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RESUM 
Els mercats municipals alimentaris han estat històricament l’eix vertebrador del comerç urbà 
de proximitat a la ciutat de Barcelona. No obstant, en l’actualitat,  han  d’afrontar  diversos 
factors econòmics i socials que els dificulten la supervivència i obliguen a aquests centres a 
modernitzar-se per poder continuar essent  una  opció  d’aprovisionament  alimentari 
considerable a la vida de la ciutat. Doncs, és necessària la remodelació dels mercats 
municipals per a que puguin fer front als nous formats comercials, als nous hàbits de 
compra, consum i alimentació que adopta la societat i a  la recessió econòmica que s’està 
sofrint actualment. 

En la present memòria es pretén trobar noves propostes que permetin al mercat analitzat, el 
mercat de Galvany, afrontar, amb garanties d’èxit, el repte que, actualment, es planteja als 
mercats de Barcelona.  

En primer lloc, per conèixer la situació general del sector, es realitza un breu repàs de 
l’evolució històrica dels mercats  al  llarg  dels  anys,  seguit  d’un estudi de  l’entorn  general, 
l’entorn específic i els punts forts i febles d’aquests.  

Un vegada plasmada la visió general, es procedeix a estudiar en concret el mercat de 
Galvany. Es repassa l’estat actual de les instal·lacions, l’estructura i els serveis per saber si 
es  troben  en  bon  estat.  Seguidament,  s’analitza l’àrea  d’influència,  l’oferta  comercial, la 
competència i la demanda dels establiments que formen el mercat, per poder esbrinar els 
problemes més rellevants i posteriorment trobar-ne una solució.  

Una vegada es té tota la informació necessària analitzada, es conclou que és necessària la 
reforma del mercat i es proposen solucions comercials i estructurals per als problemes 
trobats. Per acabar, s’estima el pressupost de remodelar el mercat  i s’analitza si és viable 
per als comerciants la inversió. Es conclou que els establiments sortiran beneficiats de la 
remodelació dels mercats tot i la inversió que han de proporcionar per a que es dugui a 
terme.  

 

 

 

 

 



Pàg. 4    Memòria 

 

 



Mercat de Galvany, estudi de la viabilitat econòmica i social d’un mercat de Barcelona  Pàg. 5 

 

SUMARI 
RESUM ______________________________________________________ 1 

SUMARI _____________________________________________________ 5 

1.  GLOSSARI ________________ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

2.  PREFACI _________________________________________________ 8 
2.1.  Origen del projecte ................................................................................................... 8 
2.2.  Motivació .................................................................................................................. 8 

3.  INTRODUCCIÓ ____________________________________________ 9 
3.1.  Objectius del projecte ............................................................................................... 9 
3.2.  Abast del projecte .................................................................................................... 9 

4.  EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS MERCATS _____________________ 10 

5.  MERCATS MUNICIPALS ALIMENTARIS DE BARCELONA _______ 12 
5.1.  Presentació i classificació ...................................................................................... 12 
5.2.  Anàlisi de l’entorn general. PEST. .......................................................................... 13 

5.2.1.  Factors Polítics i Legals .................................................................................. 14 
5.2.2.  Factors Econòmics ......................................................................................... 15 
5.2.3.  Factors Socials ............................................................................................... 18 
5.2.4.  Factors Tecnològics ........................................................................................ 20 

5.3.  Anàlisi de l’entorn específic. Les cinc forces de Porter. .......................................... 21 
5.3.1.  Amenaça de nous competidors entrants ......................................................... 21 
5.3.2.  Poder de negociació dels clients o compradors .............................................. 22 
5.3.3.  Poder de negociació dels proveïdors .............................................................. 22 
5.3.4.  Amenaça de productes substituts ................................................................... 22 
5.3.5.  Rivalitat competitiva ........................................................................................ 22 

5.4.  Anàlisi estratègic. DAFO. ....................................................................................... 23 
5.4.1.  Debilitats ......................................................................................................... 23 
5.4.2.  Amenaces ....................................................................................................... 24 
5.4.3.  Fortaleses ....................................................................................................... 25 
5.4.4.  Oportunitats .................................................................................................... 26 

6.  ESTUDI DEL MERCAT DE GALVANY ________________________ 27 
6.1.  Presentació i història del mercat ............................................................................ 27 
6.2.  Anàlisi de l’estructura, instal·lacions i serveis ......................................................... 28 
6.3.  Situació socioeconòmica del mercat de Galvany ................................................... 29 

6.3.1.  Àrea d’influència del mercat ............................................................................ 29 



Pàg. 6    Memòria 

 

6.3.2.  L’oferta comercial del mercat ........................................................................... 31 
6.3.3.  Competència .................................................................................................... 37 
6.3.4.  Estudi de la demanda ...................................................................................... 39 

7.  REMODELACIÓ DEL MERCAT DE GALVANY _________________ 44 
7.1.  REFORMA COMERCIAL ....................................................................................... 44 

7.1.1.  Redefinició del mix comercial i optimització del circuit comercial ..................... 45 
7.1.2.  Nova oferta orientada a la salut i a l’ecologia ................................................... 45 
7.1.3.  Propostes de compromís social i ambiental ..................................................... 46 
7.1.4.  Introducció de la degustació als establiments .................................................. 47 
7.1.5.  Introducció d’un autoservei .............................................................................. 47 
7.1.6.  Introducció de nous serveis alimentaris conjunts ............................................. 48 
7.1.7.  Altres propostes per a la millora del mercat ..................................................... 49 

7.2.  REFORMA ESTRUCTURAL .................................................................................. 49 
7.3.  IMPACTE AMBIENTAL DEL MERCAT REMODELAT ........................................... 51 
7.4.  PRESSUPOST DE LES REFORMES .................................................................... 52 

8.  VIABILITAT ECONÒMICA DE LA REMODELACIÓ DEL MERCAT DE 
GALVANY _______________________________________________ 53 

8.1.  Anàlisi de la viabilitat econòmica d’un establiment de carn ..................................... 54 
8.1.1.  Ingressos i despeses abans de la remodelació ............................................... 54 
8.1.2.  Ingressos i despeses després de la remodelació ............................................. 56 
8.1.3.  Paràmetres de rendibilitat ................................................................................ 57 

8.2.  Anàlisi de la viabilitat econòmica d’un establiment de peix i marisc ........................ 59 
8.2.1.  Ingressos i despeses abans de la remodelació ............................................... 60 
8.2.2.  Ingressos i despeses després de la remodelació ............................................. 61 
8.2.3.  Paràmetres de rendibilitat ................................................................................ 62 

8.3.  Anàlisi de la viabilitat econòmica d’un establiment de fruita i verdura ..................... 63 
8.3.1.  Ingressos i despeses abans de la remodelació ............................................... 63 
8.3.2.  Ingressos i despeses després de la remodelació ............................................. 64 
8.3.3.  Paràmetres de rendibilitat ................................................................................ 65 

9.  PRESSUPOST DE LA MEMÒRIA ____________________________ 67 

CONCLUSIONS ______________________________________________ 69 

AGRAÏMENTS _______________________________________________ 70 

BIBLIOGRAFIA_______________________________________________ 71 
9.1.  Referències bibliogràfiques ..................................................................................... 71 
9.2.  Bibliografia complementària .................................................................................... 73 



Mercat de Galvany, estudi de la viabilitat econòmica i social d’un mercat de Barcelona  Pàg. 7 

 

1. GLOSSARI 
Aliment perible: aliment que requereix fred per la seva conservació. És susceptible de 
malmetre’s en un breu període de temps. En són exemples la llet, els ous, el peix, la carn, 
etc. 

