimentació fresca i característiques sociodemogràfiques dels usuaris i no usuaris dels 

mercats. També, donar a conèixer els hàbits de compra del públic objectiu segons tipus de 

producte, freqüència de compra, horari de compra, mitjà de transport utilitzat, import mitjà 

de la compra, etc., i altres factors decisius a l’hora de fer l’elecció de l’establiment 

d’alimentació, tenint en compte el preu, la qualitat, varietat, proximitat i comoditat, el tracte 

amb els comerciants i l’especialització dels establiments. Tota aquesta informació s’extreu a 

partir d’una enquesta on també es resumeixen els aspectes més valorats pels consumidors, 

així com el seu grau de satisfacció.   
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Paral·lelament, mitjançant una enquesta realitzada als treballadors dels mercats, s’analitza la 

situació i l’hàbit de consum de la clientela així com les millores i reformes que caldria fer per 

tal de fomentar més la compra als mercats. 

Per aconseguir els nostres objectius, s’han tingut en compte totes les dades facilitades per  

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, el contacte directe amb paradistes i usuaris, els 

quals han mostrat de forma directe la seva opinió envers els canvis actuals dels hàbits de 

consum als mercats municipals, les millores que creuen que caldria fer, així com les seves 

expectatives de futur. 
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II. HISTÒRIA DELS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA 
 

Barcelona ha esdevingut a inicis del segle XXI, la capital europea dels mercats. La ciutat  

compta amb una història important i una tradició de servei al ciutadà que es manté en el 

present i que es projecta amb força, cap el futur. Això, fa que l’actual xarxa de mercats 

municipals de la capital de Catalunya sigui avui un referent de qualitat reconegut 

internacionalment. 

D’aquesta manera, neix una ciutat, el comerç de la qual depèn, en gran part, dels mercats; 

amb un volum de facturació anual que oscil·la entre 950 i 1.100 milions d’euros, cosa que 

representa entre el 7,5 i el 8,7% del conjunt del comerç minorista de la ciutat i una ocupació 

directa de 8.000 treballadors, segons dades actuals de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona. 

Els mercats, caracteritzats des de sempre per ser espais de comunicació i d’intercanvi, així com  

elements de cohesió entre els barris i els ciutadans que hi habiten, no són només centres 

dedicats al comerç, sinó que actuen també com a agents actius de vida i activitat en el seu 

entorn. És així com entenem, que els mercats municipals no tan sols formen part de la ciutat, 

sinó que fan enfortir la ciutat, sent importants en la planificació de la trama urbana dels barris 

on es troben  ubicats i guanyant pes polític en les dimensions urbanístiques que es prenen.  

Dins aquest context viu, marcat per contínues transformacions econòmiques, socials i 

tecnològiques, els mercats són capaços d’anar evolucionant per donar noves necessitats i nous 

hàbits de consum demandats pels ciutadans, fet que caracteritza aquest centres en una 

referència pels barcelonins pel que fa a l’alimentació i a l’estil de vida mediterrani. Un estil que 

es caracteritza per seguir una dieta variada, rica en productes frescs, de qualitat i, en definitiva, 

saludables, en un entorn cívic de respecte on preval el servei personalitzat.  

Per aquests motius, des de començaments de la dècada de 1990, l'Ajuntament ha volgut 

impulsar una política de modernització comercial d'aquests centres i d'adequar-los als nous 

reptes de futur. Per una banda, desenvolupant processos de renovació integral de les seves 

estructures, tant físiques com comercials com en els mercats de la Sagrada Família, Clot, 

Concepció, Lesseps, Santa Caterina, Boqueria, Poblenou, Barceloneta i la Llibertat; o fent gran 

nombre d’intervencions directes que contribuïssin a millorar substancialment les estructures 

físiques i l'oferta comercial d'aquests centres, a partir de la incorporació de nous serveis als 
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ciutadans com ara, repartiment a domicili, compra on-line, aparcament per a clients o 

possibilitat de connexió  wi-fi. 

 

2.1 Origen i història 
 

La paraula “mercat” deriva del llatí mercatus i es refereix al lloc o a la forma de contacte entre 

persones que compren i vénen, convertint-se en un punt de referència important per a la 

configuració econòmica i social de les ciutats on es troben. D’aquesta manera, els mercats es 

converteixen en un entorn per a la relació social i l’intercanvi amb regles pròpies i regit pel 

mecanisme de l’oferta i la demanda que es posa de manifest segons les necessitats i capricis 

de la societat del moment. 

Com a institució, té els seus inicis en dos orígens diferents: l’extern a la comunitat, lligat a 

l’adquisició de béns a l’exterior; i l’intern, lligat a la distribució local d’aliments. Però van ser 

realment raons com la freqüent falta de subministrament a la població deguda a les 

aglomeracions humanes amb motius de festivitats religioses, l’afluència de refugiats i el 

desplaçament de la població rural el què va  contribuir fortament a l’aparició dels mercats tal i 

com els coneixem actualment, amb una activitat comercial amb assentament local i certa 

periodicitat en el temps en la seva celebració. Per això es pensa que els mercats i les fires 

s’organitzaven generalment entorn a una determinada festivitat religiosa. 

 

2.2 Els Mercats Municipals de Barcelona 
 

La  situació privilegiada de Barcelona com a ciutat oberta a la Mediterrània i amb fàcils vies 

d’accés naturals que conduïen a l’interior de Catalunya van fer que la ciutat es convertís en el 

principal centre econòmic i també polític de tot el territori català. Des d’aquí, es van començar 

a manufacturar productes de luxe i es donà sortida a gran part de l’excedent agrícola del país. 

Des de sempre, Barcelona s’ha caracteritzat per la seva tradició mercantil i activitat comercial. 

Tot i que es creu que l’origen dels mercats a la ciutat podria ser anterior, els primers 

documents escrits que en parlen daten del segle X, durant l’Edat Mitjana. D’èpoques anteriors 

a l’Edat Mitjana, referents sobretot a l’Edat Antiga, només disposem d’indicis indirectes sobre 

l’existència de mercats a la ciutat en l’època romana, partint de restes arqueològiques 
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trobades a d’altres ciutats romanes de Catalunya com Empúries o Tarragona. Es així com es 

creu que els mercats de Barcelona podrien  tenir el seu naixement en les colònies romanes, on, 

com la resta de colònies, l’antiga Barcino comptaria amb una plaça pública, el fòrum, on 

habitualment hi havia parades o tabernae pera la venda pública de diferents productes. 

Tot i així, va ser a l’Edat Mitjana, quan els municipis van començar a tenir i exercir un ampli 

ventall de competències en matèria de proveïments, fonamentades en la necessitat 

d'assegurar l'arribada i distribució dels aliments més elementals a les ciutats. Amb el temps, 

aquesta competència es va completar en una doble direcció. Per una banda, els ajuntaments 

vetllaven per les condicions sanitàries dels aliments que s'oferien als mercats i per l’altra, 

controlaven l'accés de les mercaderies a la ciutat per tal de recaptar  impostos sobre consums. 

El primer mercat obert que es va instal·lar a la ciutat de Barcelona va ser fora de la muralla, en 

el que avui es coneix com la plaça de l’Àngel. Al seu voltant va créixer un barri mercant format 

per petites parades i botigues especialitzades, tallers i magatzems. Mica en mica la ciutat va 

anar creixent i es va anar dotant d’altres mercats d’activitat comercial més forta i situats en 

llocs estratègics, com en el cas del Born, o bé situats a espais no construïts, generalment als 

extramurs, com és el cas de la Boqueria. 

Tot i així, no va ser fins al segle XIX que la concepció de mercat, tal com s’entenia fins 

aleshores, es va capgirar. Diversos factors hi van contribuir, com la millora de mitjans de 

transport tan habituals fins aleshores, com el carro, o el fet que coincidís en el moment en que 

s’obriren les primeres rutes ferroviàries. També van ser significatius la fi d’un procés de 

senderisme, marcat per l’especialització, així com la creació de la figura de l’intermediari, fet 

que provocaria, mica en mica, que els petits productors anessin quedant relegats a un segon 

pla. Tanmateix, la desamortització d’esglésies i convents i l’Exposició Universal del 1888 van 

afavorir a que es guanyaren nous espais edificables a la ciutat. 

Tots aquests factors juntament amb  el creixement demogràfic, van donar lloc a l’ increment 

del nombre de productes oferts i, en conseqüència, la possibilitat de poder “triar”.  

D’aquesta manera, es va arribar a un període de transició que va comportar un nou concepte 

de mercat a Barcelona. Va ser llavors, quan les autoritats municipals van començar a intervenir 

lligant els mercats a la noció “d’espai públic”, provocant així, l’aparició del mercat cobert 

definit com un emplaçament reservat, signe de progrés que millora substancialment la qualitat 

de vida de venedors i compradors. 
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El primer mercat cobert com a tal, de Barcelona, va ser el de Santa Caterina, les obres del qual 

van començar a l'any 1844. Tal com va passar amb altres mercats, el de Santa Caterina es va 

construir sobre l'emplaçament d'un antic convent o església. D’aquí que la tradició popular 

comencés a denominar els nous mercats amb el nom del convent o església sobre els quals 

estaven edificats (Santa Caterina, Sant Josep). 

Arquitectònicament, els mercats coberts concebuts durant aquestes dates uneixen l'estructura 

metàl·lica amb el vidre, donant així una falsa impressió de transparència. A causa de la seva 

proporció monumental i la seva disposició interior elevada, aquests mercats atorguen als 

barris on s'instal·len una gran solemnitat. A diferència d’aquests, El Born va ser el primer 

mercat de la ciutat de Barcelona que es va inspirar en una concepció modernista, construint-se 

en metall i vidre a tocar de l'antiga plaça mercant medieval que porta el seu nom. 

Més tard, en 1875, es va inaugurar un mercat del mateix estil a Gràcia, que va rebre el nom de 

Mercat de la Llibertat, símbol de la sublevació d'aquell poble veí de Barcelona contra el govern 

del general Prim el 1870. 

A partir d’aquest moment, se succeeix la construcció dels mercats de Sant Antoni (1882), 

Barceloneta (1884), la Concepció i Hostafrancs (1888), Clot i Poblenou (1889) i Abaceria (1892). 

La Boqueria, malgrat que va començar a construir-se l’any 1840, no es va inaugurar fins al 

1914.  

Aquests mercats van ajudar a estructurar el barri o poble on estaven situats  ja que les 

funcions comercials que s’hi desenvolupaven, es portaven a terme de manera ordenada al 

voltant de la zona on estaven els habitatges. 

A partir dels primers anys del segle XX, els mercats que van començar a construir-se ja van ser 

tots coberts. Sants (1913), Sant Andreu (1923), Sarrià (1911), municipis de la rodalia de 

Barcelona des de mitjans del segle XIX fins als anys 20 del segle XX que també disposaven de 

mercats públics, es van construir seguint aquesta projecció.  

Més endavant, durant els anys quaranta i cinquanta, es van construir diferents mercats de 

nova planta sobre solars on tradicionalment s'exercia la venda a l'aire lliure (Sagrada Família, 

Horta, Guinardó) i durant les dècades dels anys 60 i 70, coincidint amb el creixement 

demogràfic de la ciutat, els barris vells van començar a densificar-se i  sorgiren altres de nous a 

la perifèria de la ciutat. 
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2.3 Mercabarna, símbol de creixement de la ciutat 
   

En créixer la ciutat a començaments dels anys seixanta, els mercats centrals de Barcelona van 

quedar petits i cada cop es feia més necessari la presencia d’un mercat majorista que pogués 

abastir tota mena de productes alimentaris a la ciutat de Barcelona i a l’àrea metropolitana. Va 

ser llavors, quan nasqué Mercabarna, mercat majorista barceloní, situat en un extrem del 

districte de Sants-Montjuïc, gairebé a tocar dels municipis de l’Hospitalet i el Prat del 

Llobregat. 

Mercabarna va entrar en funcionament l’any 1971, va ser el primer mercat que s’establí a la 

Unitat Alimentària amb un mercat central de fruites i hortalisses, provinent de l’emblemàtic 

recinte del Born de Barcelona. Actualment és el mercat que ocupa una major extensió, amb 

més de 230.000 m2 distribuïts en 7 naus, i que genera major moviment comercial i humà. Hi 

operen prop de 170 empreses, en 440 punts de venda amb una comercialització de més d’1 

milió de tones de productes a l’any, que es distribueixen arreu del món.  

No va ser fins al març de 1979, que es traslladaria l’escorxador.  Fins aquell moment, l’antic 

escorxador municipal, conegut pel nom de la Vinyeta, estava situat a l’actual parc de Joan Miró 

de Barcelona, prop de la plaça Espanya. Actualment ocupa uns 40.000 m2 i disposa de dues 

línies de sacrifici equipades amb la més moderna tecnologia: una per a boví i equí, i una per a 

oví i caprí. L’Escorxador de Mercabarna sacrifica 31.500 tones de carn a l’any, cosa que el 

converteix en el primer de Catalunya i el segon a Espanya pel que fa a tones i sacrifici de vaquí. 

Al 1983, es va inaugurar el Mercat Central del Peix, provinent de l’antic Mercat Central del 

carrer Wellington de Barcelona. El seu recinte ocupa uns 30.000 m2, hi treballen més de 50 

empreses majoristes amb 80 punts de venda equipats amb sales de manipulació per fer les 

feines d’eviscerament i especejament i espais tèrmicament adequats per a la comercialització 

de congelats i 14 punts de distribució (llocs d’aplegadors). El Mercat comercialitza unes 

100.000 tones de productes l’any, un 85% dels quals són frescos. A l’actualitat, quasi el 50% 

dels productes són d’origen espanyol, i la resta d’importació, procedents de la Unió Europea o 

de tercers països. 

Mercabarna també acull el comerç majorista de flors i plantes ornamentals. Al 1984 es va 

inaugurar el Mercat Central de la Flor que provenia del Mercat ubicat al carrer Lleida de 

Barcelona. Varen començar treballant en unes instal·lacions de 30.000 m2, però al 2001 un 

incendi va destruir completament l’emplaçament i no ha sigut fins fa poc, que més de les 60 

empreses majoristes que operaven fins aleshores en un mercat provisional, ubicat al costat de 
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l’antic mercat, s’han traslladat a les noves instal·lacions ubicades fora del recinte de 

Mercabarna, concretament al terme municipal de Sant Boi.  Aquest nou mercat ocupa una 

superfície de 44.000 m2.  

Per a la comercialització de productes elaborats i semi-elaborats (congelats, conserves, làctics, 

begudes, vins, ous, formatges, pesca salada, espècies, embotits, pastisseria, etc.), Mercabarna 

compta amb un Pavelló Polivalent des de l’any 1983, on es distribueixen els productes a 

diverses empreses de restauració, comerciants detallistes, etc. 

Actualment, hi ha 300 empreses ubicades pels diferents Mercats Centrals, a més de les 500 

empreses situades a la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC), que agrupa empreses 

especialitzades en manipulació, maduració, elaboració, envasat, conservació, distribució, 

importació i exportació de tot tipus de productes frescos i congelats. També s’hi troben 

cadenes de distribució alimentaria que es proveeixen de producte fresc, empreses que s’han 

especialitzat en el proveïment del sector de la restauració, així com un sèrie de serveis de 

logística especialitzada en alimentació i suport als usuaris. En total Mercabarna compta 800 

empreses que donen feina a 25.000 persones. 

Pel que fa a la seva situació geogràfica, Mercabarna està ubicada estratègicament per afavorir 

l’arribada i l’expedició de mercaderies per terra, mar i aire: a pocs quilòmetres de l’Aeroport 

internacional del Prat, del Port marítim de contenidors, de la terminal TIR, de l’estació 

ferroviària de mercaderies, del nus viari del Llobregat amb accés directe a les rondes urbanes i 

a les autovies exteriors, i a només 10 quilòmetres del centre de Barcelona. 
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2.4 La configuració d’una Xarxa de Mercats Municipals de Barcelona 
 

Barcelona va protagonitzar un model de descentralització a partir de l’any 1979, que derivà en 

una nova organització de la ciutat. Això va significar que la ciutat es dividís en deu districtes 

municipals, amb autonomia i capacitat de gestió pública.  

D’aquesta manera, distingim els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, 

Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí; i, repartits 

entre els deu diferents districtes de la ciutat,  una disposició actual de 39 mercats municipals 

alimentaris que conformen l’anomenada Xarxa de Mercats Municipals de Barcelona. 

 

  

 
Il·lustració II.1: Mapa distribució mercats municipals de Barcelona 
Font: Institut Municipals de Mercats de Barcelona 

 

 

 

1. La Barceloneta      
2. La Boqueria      
3. Santa Caterina          
4. Fort Pienc                  
5. El Ninot                      
6. La Concepció             
7. La Sagrada Familia    
8. Sant Antoni                
9. Abaceria Central       
10. La Llibertat                 
11. Lesseps                       
12. L’Estrella                     
13. El Carmel 
14. El Guinardó 
15. Horta 
16. Vall d’Hebron 
17. Les Corts 
18. Canyelles 
19. Ciutat Meridiana 
20. La Guineueta 

 

21. La Mercè 
22. La Trinitat 
23. Montserrat 
24. Núria 
25. El Bon Pastor 
26. Felip II 
27. Sant Andreu 
28. El Clot 
29. Poblenou 
30. Provençals 
31. Sant Andreu 
32. El Besòs 
33. Hostafrancs 
34. La Marina 
35. Sants 
36. Galvany 
37. Les Tres Torres 
38. Sant Gervasi 
39. Sarrià 
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 Districte de Ciutat Vella 

És el centre històric de la ciutat i ocupa un territori de 449,4 hectàrees amb una població de 

113.154 habitants. La seva densitat és, per tant, de 251,79 habitants per hectàrea.  

El districte de Ciutat Vella engloba els barris de la Barceloneta, Sant Pere-Santa Caterina i la 

Ribera, el Gòtic i el Raval. Distribuïts en aquests 4 barris, distingim 3 mercats municipals: el 

mercat de la  Barceloneta, el mercat de la Boqueria i el de Santa Caterina. 

 

Il·lustració II.2: Mapa del districte Ciutat Vella per barris 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 

- La Barceloneta 

El mercat de la Barceloneta és un dels mercats centenaris de la ciutat que va néixer com a 

mercat a l’aire lliure a la plaça de Sant Miquel.  Construït l’any 1884 dins d’un barri pescador, 

esdevé patrimoni singular de la ciutat per la seva valuosa estructura arquitectònica de  façana 

d’obra vista, distribuïda entre naus. El bombardejos de la Guerra Civil el van afectar de                                                                                                                                                                                                     

manera destacada, obligant a fer-ne la reconstrucció de la coberta al 1939. 

Actualment el mercat es troba a la plaça de la Font amb una superfície total de 4.670 m2 dels 

quals 2.450 m2 son comercials. Al 2007 es va aprofitat per fer noves millores instal·lant plaques 

solars a la coberta, que generen el 40% de la cobertura energètica del mercat.  
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La seva oferta comercial és: Aviram, caça i ous, cansaladeria i embotits, carnisseria i menuts, 

fruita i verdura, llegums i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, queviures i 

congelats; i els seus serveis addicionals són: aparcament, caixer automàtic, repartiment a 

domicili, punts de lleure i internet, productes precuinats i cuinats, degustació de productes i 

consigna. Adossades a la façana, parades de roba i utillatge de la llar, quiosc, etc. 

 

- La Boqueria 

També anomenat mercat de Sant Josep, és el mercat més gran de l’estat espanyol i un dels 

més emblemàtics de Barcelona. Degut a la seva situació estratègica,  és visita obligada per a 

tots els qui volen conèixer un dels indrets més significatius de la ciutat.  

Els seus orígens es remunten al 1836, any en què estava instal·lat a l’aire lliure davant una 

porta de l’antiga muralla de la ciutat, emmarcat dins l’anomena’t Pla de la Boqueria i en el 

1914 s’hi va col·locar el sostre ferri a l’emplaçament actual. Té una superfície total de 6.089 

m2, dels quals es dediquen als comerços 2.583 m2. 

Té una oferta comercial d’aviram, caça i ous, bar i restaurant, cansaladeria i embotits, 

carnisseria i menuts, congelats, especialitats, forn de pa, fruita i verdura, herbolari i dietètica, 

llegums i cereals, parades de pagesos, peix fresc i marisc, pesca salada  i conserves i queviures; 

i uns serveis addicionals d’aparcament, caixer automàtic, establiments especialitzats (fruits 

dels bosc i tropicals, delicadeses, menjars preparats, llibreria gastronòmica...), aula 

gastronòmica i punt d’informació.        

   

- Santa Caterina 

Construït el 1848 sobre un convent del qual ha pres el nom, va ser el primer mercat cobert de 

Barcelona i el lloc on anaven a comprar les classes populars de la ciutat. Durant la postguerra, 

va ser centre de proveïment de les poblacions del voltant. En destaca especialment la coberta, 

formada per dues grans jàsseres de formigó i més de 100 arcs de fusta, així com l’acabat 

ceràmic de colors que ocupa 4.200m2 de superfície. 