CCPAE: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Organisme de control i 
certificació dels productes agraris i alimentaris ecològics. 

Establiment: Lloc on es realitza l’activitat comercial i es ven directament al consumidor. Pot 
estar composat d’una o més parades.  

IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya.  

IMMB. Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Organisme autònom per a la gestió 
directa i l'administració dels mercats municipals. L'IMMB està sota la tutela de l'Ajuntament 
de Barcelona pel que fa a l’aprovació de les ordenances, nomenament de càrrecs, creació i 
supressió de mercats i aprovació de les grans obres. 

Mercabarna: Mercats  d’Aprovisionament  de Barcelona SA. És la societat gestora de la 
Unitat Alimentària que concentra els Mercats Majoristes de la ciutat de Barcelona, així com 
nombroses  firmes  d’elaboració,  comerç,  distribució,  importació  i  exportació  de  productes 
frescos i congelats. 

Mercat: Conjunt d’activitats de compra i venda de mercaderies dutes a terme pels oferents i 
els demandants. 

Mercat municipal: Centre  d’abastament  establert  per  l’Ajuntament  en  els  locals  o  llocs 
públics adequats, sobre la base de la concurrència i la multiplicitat dels llocs de venda per 
cobrir necessitats de la població.  

Parada: Unitat comercial més petita del mercat. 
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2. PREFACI 

2.1. Origen del projecte 

La  temàtica  d’aquest projecte  neix  de  la  inquietud  de  l’autora  sobre el  futur  dels mercats 
municipals. Es tracta d’un tema actual doncs, l’Ajuntament s’hi està involucrant i recentment 
ha iniciat un nou pla de renovació dels mercats de Barcelona (2015 – 2025). L’interès per 
investigar sobre aquest assumpte va incrementar després de veure recents documentals 
informant sobre la necessària remodelació dels mercats per tal de sobreviure i llegir notícies 
que afirmen la reactivació del comerç de les zones on s’han remodelat mercats municipals, o 
on es planteja si és rentable la remodelació d’aquests.   

2.2. Motivació 

La nova realitat socioeconòmica està tenint un impacte important en els mercats municipals, 
tots els agents que intervenen en el comerç alimentari es troben en una continua 
transformació. Així doncs, si tot canvia, els mercats no es poden quedar immòbils en el 
passat.  

És  per  aquest  motiu,  que  l’autora  del  projecte,  familiaritzada  amb  el  sector i el mercat 
escollit, té interès en investigar sobre aquesta temàtica per identificar les mancances 
d’aquests  centres a  fi  de poder dissenyar  respostes que permetin  impactar en  la situació 
actual. Així mateix, és engrescador, poder reflexionar i indagar sobre una problemàtica real, 
utilitzant les aptituds adquirides durant la carrera. 
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectius del projecte 

La transformació econòmica i social que actualment viu la societat afecta negativament als 
mercats i els obliga a modernitzar-se per poder ser competents en el sector comercial. 
Doncs, és necessària la remodelació dels mercats municipals per evitar el seu declivi. Des 
de començaments de la dècada de 1990, l'Ajuntament ha impulsat una política de renovació 
dels mercats  realitzant  millores  en  les  instal·lacions  i  en  l’àmbit  comercial. El mercat de 
Galvany, no ha estat remodelat ni es té previst remodelar-lo,  doncs  l’Institut  de Mercats 
Municipals considera que no està suficientment deteriorat ni obsolet i no hi ha prou 
establiments  buits.  No  obstant,  l’autora  del  projecte  considera  que  s’ha  de  reactivar  els 
mercats lo abans possible i no cal esperar a que aquests estiguin en declivi total per 
intervenir, doncs potser aleshores ja és massa tard.    

L’objectiu  d’aquesta  memòria  és  plantejar  i  estudiar  la  viabilitat  de  noves  solucions que 
permetin al mercat municipal de Galvany afrontar els reptes i dificultats que es plantegen 
actualment als mercats de Barcelona. Aquesta proposta de mesures per a la millor gestió 
comercial del mercat i dels seus establiments es  realitzarà a partir de  l’anàlisi econòmic  i 
social dels mercats municipals de la ciutat i, en contret, del mercat de Galvany.  

3.2. Abast del projecte 

Amb la finalitat de poder satisfer els objectius presentats en el punt anterior cal, en primer 
lloc, analitzar l’entorn que afecta als mercats municipals de la ciutat per poder determinar les 
avantatges  i  els  inconvenients  d’aquests.  En  segon  lloc,  s’examinarà  la  situació  actual 
estructural i socioeconòmica del mercat de Galvany, per a la posterior proposta de solucions 
aplicables en una reforma estructural i comercial.  No  entra  a  l’abast  d’aquest  projecte  el 
desenvolupament de les propostes a nivell estructural  i  d’instal·lacions.  Una  vegada 
proposada la remodelació, es pretén determinar si és viable econòmicament remodelar el 
mercat, però es tindrà únicament en compte la part de la inversió que han de fer els titulars 
dels establiments del mercat, per tant no entra a l’abast d’aquest projecte determinar si és 
viable per  l’Ajuntament o altres entitats que participin en la inversió de la remodelació del 
mercat de Galvany.  



Pàg. 10    Memòria 

 

4. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS MERCATS 
La paraula mercat prové del llatí “mercatus” i es refereix al conjunt d’activitats de compra i 
venda de mercaderies dutes a terme per oferents i demandants.  

No hi ha una data consensuada per a  l’aparició dels mercats. Algunes fonts,  remunten el 
seu  origen  a  l’edat  mitjana,  a  Egipte  o  Índia,  on  la  gent  es  congregava  en  centres 
d’intercanvi  comercial  que  s’ubicaven  en  punts  estratègics com ara zones portuàries o 
encreuaments de camins. A la Mediterrània, durant molts segles, han existit mercats 
ambulants a  l’aire  lliure,  no  obstant,  les queixes del barris per les olors, les deixalles i el 
soroll van fer que els mercats s’acabessin cobrint i s’instal·lessin a llocs més estratègics.   

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 4.1. Mercat del ninot a l’aire lliure. Any 1910. FONT: Ruta dels mercats de Barcelona. Història, art 
i alimentació.(Ajuntament de Barcelona) 

Els mercats es converteixen en alguna cosa més que centres d’aprovisionament. Abans dels 
diaris, les ràdios i la televisió, els mercats eren el lloc adequat per informar-se sobre el que 
estigués passant a la ciutat. Han estat institucions properes a la ciutadania, que promovien 
les relacions socials, un espai adequat per la transmissió i l’intercanvi d’informació, un punt 
de trobada on es forjaven relacions de confiança entre clients i entre clients i comerciants.  

Des  de  l’època  romana,  l’activitat  comercial  a  Barcelona  ha  jugat  un  paper  destacat, no 
obstant, els primers escrits relatius a l’existència de mercats alimentaris a la ciutat daten de 
finals del segle X.  

La voluntat de l’Ajuntament de garantir les condicions sanitàries dels aliments que s’oferien 
als  mercats  i  la  decisió  de  controlar  l’accés  de  les mercaderies  a  al  ciutat amb el fi de 
recaptar impostos sobre el consum, van configurar a Barcelona els mercats municipals. 
S’entén per mercat municipal un centre d’abastament establert per l’Ajuntament en un local 
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o lloc públic adequat, sobre la base de la concurrència i la multiplicitat dels llocs de venda 
per cobrir necessitats de la població. 

Els mercats barcelonins, com ha passat a la majoria de ciutats, han reflectit el canvis i les 
transformacions que ha viscut la ciutat, així, han estat protagonistes destacats de la 
introducció de l’arquitectura del ferro i de l’estil modernista.   

Els mercats han contribuït a articular territoris; el seu desenvolupament generava creixement 
econòmic,  permetent  l’aparició de nous serveis  i  la  concentració de  la població a  l’entorn 
d’aquests. En algunes ocasions, un mercat ha donat lloc a la constitució d’un nou barri. En 
d’altres  casos,  la  concentració  urbana  ha  exigit  la  ubicació  d’un  mercat  com  a  servei 
d’aprovisionament fonamental per a una població que no es dedicava a la producció 
d’aliments. 

El segle XIX és definit com el període referent en la formació del sistema modern de mercats 
de Barcelona (1874 – 1921), quan s’inicia la configuració del model actual de mercats a la 
ciutat. En aquest període històric, en que es van desenvolupar la majoria de mercats que 
actualment  encara  són  referència,  va  associat  a  un  pla  general  d’ordenació  urbana  que, 
estarà posteriorment representat per la figura de l’urbanista Ildefons Cerdà. Així doncs, des 
de finals del segle XIX, a Barcelona es va imposar la noció dels mercats del municipi com a 
entitats fonamentals en  la constitució de  l’espai urbà  i com a elements centrals de  la vida 
dels barris.  

L’Ajuntament de la ciutat ha estat l’encarregat de que els mercats municipals facin controls 
sanitaris dels aliments, de promoure campanyes de caire informatiu sobre el valor nutritiu i 
les maneres de consum i d’assegurar un nivell de preu competitiu i avantatjós dels productes 
alimentaris. 

Davant dels nous  reptes del segle XXI,  l’Ajuntament de Barcelona aposta per generar un 
nou impuls que permeti que els mercats continuïn sent eixos de centralitat social i cultural de 
la ciutat. L’any que es van celebrar els jocs Olímpics a la ciutat, el 1992, s’inicia una política 
de modernització comercial dels mercats municipals per tal d’adaptar-los als nous reptes de 
futur. Des d’aleshores es van realitzar intervencions en la majoria de mercats de la ciutat i 
alguns van viure un procés de renovació integral com és el cas, per exemple, dels mercats 
de Santa Caterina, El Clot o La Concepció. Aquest procés va consistir en reestructuracions 
que  pretenien  mantenir  l’equilibri  entre  les  necessitats  dels  ciutadans  i  la  viabilitat  dels 
negocis dels comerciants, afectant a diversos àmbits dels centres: la modernització de les 
estructures,  l’adaptació  de  l’oferta  comercial,  la  incorporació  de  nous  serveis  i  la 
reinterpretació de la funció social i del compromís mediambiental. 
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5. MERCATS MUNICIPALS ALIMENTARIS DE 
BARCELONA 

5.1. Presentació i classificació 

La ciutat de Barcelona està distribuïda territorialment en 10 districtes, entre els quals es 
reparteixen 40 mercats municipals alimentaris i 6 de no alimentaris, que formen una xarxa 
de distribució destacable. 

 
Fig. 5.1. Mercats municipals de Barcelona. Plànol per districtes. FONT: Ruta dels mercats de 
Barcelona. Història, art i alimentació.(Ajuntament de Barcelona) 

Mercats  de Barcelona  es  configura  com  un  organisme  autònom  local  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona, amb personalitat jurídica pròpia i adscrit a la Gerència Municipal. 

La xarxa de mercats de Barcelona és un model gestionat  i administrat per  l’Ajuntament a 
través de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), que s’encarrega d’adaptar els 
mercats al seu entorn, millorant les infraestructures i serveis, actualitzant l’oferta comercial i 
incorporant polítiques de promoció comercial. Aquest model incorpora elements significatius 
de cogestió pública i privada, evidenciant-se el pes rellevant que tenen els comerciants en 
les decisions estratègiques o el model de finançament mixt de remodelacions.  
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Els mercats de Barcelona són considerats internacionalment com un referent de bones 
pràctiques en la seva gestió i manteniment. En diverses ocasions, els serveis tècnics de 
l’IMMB  són  requerits  en  diversos  territoris,  com  a  experts  externs,  per a la planificació 
estratègica, el disseny i seguiment de remodelacions i la negociació amb col·lectius. Alguns 
dels exemples internacionals són Medellín, Piacenza, Gaza, Moçambic, Melbourne o 
Colòmbia.  

Actualment, la remodelació dels mercats és una de les  tasques  principals  de  l’IMMB  i 
suposa una de les partides d’inversió més significativa de l’Ajuntament de Barcelona. Des de 
la creació de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, al 1991, s’ha remodelat o iniciat la 
remodelació de vint mercats. Els més recents són: Guineueta (2013), Provençals (2013), 
Encants Barcelona (2013) i Sants (2014). En aquest moment, les remodelacions en marxa 
són: Boqueria, Sant Martí, Guinardó, Ninot i Sant Antoni. 

El model de finançament de les remodelacions dels mercats és mixt públic - privat, doncs 
una part de la inversió és feta per l’administració, una altra pels operadors i la tercera ve de 
la licitació de les llicències dels autoserveis que han  d’incorporar tots els mercats 
remodelats. 

Segons  l’últim  estudi  sobre  l’impacte  dels mercats municipals  de  Barcelona,  realitzat  per 
l’IMMB al 2011[1]: 

 Els mercats municipals reben al voltant de 60 milions de visites l’any.  
 El nombre de persones ocupades de forma directa pels mercats és de 6.739 

persones. 
 L’impacte  econòmic  total  conjunt de tots els mercats de la ciutat suma uns 990 

milions d’euros anuals. 

El mateix estudi, compara aquestes dades amb les del 2009, dos anys abans i, esmenta 
que, la xifra de facturació anual ha disminuït més d’un 10%, el que denota l’actual davallada 
dels mercats.   

5.2. Anàlisi de l’entorn general. PEST. 

Els mercats es troben en un entorn en constant evolució. La recessió econòmica soferta els 
darrers anys ha modificat els hàbits de compra dels ciutadans i les estratègies de la 
competència. Aquest problema sumat a molts altres factors afecten  a  l’evolució i el 
desenvolupament dels mercats. L’anàlisi dels  factors externs que afecten a  l’evolució dels 
mercats de Barcelona es farà a continuació seguint la metodologia PEST, estudi dels factors 
polítics, econòmics, socials i tecnològics. 