Compta amb una oferta comercial d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, no 

alimentaris, forn de pa, fruita i verdura, llegums i cereals, llet, parades de pagesos, peix fresc i 
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marisc, pesca salada i conserves; i uns serveis addicionals d’aparcament, servei a domicili, 

servei de consigna, oficina d’informació, autoservei, restaurant i floristeria. 

 

 Districte de l’Eixample 

El districte de l’Eixample neix en un dels moments més esplendorosos de la història de la 

ciutat, moment en què Barcelona trenca, a principis del segle XIX, amb el passat medieval 

enderrocant les muralles i decideix eixamplar-se urbanísticament. 

La part central de l’Eixample (l’ Eixample Dret) va ser el barri de la burgesia, la qual introduí el 

Modernisme com a nou estil arquitectònic  en les seves llars i que s’estengué per la resta de 

barris del voltant: Sagrada Família, Fort Pienc, Eixample esquerra i Sant Antoni. 

El projecte urbanístic de l’Eixample va ser encarregat a l’enginyer i urbanista Ildefons Cerdà, 

qui en un principi ideà un pla, no només destinat a l’espai que avui ocupa l’eixample, sinó un 

Eixample entre Montjuïc i el riu Besòs, incloent el districte de Sant Martí. Aquest pla, consistia 

en  una xarxa de carrers perpendiculars uniformes i travesseres amples, envoltades de zones 

verdes i carrers espaiosos per on poder circular el carros. La idea era crear una citat ordenada 

on no hi hagués amuntegament entre les cases,tant característic de la Ciutat Vella.  

El dibuix únic de l’Eixample, simbolitza el naixement de la Barcelona moderna. Amb el seu pla, 

Cerdà va dissenyar una ciutat igualitària, on no es diferencien uns barris dels altres i la 

repartició dels serveis públics és uniforme.  

 

Il·lustració II.3: Mapa del districte de l’Eixample per barris 
Font: Ajuntament de Barcelona 
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- Fort Pienc 

Inaugurat en el desembre del 2003, constitueix una illa d’equipaments formada per tres 

plantes, una dels quals avarca un mercat municipal, que ocupa la planta baixa. A diferència 

dels mercats tradicionals construïts en edificis antics, les parades i el passadís d’aquest mercat 

de nova planta són molt més amplis i espaiosos. Té una superfície comercial de 1.149 m2 d’un 

total de 4.262 m2 construïts. 

La seva oferta comercial és d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, forn de pa, fruita i verdures, llegums i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada , 

conserves i queviures; i disposa d’autoservei, com a únic servei addicional. 

 

- Ninot 

Ubicat al carrer Mallorca 133, aquest mercat no va ser inaugurat fins al 1933, tot i que s’hi feia 

activitat comercial a l’aire lliure des del 1893. Una de les seves particularitats és l’escultura del 

Ninot col·locada a l’entrada del recinte, rèplica en bronze d’un original, tallat en fusta, 

procedent d’un vaixell que va naufragar a les costes de Barcelona a finals del segle XIX. 

Disposa d’una oferta comercial que avarca articles de neteja, aviram, caça i ous, bars, 

cansaladeria i embotits, carnisseria i menuts, fruita i verdura, llegums i cereals, pagesos, peix i 

marisc, pesca salada, conserves i queviures; i d’uns serveis addicionals d’ aparcament, servei 

bancari i oficina d’informació al client.  

Adossades a la façana, trobem instal·lades parades de roba, estris de cuina, plantes, llibres, 

etc. 

 

- La Concepció 

Aquest mercat pertany a l’època d’esplendor de les construccions de ferro. Ubicat a una de les 

principals arteries de la ciutat, carrer Aragó 311, va ser inaugurat l’any 1888, tot i que  

anteriorment, en el mateix emplaçament ja hi havia mercats a l’aire lliure.  

L’any 1998, va tenir lloc la remodelació del mercat preservant-ne l’estructura. Actualment, 

consta d’una superfície total de 4.010 m2, dels quals 2.575 m2 es dediquen al comerç. 
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Té una oferta comercial d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, forn de pa, fruita i verdura, llegums i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada i 

conserves, queviures i congelats; i d’un gran abastiment de serveis addicionals que inclouen: 

aparcament, autoservei, servei a domicili, servei bancari, perruqueria, venda de plantes i flors 

(24 hores) i botiga d’electrodomèstics. 

 

- La Sagrada Família 

Pertany a la partida de mercats construïts als anys 70, i avui és encara un equipament modern 

amb un àmplia i variada oferta comercial. A diferència del creixement ordenat de l'Eixample de 

finals del segle XIX, durant els anys cinquanta, seixanta i setanta, comencen a aparèixer barris 

nous de forma desordenada. Acompanyant a aquest esclat, es van construir mercats coberts 

en diferents punts del teixit urbà. Un d’aquests va ser el de La Sagrada Família, el 1973. 

Actualment situat en el carrer Padilla comparteix edifici amb el centre cívic del barri. 

Té una oferta comercial d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, forn de pa, fruita i verdura, herbolari i dietètica,  llegums i cereals, peix fresc i marisc, 

pesca salada i conserves, queviures i congelats; i un gran diversitat de serveis addicionals com 

ara: aparcament, autoservei, servei a domicili, servei bancari, servei de consigna, reparació de 

calçat, balança de repès, oficina d’informació i zona enjardinada amb parc infantil. Adossades a 

la façana, parades de roba, perfumeria, bijuteria, etc. 

 

- Sant Antoni 

Construït el 1882, el mercat de Sant Antoni respon a la idea d’Ildefons Cerdà de construir un 

mercat a l’entorn de l’antiga porta de la vella muralla de Sant Antoni.  

Actualment es troba en una gran remodelació, per la qual s’han traslladat operadors a un espai 

provisional entre els carrers Comte d’Urgell i Casanova a l’alçada de ronda Sant Antoni. 

La seva oferta comercial és  d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, forn de pa, fruita i verdura, dietètica, establiments no alimentaris, forn de pa, fruita i 

verdura, llegums i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves i queviures; i els seus 

serveis addicionals són: aparcament, balança de repès i oficina d’atenció al client. 
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 Districte de Gràcia 

El districte de Gràcia consta d’un casc antic, la Vila de Gràcia, que en els seus inicis fou 

independent, i que juntament amb l’actual barri Camp d’en Grassot, formaven l’antiga Gràcia. 

L’actual barri de Vallcarca, s’hi va afegir al districte més tard, després de formar part, 

inicialment, al municipi d’Horta. El barri del Coll aconseguí separar-se de Vallcarca, del qual 

formava part, i aconseguí entitat pròpia com a barri. El barri de La Salut, relativament recent, 

actualment està portant a terme un projecte de reducció del trànsit a les seves carreteres. 

 

 

 Il·lustració II.4: Mapa del districte de Gràcia per barris 
 Font: Ajuntament de Barcelona  

 

- L’Abaceria Central 

L’Abaceria Central és un dels mercats centenaris de la ciutat, el qual va néixer al 1892 com a 

mercat a l'aire lliure a la plaça de la Revolució de l'antiga Vila de Gràcia. Actualment està situat 

a Travessera de Gràcia 186, amb una superfície total de 4.043 m2, dels quals estan dedicats al 

comerç 1.572 m2. 
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Té una oferta comercial que engloba aviram, caça i ous, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, forn de pa, fruita i verdura, herbolari i dietètica, pagesos, peix fresc i marisc, pesca 

salada, conserves i queviures; i adossades a la façana del mercat, parades de roba, sabates, 

bijuteria, etc. 

 

- La Llibertat 

El 1831 la vila de Gràcia va preparar un projecte d’urbanització dels camps on, més endavant, 

s’alçaria el mercat. El nou espai va quedar envoltat de cases i es va anomenar plaça del Rei. El 

1836, la plaça va passar a anomenar-se de la Constitució i ,finalment, el 1840 va torna a dir-se 

de la Llibertat, de la qual el mercat pren nom. L’edifici actual es va inaugurar al 1888 i no ha 

sigut fins al 2009 que s’ha fet una remodelació integral del recinte.  

Disposa d’una oferta comercial d’ aviram, caça i ous, cansaladeria i embotits, fruita i verdura, 

llegums i cereals, pagesos, peix fresc i marisc, pesca salada, conserves i queviures; i uns serveis 

addicionals d’aparcament, zona lúdica, oficina d’informació als clients. Adossades a la façana, 

parades de plantes i flors, cotilleria i parament de la llar, llibres i còmics, etc. 

 

- Lesseps  

El mercat de Lesseps, inaugurat al 1974, pertany al grup de mercats més moderns. Situat al 

carrer Verdi 200, durant l’any 1999 va presenciar una  reforma comercial i se’n van 

modernitzar les infraestructures. 

Té una oferta comercial d’ aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, fruita i verdura, llegums i cereals, pagesos, peix fresc i marisc, pesca salada, conserves 

i queviures; i uns serveis addicionals d’aparcament i autoservei. A l’exterior, botigues de roba i 

de la llar. 

 

- L’Estrella 

Inaugurat el 1957, el mercat de l’Estrella correspon a l’època del gran boom dels mercats 

municipals. Actualment el trobem al carrer de Pi i Maragall 73-75 amb un total de 4.400 m2 

construïts, dels quals 1.300 m2 es dediquen a les parades comercials. 
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Disposa d’una oferta comercial d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, congelats, establiments no alimentaris, forn de pa, fruita i verdura, herbolari i 

dietètica, peix fresc i marisc, pesca salada, conserves i queviures; i d’una oferta de serveis 

d’aparcament i servei a domicili. 

 

 Districte d’Horta-Guinardó 

El districte d’Horta-Guinardó, està format per dos antics municipis diferents: Horta, que tenia 

com a nucli principal l’actual barri d’Horta, i la zona  de Guinardó, la qual formava part del 

municipi de Sant Martí de Provençals. 

Actualment, el districte d’Horta-Guinardó és considerat el districte més extens després del de 

Sants-Montjuïc i el de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

 

 Il·lustració II.5: Mapa del districte d’Horta-Guinardó per barris 
 Font: Ajuntament de Barcelona 
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- El Carmel  

El mercat del Carmel ha aglutinat la vida comercial del barri i s’ha convertit en el nucli 

comercial d’aquesta zona i punt de referència obligada per als seus habitants. La seva 

construcció data el 1969 i és dels mercats més representatius de l’època.  

Té una oferta comercial àmplia d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, congelats, forn de pa, fruita i verdura, herbolari i dietètica, peix fresc i marisc, pesca 

salada, conserves, plats cuinats, precuinats i queviures; i uns serveis addicionals d’ 

aparcament, caixer automàtic, servei de guarderia i servi a domicili. Botigues de roba, flors, 

joieria, servei  de seguretat, reformes de la llar i videoclub. 

 

- El Guinardó 

L'antic mercat de Guinardó, avui en remodelació, va ser construït el 1954. Pertany a l'època 

dels cinquanta, on el mercat, com passa en molts altres casos, va substituir l’anterior mercat a 

l'aire lliure que ocupava antigament en el mateix espai. Actualment manté la seva oferta 

comercial en una carpa provisional. 

Disposa d’una oferta comercial d’aviram, caça i ous, cansaladeria i embotits, drogueria, fruita i  

verdura, llegums i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada, conserves i xarcuteria; i una oferta 

de serveis addicionals format per parades especials de flors, menjar i complements per a 

animals, roba, bijuteria i complements personals. 

 

- Horta 

Inaugurat el 1951 en el número 75 del carrer del Tajo, s’alça el mercat d’Horta, d’estructura i 

organització semblant a la resta de mercats d’aquesta època (anys 50) en el cor d'un barri que 

augmentava la seva població gradualment any rere any.  

Presenta una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, cansaladeria i 

embotits, fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, congelats, plats cuinats i 

precuinats, llegums i cereals, herbolari i dietètica, queviures i bar; i botigues adossades a la 

façana  de flors, rellotgeria, joieria i roba. 
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- La Vall d’Hebron 

El mercat de la Vall d’Hebron, situat al passeig de la Vall d’Hebron núm. 130 , va ser construït  

l’any  1969 al barri del qual pren el nom i ha estat remodelat recentment durant el passat 2009 

per optimitzar el seu espai. 

Disposa d’una oferta comercial que avarca aviram, caça i ous, carnisseries i menuts, 

cansaladeria i embotits, fruites i verdures, peix fresc i marisc, congelats, llegums i cereals, plats 

cuinats, queviures, forn de pa i bar; i uns serveis addicionals d’ aparcament gratuït i servei a 

domicili. També podem trobar-hi establiments de roba per la llar, moda, loteria, roba intima i 

objecte de regal. 

 

 Districte de les Corts 

La part més antiga del districte de les Corts, estava format pels actuals  barris de les Corts, 

Maternitat i Sant Ramon. Més tard, s’annexionà l’actual barri de Sarrià, el qual inicialment 

pertanyia al municipi de Sarrià. 

 

 

Il·lustració II.6: Mapa del districte de Les Corts per barris 
 Font: Ajuntament de Barcelona  
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- Les Corts  

Molt a prop del cor del districte, es troba el mercat cobert de les Corts, construït el 1961 en 

una de les zones més tradicionals de la ciutat, d'urbanisme consolidat des de feia anys. Durant 

l’any 2008 va ser remodelat i modernitzat per l'Institut Municipal de Mercats. 

Ofereix una variada oferta comercial d’articles de neteja, aviram, caça i ous, bars, cansaladeria 

i embotits, carnisseria i menuts, congelats, forn de pa, fruita i verdura, llegums i cereals, peix 

fresc i marisc; amb uns serveis addicionals d’ aparcament, autoservei i servei a domicili. 

Parades especials, tipus botiga de sabates, flors i roba. 

 

 Districte de Nou Barris 

El districte de Nou Barris, va ser una zona d’arreplegament de gran part de la immigració 

obrera que arribà a Barcelona durant els anus 50-60. És considerat el districte que engloba 

més barris de tota la ciutat barcelonina. 

 

 

Il·lustració II.7: Mapa del districte de Nou Barris per barris 
        Font: Ajuntament de Barcelona 
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- Canyelles 

El mercat de Canyelles és un dels mercats més joves de la xarxa barcelonina, el qual va ser 

construït el 1987. Ja des del primer moment s’ha concebut com a un equipament modern i 

ampli, que disposa de tots els serveis necessaris per a definir un comerç avançat. 

Té una oferta comercial d’ aviram, caça i ous, carnisseria, xarcuteria, fruites i verdures, forn, 

peix i marisc, congelats, fruits secs i cereals, herbolari i dietètica, pesca salada i conserves; i uns 

serveis addicionals d’ aparcament gratuït, autoservei, quiosc,  parades de flors, rellotgeria, 

joieria i roba. 

 

- Ciutat Meridiana 

Inaugurat l'any 1968, aquest mercat es va construir per proveir d’aliments al nou barri de la 

Ciutat Meridiana. És considerat un dels  mercats més populars i amb un creixement més 

vertiginós. 

Presenta una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, cansaladeria i 

embotits, fruites i verdures, peix fresc i marisc, bacallaneria i pesca salada, herbolari i dietètica, 

llegums i cereals, dolços; i uns serveis addicionals d’autoservei, servei a domicili, quiosc i 

internet. Adossades a la façana principal, trobem també paredes de roba i complements, 

joguines, sabateria i roba.  

 

- La Guineueta 

Inaugurat el 1965,el mercat de la Guineueta forma part del grup de mercats construïts durant 

la dècada dels anys 60, nascuts de la necessitat d'abastir els nous barris perifèrics apareguts 

arran de l'onada migratòria d’aquests anys. Actualment està en procés de remodelació. 

Ofereix una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, xarcuteria, fruites i 

verdures, peix i marisc, pesca salada i conserves, queviures, llegum sec i cereals, plats cuinats, 

forn de pa i dietètica; i uns serveis addicionals d’ aparcament i servei de repès.  

Adossades a la façana, trobem serveis de llibreria, perruqueria, flors i merceria, lampisteria i 

reparació de calçat. 
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- La Mercè 

En concret, el de la Mercè, construït  el 1961, forma part del conjunt de mercats de Nou Barris 

construïts entre els anys 60 i 70 per donar solució als problemes d'abastiment que patia 

aquesta zona de la ciutat a causa del gran flux migratori.  

Actualment disposa d’una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, 

cansaladeria i embotits, congelats, forn de pa,  fruites i verdures, llegums i cereals, olives i 

conserves, peix fresc i marisc, pesca salada, plats cuinats, precuinats i queviures; i uns serveis 

addicionals d’ aparcament gratuït, servei a domicili i punt d’informació.  

Com la majoria de mercats del districte de Nou Barris, també trobem, adossades a la façana, 

botigues de fotografia, flor i roba. 

 

- La Trinitat 

Inaugurat el 1977, el mercat de la Trinitat, presenta una estructura, serveis i distribució 

comercial que responen als criteris de mercat modern que neix per satisfer les necessitats d'un 

barri amb una densitat de població important. 

Té una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, cansaladeria i embotits, 

fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, llegums i cereals, queviures, 

dietètica, bar; i uns serveis addicionals que engloben establiments especialitzats, aparcament 

gratuït i autoservei. 

 

- Montserrat 

Ubicat a la zona de Roquetes, aquest mercat va ser construït amb la finalitat d'omplir els buits 

de proveïment que es creaven en els nous barris crescuts a la perifèria a la dècada dels 60. 

Aquest en concret es va construir el 1960. 

Disposa d’una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, cansaladeria i 

embotits, fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, llegums i cereals, 

queviures, forn de pa, bar, dietètica, articles de neteja i flors; i d’uns serveis addicionals de 

perruqueria i roba, aparcament i autoservei. 
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- Núria 

El 1966, es va construir el mercat de Núria, establert en un dels barris més populars i amb un 

creixement vertiginós que plantejava una forta necessitat de proveïment alimentari. 

Actualment presenta una oferta comercial composta per aviram i ous, carnisseria, cansaladeria 

i embotits, fruites i verdures, congelats, bacallaneria i pesca salada, peix i marisc, queviures, 

llegums, cereals i fruits secs, articles de neteja; i un únic servei addicional de repès. 

 

 Districte de Sant Andreu 

L’actual districte de Sant Andreu també va ser originàriament un municipi independent que 

tenia per nucli principal l’actual barri de Sant Andreu de Palomar. Més tard, altres barris que 

conformaven l’actual districte de Nou Barris van anar annexionant-se. 

Sant Andreu actualment està sent protagonista d’una època d’èxit degut a l’arribada del tren 

d’alta velocitat (AVE) a la ciutat de Barcelona, i que tindrà parada en aquest districte.  

 

 

Il·lustració II.8: Mapa del districte de Sant Andreu per barris 
 Font: Ajuntament de Barcelona 
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- El Bon Pastor 

Construït el 1960, el mercat de Bon Pastor va acollir i centralitzar la variada oferta comercial 

del barri. Des de desembre de 2009 funciona com a mercat provisional amb noves 

instal·lacions que acullen 19 establiments. 

Actualment presenta una oferta comercial que engloba aviram, carnisseries, xarcuteries, 

fruites i verdures, peix i marisc, bacallaneries i conserves, llegums sec, plats cuinats i bar; i una 

oficina d’informació per a la atenció del ciutadà. 

 

- Felip II 

El mercat de Felip II, va néixer el 1966 al costat del aleshores conegut com a "barri dels 

indians", entre els carrer de Felip II, Olesa, Juan de Garay i Garcilaso. Felip II neix, com altres 

mercats de l'època, de la necessitat d'abastir els nous barris perifèrics apareguts arran de 

l'onada migratòria dels anys seixanta. 

Té una oferta comercial d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, congelats, forn de pa, fruita i verdura, herbolari i dietètica, llegums i cereals, peix fresc 

i marisc, pesca salada i conserves, plats cuinats, precuinats i queviures; i una àmplia oferta de 

serveis addicionals que engloba: servei a domicili, punt d'informació, autoservei, parades de 

flors, perfumeria, sabateria, etc. 

 

- Sant Andreu 

Construït durant l’any 1914, el mercat de Sant Andreu conserva l'encant arquitectònic dels 

mercats del segle passat. Ubicat en un edifici aïllat i porticat al centre del barri de Sant Andreu, 

disposa d’una oferta comercial d’aviram, caça i ous, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, llegums i cereals, 

dietètica, forn de pa i bars; i d’un ampli ventall de serveis addicionals, com ara diverses 

parades adossades a al façana de vetes i fils, estris de la llar, roba, teixits, flors, bosses i 

complements, ràpid sabater, parament de la llar, petit electrodomèstic, bijuteria... 
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 Districte de Sant Martí 

L’actual  districte de Sant Martí originàriament englobava tot el territori barceloní que 

s’estenia des de les antigues muralles de la ciutat fins els marges del riu Besòs i des del mar 

fins la muntanya del Carmel. És considerat el gran centre industrial de l’Espanya del s. XIX. 