Pàg. 14    Memòria 

 

5.2.1. Factors Polítics i Legals 

Recolzament del Govern 

L’Ajuntament  és  el  propietari  dels mercats municipals  i  fa  concessions a particulars, així 
doncs, és qui marca les directrius i les seves decisions són determinants. El recolzament de 
l’administració és fonamental per als mercats municipals, doncs l’Ajuntament té la potestat 
de decidir sobre el seu futur. El suport als mercats es pot traduir en inversions estructurals, 
ajudes, campanyes publicitàries, etc. La falta de suport polític podria suposar el declivi dels 
mercats. De moment, els governs a Barcelona incorporen al seu programa la importància 
del comerç de proximitat, habitualment els líders polítics de la ciutat apareixen públicament 
als mercats municipals recolzant el sector.  

Ordenança municipal de mercats 

L’IMMB  és  un  organisme  autònom  sota  la  tutela  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Aquesta 
autonomia s’exerceix en l’àmbit administratiu i de gestió pressupostaria pròpia, dins del marc 
de les ordenances fiscals generals aprovades per l’Ajuntament. En l’àmbit de la regulació, l’1 
de gener de 2009 va entrar en vigor la nova Ordenança municipal de mercats[2], que va 
actualitzar  la  redactada  l’any  1968.  La  nova  Ordenança  es  va  aprovar  amb  l’objectiu 
d’adequar el text de l’anterior, renovant la normativa conforme a la realitat actual.  

Mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat  

Una de les modificacions rellevants per al comerç alimentari aprovada pel govern espanyol 
el juliol del 2012[3], introdueix una major  liberalització dels horaris  i  l’obertura comercial els 
diumenges i festius. D’altra  banda,  es modifica la normativa relativa a les promocions 
(rebaixes, saldos, liquidacions...), donant la possibilitat de realitzar a un mateix temps i en un 
mateix establiment comercial, qualsevol tipus d’activitat de promoció de vendes, deixant que 
cada comerciant n’estableixi el període d’aplicació lliurement.  

El 67,4%[4] dels comerciants a Barcelona s’oposa a aquests canvis argumentant un augment 
de costos laborals i dubtes sobre el benefici en vendes que podria suposar.  

Decret d’acreditació de venda de proximitat 

Aquest  nou  decret  aprovat  el  gener  del  2013  pel  Departament  d’Agricultura  Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural[5], introdueix el concepte de venda de proximitat, que 
defineix la relació existent entre el productor i el consumidor. Pot ser de dos tipus: venda 
directa, realitzada pels productors en favor del consumidor final sense la intervenció 
d’intermediaris; venda en circuit curt, realitzada pels productors en favor del consumidor final 
amb  la  intervenció  d’una  única  persona  intermediària.  L’adhesió  a  aquest  concepte és 
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voluntària, però permet augmentar la renda al productor i contribueix a disminuir els efectes 
del transport i la distribució sobre el medi ambient. La identificació dels productes com a 
procedents de venda de proximitat pot suposar un incentiu per als compradors donat a la 
major conscienciació pel consum responsable i  la  preocupació  en  relació  a  l’origen  dels 
productes i als processos que segueixen els aliments fins arribar a la taula del consumidor.  

Actualment, només el 9,3%[1] de les parades dels mercats de Barcelona compren 
directament al productor o tenen producció pròpia dels seus productes.   

5.2.2. Factors Econòmics 

Impacte econòmic del comerç 

Els mercats municipals juguen un paper molt important en el sector del comerç, i, el comerç 
és un dels principals motors econòmics a Barcelona. A la taula següent es resumeixen les 
dades més recents, que es consideren rellevants del comerç de la ciutat i els mercats.  

  
Comerç alimentari a 

Barcelona 
Mercats municipals 

alimentaris 
Percentatge 

(mercats/comerç) 

Llicències 10.675 [6] 1.815 [6] 17,0% 

Treballadors 71.651 [7] 6.739 [1] 9,4% 

Facturació 9.750.000.000 € [8] 990.347.000 € [1] 10,2% 
Superfície 
comercial 3.833.529 m2 [8] 115.770 m2 [6] 3,0% 

Taula. 5.1. Dades rellevants del comerç alimentari a Barcelona i dels mercats municipals. FONT: 
Elaboració pròpia. 

Com es pot apreciar, el pes dels mercats del Barcelona consta d’un percentatge important 
en el comerç de la ciutat, així doncs, tota decisió sobre l’evolució del comerç de Barcelona té 
un impacte directe en els mercats. 

Impacte de la recessió econòmica 

La recessió econòmica soferta als darrers anys ha suposat una disminució en el consum. El 
sector del comerç alimentari ha estat dels menys afectats donat a la seva importància vital, 
tot i així, a la següent gràfica, es pot apreciar el davallament de la despesa a la llar en 
aliments i begudes no alcohòliques a Barcelona. 
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Fig. 5.2. Despesa mitjana anual d’aliments  i  begudes no alcohòliques per llar a Barcelona (2007 – 
2012). FONT: Elaboració pròpia. Dades dels anuaris estadístics de la ciutat de Barcelona. Renda 
consum i preu.[9] 

Així doncs, la caiguda des de l’any 2008 fins  l’any 2012 ha estat d’un 13,7%. És obvi que 
aquesta dada s’ha de veure reflectida en la facturació dels mercats municipals. 

No obstant, l’any  2012,  el  13,75%[9] de la despesa mitjana anual per llar és destinada a 
alimentació i begudes no alcohòliques. Aquest percentatge s’ha mantingut gairebé constant 
al llarg dels anys. És  a  dir,  l’alimentació  continua  tenint  la  mateixa  importància  per  la 
població, que hi dedica la mateixa porció de diners que anys enrere, però, ara la quantitat 
invertida és menor, donat que els ingressos són menors.  

Impacte dels diversos models de distribució 

Dins del sector alimentari han aparegut diferents models de distribució que anteriorment 
tenien menys pes o no existien: botigues especialitzades agrupades en eixos comercials, 
cadenes de supermercats, hipermercats, compra per Internet, etc. Conseqüentment, la 
demanda d’alimentació queda repartida entre  tots aquests  formats, disminuint, per  tant,  la 
demanda  d’alimentació fresca en els mercats municipals, que anys enrere gairebé 
monopolitzaven el sector. En el gràfic següent es pot observar com mentre els mercats 
municipals perden gairebé el 25% de compra en els últims vint anys, els supermercats n’han 
guanyat un 30%.  
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Fig. 5.3. Evolució de les quotes de mercat pels diferents formats de distribució alimentària. FONT: 
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població.[10] 

Com  s’ha  vist a la figura anterior, en analitzar  l’evolució  de  les  quotes  de  mercat  dels 
diferents formats, els supermercats de proximitat han incrementat la seva quota amb força. 
Tot i així, els mercats municipals conserven el sector de la quota de mercat de la carn i el 
peix. Per contra, la quota de mercat de les parades dels mercats és molt petita en tot allò 
que no és producte fresc. L’aparició de botigues especialitzades en fruita  i verdura fa que 
aquest sector hagi recuperat part de la quota de mercat.  

Mercabarna 

L’existència  del  mercat  majorista  de  Mercabarna és un dels elements clau per la 
competitivitat dels mercats municipals de Barcelona.  
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Fig. 5.4. Percentatge mig de proveïment dels mercats municipals de Barcelona al 2011. FONT: 
Impacte econòmic directe de la xarxa de mercats municipals de Barcelona.[1] 

Al gràfic anterior es mostra el repartiment del proveïment dels mercats de Barcelona al 2011. 
Es pot observar que Mercabarna és el proveïdor de més del 40 per cent dels productes que 
venen els establiments dels mercats municipals. Així doncs, qualsevol canvi o modificació 
que faci el proveïdor afectarà de manera rellevant en els mercats municipals. 