 

Il·lustració II.9: Mapa del districte de Sant Martí per barris 
 Font: Ajuntament de Barcelona 

 

- El Clot 

Inaugurat el 1889, el mercat del Clot és un dels mercats centenaris de la ciutat i objecte  d'una 

modernització durant els anys 1994 i 1995 que va respectar la façana original i va transformar-

ne tot l'interior. 

Disposa d’una oferta Comercial d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, establiments no comercials, fruita i verdura, llegums i cereals, pagesos, peix fresc i 

marisc, pesca salada i conserves, queviures; i uns serveis addicionals d’aparcaments gratuït i  

servei a domicili.  
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- El Poblenou 

El mercat del Poblenou va ser inaugurat el 1889, quan Sant Martí encara era un municipi 

independent. El mercat va rebre diverses actuacions puntuals de modernització fins que 

recentment ha estat objecte d'una remodelació integral. 

Presenta una diversa oferta comercia d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, 

carnisseria i menuts, fruita i verdura, llegums i cereals, pagesos, peix fresc i marisc, pesca 

salada i conserves, queviures; i serveis addicionals d’autoservei i parades de roba. 

 

- Provençals 

Ubicat al barri de Sant Martí de Provençals, de qui rep el nom, el mercat de Provençals va ser 

construït el 1974. Es va edificar al mateix lloc on hi havia habitualment instal·lat un mercat a 

l'aire lliure d'alimentació que atreia a la majoria dels compradors d'aquesta àrea. Actualment 

es troba en procés de remodelació. 

Ofereix una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, cansaladeria i embotits, 

fruites i verdures, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, congelats, forn de pa, llegums i 

cereals, fruits secs, dolços i galetes, plats cuinats, bar; i uns serveis addicionals d’ aparcament 

gratuït i parades de roba, flors, adrogueria, objectes de regal i estris de cuina. 

 

- Sant Martí 

Inaugurat el 1966, el mercat de Sant Martí es va construir, com la resta de mercats d'aquesta 

època, per cobrir les necessitats de proveïment d'un sector de la ciutat que presentava unes 

mancances concretes a causa de l'augment demogràfic. 

En l’actualitat presenta una oferta comercial que engloba aviram, caça i ous, carnisseria i 

menuts, cansaladeria i embotits, fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, 

congelats, queviures, llegums, cereals i fruits secs, galetes, pastes i dolços, plats cuinats, forn 

de pa, herbolari i dietètica, bar; i servei addicional d’autoservei. 
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- El Besòs 

La seva construcció, l'any 1968, respon a la necessitat social de proporcionar un important 

mercat a la zona. Aquesta necessitat neix a partir  del fort creixement del barri del Besòs, al 

districte de Sant Martí, durant aquella època. 

Prové a la població d’una oferta comercial d’ aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, 

cansaladeria i embotits, fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, congelats, 

queviures, llegums, cereals i fruits secs, plats cuinats, herbolari i dietètica, forn de pa, dolços i 

caramels, adrogueria; i disposa de serveis addicionals d’ aparcament gratuït, servei a domicili 

no centralitzat.  

Els dissabtes ofereix mercat a l'aire lliure i disposa també d’una oferta d’establiments no 

alimentaris com ara roba d'infants i adults, objectes de regal i per a la llar. 

 Districte de Sants-Montjuïc 

Amb una superfície de 2.090 hectàrees, el districte de Sants-Montjuïc és el districte més extens 

de la ciutat de Barcelona. Els propers anys es crearà un nou barri al districte, amb el nom de 

Marina del Prat Vermell que agruparà les zones de Nostra Senyora del Port, Can Clos i el 

Polvorí (actualment zona denominada com a Zona Franca). 

El territori que engloba el districte de Sants-Montjuïc també recull el Port de Barcelona, el 

Polígon de la Zona Franca i bona part de la muntanya de Montjuïc, zones no habitades i que 

ocupen gran part del territori. La part més poblada del districte es troba al nucli històric de 

Sants, per sobre de la Gran Via. 

 

 Il·lustració II.10: Mapa del districte de Sants-Montjuïc 
Font: Ajuntament de Barcelona  
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- Hostafrancs 

Obra d'Antoni Rovira i Trias i  inaugurat el 1888, el mercat d’Hostafrancs és idèntic al mercat 

de la Concepció. Va ser objecte de reformes a les dècades del 1980 i 1990. 

Té una oferta comercial d’aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, cansaladeria i embotits, 

fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, congelats, queviures, llegums, 

cereals i fruits secs, herbolari i dietètica i forn de pa; i una oferta de serveis addicionals que 

agrupen un ampli ventall de serveis d’aparcament gratuït, botiga de conveniència, galeria 

comercial de llibres, música, joguines i material comercial. Adossades a la façana, trobem 

també parades de roba, sabates, bijuteria, plantes i flors. 

 

- La Marina 

Inaugurat l'any 1973 com a mercat del Port, l’actual mercat de la Marina va néixer per tal de 

respondre a la necessitat de proveir els sectors perifèrics de la ciutat que en el moment de la 

seva construcció no disposaven d'una oferta comercial alimentària àmplia i variada. Va ser 

remodelat al 2003 i rebatejat amb el nom que actualment el coneixem, La Marina. 

Disposa d’una oferta comercial d’ aviram, caça i ous, carnisseria i menuts, cansaladeria i 

embotits, fruites i verdures, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, congelats, plats 

cuinats, queviures, herbolari i dietètica, llegums i cereals, articles de neteja; i d’uns serveis 

addicionals de parades de plantes i flors roba de la llar, roba de senyora, bijuteria i sabateria. 

Aparcament gratuït i autoservei. 

 

- Sants 

Construït a principis del segle XX de resultes de l'augment de la població en el barri de Sants, el 

mercat de Sants, d'estil modernista, actualment es troba en ple procés de remodelació i 

l'activitat comercial es porta a terme en un mercat provisional. 

Disposa d’una oferta comercial d’aviram, cansaladeria i embotits, carnisseria i menuts, caça i 

ous, bars, congelats, forn de pa, fruita i verdura, herbolari i dietètica, llegums i cereals, peix 

fresc i marisc, pesca salada, conserves i queviures; i d’uns serveis addicionals format per 

parades adossades a la façana de parament de llar, estris de cuina, sabateria, merceria, etc. 
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 Districte de Sarrià- Sant Gervasi 

El districte de Sarrià-Sant Gervasi és considerat el pulmó verd de la ciutat pel fet de ser el 

principal punt d’accés al parc de Collserola i per el seu gran nombre d’espais verds. És 

considerada una zona residencial i benestant. 

 

Il·lustració II.11: Mapa districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Font: Ajuntament de Barcelona  

 

- Galvany 

Iniciat el 1868, la inauguració definitiva del mercat de Galvany  es va retardar fins al 1927. 

Construït a uns terrenys cedits pel comte de Galvany, l'edifici està catalogat com a monument 

artístic i és un dels mercats municipals més bonics de Barcelona. 

Disposa d’una oferta comercial d’aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, congelats, dietètica, forn de pa, fruita i verdura, llegums i cereals, peix fresc i marisc, 

pesca salada i conserves, productes ecològics i queviures; i presenta serveis addicionals 

d’aparcament gratuït i servei a domicili.  

Adossades a la façana, hi trobem parades de roba, perfums, marcs, plantes, estris de cuina, 

etc. 
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- Les Tres Torres 

El mercat de les Tres Torres està situat al barri de les Tres Torres. Aquest mercat es va edificar 

en els terrenys que havien ocupat uns estudis cinematogràfics. Com la resta de mercats 

d'aquesta època, es va construir per cobrir les necessitats comercials d'una zona residencial 

que en aquell moment estava en procés d'expansió. 

Presenta una oferta comercial que engloba aviram, caça i ous, bars, carnisseria i menuts, 

establiments no alimentaris, fruita i verdura, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves; i 

disposa d’aparcament gratuït. 

 

- Sant Gervasi 

El primer mercat de Sant Gervasi (1913) ja desaparegut, pertanyia a l'època de les 

construccions de ferro. L'actual mercat, del 1968, es va construir en el solar on hi havia la casa 

de la vila d'aquest ex-municipi. 

Ofereix una oferta variada d’ aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i 

menuts, fruita i verdura, llegum i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada, conserves i 

queviures; i proporciona serveis addicionals d’aparcament gratuït, servei a domicili i 

autoservei. 

 

- Sarrià 

L'obertura, el 1909, del passeig de la Reina Elisenda va permetre la construcció d'aquest 

mercat, projectat pels arquitectes M. Coquillat i A. Calvet. El 2007 s'hi va finalitzar un 

important pla de reformes. 

Actualment ofereix una oferta comercial d’ aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, 

carnisseria i menuts, establiments no alimentaris, fruita i verdura, pagesos, peix fresc i marisc, 

pesca salada, conserves i queviures; i disposa de serveis d’aparcament gratuït, servei a domicili 

i autoservei. 
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III. ACTUALITAT DELS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA 
 

3.1 Situació actual en els mercats municipals  
 

 Distribució territorial 

 

Gràfic III.1: Distribució per superfície comercial, població i nombre de mercats municipals  
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

  

Segons la distribució territorial dels mercats en els deu districtes de Barcelona i la  població 

que aglutinen, podem valorar si aquests responen a la seva demanda o si, per contra, no 

donen a l’abast.  

D’aquesta manera, observem que no sempre els districtes més grans pel que respecta a 

nombre d’habitants va acompanyat amb més nombre de mercats assentats a la zona. Així es 

demostra en el cas de Sants -Montjuïc, on sent el districte més gran de la ciutat (hi viu un 16% 

de la població de Barcelona), no és el que més mercats té (8% dels mercats de Barcelona), sent 

aquests, a més a més, de petita grandària (poca superfície comercial). En canvi, observem com 

en el districte de Nou Barris, es situa com a districte que més mercats té (18% respecte el total 

dels mercats de Barcelona), per a una població mitjana (9%). Un altre districte a destacar seria 

el de l’Eixample, el qual, tot i tenir una població mitjana-alta (11%), aglutina més mercats que 
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la mitjana de districtes de Barcelona (23%) i, a més a més, de gran envergadura (23% de la 

superfície comercial de tota la ciutat). 

Pel que fa a la resta de districtes, observem una certa correlació entre el nombre de mercats i 

la població, el que fa que, de forma global, es pugui considerar que la ciutat de Barcelona té 

una distribució uniforme dels seus mercats en el territori. 

 

 Superfície i antiguitat 

Els mercats municipals ocupen una superfície construïda superior als 183.200 m2 dels quals 

més de 57.000 m2 estan destinats a superfície comercial. 

 

Gràfic III.2: Superfície comercial en m2 per districte 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

El districte que més superfície comercial ocupa és el de l’Eixample i el que menys, el de Sarrià-

Sant Gervasi. 

La dimensió mitjana de superfície comercial d’un mercat a Barcelona és de 2.563 m2, i va des 

dels 299 m2, com és el cas del mercat de les Tres Torres, fins al mercat amb més superfície 
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Taula III.1:Distribució comercial per sectors  
 

  m2 % 

Alimentació fresca 22.966 40,1 

Autoservei 9.308 16,2 

Restauració i degustació 3.022 5,3 

Altra oferta no alimentaria 9.090 15,9 

Serveis funcionals 12.955 22,6 

TOTAL 57.341 100,0 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

 

 

Gràfic III.3: Distribució comercial per sectors en % 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

 

La imatge dels mercats com a punt de venda de producte fresc queda corroborat en la 

distribució comercial que aquest sector ocupa a la realitat en els mercats de Barcelona. Així ho 

demostren les dades cedides per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, les quals 

expressen una oferta de productes frescos d’un 41%. L’autoservei i l’oferta no alimentaria la 

trobaríem en segon lloc, ocupant valors de 16,2% i 15,9% respectivament. 
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Gràfic III.4: Antiguitat del mercats municipals 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

 

L’antiguitat dels mercats posa de manifest la seva consideració de format comercial orientat al 

subministrament d’aliments en èpoques on predominava la seva funció pública sobre la seva 

funció comercial. Només un 8% dels mercats es van inaugurar després del 1985. 

 

 Oferta comercial dels establiments 

 

Gràfic III.5: Nombre de parades per sectors 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
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El nombre d’establiments comercials que integren els mercats municipals de Barcelona són 

2801 (excloent els establiments d’autoservei), que representen una mitjana d’establiment 

d’entre 11m2 i 23m2 de superfície ampliada (venda més passadissos). 

Pel que fa al nombre d’establiments, es posa de manifest el predomini de les activitats del 

sector de la carn, amb un total de 916 parades que correspon al  33% del mix comercial, seguit 

pel sector de la fruita i verdura amb 555 establiments que signifiquen el 20% i tot seguit 

vindria el peix i el marisc amb un total de 493 parades. 

El nombre total de treballadors en els mercats municipals ascendeix a les 8.000 persones, de 

les quals 715 són titulars d’algun establiment, el 46.7% són homes i el 53.3% dones. 

 

 

Gràfic III.6: Nombre d’establiments en els mercats municipals per tipologia  
Font: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
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boví, oví i de llana, frescos, refrigerats o congelats, en les seves diferents formes de 

presentació. 

- Xarcuteria i cansaladeria: comprendrà la venda de carn de porc fresca, salada i 

congelada, cansalada, menuts de porc, embotits crus, assecats o cuit, embotits, 

pernils i tota la resta de productes del porc. També s’inclouen galantines, patés i 

llardons, així com formatges, mantega de vaca i foie gras. 

- Fruites i verdures:  tota mena de fruites, verdures i hortalisses en saó, refrigerades, 

congelades i seques, patates i altres tubercles, cargols, fruites seques torrades, sucs 

de fruita naturals. 

- Aviram, caça i ous:  inclou la venda d’aus comestibles en general, gallina, pollastre, 

ànec, oca, colom, caça menor, conill, aviram, etc. Així mateix es podran vendre els 

embotits d’au crus, assecats o cuits. També inclou la venda de tota mena d’ous.  

- Pesca salada, conserves i olives: tota mena de peix salat, sec o remullat, o amb 

salmorra. També comprendrà la venda de tota mena d'articles animals i vegetals 

subjectes a procediments de conservació (degudament envasats i retolats), gelees i 

codonyats. Són els únics autoritzats a vendre al detall aliments vegetals conservats, 

conserves vegetals i de peix. 

- Llegums i cereals: llegums precuits, precuinats, cuits i secs, cigrons en remull o cuits, 

gra, cereals, les seves farines, patates i altres tubercles. 

- Dietètica i herbolari: venda de tota classe de productes elaborats, que a més dels 

seus valors nutritius, tinguin una funció terapèutica, destinats a l'alimentació de 

règim. També podran vendre plantes medicinals, aromàtiques i per a infusions. 

- Pa i pastes: pa comú i especial, productes de massa de pa, panets, pastes de forn i 

productes de pastisseria artesana. 

- Especialitats:  Es vendran productes de gamma alta i especialització tals com:  

- Caves, licors, vins, sucs i refrescos, degudament envasats. 

- Cafès, tes i infusions; cacau, xocolata; sucres, caramels i dolços; galetes; 

mel; fruits secs i fruita en almívar; melmelada i gelea; espècies; olis i 

vinagres; pasta fresca i seca; llegums i cereals secs. Tot això envasat i sense 

detallar; no obstant això, podran detallar la pasta fresca. 

- Embotits adobats i cuits, pernils i formatges, envasats o detallats. 

Mantegues. Nata fresca. 

- Conserves i semiconserves vegetals i animals. Conserves vegetals 

confitades. Tot això envasat, sense detallar. Fumats, envasats o detallats. 
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- Rebosteria dolça i salada. Gelats i sorbets. 

- Plats cuinats i precuinats 

- Bars i restaurants: estan autoritzats per servir al públic, en forma de consumició, 

tota mena d'articles per menjar i beure. 

- Autoservei: cadenes de distribució alimentaria 

- Altres: s’inclouen les parades a vendre queviures, congelats, lleteria, productes 

colonials. 

- No comestibles: totes aquelles parades que tenen productes no alimentaris. 

S’engloben tant les que estan al voltant del mercat com les que es troben a l’interior 

del recinte.  

 

 

 Serveis al consumidor 

 

- Aparcament 

Dels 39 mercats municipals, 22 tenen places d’aparcament al propi edifici del mercat. Hi ha dos 

tipus de modalitat, predomina amb un 63% aquells mercats que ofereixen aparcament 

totalment gratuït, com seria els cas del mercat del Besòs, Canyelles, Carmel, Clot, Galvany, 

Guinardó, Lesseps, La Llibertat, El Ninot, Provençals, Sarrià, Les Tres Torres, La Trinitat i Vall 

d'Hebron. Altres mercats tenen un servei mix on faciliten als seus clients tiquets de canvi per 

minuts d’aparcament gratuït. Seria el cas dels mercats de La Concepció, L'Estrella, Horta, Les 

Corts, La Marina, La Mercè, Sagrada Família i Santa Caterina. 

 

- Horari comercial 

La majoria dels mercats obren tots el matins, més 2 o 3 tardes addicionals, sobre tot els 

divendres que normalment fa horari intensiu, no tanquen als migdies. Dels 10 mercats que 

obren matí i tarda tots els dies, 6 ho fan en jornada continuada, de 8 del matí a 8 de la nit. 

Normalment són mercats de grans dimensions que han estat objecte de remodelació, com és 

el cas del mercat de la Concepció, el de la Llibertat, el Ninot, la Boqueria, Abaceria Central i el 

de Sarrià. 

 

- Servei de compra on-line 

Un dels serveis que ofereixen als clients és poder fer les comandes via internet. De moment 

només els mercats de Santa Catarina i el Clot permeten fer compres en xarxa. 
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- Servei a domicili 

Fins a un total de 14 mercats ja tenen el servei a domicili. Hi ha dos modalitats de servei: per 

una banda en els mercats del Carmel, Concepció, L'Estrella, Horta, Llibertat, La Mercè, Sagrada 

Família, Santa Caterina, Sarrià i Vall d'Hebron, trobem el servei centralitzat, on és el mateix 

equipament el que s’encarrega de portar a domicili les diferents comandes que s’han fet a les 

diverses parades a través del seu punt d’informació i recollida. Altres mercats opten per oferir 

un servei a domicili particular, es a dir cada parada s’encarrega de portar la comanda a casa. 

 

- Altres serveis al consumidor 

En els mercats de Sagrada Família i Santa Caterina, podem trobar un servei de consigna propi. 

La majoria de mercats que tenen autoservei utilitzen el servei de consigna d’aquest per 

guardar indistintament els productes comprats.  

Nou recintes tenen Wifi, alguns són propis del mercat, d’altres es van incorporar a la campanya 

de l’Ajuntament, que permet l’accés lliure i gratuït. El mercats que disposen Wifi són: 

Barceloneta, Canyelles, La Concepció, Horta, Les Corts, Santa Caterina, La Trinitat, Sarrià i Les 

Tres Torres. 

 

 

 Remodelacions 

En els darrers 20 anys, s’ha dut a terme un seguit de remodelacions integrals en els mercats 

municipals de Barcelona: el mercat del Clot al 1995, el mercat de la Concepció al 1998, el 

mercat del Poblenou al 2005, el mercat de Sant Catarina el qual s’havia d’inaugurar al 2001 

però per la trobada de les restes arquitectòniques de l’antic convent no ho varen fer fins al 

2005, els mercats de la Barceloneta, Sarrià i Les Corts al 2007 i l’última remodelació acabada va 

ser al 2009 en el mercat de la Llibertat. D’aquestes remodelacions integrals, tots els mercats 

han incorporat un establiment en règim d’autoservei.  

A més a més, l’ Ajuntament de Barcelona actualment està duent a terme un pla d’actuació per 

a la remodelació de 5 mercats, amb una inversió de 125 milions d’euros. Les reformes 

s’efectuen d’acord amb el model Barcelona de remodelació de mercats que contempla la 

reorganització comercial, adaptant-lo al que és sostenible comercialment i introduint nous 

operadors per completar la seva oferta. A la vegada la recuperació del valor arquitectònic de 

l’edifici, el soterrament de la logística del mercat, creació de establiments d’autoservei, de 

pàrkings i molls de descàrrega, recollida selectiva de la brossa i la promoció dels mercats 

realitzant campanyes de comunicació i de promoció comercial. 
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Els mercats en remodelació son els següents: 

- Mercat del Bon Pastor. Des de desembre de 2009 el mercat es va traslladar a la 

carpa  situada al carrer Sant Adrià, que acull un total de 19 establiments. El projecte, 

que encara no ha començat,  preveu enderrocar el mercat vell per donar pas a un 

nou espai que aculli el mercat municipal i un centre cívic.  

- Mercat del Guinardó. Al 15 d’Abril de 2008 el mercat es va traslladar a la carpa 

ubicada al carrer Llorente. Hi ha previst fer una obra de gran envergadura que 

donarà pas al nou edifici de serveis en el qual s’inclourà el nou mercat dotat 

d’aparcament, autoservei i logística i magatzems soterrats. 

- Mercat del Ninot. El mercat va ser traslladar el 19 d’octubre de 2009 a la carpa 

ubicada al carrer Provença amb Casanova. Hi ha un pla previst de remodelació total, 

conservant l’estructura arquitectònica i millorant la distribució comercial de les 

parades que guanyaran dimensió i capacitat logística. També es preveu implantar un 

autoservei que amb una capacitat de 1.922m2. 

- Mercat de Sant Antoni: Des del 10 d’octubre de 2009 els comerciants i paradistes 

del mercat de Sant Antoni estan ubicats a la carpa provisional ubicada uns metres 

més avall del mercat, on continuen amb la seva activitat comercial. El projecte 

contempla modernitzar totalment l’interior del mercat, amb parades noves, però 

mantenint la ubicació del mercat d’aliment fresc a la mateixa àrea. En canvi els 

comerços del mercat dels encants, deixaran de ser exteriors i es situaran dins de 

l’edifici actual.   

- Mercat de Sants: Els paradistes es van traslladar al novembre de 2009 al mercat 

provisional, situat a la Rambla de Badal. El projecte té previst l’enderroc de tot 

l’edifici, per donar lloc a un nou espai amb una disponibilitat total de 109 

establiments destinats a l’alimentació i 37 establiments per a la venda de productes 

no comestibles. També s’introduirà un autoservei de 1.299m2. Altres serveis que el 

projecte té en compte és l’ampliació de l’horari comercial, serveis complementaris 

com ara el servei a domicili, compra per internet, pagament amb targeta e 

informació dels serveis.  

- Mercat de la Guineueta: Les obres s’iniciaran durant el 2011 sense fer un trasllat a 

un mercat provisional. Es tancarà durant 40 dies per fer reformes a les façanes, 

accessos, instal·lacions i construcció d’un autoservei. 
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3.2 Hàbits de compra del consumidor barceloní  
 

L’alimentació a la ciutat de Barcelona té una gran valor i un important pes econòmic, el que 

significa un gran nombre de llocs de treball així com de superfície ocupada, aportant valors de 

càrrega comercial superiors a la resta de sectors, com ara el tèxtil , els productes de la llar, de 

la premsa i el de productes químics. 

Això es reflecteix en la publicació d’estudis de comerç realitzats per l’Ajuntament de 

Barcelona, els quals  conclouen en dir que 3 de cada deu botigues de Barcelona són 

d’alimentació (31,2%), simbolitzant  uns 10.991 nombre de llicències de comerç de la ciutat 

enfront  les 35.282 llicències totals atorgades a la ciutat. Amb deu unitats per sota, es troba el 

segon important sector comercial de la ciutat, el de tèxtil, pell i calçat, amb un pes d’un 19,6% 

de llicències comercials (6.886 llicències). 

L’impacte econòmic i el volum de facturació de tots els mercats municipals de Barcelona, 

segons un estudi de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, té un pes anual d’entre 950 i 

1.100 milions d’euros, el que representa entre un 7,5-8,7 % del conjunt de comerç minorista 

de la ciutat. Aquesta facturació es desglossa en 840-880 milions d’euros en alimentació (80%), 

115-120 milions d’euros en comerç no alimentari (11%), 88 milions d’euros en supermercats a 

l’interior dels mercats (8%), i en bars i restaurants uns deu milions d’euros (1%). 

Pel que fa al nombre de treballadors, els mercats municipals proporcionen treball a 8.000 

persones, 7.444 a temps complert i 659 a temps parcial; i reben una afluència de clients al 

voltant de 65.000.000 visites a l’any, amb una mitjana de despesa familiar mensual en 

alimentació de 518 euros, la majoria destinat a producte fresc, tot i que el 60% dels usuaris 

asseguren comprar també al supermercat que hi ha a l’interior del mercat i el 40% restant, fer 

despeses a les botigues de l’entorn. 

Tot això, avalat per una puntuació positiva per part dels clients, els quals valoren amb un 6,8 el 

servei i la gestió dels mercats de Barcelona, sent aquesta la segona millor nota atorgada pels 

usuaris barcelonins a una institució pública municipal, darrere de les biblioteques. 

Aquests indicadors, situen el mercats com a centres de gran impacte econòmic i amb un paper 

dinamitzador per al creixement del barri i ciutat on es troben ubicats, estimulant el comerç a 

les botigues de l’entorn o la venda en supermercats pròxims, fet que afavoriria en ambdós 

sentits. 
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De la mateixa manera, aquest  important pes del sector alimentari de la ciutat queda reflectit 

en els diferents districtes de Barcelona, on s’observa de nou, clarament, que l’alimentació és el 

principal sector comercial. Així ho demostren estudis elaborats  a càrrec del Gabinet d’Estudis 

Socials i Opinió pública sobre el comerç a la ciutat en els deu diferents districtes, on únicament 

s’exceptua el districte de Sarrià- Sant Gervasi, on el sector del tèxtil i el calçat ascendeix a ser el 

primer sector comercial.  

Dels deu districtes, els que presenten més ocupació i destinació de lloc de treball a 

l’alimentació són els districtes de Nou Barris (37,9%), Horta Guinardó  (36,8%)i Sants-Montjuïc 

(36,1%) segons la comptabilització del nombre de  llicències de comerç atorgades. 

 

             Gràfic III.7: Llicències de comerç en el sector de l’alimentació 
 Font: Ajuntament de Barcelona. Informe de l’Òmnibus Municipal 2009-2010. 

Pel que fa als actuals hàbits de compra de la població, els estudis de l’Òmnibus reflecteixen 

una gran tendència a la compra de l’alimentació (no fresca) als supermercats i, en el cas dels 

productes frescos, una preferència a la compra en els mercats municipals o botigues de barri 

especialitzades. Tot i així, la majoria de barcelonins acostuma a prioritzar la compra 

d’alimentació en general al supermercat i s’espera una tendència a l’alça en detriment 

d’aquells que la fan als mercats municipals, segons dades de l’any 2009. 

Pel que fa al desplaçament i al mitjà emprat per la població a l’hora de fer la compra dels 

aliments (tant frescos com no frescos), la majoria assegura desplaçar-se a peu, reforçant el 

paper del mercat com a comerç de proximitat i prefereix pagar en efectiu. 
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De mitjana, aquesta despesa al mercat ascendeix a 53,38 euros en alimentació, oscil·lant 

segons el dia de la setmana, entre 36 € entre setmana i 65 € divendres i dissabtes; i els 

aliments on es concentra més la compra als mercats municipals en detriment a altres 

establiments (Figura 8) són peix fresc i marisc (78% respecte al total de compra en altres 

establiments) i carn (quota de 74%). 

 

 

Gràfic III.8: Quotes de mercat de productes alimentaris i no alimentaris per establiments 
Font: Ajuntament de Barcelona, Promoció Econòmica 

 

Actualment, el perfil de persona que compra al mercat és dona, entre 55-64 anys o més de 64 

anys i amb un nivell socioeconòmic baix. En canvi, el perfil d’aquell qui compra al supermercat 

és dona/home (no es distingeix diferencies significatives), entre 16-24 anys i que es podria 

ampliar fins als 34 anys i amb un nivell socioeconòmic alt. 

Respecte al valor que donen els barcelonins al tracte que reben en els establiments on van a 

fer la compra de productes alimentaris, la majoria considera que les botigues de barri o 

especialitzades és on es troben millor atesos (48,5%), per davant dels mercats municipals 

(23,8%) i els supermercats (15,3%).  

Tot i així, la percepció de satisfacció del client és un factor subjectiu que pot fluctuar degut a 

diversos motius ambientals. D’aquesta manera veiem que, tot i reafirmar-se l’ aposta per la 
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botiga de barri  i confirmar-se com a lloc preferit, la percepció personal del consumidor es pot 

veure alterada i canviar en un moment determinat. 

 

 

Gràfic III.9: Ordre de satisfacció del client en els diferents establiments de compra 
Font: Extracte de dades de l’informe “Direcció de comerç i Consum territorial de la ciutat de 

Barcelona 2009. Ajuntament de Barcelona 

 

Així es demostra en les dades de març de 2003 (gràfic 3) on la percepció de satisfacció del 

consumidor respecte els mercats municipals augmenta sobtadament. Aquest augment sobtat 

coincideix en el temps amb un projecte de reformes que s’impulsà durant els anys 2001, 2002 i 

2003 des de l’Ajuntament. Concretament, durant aquest període es van fer 9 remodelacions, la 

majoria d’envergadura mitja (remodelacions parcials), però de gran impacte comercial i 

distribuïts per barris molt diversos de la ciutat: 

 

- Ciutat Meridiana 2001 (remodelació parcial) 

- Trinitat   2001 (remodelació parcial) 

- Boqueria  2001 (remodelació parcial)  

- Sant Gervasi  2002 (remodelació parcial) 
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- Felip II   2002 (remodelació parcial) 

- Fort Pienc  2003 (mercat de nova creació) 

- Sant Martí  2003 (remodelació parcial) 

- Hostafrancs  2003 (remodelació parcial) 

- La Marina  2003 (Integral -Nou edifici) 

 

Aquests valors de satisfacció, com a factor subjectiu que són, duren un cert temps i després es 

compensen i baixen una mica ja que ciutadans d’altres barris on encara no s’ha remodelat el 

seu mercat el veuen pitjor que els altres i esperen que també es millori el mercat del seu barri. 
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IV. ELS MERCATS MUNICIPALS ESPANYOLS 
 

Els mercats municipals són un format comercial plenament integrat en els sistema distributiu 

espanyol i la seva activitat segueix sent essencial. En aquest context, els mercats municipals 

són un format molt important que cobreix, bàsicament, la demanda d’alimentació perible i el 

posicionament que han tingut durant dècades fa que es posin en marxa noves estratègies 

davant  la situació actual. Tots ells compten amb una sèrie d’atribucions i característiques que 

els diferencia: especificitat dels productes oferts, garantia de qualitat, proximitat de la 

demanda, capacitat d’adaptació ràpida en preus i assortits, facilitat per realitzar la compra 

completa dels aliments frescos en el mateix recinte, etc. 

Actualment es comptabilitzen 1.159 mercats municipals que funcionen activament arreu 

d’Espanya. Destaca per sobre de la resta, la comunitat autònoma d’Andalusia que compta amb 

un total de 449 mercats municipals, on la majoria d’ells es concentren a la províncies de 

Còrdova, Sevilla i Cadis amb un total de 123 mercats. En segon lloc Catalunya amb un total de 

170, on la gran majoria els trobem a la província de Barcelona amb més d’una seixantena. 

 

Il·lustració IV.1: Distribució territorial dels mercats municipals espanyols 
Font: Empresa Nacional MERCASA 
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4.1 Situació comercial dels mercats municipals espanyols   
 

Dins el comerç especialitzat, el qual presenta una participació de 28,2% respecte el total del 

comerç alimentari, els mercats municipals són el format preferit pel comprador espanyol a 

l’hora d’adquirir els productes frescos.  Pel que fa a la seva oferta de productes, el comerç 

especialitzat destaca en la distribució d’hortalisses fresques (38%), fruites fresques (44.6%), 

peix (38.7) i carn (4.1%).  

Tot i això, en la Figura 11 veiem  l’evolució de les cotes de mercat de productes frescos durant 

el període 1992-2008, on  s’observa clarament com el comerç especialitzat va cedint cada 

vegada més participació al supermercat. 

 
 

 

Gràfic IV.1: Evolució cota de mercat d’alimentació fresca (1992-2008) 
Font: Elaboració pròpia amb dades del MARM 
 

Pel que fa als productes, podem observar al gràfic 12 com cada vegada més els supermercats 

guanyen posició respecte els mercats tradicionals. Així,  denotem com la majoria de productes  

presenten cotes de mercat superiors en els supermercats, a excepció de la carn (40,1% vers 

37,5% que presenten els supermercats) i de les fruites i verdures (40,3% vers 31% de compra 

als supermercats). 
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Gràfic IV.2: Cotes de mercat en la distribució d’aliments i begudes en l’estat espanyol 
Font: Elaboració pròpia amb dades de MARM 

 

Aquestes altes cotes de mercat en distribució de carn, fruita i verdura fresca en els mercats 

municipals espanyols, coincideixen amb les dades del Panell de consum alimentari, elaborat 

pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que mostren la participació concreta dels 

mercats municipals en la comercialització de les principals famílies d’alimentació. D’aquesta 

manera, destaca d’igual forma respecte la resta de productes alimentaris,  la comercialització 

de   fruites i verdures fresques  i la carn. Tot i així, la comercialització per excel·lència i amb 

major pes als mercats municipals és la del peix fresc amb valors de 14% respecte el total en 

altres establiments alimentaris. Aquí observem que, tot i tenir el peix una cota de distribució 

major en altres establiments de compra (supermercats, hipermercats, altres), a l’hora de 

comprar-lo el consumidor prefereix fer-ho en botigues tradicionals especialitzades o mercats 

municipals. 
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Gràfic IV.3: Comercialització del producte fresc als mercats municipals espanyols 
Font: Elaboració pròpia amb dades de MARM 

                     

4.2 Nivell de preus als mercats municipals 
 

De manera general, en els mercats municipals com succeeix en altres formats, els preus que 

trobem son fruit d’una barreja de preus elevats en alguns productes i preus més reduïts en 

altres. 

El posicionament del preus en els mercats municipals es pot analitzar amb la informació que 

aporta l’estudi sobre els Nivells de Preus de Gran Consum, que durant els últims anys porta 

elaborant el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (Figura 13) juntament amb les dades que 

ofereix l’Observatori de Preus del Comerç Minorista.  

 

 

Gràfic IV.4: Evolució dels preus dels mercats municipals en fruites i hortalisses, carn i peix 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Observatori de preus. Ministerio de Industria, Turismo  

y Comercio. 
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D’aquesta manera, veiem una clara evolució dels preus en els mercats municipals, resumit en 

els valors de preu en fruites i hortalisses, carns i peixos durant el període comprés entre gener 

2009 i gener 2011, donant  valor de 100 al format de preu més reduït. 

Així mateix, tot i que l’evolució dels preus dels productes varia segons l’establiment on 

efectuem la compra, els mercats municipals és un dels establiments on podem trobar la carn a 

preus més baixos i en segon lloc el peix i la verdura, la compra dels quals és més econòmica a 

les tendes especialitzades. Així ho demostren estudis del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio realitzats  durant el  primer trimestre de 2011 (gràfic 8).   

 

Gràfic IV.5: Preus de fruita i verdura, carn i peix durant el primer trimestre de 2011 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Observatori de preus. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 
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A l’hora d’adquirir els aliments i begudes, a les llars espanyoles utilitzen diferents formats, 

destacant amb  importància la freqüència de compra als supermercats, amb una participació 

que ha augmentat progressivament en perjudici del comerç especialitzat, on s’inclouen els 

mercats municipals, els quals cada vegada tenen una presència menys notable.  

No obstant això , cal esmentar certes diferencies en l’elecció de l’establiment per part del 

consumidor espanyol segons es tracti de alimentació fresca o alimentació seca. En el primer 

lloc, el comerç especialitzat segueix sent un dels formats preferits per el comprador espanyol, 

aconseguint una quota del 40.6% en la comercialització de carn o del 44.4% en les fruites 

fresques. Per a l’alimentació seca, en canvi, els establiments d’autoservei s’han convertit 

clarament en l’opció preferida per als consumidors. 

 En termes mitjans, els espanyols realitzen 16 visites al mes als establiments d’alimentació, 

amb un tiquet promig de 18.3 € que corresponen a l’adquisició de 9.5 articles d’alimentació. La 

tendència durant els últims anys mostra un clar descens en el nombre de visites i per tant un 

augment en la despesa en cada una de elles.  

Durant el darrer any 2010, els consumidors han mostrat una clara preferència per fer les seves 

compres d’alimentació i begudes durant els divendres i els dissabtes i d’entre els factors 

determinants a l’hora d’escollir l’establiment per realitzar les seves compres, destaquen la 

qualitat dels productes, la proximitat, les bones ofertes i l’atenció al client. Des del 2004 

aquests van ser els factors més importants, però en els últims anys destaca per damunt 

d’aquest el preu dels aliments. 
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V. TREBALL DE CAMP 

Una vegada acabada la primera part del treball que consisteix en analitzar l’estat actual dels 

mercats municipals de Barcelona, cal definir les idees centrals del treball de camp. Per això es 

realitzen dos tipus d’enquestes; 

 La primera destinada al usuaris i no usuaris del mercats municipals 

 La segona, adreçada als assentadors de parades d’alimentació dels diferents 

mercats de la ciutat. 

Conjuntament i amb l’anàlisi previ, respondrem les qüestions plantejades a l’inici del treball. 

Abans de dissenyar les enquestes definitives, s’han realitzat proves pilot en els dos tipus de 

qüestionari (Annex I i II respectivament), amb la finalitat de comprovar si el contingut i format 

de les preguntes eren correctes i adequades. Alhora, s’ha comprovat la seva comprensió i 

enteniment. L’enquesta pilot d’usuaris i no usuaris es va realitzar a 5-6 persones i per la segona 

enquesta destinada als paradistes, es van triar 3 tipus d’establiments diferents (carnisseria, 

peixateria i fruiteria–verduleria) per tal de comprovar si les preguntes eren adients i tenien la 

seva utilitat en els diferents comerços.  Després de fer algunes modificacions i estructurar les 

enquestes d’una manera més fàcil, s’ha obtingut l’enquesta pels usuaris i no usuaris (Annex II) i 

l’enquesta pels assentadors de parades d’alimentació (Annex IV). 

 

5.1 Enquesta dels usuaris i no usuaris 

Per dur a terme aquest treball primer de tot hem de decidir quin serà el perfil de l’enquestat. 

En aquest cas i tenint en compte el nostre objectiu d’estudi, es realitzarà l’enquesta a totes 

aquelles persones que visquin a la ciutat de Barcelona i les cotes marcades seran el sexe i 

l’edat, compresa entre 20 i 79 anys. Realitzarem subgrups per tal d’aconseguir més informació 

de cada un d’ells. D’aquesta manera les franges resultants serien les següents: de 20 a 34, de 

35 a 49, de 50 a 64 i de 65 a 79 anys. 
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Taula V.1: Càlcul de la grandària mostral – Usuaris i no Usuaris 

  
Mostreig Per districtes 

Estratificació: Afinació proporcional Sexe i edat 

Error 6,50% 

Nivell de confiança 95% 

Població Infinita 

Grandària mostral >10.000 

Nombre d’enquestes 230 

Lloc Barcelona 

Per tal de saber el nombre d’enquestes a realitzar s’ha tingut en compte el nombre d’habitants 

dels 10 districtes de la ciutat, diferenciant  la població per franges d’edat (entre 20 i 79 anys) i 

sexe.  

Taula V.2: Distribució de la població de Barcelona per edat i sexe 
 

   

Homes 

   

Dones 

 

 

20-34 35-49 50-64 65-79 20-34 35-49 50-64 65-79 

Ciutat Vella 19.602 16.743 7.707 4.856 15.408 11.997 6.907 5.939 

Eixample 31.062 29.785 22.291 15.022 31.514 30.776 27.153 21.621 

Sants-Montjuïc  22.835 22.145 15.371 10.449 21.614 21.476 17.392 13.773 

Les Corts 9.202 8.040 7.764 5.604 8.729 8.886 9.644 6.843 

Sarrià-Sant Gervasi 13.562 15.128 11.677 8.190 14.282 17.309 14.341 11.234 

Gràcia 14.763 13.851 9.865 6.734 15.309 14.483 12.230 9.774 

Horta-Guinardó 18.627 19.700 14.129 11.592 17.949 19.633 16.795 15.281 

Nou Barris 19.312 19.378 13.297 11.688 18.074 18.729 15.487 15.405 

Sant Andreu 16.955 17.050 13.126 8.448 15.880 16.921 14.965 11.162 

Sant Martí 26.593 28.377 19.660 13.383 24.664 27.777 21.682 17.561 

Barcelona 192.513 190.197 134.887 95.966 183.423 187.987 156.596 128.593 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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A partir del recompte d’habitants a cada districte, s’ha procedit ha fer el càlcul del nombre 

d’enquestes a realitzar segons les cotes marcades.  

Taula V.3: Nombre d’enquestes d’usuaris i no usuaris 
 

 

    Homes       Dones   
Total 

enquestes 

 

20-34 35-49 50-64 65-79 20-34 35-49 50-64 65-79 

Ciutat Vella 4 3 1 1 3 2 1 1 16 

Eixample 6 5 4 3 6 6 5 4 38 

Sants-Montjuïc  4 4 3 2 4 4 3 2 26 

Les Corts 2 1 2 1 2 2 2 1 12 

Sarrià-Sant Gervasi 3 3 2 1 3 3 3 2 19 

Gràcia 3 3 2 1 3 3 2 2 18 

Horta-Guinardó 3 4 2 2 3 4 3 3 24 

Nou Barris 4 4 3 2 3 3 3 3 24 

Sant Andreu 3 3 2 2 3 3 3 2 21 

Sant Martí 5 5 4 2 4 5 4 3 33 

Barcelona 35 34 25 17 33 34 28 23 230 

 

Un cop definits el paràmetres generals és el moment de concretar les preguntes que han 

d’intentar donar respostes útils per assolir l’objectiu plantejat a priori.  