5.2.3. Factors Socials 

Hàbits de compra 

La decisió sobre  l’establiment on anar a comprar, és una determinació que el consumidor 
pren en base a la importància que li dóna a diverses motivacions. La proximitat, la qualitat 
dels productes i el preu són els tres principals factors de decisió de l’establiment de compra. 
D’altra  banda,  el  concepte  d’experiència  de  compra,  que  inclou  l’afinitat  personal, 
l’accessibilitat  o  facilitat  d’aparcament  i  la  prestació  de serveis, cada vegada és més 
rellevant. El consumidor està disposat a fer més esforç per una experiència de compra 
millor,  això  fa que  la  decisió  d’on anar a comprar no sigui només triar el tipus de botiga 
(mercat, supermercat...), sinó també el lloc (barris, centre comercial, hipermercat...). Si es fa 
una valoració dels punts forts de cada tipus d’establiment, els resultats són[11]: 

o Per a la botiga especialitzada o de barri, la proximitat i l’afinitat personal. 
o Per als grans establiments especialitzats, l’oferta i el nivell de preus. 
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o Per als mercats municipals, l’oferta i l’afinitat personal. 
o Per als supermercats, la proximitat i l’oferta. 
o Per als hipermercats, l’oferta i els preus. 
o Per als grans magatzems i els centres comercials, l’oferta i els serveis. 

En  l’actualitat, és habitual la falta de temps entre setmana, l’horari  de  compra dels 
consumidors es concentra sobre tot en divendres tarda i dissabte, coincidint amb el moment 
de consum de lleure i oci de les famílies. Això afecta  als mercats municipals  a  l’hora  de 
modificar el seu horari i adaptar-se a les necessitats dels clients. 

Els  hàbits  de  compra  del  consumidor  són  freqüentment  condicionats per  l’edat. Els  joves 
prefereixen comprar en grans establiments  i centres comercials; es desplacen, inclús fora 
de Barcelona, per trobar millors ofertes i solen comprar en horari de cap de setmana i 
majoritàriament a les tardes. Les famílies d’edat intermèdia tendeixen a comprar en botigues 
especialitzades i busquen els millors preus que puguin trobar en supermercats i 
hipermercats, solen comprar els dissabtes i majoritàriament a les tardes. Les persones grans 
compren en els formats més tradicionals, mercats municipals i botigues de barri; es 
desplacen poc per comprar fora dels seus barris de residència, són compradors de matins i 
indiferents en quin dia de la setmana realitzen les compres. 

Turisme 

Barcelona és un dels principals destins  turístics mundials. L’any 2013 va  rebre 7.571.766 
visitants, la meitat com a destí de vacances[12]. En relació a les compres, Barcelona és una 
de les millors valorades en el rànquing de ciutats europees preferides per anar a comprar[13]. 
Els mercats són un espai de reclam turístic molt significatiu. 

Mercats enfocats a la consumició 

Alguns  mercats  a  Europa  s’han  enfocat  en  la  consumició,  és  una  tendència  que  es 
concentra en la presència de bars i restaurants als propis mercats. Un clar exemple 
d’aquesta  tendència  és el mercat de San Miguel de Madrid, que conté 33 parades 
enfocades no tant a la venda de productes alimentaris, sinó a la gastronomia i al consum. 
S’ha consolidat com un destí d’oci i destí turístic de referència de la ciutat. Un altre exemple 
n’és el mercat de Torvehallerne a Copenhagen. 
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5.2.4. Factors Tecnològics 

El comerç electrònic 

El comerç electrònic a Espanya i a Catalunya ha presentat  una tendència constant a la alça. 
La possibilitat de comparació de preus, la comoditat en el servei de lliurament a casa i el 
progressiu augment de confiança envers el sector han fet que el comerç electrònic vagi 
guanyant terreny en el consum de la població. La compra d’alimentació online és d’un 13% a 
Espanya l’any 2012[14].  

L’entorn digital 

L’entorn digital ha obert nous canals de comunicació, promoció  i comercialització entre  les 
empreses i el consumidor. La majoria de cadenes de comerç, els centres comercials i els 
grans distribuïdors ja aprofiten aquesta avantatge. El petit comerç de proximitat, malgrat 
poder actuar de manera conjunta mitjançant gremis i associacions, no té les mateixes eines i 
recursos que la competència. No obstant,  l’entorn  digital  li  ofereix  la  possibilitat  de  fer 
accions amb igualtat amb altres empreses amb més recursos. Progressivament han 
incrementat  les pàgines web d’establiments,  les aplicacions mòbils per clients,  la publicitat 
online, i la presencia de comerços a les xarxes socials. Les noves tecnologies poden resultar 
especialment interessants per millorar les vendes i per millorar l’experiència de compra del 
consumidor. 

Tecnologia aplicada als aliments  

Cada vegada més, s’aposta  pels  productes elaborats com a resposta a la necessitat de 
temps del consumidor. Es destaca  l’ús de  la tecnologia en aquest tipus de productes per 
facilitar la fase final de la cadena del producte fresc millorant-ne l’atractivitat comercial.  

Existeixen diversos centres que promouen i impulsen el desenvolupament en el sector de 
l’alimentació  fresca  en  els  aspectes  d’innovació  tecnològica;  en  la  transformació, 
conservació, envasament, vida comercial i desenvolupament de productes elaborats. El 
CERPTA (Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments), dedicat al 
desenvolupament d’aplicacions  tecnològiques  i  processos  per a  la millora  de  la  seguretat 
alimentària i el valor nutritiu dels aliments; i, l’IRTA (Investigació i tecnologia alimentària), que 
es dedica a impulsar  la  investigació  i  el  desenvolupament  tecnològic  dins  de  l’àmbit 
agroalimentari; són dos dels centres de recerca més rellevants en aquest àmbit. 

És important destacar l’expansió de sistemes d’increment de la vida comercial del producte 
fresc com per exemple els sistemes d’humidificació per polvorització d’aigua, utilitzats en els 
expositors en els punts de venda de productes com el peix, la carn o la fruita. Aquests 
sistemes han col·laborat en el desenvolupament del comerç d’alimentació fresca, afavorint 
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una millor conservació dels aliments i preservant les qualitats alimentaries amb un aspecte 
visual òptim.  

Tecnologia a la cadena de subministrament 

La tecnologia permet  l’existència de varies  iniciatives per reduir  l’impacte de  la cadena de 
subministrament, tant des del punt de vista mediambiental com de mobilitat de costos. Hi ha 
diverses estratègies en marxa per a la millora de la distribució urbana, per exemple, l’ús de 
tecnologies ITS, les aplicacions per la gestió de capacitat i l’anàlisi del rendiment i la mesura 
de dades, o les infraestructures especialitzades com carrils dedicats. També es consideren 
estratègies per a la millora de la sostenibilitat, compartir vehicles per a la distribució de 
mercaderies o per al desplaçament de treballadors, o  l’adopció  del  vehicle  elèctric, per 
exemple Mercabarna promou el vehicle elèctric per a la distribució de mercaderies. 