A grans trets l’enquesta s’estructura en quatre blocs principals (Annex II): 

 Hàbits de consum: servirà per conèixer els hàbits de consum dels enquestats, com per 

exemple, si compren o no en algun mercat municipal, on fan la compra dels productes frescos  

(en el cas dels usuaris); quins dies i quantes vegades van al mercat, quins són els productes 

que compren i quant es gasten en alimentació en una compra, etc. 
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 Valoració dels mercats: servirà per donar-nos a conèixer la importància que se li dóna 

als diferents productes i serveis que podem trobar als mercats, així com aspectes que fan que 

el consumidor vagi o deixi d’anar a comprar al mercat municipal. 

 

 Perspectives de futur: en aquest bloc quedarà reflectit quines són les tendències 

futures, les valoracions dels últims anys dels serveis en els mercats, així com les millores que 

s’haurien de fer o canviar perquè el consumidor anés a comprar més sovint al mercat. 

 

 Característiques sociodemogràfiques de l’enquestat: l’últim apartat ens servirà per 

obtenir informació de l’enquestat. D’aquesta manera veurem si les preferències i els hàbits de 

consum dels consumidors estan determinades per edat, sexe, lloc de residència, situació 

laboral, nivell d’estudis o ingressos familiars.  

 

5.2 Enquesta paradistes 

Aquesta segona enquesta va adreçada a totes aquelles persones que treballen en algun 

establiment dels diferents mercats municipals de Barcelona. En aquest cas i tenint com a  

objectiu principal conèixer la realitat del sector en qüestió, no caldrà restringir les enquestes a 

un tipus d’establiment en concret. Ens interessa que els llocs de venda seleccionats hagin estat 

escollits de manera aleatòria i sense distincions de ningun tipus. Una vegada obtinguts els 

resultats podrem detectar i analitzar les possibles diferències i així, constatar si estan 

relacionades o no amb l’hàbit de compra als mercats municipals. 

Així doncs les enquestes es realitzaran a peu d’establiment intentant tenir de cada mercat 

municipal una representació significativa de cada tipus de parada.  

Taula V.4: Càlcul de la grandària mostral - Paradistes 
 

Mostreig Per mercats 

Cotes 
Nombre d’establiments en 

cada mercat 

Error 8.9% 

Nivell de confiança 95% 

Població Finita 

Grandària mostral <10.000 

Nombre d’enquestes 117 

Lloc Barcelona 
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Per tal de saber el total d’enquestes a realitzar s’ha tingut en compte el nombre de mercats 

municipals per cada districte, la superfície comercial i el nombre d’establiments de cada un 

d’ells. 

Taula V.5: Superfície comercial i nombre de parades en els mercats municipals  
 

  
Nombre 

d'establiments  
Superfície  

comercial (m2) 
  

Nombre  
d'establiments  

Superfície 
comercial (m2) 

Abaceria Central 137 1.572 Lesseps 40 1.014 

Barceloneta 50 2.450 Llibertat 53 1.300 

Besòs 84 987 Mercè 84 2.759 

Bon Pastor 23 878 Montserrat 89 1.345 

Boqueria 312 2.583 Ninot 126 2.436 

Canyelles 32 1.434 Núria 19 320 

Carmel 113 1.276 Poblenou 33 1.691 

Ciutat Meridiana 19 779 Provençals 71 1.008 

Clot 63 937 Sagrada Família 84 6.085 

Concepció 78 2.575 Sant Andreu 56 882 

D'Hostafrancs 132 976 Sant Antoni 130 1.600 

Estrella 71 652 Sant Gervasi 35 360 

Felip II 78 1.218 Sant Martí 53 779 

Fort Pienc 27 1.149 Santa Caterina 87 2.176 

Galvany 139 842 Sants 73 2.583 

Guinardó 18 1.325 Sarrià 41 872 

Guineueta 67 1.294 Tres Torres 30 299 

Horta 83 1.560 Trinitat 28 1.981 

La Marina 42 1.250 Vall d'Hebron 51 760 

Les Corts 47 1.354 Barcelona 2.798 57.341 
 

Font: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

S’ha establert que com a mínim es faran 2 enquestes en cada mercat per tal d’obtenir dades 

més representatives. A partir d’aquí , i segons el nombre d’establiments a cada mercat, les 

enquestes ha realitzar serien les següents:  
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Taula V.6: Nombre d’enquestes a paradistes 
 

Mercat Nº d'enquestes Mercat Nº d'enquestes 

Abaceria Central 6 Lesseps 2 

Barceloneta 2 Llibertat 2 

Besòs 3 Mercè 3 

Bon Pastor 2 Montserrat 3 

Boqueria 8 Ninot 5 

Canyelles 2 Núria 2 

Carmel 4 Poblenou 2 

Ciutat Meridiana 2 Provençals 3 

Clot 3 Sagrada Família 3 

Concepció 3 Sant Andreu 3 

D'Hostafrancs 5 Sant Antoni 5 

Estrella 3 Sant Gervasi 2 

Felip II 3 Sant Martí 2 

Fort Pienc 2 Santa Caterina 3 

Galvany 6 Sants 3 

Guinardó 2 Sarrià 2 

Guineueta 3 Tres Torres 2 

Horta 3 Trinitat 2 

La Marina 2 Vall d'Hebron 2 

Les Corts 2 Total 117 

 

Una vegada definits els punts generals, concretarem les preguntes que han d’intentar 

respondre als nostres objectius plantejats. Per aquest motiu, l’ enquesta està estructurada  en 

4 blocs principals (Annex IV): característiques del punt de venda, característiques i preferències 

de la clientela, prediccions i valoracions dels serveis i característiques sociodemogràfiques.  

 

 Característiques del punt de venda: coneixerem els principals paràmetres de 

l’establiment: tipologia de l’establiment, localització dins del recinte, superfície, antiguitat, 

nombre de treballadors, si es tracta o no d’un negoci propi, etc.; el que ens permetrà distingir i 

diferenciar entre establiments. 
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 Característiques i preferències de la clientela: en aquest segon bloc coneixerem el 

tipus de clients que compren a la parada, què és el que valoren a l’hora de fer la compra del 

producte que vénen, la despesa mitjana en una comprar habitual, el dia de la setmana on la 

parada té el seu màxim nombre de vendes, etc. 

 

 Valoracions i prediccions de l’enquestat: ens donarà a conèixer el servei que estan 

oferint, aspectes que haurien de millorar tant a nivell de serveis com a nivell d’autoritats, 

factors que limiten la projecció del comerç, etc. 

 

 Característiques sociodemogràfiques: ens permetrà obtenir informació particular de 

l’enquestat, ja sigui titular del punt de venda o una persona assalariada en el negoci. El atributs 

particulars es basaran en l’edat, sexe i nacionalitat.  
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VI. RESULTATS I: USUARIS I NO USUARIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 

6.1 Situació actual: Usuaris/no usuaris i els seus hàbits de compra 
 

Partint d’una mostra de 230 enquestes realitzades de forma equitativa a ciutadans barcelonins 

dels deu districtes de Barcelona, s’han obtingut dades significatives per a poder realitzar 

gràfics entenedors que reflecteixen els resultats del nostre estudi sobre els canvis i l’actual 

tendència de compra en els mercats municipals així com les perspectives de futur que s’han 

observat. 

 Proporció d’usuaris i no usuaris 

 

       
Gràfic VI.1: Proporció d’usuaris i no usuaris 

 

El percentatge de persones enquestades que ha afirmat ser usuari dels mercats municipals de 

Barcelona ha estat d’un 65,4% enfront d’un 34,6% que nega ser consumidor d’aquest tipus 

d’establiment.  

D’aquesta manera, es pot afirmar que més de la meitat de barcelonins fan almenys alguna 

compra al mercat durant la setmana, cada quinze dies o de forma esporàdica. 
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 S’està perdent l’hàbit d’anar a comprar als mercats?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic VI.2: S’està perdent l’hàbit d’anar a comprar als mercats? 
 

A l’hora de preguntar als barcelonins si consideraren que s’està perdent l’hàbit d’anar a 

comprar als mercats, més de dues terceres parts dels enquestats responen de forma 

afirmativa (70%) i només un 26,6% nega creure-ho juntament amb un 3,4% que afirma no 

estar segur de la tendència actual o no voler decantar-se especialment per cap de les dues 

possibilitats de resposta. 

D’aquests, quasi tres quarts opinen que l’hàbit d’anar a comprar als mercats municipals està 

patint una forta davallada. Si dividim els nostres enquestats en usuaris i no usuaris per a poder 

valorar diferències en la opinió sobre si s’ha perdut el costum d’anar als mercats en 

comparació a anys ençà. D’aquesta manera observem tal i com mostra el gràfic VI.3. que la 

majoria dels usuaris dels mercats municipals opinen que l’hàbit d’anar a comprar al mercat no 

s’ha perdut (77,4% dels enquestats han respost negativament) mentre que la majoria dels 

ciutadans que asseguren no ser usuaris consideren que sí que s’ha perdut l’hàbit d’anar a 

comprar al mercat (22,6% del total d’enquestats han respost afirmativament). 
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Gràfic VI.3: S’està perdent l’hàbit d’anar a comprar als mercats segons els usuaris i no usuaris 

 

Tot i que els valors obtinguts tant en usuaris com en no usuaris no mostren grans diferències 

(la diferència entre la opinió afirmativa i negativa en cada un dels grups per separat està al 

voltant d’un 20%), podem afirmar que els barcelonins no usuaris dels mercats municipals, en 

una certa majoria, afirma que tot i no fer-ne ús d’ells, són conscients que s’està perdent el 

costum. En contra, els usuaris, opinen que aquest canvi no s’està donant. Això podria ser 

resultat de què els dies que van a fer la compra, els usuaris veuen gent que de la mateixa 

manera que ells, també van a comprar als mercats. 

 

 Lloc de compra dels productes frescos 

Degut a què la majoria d’enquestats (65,4%) ha afirmat ser usuari dels mercats municipals, a 

l’hora de preguntar als barcelonins el lloc on fan la compra dels productes frescos, en primer 

lloc s’ha obtingut amb un 33,2% dels casos que el lloc més freqüentat per comprar els 

productes frescos són els mercats municipals. Tot i així, aquests valors estan quasi al mateix 

nivell que el % d’enquestats que van reconèixer ser usuaris dels supermercats (30,0%). En 

tercer lloc trobaríem la tenda tradicional o especialitzada (21,2%), la qual ofereix un tipus de 

producte i un tracte al client més personalitzat, semblant al que podríem trobar als mercats 

municipals. Aquest tipus d’establiment, al ser una tenda de barri més propera a la llar del 

consumidor, es pot considerar un substitutiu del mercat municipal, el qual proveeix a aquell 
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consumidor que per llunyania no compra al mercat municipal. En quart lloc estarien les grans 

superfícies (6,6%) i amb un 6% aquelles persones que fan ús dels quatre establiments 

alimentaris anteriors indistintament. 

 

 

Gràfic VI.4: Lloc de compra dels productes frescos 
 

Tenint en compte que aquesta pregunta permetia la possibilitat de triar més d’una opció i que 

quasi tres quartes parts dels enquestats han manifestat ser usuaris dels mercats municipals, 

s’observa que aquests també en fan ús dels supermercats o altres establiments a l’hora de fer 

la compra dels productes frescos, ja que els resultats obtinguts situen els mercats municipals 

quasi al mateix nivell que els supermercats. 

En el gràfic VI.5 podem veure separant usuaris i no usuaris, com una certa part d’usuaris dels 

mercats municipals declaren també fer-ne ús dels supermercats per a fer la compra dels 

productes frescos (36,6%) o fer-ho en una tenda especialitzada (30,7%). 

Pel que fa als no usuaris dels mercats municipals, la majoria fa la compra de productes frescos 

als supermercats (72,8%). 
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Gràfic VI.5: Lloc de compra dels productes frescos entre usuaris i no usuaris 
 

A partir dels resultats obtinguts a l’hora de comparar el lloc de compra dels productes frescos 

entre usuaris i no usuaris, s’ha comprovat que els no usuaris principalment fan la seva compra 

al supermercats, mentre que els usuaris  afirmen també alternar el mercat amb el supermercat 

com a segona millor opció, possiblement per la major oferta de productes que aquest ofereix 

respecte als mercats municipals, els quals poden no arribar a proporcionar tots els productes 

que vol el consumidor.  

 

Una vegada arribat a aquest punt, s’ha considerat oportú que podria ser interessant comparar  

aquesta diferència segons la situació laboral. D’aquesta manera, creiem que pot arribar a 

quedar més clar en quin sector de la població la diferencia d’hàbit de consum als mercats 

municipals s’està donant amb més importància, i per tant, en quin sector s’hauria de posar 

especial interès per promoure i promocionar els mercats. 
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Gràfic VI.6: Lloc de compra dels productes frescos segons la situació laboral 
 

Per comparar aquestes dues variables, s’ha fet un test ANOVA, amb un 90% de nivell de 

significació, per tal de centrar-nos només en aquells establiments on es donen diferències 

significatives entre les variables. En fer el test, s’han trobat diferències significatives entre els 

establiments hipermercat, supermercat i mercat municipal, en relació a la situació laboral, 

mentre que no se’n troben al comparar la tenda tradicional o ús indistint dels establiments, tal 

i com mostra el gràfic VI.6. Així doncs,  el sector dels estudiants seria el principal grup que fan 

més ús dels supermercats amb un 83,0% del casos i  el que menys dels mercats municipals 

amb un 21,3% degut al poc temps que manifesten tenir per fer la compra, la incompatibilitat 

dels horaris i principalment pel fet de que la majoria d’ells comparteixen llar encara amb els 

pares i no són, en principi els encarregats de fer la compra de la major part dels productes 

frescos que consumeixen en el nucli familiar. El petit tant per cent que afirma anar al mercats, 

pensem que deu tenir una relació amb què alguns dels estudiants hi anirien per acompanyar 

als pares a fer la compra.  
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En canvi, els sectors de població on es veu que l’hàbit de compra és més elevat serien les 

mestresses de casa (87,5%) i els jubilats (75,0%) degut a què aquests sectors tenen més temps 

lliure i uns horaris que s’acomoden millor als que proporcionen els mercats municipals (veure 

apartat III.3.1). 

De cara al futur, seria el sector dels joves als qui s’hauria de fomentar més la compra als 

mercats municipals. 

 

 Despesa mensual en alimentació  

Sent conscients que la despesa als mercats municipals és superior a si es fa en altres 

establiments, com per exemple el supermercat, on els preus són més baixos, s’ha volgut 

estudiar si aquesta despesa en alimentació influeix en el fet d’anar més o menys al mercat 

municipal i, a continuació, comparar les diferències segons usuaris i no usuaris. Per a fer això, 

primerament s’ha valorat la despesa mitjana que fa el barceloní en alimentació, sense 

diferenciar producte fresc o producte elaborat tal i com mostra el gràfic VI.7. 

En un 34,6%, els enquestats manifesten fer una despesa en alimentació al voltant d’uns 200-

400 € al mes, seguit d’un 30,3% que farien una despesa entre 100 i 200€.  

 

 

Gràfic VI.7: Despesa mensual en alimentació 
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Si comparem aquesta despesa mensual en alimentació entre usuaris i no usuaris dels mercats 

municipals per tal d’observar diferències, veiem que aquells enquestats que anteriorment ens 

han contestat que la seva despesa era major (entre 200 i 400€) correspon als usuaris dels 

mercats amb un 38,6% dels casos i un 25,5% amb despeses superiors als 400€, mentre que 

aquells que ens contesten que la seva despesa en alimentació era menor (menys de 100€) 

correspon als no usuaris dels mercats amb 29,6% del total. 

 

 

Gràfic VI.8: Diferencies entre despesa d’usuaris i no usuaris 
 

Això seria degut a què els productes comprats als mercats municipals són d’un preu més elevat 

a aquells que podríem trobar al supermercat i degut a què el perfil d’usuari que compra als 

mercats municipals té uns nivells d’ingressos superiors a la mitja, permet fer una despesa en 

alimentació superior a la resta.  

Al comparar la relació entre usuaris i no usuaris dels mercats municipals segons el seu nivell 

d’ingressos corroborem que el fet de ser usuari o no usuari dels mercats té una certa relació 

amb els ingressos dels barcelonins. Així, observem com en majoria, els usuaris tenen ingressos 

superiors a la mitja en un 71,8% o iguals a la mitja (69,6%), mentre que els ingressos dels no 

usuaris són inferiors a la mitja (42,6%). 
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Gràfic VI.9: Despesa en alimentació dels usuaris segons els seus nivells d’ingressos 
 

El perfil d’usuari dels mercats municipals seria aquell amb uns ingressos superiors o iguals a la 

mitjana, el que li permet en gran part, fer una despesa en alimentació superior, i a la vegada, 

poder fer aquesta despesa als mercats municipals, on els productes oferts són d’un preu més 

elevat que a altres establiments. 

 

6.2 Alimentació i serveis oferts en els mercats municipals de Barcelona 
 

 Productes alimentaris més demandats pels usuaris als mercats municipal  

Pel que fa als productes alimentaris que més compren els usuaris dels mercats municipals, el 

50% es resumeix en peix (17,7%), fruita i verdura (16,9%) i carn (15,7%). Seguidament 

trobaríem els embotits (8,7%), la pesca salada (7,7%) i els llegums i cereals (7,5%). Això és 

degut a què tant la pesca, la fruita, la verdura i la carn són productes frescos i són el tipus de 

producte en els que estan especialitzats els mercats.  
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Gràfic VI.10: Productes més demandats pels usuaris 
 

Per contra, els productes alimentaris que menys es compren als mercats segons els enquestats 

que afirmen ser usuaris, serien el pa (1,7%) i els congelats (1%) per ser un tipus de producte 

que es pot trobar en establiments més especialitzats, com ara forns i pastisseries en el cas del 

pa, o a qualsevol altre establiment no especialitzat (congelats). 

Per comprovar si hi havia diferències entre els productes alimentaris comprats pels usuaris 

dels mercats segons el districte en el què resideixen, s’ha comprovat mitjançant un test 

ANOVA, amb un 90% de significació si existeixen diferencies significatives, tal i com mostren 

les dades del gràfic VI.11.  

Segons els resultats del test, els productes en què s’han trobat diferències significatives, i en 

els que, per tant, sabem amb completa seguretat que la seva compra es manifesta de forma 

diferent segons el districte on viuen els usuaris, són: la fruita i la verdura, principalment, sent 

el districte de les Corts i el de Sarrià els districtes on més fruita i verdura es compra a 

diferència de la resta de districtes (100%); la pesca salada, conserves i olives i els llegums i 

cereals al districte de l’Eixample (65,4% i 57,7%) i Horta Guinardó (56,2% i 18,8% ) i els 

productes ecològics, sent productes més comprats als districtes de Gràcia i Horta Guinardó 

amb uns valors de 33,3% i 31,2% respectivament. 
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Gràfic VI.11: Productes que més es compren segons districte 
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De la mateixa manera que s’han trobat diferències en el tipus de producte comprat segons 

districtes, en aquest cas s’ha trobat interessant la possibilitat de trobar diferències entre els 

grup d’edat i el tipus de producte que més valoren a l’hora d’anar al mercat, per així poder 

elaborar un perfil més acurat dels consumidors i les seves prioritats. 

En aquest cas els resultats mostren diferencies significatives entre els productes: pesca salada, 

conserves i olives, embotits, carn i fruita  i verdura.  

 

Gràfic VI.12: Tipus de producte més amb més freqüència de compra segons l’edat 
 

La fruita i verdura, resulta ser el producte que més compren als mercats municipals els 

enquestats de  més de 65 anys (88,8%); i la carn, els embotits i la pesca salada la compren més 

els enquestats amb una edat entre 50 i 64 anys (88,9%, 53,3% i 57,8% respectivament). Els 

joves, entre 20 i 34 anys, comprarien en menys quantitat aquests quatre productes respecte  la 

resta de franges d’edat, mentre que en la resta de productes, on no han sortit valors 

significatius, la quantitat de compra del producte segons l’edat és molt similar. 

L’embotit i la pesca salada seria un aliment poc comprat pels joves (24,3%) degut a què estan 

més acostumats a poder comprar-lo als supermercats o altres establiments no tant 

especialitzats;  la fruita, degut a l’ampli diversitat d’establiments on es pot trobar, no li 

donarien tanta importància, i per tant no la comprarien tant en comparació a les altres franges 
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d’edat; i la carn, degut a ser concebuda juntament amb el peix com a producte fresc perible, 

serien els productes que més compren en els mercats, per la seva imatge especialitzada en 

producte fresc.  

En el peix, no apareixerien diferències significatives entre grups d’edat degut a què en els 

quatre grups d’edat la compra de peix, i per la tant, la importància que li donen a aquest 

producte en els mercats, seria igual de bona (recordem que el peix és el producte alimentari 

més comprat pels usuaris amb un 17,7%, tal i com es mostra al gràfic VI.10). Això és degut a 

què el peix es considera un producte fresc més delicat que la carn i al qual confiarien més la 

qualitat de la  seva compra aconsellats per especialistes en el sector.  

Pel que fa als productes no alimentaris, els productes que més afirmen comprar els usuaris 

dels mercats són flors i plantes en un 31,7%, fruites exòtiques (17,9%) i roba (16,3%). Els 

productes que menys comprarien serien productes de drogueria i neteja, degut a què són un 

tipus de producte que es podria trobar a altres establiments no especialitzats com ara 

supermercats o hipermercats. 

 

 

 
Gràfic VI.13: Productes no alimentaris amb més freqüència de compra  
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 Aspectes que més valoren els consumidors en els productes del mercat 

 

A l’hora de preguntar als enquestats quins són els aspectes que consideren més importants del 

producte ofert en els mercats municipals, valorats en una escala de l’u al nou, la majoria 

consideren com a aspecte primordial la frescor del producte ofert, amb una puntuació de 8,54, 

seguit d’una bona qualitat encara que a major preu (7,22) i el fet de poder trobar el mateix 

producte a diferents parades (7,21).  

 

 

Gràfic VI.14: Aspectes més valorats pels consumidors 
 

Això corrobora la relació entre la imatge dels mercats municipals com a institució de venda de 

producte fresc i aclareix que la gent que hi va a comprar, hi va donant prioritat a la qualitat del 

producte que s’hi pot trobar més que no pas el preu que hauran de pagar. També li donarien 

valor a la possibilitat de poder decidir on comprar el mateix producte en el mateix establiment 

mentre que deixarien en últim lloc, però tot i així amb un valor superior a 6, el fet de poder 

trobar productes estacionals durant tot l’any. 
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Una vegada valorats els aspectes que es consideren més importants en els productes oferts 

pels mercats municipals per tots els enquestats, s’ha volgut comparar si aquests aspectes, 

separant-los entre usuaris i no usuaris, es valoren diferent manera.  

 

 

Gràfic VI.15: Aspectes més valorants segons usuaris i no usuaris 

 

Així doncs, tot i que a simple vista no s’ha observat  diferències significatives, s’ha volgut 

contrastar-ho amb taules ANOVA, amb un 90% de nivell de significació. D’aquesta manera 

s’han observat diferències significatives entre les variables producte ecològics, producció de 

pagès i valoració de producte fresc, el que significa que aquests serien els aspectes que els 

usuaris dels mercats puntuarien més i per tant serien els motius que els motiven més a fer la 

compra als mercats municipals més que no pas en altres establiments. 

 

Tot i així, les diferències entre valors no són exagerades i considerem que tant usuaris com no 

usuaris valoren de la mateixa manera el tipus de producte oferts als mercats, tal i com 

apreciem al gràfic VI.16. 
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Gràfic VI.16: Aspectes valorats amb diferencies significatives segons usuaris i no usuaris 
 

De la mateixa manera que en el gràfic anterior s’ha observat, si es donen diferències entre els 

aspectes que més valoren en el producte que es troba als mercats municipals i  l’edat de 

l’enquestat. 

A partir d’una taula ANOVA s’han tornat a veure diferències significatives en la valoració del 

producte fresc, la demanda de major qualitat a major preu, la producció de pagès, la 

possibilitat de trobar el mateix producte a diferents parades i durant tot l’any.  Els ciutadans 

majors de 64 anys donen una major valoració als paràmetres anteriorment esmentats i per 

tant, li atorguen més grau d’importància, seguit dels enquestats d’edat entre 35 i 64. La franja 

d’edat que valora en menor grau el tipus de producte que es pot trobar al mercat en una 

escala de l’un al nou, és la franja de ciutadans joves entre 20 i 35 anys. 
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Gràfic VI.17: Aspectes més valorats segons l’edat del consumidor 
 

Això vol dir que tant separant per usuaris i no usuaris com per separant per grups d’edat, 

s’observa que els diferents sectors mostren un barem d’importància diferent a l’hora de 

valorar la qualitat del producte del mercat.   

L’usuari dels mercats municipals amb una mitjana d’edat superior als 64 anys és el que segons 

el nostre estudi, valora més el producte que es pot trobar al mercat. 

 

 Valoració dels serveis que ofereixen els mercats municipals 

 

De la mateixa manera que es vol estudiar les diferències entre com valoren el producte que 

s’ofereix als mercats municipals per part dels usuaris i no usuaris i segons franges d’edat 

d’enquestat, s’ha considerat important comparar-ho amb els serveis disponibles al 

consumidor. 

El gràfic VI.18 analitza mitjançant una escala de l’u al nou els diferents serveis on la neteja i 

l’ambient del mercat són prioritaris amb unes mitjanes de 7,65 i 7,89 respectivament, i en 

segon lloc puntuarien com a important el servei personalitzat que es rep en aquest tipus 

d’establiment (mitjanes de 7,40 i 6,98). Com a servei que considerarien menys important o si 

bé menys prioritari seria el servei d’aparcament (mitjanes de 5,01 i 4,79).  
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Gràfic VI.18: Valoració dels serveis segons usuaris i no usuaris 
 

 

Els  resultats donen uns usuaris que puntualitzen  una mica menys el servei de neteja i ambient 

que els no usuaris a canvi d’un servei més personalitzat. En canvi, els no usuaris valoren amb 

més prioritat la neteja a canvi de considerar una mica menys important el tracte rebut. Els no 

usuaris puntualitzarien millor el servei a domicili i la compra per Internet que no pas els usuaris 

ja que veuen en aquest mitjà, un possible promotor que els permetria en un futur fer-ne ús 

d’ell.  

Contrastant aquestes dades segons el sexe dels enquestats a partir d’una taula ANOVA amb el 

90% de significació, s’observa a la gràfica VI.19 diferències significatives entre les dones pel 

que respecta a neteja, servei personalitzat i aparcament (amb mitjanes de 7,94, 7,54 i 5,32 

respectivament), les quals valoren aquests tres aspectes més positivament que els homes.  
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Gràfic VI.19: Serveis valorats amb diferencies significatives segons usuaris i no usuaris 
 

La seva explicació es troba en el fet de què la dona seria aquella que va més a comprar que 

l’home, i per tant trobaria a faltar més la falta d’aparcament. Aquesta, pel seu vesant més 

comunicador i social, veu els mercats municipals com a un establiment on connectar amb la 

gent i el barri. 

 

Gràfic VI.20: Aspectes que limiten o animen al consumidor anar a comprar al mercat 
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Altres  aspectes dels mercats municipals que van considerar-se importants tant per a usuaris 

com per a no usuaris, han estat en primer lloc el fet de que aquests proporcionen més 

tranquil·litat a l’hora de fer la compra i la possibilitat que donen aquests de relacionar-se.  

En canvi, com a factors negatius o que promourien menys l’anar a comprar, serien el fet de ser 

productes de preu superior i la falta de temps per anar-hi degut a una incompatibilitat 

d’horaris. 

 

6.3 Perfil de l’usuari dels mercats municipals 
 

Per poder elaborar un perfil d’usuari dels mercats municipals més acurat, en funció del sexe, 

s’han volgut contrastar les  dades obtingudes a partir de les enquestes realitzades i observar si 

es donen diferències significatives. Per aquest motiu, degut a què en aquest cas es volia 

comparar dues variables nominals (sexe i usuari/no usuari) vam emprar una taula de 

contingència Chi cuadrado i no pas una taula ANOVA, la qual s’ha fet servir quan es tractava de 

comparar una variable nominal amb una d’escala. D’aquesta forma i, marcant un valor de 

significació del 0,1, s’ha percebut que les dones són més usuàries dels mercats municipals 

(72,4%) que no pas els homes (57,0%). El % de dones que diuen afirmar no ser usuàries dels 

mercats correspondrien a un 43,2% respecte el total de no usuaris. En canvi, els homes 

significarien un 56,8% dels no usuaris. D’aquesta manera, elaborem un perfil de consumidor 

majoritàriament femení. 

 

Gràfic VI.21: Perfil de l’usuari segons els sexe 
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A l’hora de valorar diferències significatives en funció de l’edat, a partir d’un test Chi cuadrado 

al 0,1 de significació, s’ha elaborat un perfil d’usuari entre 50 i 64 anys (80,4% dels usuaris), 

mentre que el perfil del no usuari seria en un 49,3% del total de no usuaris, amb una edat 

entre 20 i 34 anys. 

 

Gràfic VI.22: Perfil de l’usuari segons l’edat 
 

Contrastat a partir d’una taula de contingència Chi cuadrado, el perfil d’usuari dels mercats 

municipals en funció de la situació laboral seria significativament assalariat (56,9%), i el que 

menys faria ús d’aquests serien els estudiants (42,0%). 

 

 

Gràfic VI.23: Perfil de l’usuari segons la situació 



Mercats Municipals de Barcelona. Usuaris i Paradistes: Hàbits de compra i tendències futures 

 

79 
 

L’usuari dels mercats municipals amb 86,7% dels casos, correspon a aquells amb un nivell 

d’estudis primaris, seguit d’un 77,4% que tindria estudis secundaris. En canvi, la majoria dels 

no usuaris dels mercats municipals tenen estudis superiors universitaris en un 40,6%.  

Les raons d’aquests resultats les trobem en què la major part dels usuaris dels mercats 

municipals són gent de major edat, la qual només hauria pogut fer estudis bàsics al passat. Els 

enquestats d’aquesta franja d’edat, també serien els més acostumats a seguir anant als 

mercats degut a què haurien viscut durant èpoques de prosperitat, quan aquests eren símbol 

de convivència de la ciutat i establiments sense competència directe. En canvi, el no usuari, 

amb un perfil més treballador, tindria uns horaris de feina poc compaginables amb els dels 

mercats. 

 

Gràfic VI.24: Perfil d’usuari respecte no usuari en funció del nivell d’estudis 
 

A l’hora d’observar com afecta el nivell d’ingressos en el fet de ser usuari o no dels mercats 

municipals, el perfil d’usuari dels mercats és aquell amb uns ingressos superiors o iguals a la 

mitja amb un valor de 71,8% 69,6% respectivament, mentre que aquells que tindrien menys 

ingressos tendirien més a no ser usuaris (42,6%). 
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Gràfic VI.25: Perfil d’usuari respecte no usuari en funció del nivell d’ingressos 
 

En observar el gràfic VI.25 es veu com afecta el nivell d’ingressos en el fet de ser usuari o no 

dels mercats municipals. Així, el perfil d’usuari dels mercats correspon a aquell amb uns 

ingressos superiors o iguals a la mitja amb un valor de 71,8% i 69,6% respectivament, mentre 

que aquells que tenen menys ingressos tendeixen més a no ser usuaris (42,6%). 

 

 Despesa mitjana en una compra habitual al mercat 

Partint d’una despesa mitjana per part dels usuaris de 42,25 € en una compra habitual al 

mercat, s’observa com augmenta a mesura que els ingressos de l’ enquestat són superiors. 

 

 

Gràfic VI.26: Tiquet mitjà en funció dels ingressos familiars 
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Els enquestats amb menys ingressos, farien una despesa menor a 20€ en un 18,9% i en canvi, 

una despesa superior als 51 i 90€ aquells enquestats amb ingressos elevats (35,3% i 23,5% 

respectivament). Els enquestats amb ingressos mitjans, farien una despesa mitjana en el tiquet 

habitual de la compra al mercat amb un cost d’entre 20 i 50€. Aquests valors ens afirmen 

que la despesa habitual que pot arribar a fer l’usuari als mercats està estretament 

relacionada amb el seu nivell d’ingressos. 

 

Si aquest tiquet mitjà de compra als mercats municipals es compara per districtes, tal i com 

mostra el gràfic VI.27, s’observa com aquest també es veu influenciat en funció del lloc de 

residència de l’enquestat. D’aquesta manera, als districtes de Sant Martí i l’Eixample són on la 

despesa en el tiquet de compra és inferior a 20€ en un 33,3% i un 20% respectivament, mentre 

que al districte d’Horta Guinardó el tiquet de compra mitjà seria més elevat, sent aquest 

superior a 90 € en un 20% dels casos. 

 

 

Gràfic VI.27: Tiquet mitjà per districtes 
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 Freqüència de compra dels usuaris 

 

Pel que fa a la freqüència de compra dels usuaris als mercats municipals, un 44,1% dels 

enquestats fa la compra només una vegada per setmana, degut a la incompatibilitat d’horaris i 

degut als preus superiors que aquest ofereix. En segon lloc estan els enquestats que afirmen 

anar esporàdicament o en ocasions especials, el que corrobora de nou l’ afirmació anterior. 

Al comprovar aquesta freqüència de compra amb la situació laboral de l’enquestat, s’observa 

com la majoria dels usuaris que fan la compra al mercat amb més freqüència són aquells amb 

més temps lliure o amb horaris més flexibles com ara les mestresses i els jubilats. En canvi, 

aquells usuaris que fan una compra més de tant pertanyen al grup d’estudiants i persones 

assalariades, amb horaris més rígids. 

Per tant, es pot afirmar que el temps i els horaris comercials afecten als hàbits de compra als 

mercats municipals 

 

Gràfic VI.28: Freqüència de compra segons situació laboral 
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 Dies de compra als mercats municipals 

 

Si s’observa aquesta freqüència de compra dels usuaris als mercats municipals en funció dels 

dies de la setmana, els dies on es dóna més afluència són dissabtes (34,2%) o esporàdicament 

(30,9%). Això corrobora novament que  els horaris dels mercats municipals només serien 

accessibles per als treballadors els dissabtes, en què tenen el matí lliure per poder fer la 

compra al mercat. 

 

Gràfic VI.29: Dies de compra en els mercats municipals 
 

Si aquestes diferències de freqüència de compra als mercats municipals es comparen 

gràficament per franges d’edat, es veu com efectivament aquesta freqüència de compra es 

centra en dissabtes o de forma esporàdica en els usuaris d’edat entre 20 i 34 anys, i en 

divendres i dissabtes en usuaris entre 35 i 64 anys, degut a la seva situació laboral que només 

els permetria fer la compra o bé divendres per la tarda (tarda en què tots els mercats 

municipals estan oberts), o bé dissabtes pel matí, dia no laborable.  

Els usuaris de major de 65 anys són els que habitualment fan la compra entre setmana. 

Aquests resultats ens permeten afirmar que els horaris marcats pels mercats municipals 

influencien en la freqüència de compra dels usuaris. 
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Gràfic VI.30: Diferències entre els dies que van a comprar els usuaris respecte grups d’edat 
 

 Transport utilitzat per l’usuari per anar als mercats 

 

En referència al mitjà de transport emprat a l’hora d’anar a comprar al mercat, el perfil 

d’usuari és aquell que va als mercats a comprar a peu en més de les tres terceres parts dels 

enquestats (82,9%), seguit d’un petit percentatge que ho fa amb transport privat (10%). 

 

 

Gràfic VI.31: Transport utilitzat per anar a comprar al mercat 
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Aquest fet que es dóna d’igual forma a tots els districtes de la ciutat de Barcelona, és 

degut a què els mercats són vistos pels ciutadans com a nucli i símbol de convivència 

del barri on viuen,  i per ells, poder-hi accedir a peu simbolitza part del seu encant. 

 

6.4 Valoració dels mercats municipals pels usuaris 
 

Arribat el moment de valorar els mercats municipals per separat segons districtes, s’observa 

com el districte on hi ha més usuaris dels mercats és el districte de l’Eixample amb un 19% 

d’afluents seguit del districte de Sant Martí amb un 14% d’afluents respecte els 230 

enquestats. En canvi, el districte que presentaria menys usuaris seria el districte de les Corts 

amb un 5,2% d’usuaris.  

Això és degut a què en el districte de les Corts només hi ha un mercat municipal i els seus veïns 

tendeixen a anar a comprar a altres establiments més propers, mentre que el districte de 

l’Eixample, al representar el centre de la ciutat de Barcelona i el que aglutina  gran part de la 

vida de la ciutat, gràcies a una quantitat més àmplia de mercats, arriba a abastir a més 

quantitat d’usuaris. 

 

Gràfic VI.32: Nombre d’usuaris per districte 
Fixant-nos ara en els mercats municipals en si, els mercats que presenten més afluència 

d’usuaris serien el mercat de la Sagrada Família  i el mercat de la Boqueria amb un 13,51% 

d’afluents. El mercat amb menys afluents és el de Ciutat Meridiana, que representa un 0,68% 

d’usuaris. 
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Gràfic VI.33: Mercats Municipals més freqüentats
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 Tendències i expectatives de futur dels mercats municipals  

A l’hora de valorar les expectatives de futur dels mercats municipals i les millores en els serveis 

oferts respecte anys anteriors, s’han observat diferències significatives entre usuaris i no 

usuaris i segons franges d’edat mitjançant una escala de puntuació graduada de l’u al set. 

 

Els usuaris han valorat amb una puntuació mitjana de 5,37 que els mercats municipals han 

millorat els seu servei  en comparació a anys anteriors, sent aquesta una puntuació superior a 

la que han posat els enquestats que van afirmar no ser usuaris, els quals no valorarien tant 

positivament la seva millora respecte anys ençà. Els usuaris, al freqüentar-los més, estarien 

més al corrent i més al dia de les millores que es van realitzant en els mercats municipals.  

De la mateixa manera, els usuaris  creuen que la tendència a anar als mercats en el futur serà 

major (3,73) que no pas el que creurien els no usuaris (2,77).  

Tot i així, tant usuaris i no usuaris, coincideixen que l’hàbit d’anar a comprar al mercat està en 

decadència o que si més no està en un punt delicat que exigeix canvis ja que aquesta 

tendència futura va ser valorada per sota de 4, valor marcat com a límit entre termes oposats. 

 

 

Gràfic VI.34: Tendències de futur i millores dels serveis segons usuaris i no usuaris 
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Aquestes  tendències, al comparar-les per franges d’edat, mostren diferències significatives 

entre la gent de mitjana edat (de 35 a 49 anys), la qual creu que la tendència futura és més 

positiva que no pas els  joves de 20 a 34 anys o gent més gran de 65 anys) que veuen que en 

comparació a anys anteriors, els mercats no concentren tanta afluència de consumidors. Els 

joves, per pròpia experiència i conscients de l’entorn que viuen com a estudiants i treballadors, 

es mostrarien més escèptics o negatius respecte al futur dels mercats municipals. 

 

Gràfic VI.35: Tendències de futur i millores dels mercats municipals per  edats 
 

 

Pel que fa a la valoració de les millores dels mercats municipals, els enquestats de més de 64 

anys i aquells entre 50 i 64 anys serien els que valorarien que hi ha hagut més canvis en els 

mercats cap a millor, amb puntuacions mitjanes de 5,65 i 5,39 respectivament degut a què 

poden veure com any rere any els mercats han anat incorporant més serveis que faciliten 

l’hàbit de compra. 
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VII. RESULTATS II: ENQUESTA PARADISTES 
 

7.1 Característiques generals dels establiments i els seus treballadors  
 

Una vegada analitzades les enquestes del usuaris i no usuaris en els mercats municipals, ens 

centrem en l’estudi dels diferents punts de venda per tal d’analitzar la situació i l’hàbit de 

consum de la clientela i  veure les diferencies que existeixen entre consumidors i venedors.  

 Nombre d’establiments 

 

En el conjunt dels 39 mercats municipals de Barcelona es troben al voltant de 2815 

establiments, majoritàriament parades dedicades a la venda de fruites i hortalisses, peix fresc i 

carn que representen conjuntament el 42.8% del total. 

 

Un 88.9% dels enquestats diuen tenir un sols establiment en els mateix mercat municipal, 

mentre que menys del 12% tenen més de 2 parades en el mateix recinte i tan sols el 18.8% 

aposten per obrir negocis en altres mercats. Dels que afirmen tenir alguna altre parada en 

altres mercats, 47.8% diu tenir-ne una més, majoritàriament en mercats de gran envergadura i 

amb bona afluència de gent. 

 

Gràfic VII.1: Nombre d’establiments en el 
mateix mercat    

Gràfic VII.2: Establiments en altres mercat 
mercats municipal 

 

 

Cal esmentar, que s’ha observat durant el treball de camp, que moltes de les parades es 

troben tancades per falta de nous negociants. Aquests desconfien en la prosperitat de la venda 

en el mercat provocada per la falta afluència degut en gran part a la crisis econòmica i els 
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canvis en els hàbits de consum. El fet de no tenir totes les parades obertes afecta directament 

de forma negativa a la imatge global del mercat. 