 

5.3. Anàlisi de l’entorn específic. Les cinc forces de Porter. 

El model de les cinc forces de Porter pretén la reflexió estratègica per determinar la 
rendibilitat d’un sector específic amb el fi d’avaluar la projecció futura d’una unitat de negoci 
que operi en aquest sector.  

En aquest anàlisi es considerarà cada mercat municipal de Barcelona com una unitat de 
negoci, entenent, que la viabilitat  d’una  parada  no  depèn  únicament  d’ella  mateixa  sinó 
també del conjunt del mercat. 

5.3.1. Amenaça de nous competidors entrants 

En un sector, quanta més facilitat hi hagi per entrar, quan les barreres d’entrada són baixes, 
major  és  l’amenaça  de  que  s’incorporin més competidors i baixi la rendibilitat de les 
empreses del sector.  

Al mercat de l’alimentació, qualsevol petit negoci es pot incorporar fàcilment, però és difícil 
que entrin directament a competir amb els punts de venda dels mercats, per les avantatges 
competitives que aquests  establiments  tenen  envers  els  petits  negocis  de  carrer.  D’altra 
banda, existeixen nombroses grans superfícies que tot i tenir barreres d’entrada més altes 
han aconseguit posicionar-se  en  el  sector  de  l’alimentació  fent  ombra  i  traient quota de 
mercat als mercats municipals. 
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5.3.2. Poder de negociació dels clients o compradors 

En el sector de l’alimentació el client té múltiples alternatives de lloc de compra. Canviar de 
centre de compres alimentari no li suposa al comprador cap tipus de penalització, pot anar 
lliurament d’un distribuïdor a  l’altre sense cap tipus de cost afegit. Quan existeixen moltes 
possibilitats de compra i no existeix cap retenidor augmenta la capacitat de negociació dels 
clients, i, per tant la rendibilitat dels sector és baixa. 

5.3.3. Poder de negociació dels proveïdors 

Hi ha un gran nombre de proveïdors que ofereixen productes similars a preus similars en el 
sector  de  l’alimentació. Així doncs, es podria deduir que aquests tenen un poder de 
negociació baix sobre els mercats. No obstant, en els mercats no existeix una unitat de 
compra, cada establiment té els seus propis proveïdors, i el volum de compra és baix, 
d’aquesta manera, la seva capacitat de negociació és baixa.   

Per exemple, Mercadona, una cadena líder en el sector alimentari, compra volums molt 
grans i per tant imposa les condicions als seus proveïdors intentant treure el màxim del que 
aquests li puguin oferir.   

5.3.4. Amenaça de productes substituts 

L’alimentació  no  es  pot  substituir  per  cap  altre  producte  o  cosa. No  obstant  l’alimentació 
avarca  un  ampli  ventall  de  possibilitats.  D’entrada,  els  mercats  solen  centrar-se en 
alimentació fresca i aquesta pot ser substituïda per alimentació envasada, congelats menjar 
preparat, etc. A més els aliments cada vegada es presenten en formats més elaborats i 
diversos.  

5.3.5. Rivalitat competitiva 

Quants menys competidors millor serà la rendibilitat. En l’àmbit de l’alimentació, existeix una 
rivalitat interna molt alta. Aquesta rivalitat depèn del nombre de competidors, que és molt 
abundant, del grau de diferenciació dels productes, que normalment no és destacable, i de 
la demanda que existeixi en el sector, que és molt alta perquè es tracta de productes de 
primera necessitat. Per aconseguir una bona posició s’ha de diferenciar el producte i donar-
se a conèixer. 
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5.4. Anàlisi estratègic. DAFO. 

Per a poder analitzar si els mercats municipals són viables, és important veure quins són els 
seus punts forts i els seus punts febles. A continuació, s’analitza la situació real plantejada 
als mercats municipals de Barcelona i per poder planificar una estratègia de futur.  

5.4.1. Debilitats 

 Al llarg dels anys, els consumidors han modificat les seves necessitats i han canviat 
els  seus  hàbits  de  compra,  però  els  mercats  presenten  lentitud  en  l’adaptació  a 
aquests variacions. Necessiten reaccionar més ràpid i actuar de manera més 
moderna. 
 

 La xarxa municipal de mercats de Barcelona té una capacitat limitada de dur a terme 
accions conjuntes per la reduïda coordinació entre els diferents mercats. Els horaris i 
els serveis són heterogenis, cada mercat obre en  l’horari que  li sembla convenient 
segons el que facin els paradistes i hi ha mercats dotats d’uns serveis que altres no 
tenen.  
 

 Un mercat és un conjunt de parades que exposen  la seva oferta dins d’un mateix 
establiment. No obstant, tot i que a nivell físic tots els establiments formen part d’una 
unitat, a  nivell  estratègic  i  d’objectius,  cada  establiment  mira  pels  seus  propis 
interessos  sense  pensar  en  el  conjunt,  existeix  una  manca  d’uniformitat  com  a 
mercat. Cada establiment té les seves pròpies bosses i rètols diferents. A més a 
més, existeix una manca de programes de fidelització i captació conjunta de clients. 
Manca una estratègia comuna i una unitat d’objectius.  
 

 Sovint algunes normes o lleis imposades sobre el comerç o directament sobre els 
mercats no són complertes per alguns paradistes o per l’organització i, aquests, no 
reben gaire pressió per al compliment de la normativa. Un exemple clar d’aquest fet 
en  són  els  horaris.  Segons  l’ordenança  dels  mercats  els  horaris  d’obertura  dels 
mercats són de 8:30 a 14:00h i de 17:00 a 20:30h de dilluns a divendres i de 8:30 a 
14:00h  els  dissabtes.  L’incompliment  de  l’horari  està  considerat  una  falta  greu 
sancionada amb una multa de 1.500€[2], no obstant aquesta sanció mai s’aplica.  
 

 La  renovació  d’un mercat  suposa  altes  inversions  necessàries  que  es  reparteixen 
entre tres entitats: l’administració, els titulars de les parades del mercat remodelat i 
l’autoservei incorporat en la renovació. En primer lloc, és una despesa important per 
l’Ajuntament, que ha d’estar molt segur de si és rentable aquesta inversió. En segon 
lloc, els paradistes moltes vegades són reticents a fer reformes, donat a la inversió 
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econòmica  suposada,  que  moltes  vegades  no  poden  assolir.  Finalment,  s’ha  de 
trobar una cadena de supermercat disposada a unir-se al mercat per la quantitat 
establerta i per altra banda, ha de ser viable en quant a l’espai, introduir l’autoservei 
al mercat.  
 

 El preu de venda dels productes no es pot associar als mercats com a factor 
competitiu, més aviat tot el contrari. Els mercats tenen fama de vendre a preus molt 
alts comparat amb altres formats com els supermercats.  
 

5.4.2. Amenaces 

 La caiguda del consum en aquesta època de recessió econòmica afecta a la viabilitat 
d’algunes  parades,  i  fins  i  tot  de mercats  sencers.  El  percentatge  de  despesa  en 
alimentació fresca per llar, s’ha mantingut gairebé constant des del 2007, any en que 
es considera que no hi havia crisi econòmica a Barcelona. No obstant, la despesa 
per llar en alimentació ha disminuït en més de 600 € l’any per família, donat que la 
renda ha disminuït (veure figura 5.2.).   
 