 

 

Gràfic VII.3: Nombre d’establiments en altres mercats municipals 
 

 

 Antiguitat dels establiments 

 

Pel que fa a l’antiguitat dels establiments, s’observa que més del 40% del les parades han sigut 

construïdes fa més de 40 anys i més del 50% han anat fen reformes coincidint majoritàriament 

amb les remodelacions integrals dels mercats que han donat alhora la creació de noves 

parades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic VII.4: Antiguitat de l’establiment 
     

Gràfic VII.5: Reformes en els darrers anys

 
 
 



Mercats Municipals de Barcelona. Usuaris i Paradistes: Hàbits de compra i tendències futures 

 

91 
 

 Superfície dels establiment 

 

Segons l’ordenança municipal de mercats, els llocs de venda estan dividits per parades que són 

unitats modulars administratives que tenen una superfície comercial d’entre 3 i 6 m2 lineals de 

venda (varia en funció de la grandària total del mercat). D’aquesta manera s’estableix 

l’establiment definitiu,  format pel conjunt de parades que former l’espai de venda.  

 

 

Gràfic VII.6: Superfície comercial 
 

 

La mitjana de superfície comercial, segons dades facilitades per l’IMMB és de 12.5 m2. A la 

gràfica... es por observar que el 47% dels establiments tenen una superfície comercial d’entre 

10 i 15 m2, on es concentren majoritàriament la venda de carn, peix, fruita i verdura. Els 

menors als 9 m2 normalment són establiments dedicats a la venda de productes que no 

representen tant de pes en la compra de l’usuari, com vindrien a ser els llegums i cereals, 

l’aviram, caça i ous i pesca salada. 
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 Operadors dels mercats municipals 

 

S’estima que el nombre total de treballadors als Mercats Municipals de Barcelona està al 

voltant dels 8100 treballadors, dels quals el 92% ho fan a temps complert i el 8% restant a 

temps parcial. 

Tal i com mostren les gràfiques ... en el 78% dels casos com a mínim hi ha 2 treballadors a 

temps complet per establiment. Si no tenim en compte la no alimentació, la mitjana augmenta 

a 2.35 treballadors. Més del 83% dels negociants opten per no tenir cap treballadors a temps 

parcial, tot i que el 16.2% com a mínim tenen un en aquest règim. Més del 70% són dones i el 

29.1% homes. 

S’ha de tenir en compte que aquestes dades actuals difereixen de les que s’haguessin obtingut 

en estudis anteriors. Segons els comentaris dels paradistes, els titulars dels negocis s’han vist 

obligats a reduir el nombre de treballadors. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic VII.7: Treballadors a temps complert Gràfic VII.8: Treballadors a temps parcial 
 

La mitjana d’edat dels operadors dels mercats accendeix a 48 anys. Les dades mostren que 

més del 50% dels treballadors tenen més de 40 anys fet que justifica que el 38.5% porti entre 

20 i 40 anys treballant com a paradista.  Hem de pensar que la gran majoria d’establiments són 

negocis familiars que pasen de pares a fills. Un factor que justifica la baixa afluencia de gent 

jove, són els alts preus fixats alhora de obrir un negoci. 
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Gràfic VII.9: Edats dels paradistes 
 

Mercabana és el primer lloc de proveïment per a més del 47% dels comerciants seguit dels 

distribuïdors i d’altres majoristes. Les parades que venen producte fresc tarden com a molt dos 

dies en fer la següent comanda, exepte el peix fresc que es reposa cada dia menys els dilluns ja 

que el mercat central del peix de Mercabarna està tancat. 

 

 

Gràfic VII.10: Proveïment dels productes 
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7.2 La clientela 
 

Una vegada vistes les característiques generals dels establiments i els seus treballadors 

s’analitzen quins són els hàbits de consum de la clientela. Volem donar a conèixer quins són els 

patrons de comportament del usuaris des del punt de vista dels paradistes. 

Tots els mercats municipals de Barcelona operen com a mínim tots els matins de dilluns a 

dissabte. És per això que el  82.1% dels comerciants coincideixen tenir el màxim número de 

vendes en les franges matinals. El 80% dels mercats també opera com a mínim entre un i dos 

dies per les tardes, normalment algun dia entre setmana i divendres,  ja que  fan jornada 

continua per donar servei aquells consumidors que per falta de temps no poden acudir els dies 

laborals. Alguns mercats comenten haver provat d’obrir alguna tarda més entre setmana però 

per les poques vendes s’han vist obligats a tancar novament. 

  
 
Gràfic VII.11: Horari de màxima afluència 

 
Gràfic VII.12: Dia de màxima afluència 

 

Com és pot veure en els gràfics VII.11 i VII.12 pel que fa als dies de màxim nombre de vendes, 

el comerciants estan d’acord que divendres i dissabtes són els dies on la gent de mitjana edat, 

entre 40 i 60 anys, acudeix a fer les seves compres als mercats. La gent més gran de 60 anys  

ho fa entre setmana i normalment pels matins.  

Respecte a l’època del any amb major nombre de vendes, el 86.3% dels enquestats opinen que 

l’hivern és on es concentren la gran majoria, en especial al Nadal on l’increment de vendes i la 

despesa és el doble respecte a l’estiu. Això és degut a què els consumidors en èpoques 

especials com el Nadal fan una major despesa en aliments de major preu i qualitat.  
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Gràfic VII.13: Franges d’edat de la clientela 
 

 Atributs que més valoren els clients alhora d’escollir el producte 

Una vegada definits els consumidors potencials, és molt important conèixer els atributs que 

segons el paradista valoren més els seus clients alhora de comprar els diferents productes que 

ofereix. 

 

Gràfic VII.14: Aspectes més valorats per la clientela 
 

Els atributs més valorats són els que fan referencia a l’estat del producte i el seu preu. En els 

últims llocs estarien la procedència i la seva possible marca (en el cas que la tingui). Els 

enquestats i verdaders entesos de les preferències dels seus clients, comenten que en els 
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darrers anys, cada vegada més la gent es fixa i pregunta per l’origen del producte així com de 

la classe i/o varietat. Amb freqüència el consumidor reclama l’ajuda i l’assessorament del 

paradista per tal d’obtenir el producte de bona qualitat al millor preu. És per això, que el perfil 

d’usuari dels mercats municipals a diferència d’altres consumidors donaria més importància a 

la qualitat del producte i a la confiança en el paradista especialitzat més que no pas el preu o la 

marca. 

 Tiquet mitjà  

El tiquet mitjà de despesa és de 14.50€ però segons el dia de la setmana varia. Divendres i 

dissabtes és quan més facturació tenen tant per l’afluència com perquè la despesa de la 

clientela és major.  

 

Gràfic VII.15: Tiquet mitjà de compra dels consumidors 

 

Segons el tipus d’establiment també varia la despesa mitjana. És evident que en els 

establiments on el preu del producte és més elevat conseqüentment la despesa també 

ho és, com és el cas dels establiments que venen productes delicatessen, amb un 

tiquet mitjà de 28.3€.  
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Gràfic VII.16: Tiquet mitjà per establiment 
 

Tot seguit, vindrien les peixateries amb 25.30€ de despesa mitjana. Això és degut a què el peix 

és el producte més comprat als mercats municipals i en el que els consumidors valoren més la 

qualitat que els pot aportar la venda especialitzada dels mercats. Pel que fa als productes 

càrnics, englobant aviram i caça, el tiquet mig estaria entre els 10 i 15 €. La despesa més baixa 

la trobaríem als establiments on podem comprar llegums i cereals amb una despesa mitjana 

de 3€. 

 

Gràfic VII.17: Distribució de la despesa dels consumidors per establiment 
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Volem deixar constància que aquesta despesa en alimentació actualment és molt més 

reduïda que anys anteriors degut a l’impacte de la crisi econòmica, el que ha fet 

minvar la quantitat de diners que els consumidors gasten. 

7.3 Perspectives futures   
 

 En aquest apartat es vol donar a conèixer les opinions dels treballadors envers a la 

situació actual dels seus llocs de treball. Per això hem dedicat una part de l’enquesta a 

preguntar quins són els aspectes que consideren que haurien de millorar en la gestió 

dels mercats municipals de cara al futur.  

Per als paradistes una de les coses més important és atraure i fomentar al joves venir a 

comprar als mercats, ja que és la franja d’edat que menys els freqüenta. Són 

conscients de que les tendències i hàbits de compra han canviat en els darrers anys i 

per això, veuen necessari renovar els seus serveis, donant a conèixer més la cuina de 

mercat, i oferint als seus consumidors cursos de cuina i tastos. Entre d’altres aspectes a 

millorar, també estarien l’ accessibilitat i ,en quant a l’amplitud d’horari comercial, tot i 

que per a ells no és un factor a millorar, comenten que si que s’hauria de reorientar 

per tal de que la gent tingui més facilitats a l’hora de venir a comprar al mercat, es a 

dir, no serveix de res obrir a les 6 o 7 del mati cara al públic perquè la clientela fins les 

9-10 del matí no ve a comprar.  

 

Gràfic VII.18: Aspectes a millorar segons els paradistes 
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En quant a la compra per internet, és un aspecte poc important a canviar. Malgrat que 

cada vegada més la gent fa la comanda per internet, els mercats municipals es 

diferencien de la resta de establiments per el tracte directe amb els consumidors, 

l’atenció personalitzada, l’experiència i confiança dels paradistes. Tot i que hi ha 

diferents mercats que ja tenen aquest servei, els paradistes asseguren que la seva 

clientela continua volent venir al mercat per poder comprar amb més comoditat i 

seguretat. 

El servei a domicili, és un dels serveis que s’està fomentant més. El 36% dels mercats ja 

l’ofereix i els comerciants manifesten que cada vegada més la seva clientela en fa més 

ús d’ell.   

Per últim hem volgut saber la opinió dels paradistes envers el futur dels seus negocis. Aquests  

han valorat en una escala de l’u al set una tendència poc optimista envers el futur (3,66), ja 

que veuen que els seus models de venda tradicional estan perdent afluents joves que en un 

futur puguin mantenint vius els mercats. Tot i així, valoren positivament amb una mitjana de 

5,38  les millores que s’han fet en els darrers anys en quant a remodelacions i serveis al 

consumidor, tot i que no es vegin reflectides en més afluència de gent. 

 

Gràfic VII.19: Valoració dels serveis, autoritats públiques i tendència futura 
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Respecte a les autoritats públiques, una gran majoria mostra un descontent general. Les 

facilitats donades per l’administració són limitades a l’hora de donar millors prestacions per 

obrir nous negocis. Molts d’ells comenten que s’hauria de fer més publicitat per atreure més 

als consumidors així com remodelacions de les instal·lacions i una millor gestió individual en 

aquells mercats que són menys cèntrics i reclamen la mateixa atenció i tracte que en aquells 

que per grans dimensions i situacions geogràfiques concentren un gran nombre de visites. 
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VIII. CONCLUSIONS 
 

L’objectiu d’aquest treball és fer un anàlisi sobre els hàbits de compra en els diferents 39 

mercats municipals de la ciutat de Barcelona, veure quina és la freqüència de compra en 

aquests tipus d’establiments, els perfils dels usuaris, els aspectes més valorats del servei ofert 

així com els motius pels quals els no usuaris deixen d’anar als mercats, per tal de veure 

possibles millores de cara al futur.  

Per tal d’assolir els propòsits esmentats s’han realitzat dos tipus d’enquesta diferents. La 

primera, destinada a 230 barcelonins escollits a l’atzar segons sexe, edat i districte de 

residència, sense tenir en compte el perfil del consumidor. Paral·lelament, 170 enquestes 

realitzades de manera aleatòria pels diferents establiments que composen la xarxa municipal 

de mercats amb el propòsit de saber la situació actual i les tendències envers els seus 

treballadors. 

Els resultats de la primera enquesta han reflectit un major nombre d’usuaris que no pas de no 

usuaris amb un 65.4% i un 34.6% respectivament. El perfil d’usuari als mercats és 

majoritàriament femení, mestresses de casa i jubilats, d’entre 50 i 64 anys d’edat, amb estudis 

primaris i uns ingressos iguals o superiors a la mitjana. En quant a la freqüència, els enquestats 

diuen anar a comprar una vegada per setmana; entre setmana gent major de 65 anys, i 

divendres i dissabtes per a la resta de consumidors. La compra de producte fresc l’alternarien 

en altres establiments, en el 36.6% dels casos en supermercats i en el 30.7% en tendes 

especialitzades o de barri. Pel que fa a la despesa mitjana, el tiquet mitjà és de 42.25€, gastats 

principalment en peix, fruita i verdura i carn, fet que corrobora que el motiu pel qual l’usuari 

va a comprar principalment al mercat és degut a l’oferta de producte fresc. Altres aspectes tals 

com la qualitat del producte, el poder trobar el mateix producte en altres parades així com 

tenir al possibilitat d’obtenir producte de pagès, són aspectes rellevants alhora d’escollir 

aquests establiments, ja que els usuaris afirmen estar disposats a pagar una mica més per una 

millor qualitat i servei. Analitzant els serveis oferts, manifesten estar satisfets amb la neteja i 

ambient dins del recinte, l’atenció personalitzada oferta pels professionals en el sector així 

com en els horaris comercials. Cal mencionar, que aquest últim aspecte ha recollit diverses 

opinions: la majoria d’enquestats que l’han puntuat positivament són mestresses de casa o 

jubilats, els quals tindrien un horari més compatible amb els dels mercats, però en quant als 

estudiants i treballador, estarien menys satisfets ja que els horaris actuals els limiten poder fer 
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compra només divendres tarda i dissabtes, moment de la setmana on es produeixen els 

tiquets de compra més elevats. 

Pel que fa als districtes que aglutinen més afluents, trobaríem en primer lloc l’Eixample per 

tenir el major nombre d’habitants i una quantitat de mercats superior a la mitjana, amb el 

mercat de la Sagrada Família en primer lloc i en el darrer, trobaríem el districte de Les Corts 

per tenir tant sols un mercat en tot el seu territori, fet que creiem que provoca el 

desplaçament dels usuaris a altres mercats veïns. La Boqueria mostra alhora un alt nombre de 

visites d’usuaris d’altres districtes per ser un referent històric i turístic. 

Comparant l’hàbit de compra entre usuaris i no usuaris, s’observa com aquests últims deixen 

d’anar als mercats degut a que consideren que els preus són massa elevats, la falta de temps 

per desplaçar-se fins al mercat i el fet de no trobar tot el que necessiten i volen comprar en el 

mateix recinte, el que faria que el 72.8% d’aquests anés a fer la compra de producte fresc al 

supermercat. El perfil del no usuari tindria una d’edat d’entre 20 i 34 anys majoritàriament 

estudiants i gent a l’atur amb ingressos inferiors a la mitjana. Això corrobora que aquest perfil 

de consumidor doni més importància al preu que a la qualitat. Altres aspectes que els limiten a 

anar a comprar són la falta d’autoservei, temps d’espera massa llarg a les parades i la falta de 

varietat de producte. Tant en usuaris com a no usuaris, no consideren necessari el servei per 

internet. Són conscients de que aquests tipus d’establiment es caracteritza per una atenció 

personalitzada, propera i de confiança amb el paradista. 

Mirant-ho ara des del punt de vista dels treballadors, coincideixen en què la clientela més 

freqüent es dóna en franges d’edat avançada entre setmana pels matins, mentre que els 

usuaris d’entre 30 i 50 anys acudirien divendres i dissabtes fent la despesa mitjana de compra 

més elevada. Analitzant les preferències dels consumidors a l’hora d’escollir el producte fresc, 

destaquen la qualitat del producte i el preu, aspecte que diuen preguntar més sovint i que es 

reflecteix en la disminució del tiquet mitjà per parada en els darrers anys. Pel que respecta a 

les millores que proposen els treballadors per augmentar l’afluència d’usuaris trobem gran 

interès en fomentar als joves la compra i cuina de mercat, donar una imatge més propera i 

moderna realitzant activitats i promocions per a atraure nous clients així com la reformulació 

dels horaris per ajustar-los al ritme de vida actual. Per això demanen més intervenció i ajudes  

per part l’administració, facilitats per obrir noves parades amb el que aconseguirien reduir el 

nombre de tancaments que actualment s’estan donat i que provoca una mala imatge global 

del mercat. 
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Valorant conjuntament les tendències futures per part de treballadors i consumidors, ambdós 

coincideixen poca prosperitat per als mercats tot i que la valoració quan es pregunta si els 

serveis han millorat, és positiva.  

Considerem important tenir en compte tots els comentaris transmesos pels treballadors ja que 

reconeixen estar patint actualment una davallada tot i ser un referent d’establiment de 

compra de producte fresc, en els quals s’hauria de posar especial interès oferint més ajudes i 

dedicació. Els paradistes reclamen més control d’obertura d’establiments que ofereixen 

producte fresc al voltant del recinte, també controlar el producte que pot vendre cada parada 

ja que en molts dels casos es passa per alt la normativa establerta que menciona que per cada 

tipologia de producte cal pagar un cànon diferent, abaixar els impostos desorbitats que diuen 

pagar per tenir la parada, més subvencions per obrir noves parades ja que en l’actualitat la 

revenda i el lloguer són tràmits molt complicats d’aconseguir i massa costosos per aquella gent 

jove que vol emprendre un negoci. Pel que fa a aquells mercats ubicats als barris de la 

perifèria, reclamen tenir el mateix tracte i servei d’aquells que per ser més cèntrics aglutinen 

més atenció. La publicitat i el màrqueting són alhora factors que s’haurien de potenciar 

fomentant la cuina de mercat donant especial rellevància a la qualitat del producte ofert.  

Des del nostre punt de vista i experiència adquirida durant la realització d’aquest treball, 

considerem que els mercats municipals són un format d’establiment amb un ampli ventall de 

funcionalitats a donar a conèixer. No només s’ha d’entendre com una mera activitat 

econòmica en el sentit d’abastiment de productes, sinó cal considerar-los com a agents 

dinamitzadors socials i culturals dins dels barris de la ciutat. 
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2010 http://www.marm.es 

 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. Panel de consumo 

alimentario. Libro: “Alimentación en España”. Hábitos de consumo 2006  

http://www.marm.es 

 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. Panel de consumo 

alimentario. Libro: “Alimentación en España”. Lugar de compra 2006  

http://www.marm.es 

 

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Observatorio de precios. Índices y 

tendencias de alimentación y droguería en el mercado minorista de España 
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- Diputació de Barcelona. Servei de promoció econòmica: La gestió dels mercats 

municipals, 2000. 

 

- Anglí, Josep: Mercados del Mediterraneo. Generalitat de Catalunya. Institut Europeu 

de la Mediterrànea, 2004. 

 

- Boada, Antoni: Del Born a Mercabarna: Història dels gremis de majoriste de fruites i 
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X. ANEXES 
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10.1  Annex I: Enquesta pilot: Usuaris i no usuaris   

 

Bon/a dia/tarda, la Universitat Politècnica de Catalunya està 
realitzant un estudi sobre l’hàbit de compra en el mercats 
municipals de Barcelona. La seva opinió i col·laboració em 

serà de gran ajuda per poder elaborar el meu projecte final de 
carrera. Vostè ha sigut escollit totalment a l’atzar, no cal que 
s’identifiqui ni que doni informació que no desitgi. Moltes gràcies 
per la seva col·laboració.  

Data: ___________________Número d’enquesta:________________ 

 
1. Vostè compra en algun mercat municipal de Barcelona? 

  Si   No (passar a la pregunta...) 
 

2. Considera que s’ha perdut l’hàbit d’anar a comprar al mercat ?
  Si     No   NS/NC 

 
3. On fa la compra del productes frescos? (carn, peix, fruita, 

verdura...) Ordeni de major a menor, els establiments on vostè 
fa la compra dels productes frescos. 
 Tenda tradicional o especialitzada 
 Mercat municipal o de carrer 
 Supermercat 
 Hipermercat/gran superfície 
 Indistintament  

4. Mensualment, quants diners destina a menjar? 
 Menys de 100€ 
 Entre 100-200€ 
 Entre 200-400€ 
 Més de 400€ 

5. Valori del 1 al 9 la importància que li dona als diferents 
aspectes que li llegiré a continuació sobre la compra al mercat.   

Aspectes 

(1:Totalment en desacord     

9: Totalment d’acord) 

5: Indiferent, NS/NC  

Producte fresc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Producció local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Servei personalitzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Varietat de preus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Preus més ajustats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Productes ecològics 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Oferta d’un mateix 

producte en diferents 

parades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diversitat de producte 

de diferents països 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Relació/Confiança amb 

el venedor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Oferta de productes 

estacionals durant tot 

l’any 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Productes de bona 

qualitat encara que a 

major preu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Productes més 

saludables  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aprendre noves 

maneres de cuinar  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Manera de relacionar-se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bon ambient i neteja en 

el recinte  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tenir en el mateix edifici 

un supermercat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Li permet comprar amb 

més tranquil·litat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta d’autoservei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horaris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta de temps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta d’aparcament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta de servei a 

domicili 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta de compra on-line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Preus més elevats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta d’informació 

publicitària 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta d’informació 

nutricional 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Temps d’espera en les 

parades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No troba tot el que ha de 

comprar en el mateix 

recinte del mercat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta de supermercat en 

el mateix recinte 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Desplaçament massa 

llarg per arribar al 

mercat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Al mercat puc trobar 

productes exòtics i 

multiculturals (d’altres 

països)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Per els no usuaris passar a la pregunta 13 

 

6. Amb quina freqüència va a comprar al mercat? 

 2 o més vegades a la setmana 
 1vegada a la setmana 
 1 vegada cada 15 dies 
 Esporàdicament 

 
7. Quins dies va a comprar al mercat municipal? 

 De dilluns a dijous   Dissabte 
 Divendres    Segons la necessitat 
 

8. De la següent llista, en quins mercats compra normalment? 
Ciutat Vella   Gràcia 
 Boqueria    Abaceria Central 
 Santa Caterina   Estrella 
 Barceloneta    Lesseps 
Les Corts    Llibertat 
 Les Corts   Horta-Guinardó 
Sants-Montjuïc   Guinardó 
 De la Marina   Carmel 
 Hostalfrancs   Vall d’Hebron 
 Sants    Horta 
Sarrià-Sant Gervaci  Nou Barris 
 Galvany    La Mercè 
 Sant Gervaci   Guinaueta 
 Sarrià    Canyelles 
 Tres Torres    Montserrat 
Eixample    Trinitat 
 Sant Antoni    Ciutat Meridiana 
 Ninot    Núria 
 Concepció   Sant Andreu 
 Sagrada Familia   Felip II 
 Fort Pienc    Sant Andreu 
Sant Martí    Bon Pastor 
 Sant Martí 
 Poblenou 
 Clot 
 Provençals 
 Besòs 
 

9. Quins tipus de productes compra al mercat? 

 Carn    Pa/Pastes 
 Peix    Llegums i cereals 
 Fruita i verdura   Ous, 
 Embotits    Congelats 
 Pesca salada, conserves, olives   Producte cuinat o precuinat 
 Productes ecològics/herbolari   Productes delicatessen 
 Fruits secs    Altres 
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10. A més de la compra habitual d’aliments, quins altres 

productes compra al mercat? 
 Drogueria/productes de neteja  Cafè i Te 
 Flors i plantes   Fruites exòtiques 
 Roba    Tubercles tropicals  
 Llibres    Altres 

 
11. En una compra habitual al mercat, quan gasta en aliments? 

         euros 
 

 
 
12. Normalment, com arriba fins al mercat? Ordeni de major a 

menor el transport més utilitzat alhora d’anar a comprar al 
mercat. 
.......Va a peu   ........Transport privat 
.......Transport públic  ........ Altres 

 
13. En general, vostè creu que en els últims anys els mercats 

municipals han millorat el seu servei? 
 

(1- Totalment en desacord; 7- Totalment d’acord;  

4- Ni d’acord ni en desacord) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
14. Creu que en el futur la tendència serà anar a comprar al 

mercat? 
 

 
15. Quines coses considera que s’haurien de canviar o millorar en 

els mercats municipals perquè vostè anés a comprar “més 
sovint”? 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
16. Lloc de residència: 

 Ciutat vella    Nou Barris 
 Sant Martí    Horta-Guinardó 
 Eixample    Gràcia 
 Sants-Montjuïc   Sarrià-Sant Gervasi 
Sant Andreu    Les corts 

 
17. Any de naixement:............. 
 
18. Sexe:   Dona   Home 
 
19. Nacionalitat:......................... 
 
20. Quantes persones viuen a la seva llar (inclòs vostè)? 
 

..............persones   

..............5 anys  ...........19-59 anys 

..............6-18 anys  ...........60 anys 
 
21. Situació laboral: 

 Estudiant   Jubilat   Altres 
 Assalariat   Mestressa de casa 
 Autònom   A l’atur 

 
22. Nivell d’estudis: 

 Estudis primaris  
 Estudis secundaris 
 Estudis universitaris 
 

23. Ingressos familiars: 
 Inferior a la mitja (inferior a 2000€ al mes) 
 Igual a la mitjana (entre 2000-2500€ al mes) 
 Superior a la mitjana (superior a 2500€ al mes) 
 
 
 
 
 

Observacions: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

(1- Totalment en desacord; 7- Totalment d’acord;  

4- Ni d’acord ni en desacord) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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10.2  Annex II: Enquesta definitiva: Usuaris i no usuaris  

 

Bon/a dia/tarda, la Universitat Politècnica de Catalunya està 
realitzant un estudi sobre l’hàbit de compra en el mercats 
municipals de Barcelona. La seva opinió i col·laboració em 

serà de gran ajuda per poder elaborar el meu projecte final de 
carrera. Vostè ha sigut escollit totalment a l’atzar, no cal que 
s’identifiqui ni que doni informació que no desitgi. Moltes gràcies 
per la seva col·laboració.  

Data: ___________________Número d’enquesta:________________ 

 
1. Vostè compra en algun mercat municipal de Barcelona? 

  Si   No    NS/NC 
 

2. Considera que s’ha perdut l’hàbit d’anar a comprar al mercat ?
  Si     No   NS/NC 

 
3. On fa la compra dels productes frescos?(carn, peix, fruita, 

verdura...)(pot triar més d’una opció) 
 

 Tenda tradicional o especialitzada 
 Mercat municipal o de carrer 
 Supermercat 
 Hipermercat/gran superfície 
 Indistintament  
 

4. Mensualment, quants diners destina a menjar? 
 Menys de 100€ 
 Entre 100-200€ 
 Entre 200-400€ 
 Més de 400€ 
 

5. Valori del 1 al 9 la importància que li dona als diferents 
aspectes que li llegiré a continuació sobre la compra al mercat. 

   

Productes que podem 

trobar  

(1:Totalment en desacord     

9: Totalment d’acord) 

5: Indiferent, NS/NC  

Que hi hagi producte 

fresc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Que hi hagi producció 

local de pagès 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Que hi hagin productes 

ecològics 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Que hi hagin productes 

estacionals durant tot 

l’any 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Que hi hagi oferta d’un 

mateix producte en 

diferents parades  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Que hi hagin productes 

de bona qualitat encara 

que a major preu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Serveis del mercat 

(1:Totalment en desacord     

9: Totalment d’acord) 

5: Indiferent, NS/NC  

Horaris  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aparcament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Servei personalitzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Temps d’espera a les 

parades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tenir al mateix edifici un 

supermercat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

La neteja i l’ambient del 

recinte  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

El servei a domicili  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Poder fer la compra per 

internet  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

Altres aspectes que 
l’animen o li limiten 

a l’hora d’anar a 
comprar al mercat 

municipal 

 Factor 

positiu 
Indiferent 

Factor 

Negatiu 

Varietats de preus     

Preus més elevats    

Preus més ajustats    

Falta d’autoservei    

Falta de temps    

Desplaçament per 

arribar al mercat   

   

Li permet comprar 

amb més 

tranquil·litat  

   

Troba tot el que 

necessita al mateix 

recinte del mercat 

   

Aprèn noves 

maneres de cuinar 

   

Per vostè es una 

manera de 

relacionar-se 

   

 

 Per els no usuaris passar a la pregunta 13 

 

6. Amb quina freqüència va a comprar al mercat? 

 2 o més vegades a la setmana 
 1vegada a la setmana 
 1 vegada cada 15 dies 
 Esporàdicament 

 
7. Quins dies va a comprar al mercat municipal? 

 De dilluns a dijous   Dissabte 
 Divendres    Segons la necessitat 
 

8. De la següent llista, en quins mercats compra normalment?(pot 
triar més d’una opció) 
Ciutat Vella   Gràcia 
 Boqueria    Abaceria Central 
 Santa Caterina   Estrella 
 Barceloneta    Lesseps 
Les Corts    Llibertat 
 Les Corts   Horta-Guinardó 
Sants-Montjuïc   Guinardó 
 De la Marina   Carmel 
 Hostalfrancs   Vall d’Hebron 
 Sants    Horta 
Sarrià-Sant Gervaci  Nou Barris 
 Galvany    La Mercè 
 Sant Gervaci   Guinaueta 
 Sarrià    Canyelles 
 Tres Torres    Montserrat 
Eixample    Trinitat 
 Sant Antoni    Ciutat Meridiana 
 Ninot    Núria 
 Concepció   Sant Andreu 
 Sagrada Familia   Felip II 
 Fort Pienc    Sant Andreu 
Sant Martí    Bon Pastor 
 Sant Martí 
 Poblenou 
 Clot 
 Provençals 
 Besòs 
 

9. Quins tipus de productes compra al mercat? 

(pot triar més d’una opció) 

 Carn    Pa/Pastes 
 Peix    Llegums i cereals 
 Fruita i verdura   Ous, 
 Embotits    Congelats 
 Pesca salada, conserves, olives   Producte cuinat o precuinat 
 Productes ecològics/herbolari   Productes delicatessen 
 Fruits secs    Altres 
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10. A més de la compra habitual d’aliments, quins altres 

productes compra al mercat?(pot triar més d’una opció) 
 
 Drogueria/productes de neteja  Cafè i Te 
 Flors i plantes   Fruites exòtiques 
 Roba    Tubercles tropicals  
 Llibres    Altres 
 
 

 
11. En una compra habitual al mercat, quan gasta en aliments? 

         euros 
 

 
 
12. Normalment, com arriba fins al mercat? 

 
.......Va a peu   ........Transport privat 
.......Transport públic  ........ Altres 

 
13. En general, vostè creu que en els últims anys els mercats 

municipals han millorat el seu servei? 
 

(1- Totalment en desacord; 7- Totalment d’acord;  

4- Ni d’acord ni en desacord) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
14. Creu que en el futur la tendència serà anar a comprar al 

mercat? 

(1- Totalment en desacord; 7- Totalment d’acord;  

4- Ni d’acord ni en desacord) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
15. Quines coses considera que s’haurien de canviar o millorar en 

els mercats municipals perquè vostè anés a comprar “més 
sovint”? 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
16. Lloc de residència: 

 Ciutat vella    Nou Barris 
 Sant Martí    Horta-Guinardó 
 Eixample    Gràcia 
 Sants-Montjuïc   Sarrià-Sant Gervasi 
Sant Andreu    Les corts 

 
17. Any de naixement:............. 
 
18. Sexe:   Dona   Home 
 
19. Nacionalitat:......................... 
 
20. Quantes persones viuen a la seva llar (inclòs vostè)? 
 

..............persones   

..............5 anys  ...........19-59 anys 

..............6-18 anys  ...........60 anys 
 
21. Situació laboral: 

 Estudiant   Jubilat   Altres 
 Assalariat   Mestressa de casa 
 Autònom   A l’atur 

 
22. Nivell d’estudis: 

 Estudis primaris  
 Estudis secundaris 
 Estudis universitaris 
 

23. Ingressos familiars: 
 Inferior a la mitja (inferior a 2000€ al mes) 
 Igual a la mitjana (entre 2000-2500€ al mes) 
 Superior a la mitjana (superior a 2500€ al mes) 
 
 

Observacions: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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10.3  Annex III: Enquesta pilot: Paradistes 

 

Bon/a dia/tarda, la Universitat Politècnica de Catalunya està 
realitzant un estudi sobre l’hàbit de compra en el mercats 
municipals de Barcelona. La seva opinió i col·laboració em 

serà de gran ajuda per poder elaborar el meu projecte final de 
carrera. Vostè ha sigut escollit totalment a l’atzar, no cal que 
s’identifiqui ni que doni informació que no desitgi. Moltes gràcies 
per la seva col·laboració.  

Data: ___________________Número d’enquesta:________________ 

 
1. Quants establiments té en aquest mercat ?   

 
Nº d’establiments________________  
 

2. Té algun establiment/parada  fora d’aquest mercat o en algun 
altre mercat? 
  Si    No  Quants? ________________ 
 

3. Quants anys fa que té la parada/establiment en aquest mercat? 
 Menys d’un any 
 Entre 1-5 anys 
 Entre 6-10 anys  
 Més de 10 anys 
 NS/NC 
 

4. En els darrers anys ha fet alguna reforma a la 
parada/establiment? 
Reforma parcial   
Reforma total 
 No ha fet cap reforma 

 
5. On compra els productes que ven? 

 Mercabarna 
 Distribuïdors 
 Altres majoristes 
 Compra directe a productor 
 Producció pròpia 
 Llotges i cofraries  
 Altres mercas 
 Cooperatives 
 Cash&Carry 
 NS/NC 

 

6. En quina mesura creu que el seu negoci pot tenir risc de 
tancament en el proper any per motius econòmics? 

 Mínim  
 Baix 
 Mig 
 Alt 
 Molt Alt 

 
7. Quin és el nombre aproximat de clients que compra en aquest 

establiment? 

 
8. Quin és el tiquet promig (despesa mitjana) dels clients que 

compren en aquest establiment/parada? 
 

 
 

9. Aproximadament, Quan va vendre de mitjana al mes durant el 
2010? (Xifra bruta de vendes sense descomptar cap despesa)  
 
 Menys de 3000€/mes 
 Entre 3000-6000€/mes 
 Entre 6000-12000€/mes 
 Entre 12000-20000€/mes 
 Entre 20000-30000€/mes 
 Entre 30000-50000€/mes 
 Entre 50000-75000€/mes 
 
 

10. Mercat 
Ciutat Vella   Gràcia 
 Boqueria    Abaceria Central 
 Santa Caterina   Estrella 
 Barceloneta    Lesseps 
Les Corts    Llibertat 
 Les Corts   Horta-Guinardó 
Sants-Montjuïc   Guinardó 
 De la Marina   Carmel 
 Hostalfrancs   Vall d’Hebron 
 Sants    Horta 
Sarrià-Sant Gervaci  Nou Barris 
 Galvany    La Mercè 
 Sant Gervaci   Guinaueta 
 Sarrià    Canyelles 
 Tres Torres    Montserrat 
Eixample    Trinitat 
 Sant Antoni    Ciutat Meridiana 
 Ninot    Núria 
 Concepció   Sant Andreu 
 Sagrada Familia   Felip II 
 Fort Pienc    Sant Andreu 
Sant Martí    Bon Pastor 
 Sant Martí 
 Poblenou 
 Clot 
 Provençals 
 Besòs 
 

11. Tipus de parada/establiment 

 Carnisseria    Pa/Pastes 
 Peixateria    Llegums i cereals 
 Fruita i verdura   Aviram/caça/ous 
 Xarcuteria    Congelats 
 Pesca salada, conserves, olives  Producte cuinat o precuinat 
 Productes ecològics/herbolari   Productes delicatessen 
 Altres 

 
12. Lloc de residència: 

 Ciutat de Barcelona 
 Fora de Barcelona 

 
13. Any de naixement:............. 
 
14. Sexe:   Dona   Home 
 
15. Nacionalitat:......................... 
 
 

 
Observacions: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

De Dilluns a Dijous Divendres Dissabte

Menys de 30 clients

Entre 30 i 50 cli.

Entre 51 i 100 cli.

Més de 100 clients

NS/NC

De Dilluns a Dijous      Divendres Dissabte

Menys de 6€

Entre 6 i 12€

Entre 13 i 20€

Més de 20€

NS/NC
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10.4  Annex IV: Enquesta definitiva: Paradistes  

 

Bon/a dia/tarda, la Universitat Politècnica de Catalunya està 
realitzant un estudi sobre l’hàbit de compra en el mercats 
municipals de Barcelona. La seva opinió i col·laboració em 

serà de gran ajuda per poder elaborar el meu projecte final de 
carrera. Vostè ha sigut escollit totalment a l’atzar, no cal que 
s’identifiqui ni que doni informació que no desitgi. Moltes gràcies 
per la seva col·laboració.  

Data: ___________________Número d’enquesta:________________ 

 
1. Quants establiments té en aquest mercat ?   

 
Nº d’establiments________________  
 

2. Té algun establiment/parada  fora d’aquest mercat o en algun 
altre mercat? 
  Si    No  Quants? ________________ 
 

3. Quina antiguitat té aquest establiment/parada? 
 
________________anys 
 

4. Des de quin any porta treballant aquesta parada? 
 

________________anys 
 
 

5. En els darrers anys ha fet alguna reforma a la 
parada/establiment? 

 
 Si  Any____________   No 

 
 

6. Quina superfície té l’establiment/parada? 
 
____________m

2
 

 
 

7. Quants treballadors té fixes i/o eventuals? 
 
Fixes ________ Eventuals_______ 

 
8. Quin és el dia de la setmana on considera que la parada té un 

màxim nombre de vendes? Ordeni de major a menor 

__ De dilluns a dijous 

__ Divendres 

__ Dissabte 

 

 
9. Quin és el tiquet promig (despesa mitjana) dels clients que 

compren en aquest establiment/parada? 

_______€ 

 
10. Quin tipus de clientela és la més comuna diàriament? 

 Persones major de 60 anys 
 Persones d’entre 40 i 60 anys 
 Persones d’entre 25 i 40 anys 
 Persones menors de 25 anys 
 Indiferent 

 
11. Quin és l’horari de màxima afluència? 

 Mati 
 Migdia 
 Tarda 
 Indiferent 
 

12. En quina època de l’any té un major nombre de vendes? 

Hivern  En ocasions especials(festivitats...) 
Estiu  Indiferent 
Nadal  Altres(especificar) ____________ 
 

13. On compra els productes que ven? 

 Mercabarna 
 Distribuïdors 
 Altres majoristes 
 Compra directe a productor 
 Producció pròpia 

 Llotges i cofraries  
 Altres mercats 
 Cooperatives 
 Cash&Carry 
 NS/NC 

 

14. Quants dies tarda en tornar a fer la següent comanda? 

___________dies 

 

15. Quins atributs considera que valora el client alhora d’escollir el 
producte que ven? Valori amb una escala de 0 (no és 
important) a 10( és molt important 

 

Atributs a considerar  

(1: no important 

9: molt important) 

  

Procedència 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Preu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Qualitat del producte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Color 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

16. En quina mesura creu que el seu negoci pot tenir risc de 
tancament en el proper any per motius econòmics? 

 Mínim  
 Baix 
 Mig 
 Alt 
 Molt Alt 

 
17. En quin regim realitza la gestió del local? 

 
 Sóc el titular de l’establiment/parada 
 Sóc un familiar assalariat del titular 
 Sóc una persona assalariada 
 Altres orígens 
 
 

 
18. Quins aspectes considera que limiten l’evolució del seu 

negoci? 
 
- Ubicació de la parada al recinte 
- Espai de venda de la parada 
- Competència directe per altres parades del mercat 
- Altres________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 

19. De cara al futur, quins aspectes considera que haurien de 
millorar en la gestió dels mercats municipals? 

Atributs a considerar  

(1: no important 

9: molt important) 

  

Remodelació del recinte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Donar a conèixer més la 

cuina de mercat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Millorar l’accessibilitat  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fomentar al joves la 

compra al mercat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Servei de compra per 

internet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Servei a domicili  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Amplitud de l’horari 

comercial  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
- Altres________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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20. Creu en els darrers anys les autoritats públiques han fomentat 
i donat a conèixer els mercats municipals lo suficient? 

 

(1- Totalment en desacord; 7- Totalment d’acord;  

4- Ni d’acord ni en desacord) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

21. Considera que en els darrers anys els mercats municipals han 
millorat el seu servei? 
 

(1- Totalment en desacord; 7- Totalment d’acord;  

4- Ni d’acord ni en desacord) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

22. Creu que en el futur la tendència serà anar cada vegada més 
als mercats? 
 

(1- Totalment en desacord; 7- Totalment d’acord;  

4- Ni d’acord ni en desacord) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

23. Quina puntuació li donaria del 0 al 10 a la gestió d’aquest 
mercat municipal? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

24. Mercat 
Ciutat Vella   Gràcia 
 Boqueria    Abaceria Central 
 Santa Caterina   Estrella 
 Barceloneta    Lesseps 
Les Corts    Llibertat 
 Les Corts   Horta-Guinardó 
Sants-Montjuïc   Guinardó 
 De la Marina   Carmel 
 Hostalfrancs   Vall d’Hebron 
 Sants    Horta 
Sarrià-Sant Gervaci  Nou Barris 
 Galvany    La Mercè 
 Sant Gervaci   Guinaueta 
 Sarrià    Canyelles 
 Tres Torres    Montserrat 
Eixample    Trinitat 
 Sant Antoni    Ciutat Meridiana 
 Ninot    Núria 
 Concepció   Sant Andreu 
 Sagrada Familia   Felip II 
 Fort Pienc    Sant Andreu 
Sant Martí    Bon Pastor 
 Sant Martí 
 Poblenou 
 Clot 
 Provençals 
 Besòs 
 

25. Tipus de parada/establiment 

 Carnisseria    Pa/Pastes 
 Peixateria    Llegums i cereals 
 Fruita i verdura   Aviram/caça/ous 
 Xarcuteria    Congelats 
 Pesca salada, conserves, olives  Producte cuinat o precuinat 
 Productes ecològics/herbolari   Productes delicatessen 
 Altres 

 
 
26. Localització de l’establiment/parada dins del recinte del 

mercat ________________ 
 
 
 

27. Lloc de residència: 
 Ciutat de Barcelona 
 Fora de Barcelona 

 
 
 
28. Any de naixement: ____________ 
 
29. Sexe:   Dona   Home 
 
30. Nacionalitat: ____________ 
 
 
 

 
Observacions: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