 La competència en el sector alimentari ha crescut molt al llarg dels anys, hi ha més 
de 50 cadenes de supermercats i hipermercats establerts a Barcelona. A més, molts 
d’aquests  canals  alternatius  de  venda,  són  propers  al  concepte  del  mercat,  però 
estan aconseguint adaptar-se millor a les recents necessitats del client.   
 

 Els mercats han perdut el protagonisme com a clients dels majoristes de 
Mercabarna, actualment suposen, només, un 15% de la facturació[15], donat que les 
exportacions  i  les  activitats  complementàries  estan  creixent.  D’aquesta  manera, 
tenen menys poder de negociació. 
 

 L’evolució  demogràfica,  és  un  problema  per  els  mercats,  donat  que  els  clients 
actuals estan envellint i la clientela jove és escassa. És necessari trobar el medi per 
arribar un ventall més ampli d’edats.  
 

 La liberalització dels horaris comercials, és una amenaça pels mercats donat que els 
paradistes  s’oposen  a  canviar  els  horaris,  argumentant  un  augment  de  costos 
laborals i dubtes sobre el benefici en vendes que podria suposar. No obstant, altres 
canals alternatius de venda sí que han ampliat els seus horaris, de manera que els 
mercats poden perdre clients.  
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 Actualment el món digital és basic i s’utilitza en gairebé tots els aspectes de la vida. 
Ofereix moltes possibilitats al  comerç, però si els mercats no  l’utilitzen, es queden 
enrere i poden quedar obsolets. 

5.4.3. Fortaleses 

 Els mercats són referents de la identitat de les ciutats, en la majoria dels casos tenen 
un origen històric. Alguns mercats, han donat lloc a edificacions que, a més d’aportar 
un important valor arquitectònic han condicionat i vertebrat l’urbanisme de l’entorn.  
 

 Els mercats tenen un important impacte econòmic i ocupacional en si mateixos i en 
el seu entorn, es consideren locomotores de desenvolupament dels barris. Cada 
mercat aglutina, en el seu radi d’acció, un nombre important de comerços variats que 
dinamitzen la trama urbana en aquest entorn. Per tant, tenen un alt impacte positiu, 
econòmic i de treball al seu entorn. 
 

 Els mercats són espais integradors, doncs actuen com a instruments de socialització 
i esdevenen motors de relacions socials i de dinamisme per al barri en que es troben 
ubicats. Juguen un paper clau com a espais socials en que es potencia el tracte 
entre persones. 
 

 Són referents de  l’alimentació, són considerants els espais on es trobarà un major 
ventall de productes i de més qualitat, especialment d’alimentació fresca.   
 

 Són models de proximitat, tant pel fet de la facilitat d’accés, a peu en la gran majoria 
dels casos. Com pel fet de ser afavoridors de la comercialització de productes locals 
i regionals. Per tant suposen un model de comerç sostenible respecte al 
desplaçament de persones i mercaderies. 
 

 Els mercats  consten  d’un model  de gestió  integrat  en  un  organisme únic,  l’IMMB, 
amb capacitat de coordinar accions i liderar el desenvolupament dels mercats. A 
més consta d’un departament de comunicació corporativa i de suport a la promoció i 
dinamització dels mercats.  
 

 Existeix una relació de proximitat entre els paradistes i els clients. Aquesta relació 
personal, permet conèixer, als comerciants, els gustos i les preferència de cada 
client. 
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 La majoria de comerciants s’han dedicat gran part de la seva vida al mateix negoci i 
a un mateix producte (la carn, el peix, la  fruita...),  d’aquesta manera,  el  grau  de 
coneixement  i  d’especialització  és  superior  al  que  tinguin  els  dependents  d’altres 
centres de distribució.  
 

 Els dependents de la parada, la majoria de vegades, són els mateixos titulars o 
familiars del titular de la parada i per tant pot ser que tinguin una major dedicació i 
més ganes a  l’hora de fer  la seva feina, perquè només depèn d’ells. En els casos 
que hi hagi altres treballadors, moltes vegades treballen amb el seu cap. 

5.4.4. Oportunitats 

 El lideratge del comerç alimentari a Barcelona actualment no està definit, la venda 
d’aliments està força repartida entre diversos tipus de distribució i els mercats poden 
tornar a assumir el control de l’àmbit de l’alimentació fresca.  
 

 Els mercats  tenen  l’oportunitat  d’aprofitar la proximitat i la fidelitat del consumidor, 
donat que moltes vegades l’estil de vida del consumidor s’alinea amb alguns valors 
dels mercats.  
 

 Els canvis en els hàbits de consum de les famílies donen la possibilitat als paradistes 
d’adequar els seus productes i serveis de manera que s’enfoquin a les peticions del 
consumidor i d’aquesta manera guanyin quota de mercat. Una possibilitat és centrar-
se en els productes elaborats, que degut a la falta de temps i a la comoditat dels 
consumidors estan guanyant molt pes a la cistella. 
 

 Els paradistes poden aprofitar la llei de venda de proximitat com a valor afegit dels 
seus productes davant de la clientela, que està més conscienciada pel consum 
responsable.  

 El món digital ofereix, d’una manera accessible, la possibilitat d’obrir nous canals de 
venda i promoció al comerç. Aquesta via, és directa al consumidor i facilita la 
comunicació amb aquest.   
 

 Barcelona és una de les ciutats més turístiques a Europa, i el turisme se sent atret 
pel consum. Els mercats han d’aconseguir atraure el turisme cap a ells.  
 

 Les remodelacions dels mercats, fan que aquests no siguin oblidats i que la gent 
senti la curiositat  d’entrar-hi.  Aquesta  oportunitat  s’ha  d’aprofitar,  aconseguint  que 
aquella vegada que hi entrin trobin alguna cosa que els faci tornar.   
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6. ESTUDI DEL MERCAT DE GALVANY 

6.1. Presentació i història del mercat 

El mercat de Galvany es troba situat a la part alta de la ciutat de Barcelona, en un dels barris 
més tradicionals, Sant Gervasi, entre els carrers Santaló, Calaf, Amigó i Madrazo. La seva 
construcció es va iniciar l’any 1868, però no es va inaugurar definitivament fins el 1927. En 
els terrenys que avui ocupa,  històricament  hi  havia  un mercat  a  l’aire  lliure  de  pagesos  i 
peixaters, posteriorment, el baró Josep Castelló i Galvany va cedir el terreny per construir-hi 
un mercat cobert.   

 

Fig. 6.1. Façana del mercat de Galvany. FONT: Web oficial del mercat de Galvany. 

El  Mercat  de  Galvany  és  dels  pocs  Mercats  d’Europa  que  es  conserva  igual  que  en  el 
moment  de  la  seva  construcció.  Des  de  l’any  1976,  és  patrimoni  arquitectònic  de 
l’Ajuntament de Barcelona, catalogat com a monument artístic per la seva singularitat. La 
nau del mercat està disposada en forma de creu grega amb una cúpula central octogonal. 
Presenta una estructura de ferro, amb finestrals de vidre  i un tancament perimetral d’obra 
vista. A l’interior, vint-i-vuit columnes de ferro ajuden a sostenir la coberta, que consisteix en 
una  estructura metàl·lica  i  una  capa  de  làmines  de  fusta.  Les  quatre  façanes  de  l’edifici 
estan decorades amb nou arcs interiors que presenten vitralls modernistes de colors i amb 
mosaics que formen l’antic escut de la ciutat. 

El mercat té una superfície total de 3.283 m2 des quals 1.253 m2 són de superfície 
comercial. La seva oferta comercial és molt àmplia, fonamentalment aliments tot i que també 
disposa d’una oferta no alimentaria de productes.  
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6.2. Anàlisi de l’estructura, instal·lacions i serveis 

Analitzant les dades de l’Annex  B, l’estat  general  del  mercat,  no  es  pot  considerar 
acceptable per a  la pràctica de  l’activitat  comercial que  li  correspon,  i,  per  tant, necessita 
importants millores per tal de situar-lo com una unitat comercial alimentària pròpia del segle 
XXI.  

El 64% de la superfície total del mercat és destinada a la zona comercial incloent parades 
alimentàries, no alimentàries i passadissos. Es considera que la zona comercial per a les 
parades és suficient i està ben distribuïda. Analitzant la zona de serveis comuns, es pot 
considerar que l’espai per a magatzems no és suficient, donat a la importància en augment 
constant que es dóna al producte elaborat, i la necessitat dels titulars dels establiments 
d’incloure maquinària en els magatzems per treballar els aliments, donat que s’intenta, cada 
vegada més, que les parades siguin únicament aparadors de venda al públic.  

El problema més important en quant a la superfície comercial del mercat de Galvany és la 
distribució. La part de serveis dels paradistes es barreja amb l’espai que ocupa el públic. És 
a dir,  com es  pot  veure als  plànols  de  l’Annex A,  els magatzems  i  l’entrada  a  la  cambra 
frigorífica es troben al pati, concretament a les vores. Així doncs, el personal de les parades, 
ha de travessar l’aparcament i part del mercat amb les mercaderies que vulguin transportar 
des del magatzem o la cambra frigorífica a la seva parada, creuant-se, d’aquesta manera, 
amb la clientela. Per raons estètiques i higièniques no es considera oportuna aquesta 
situació  amb  el  que  s’hauria  de  trobar  una  solució  arquitectònica  viable  que  resolgués 
aquesta problemàtica.   

Malgrat  l’edifici  té un alt  valor  arquitectònic,  l’estat  de  l’estructura externa del mercat està 
deteriorada. En varies ocasions ha calgut procedir amb actuacions urgents, degudes a la 
caiguda de pedres del sostre de les capçaleres de la teulada o a persistents goteres en 
diferents punts del mercat. El  canvi  de  la  teulada està previst per  l’any  vinent,  2015. Les 
parets i els accessos es troben en un estat clarament millorable. 

En quant a l’estructura interna, tot i que es cataloga la instal·lació d’aigua com a deficient, la 
instal·lació elèctrica es considera més problemàtica. Així doncs, s’ha començat a estudiar un 
nou projecte elèctric per al mercat, que es preveu que sigui establert durant el pròxim any 
2015. 

Les cambres frigorífiques i el muntacàrregues, es troben en un estat correcte, degut a la 
recent  remodelació  al  2013  d’aquestes.  S’han  separat  els  productes  per  denominacions 
segons recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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En quant a la recollida de brossa, esporàdicament el mercat rep inspeccions de control del 
funcionament de recollida selectiva i cartró. No obstant la recollida té una freqüència 
escassa, essent de tres dies a la setmana per el cartró i el rebuig i d’una vegada al dia per 
l’orgànica. A més, essent un centre municipal, es podria millorar el reciclatge incorporant 
més contenidors per a una selecció més acurada. 

El 96% de les parades es considera que estan en bon estat o estat acceptable, no obsttant 
cal més neteja i cura de les instal·lacions per part dels venedors i una major adaptació dels 
establiments a les normes sanitàries. Al 2013 moltes parades de fruites i hortalisses van 
adaptar els seus establiments a la normativa sanitària que exigia l’Agència de salut pública 
de Barcelona. 

El mercat de Galvany consta de servei extern de neteja i de seguretat. Ambdós valorats 
correctament.  L’aparcament  té  al  voltant  de  70  places,  és  suficient,  però no  té  una  bona 
ubicació, ja que, com s’ha explicat anteriorment, s’aparca als patis on també s’ubiquen els 
magatzems  i  l’entrada  i  sortida  a  les cambres frigorífiques. Els banys haurien de ser 
remodelats i adaptats per als minusvàlids. 

Altres serveis que manquen als mercats com targetes de fidelització o serveis a domicili 
centralitzats, podrien ser útils per a un millor funcionament del mercat i un increment de la 
demanda.  

6.3. Situació socioeconòmica del mercat de Galvany 

6.3.1. Àrea d’influència del mercat 

La  definició  de  l’àrea  d’influència,  permet  obtenir  un  perfil  de  la  població  que  hi  habita. 
L’anàlisi de  les característiques socioeconòmiques i demogràfiques de la població resident 
serviran per avaluar l’equilibri entre l’oferta i la demanda de l’àrea d’influència del mercat de 
Galvany, amb el fi d’implementar les actuacions necessàries sobre l’oferta comercial. 

A partir d’un criteri general de proximitat de 200, 400 i 600 metres al voltant del mercat, que 
corresponen, respectivament, a desplaçaments d’aproximadament 4, 8 i 12 minuts a peu, 
s’han definit tres zones: primària, secundària i terciària. Aquestes zones s’han acotat atenent 
a l’existència de barreres físiques, com carrers molt amples o amb gran flux de circulació i a 
la proximitat d’altres nuclis de polaritat comercial.  

La delimitació d’aquesta àrea, considerant aquests elements, queda definida en el següent 
plànol.  
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Fig. 6.2. Plànol de les àrees d’influència del Mercat de Galvany. FONT: Elaboració pròpia. 

Per tant, l’àrea d’influència definida segons els criteris anteriorment expressats, coincideix 
amb el barri de Sant Gervasi – Galvany. A partir del recull de les dades de la guia estadística 
del districte de Sarrià Sant Gervasi[16],  se n’extreu la informació més rellevant mostrada a 
continuació.  

La població total que resideix al barri de Sant Gervasi – Galvany és de 46.466 persones, 
gairebé un 32% de la població total del districte. L’àrea total és de 165,9ha, amb el que hi ha 
una densitat de població de 280 habitants per hectàrea, força superior a la densitat de 

1ª àrea d'influència
2ª àrea d'influència
3ª àrea d'influència
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població del districte. Més de la meitat de l’àrea del barri és zona residencial. Hi ha un 52,2% 
de població adulta entre 25 i 65 anys. És destacable que hi habita un 23% de gent major de 
65 anys, lleugerament per sobre de la dada de tota la ciutat.  Per  franges d’edat,  la més 
nombrosa correspon a la compresa entre els 35 i els 49 anys, que representa un 22,3% de 
la població. El 55% dels habitants són dones. 

El  nombre  total  de  llars  de  l’àrea  d’influència  és  de  18.556. És destacable el major 
percentatge de llars unifamiliars que és d’un 31,8%, tot i que, el nombre d’habitants per llar o 
habitatge és sensiblement superior a  l’àrea d’influència del mercat en relació a  la mitja de 
Barcelona: 2,5 habitants per llar front els 2,4 de mitja del conjunt de la ciutat. Per edats 
quinquennals, el major percentatge de llars unifamiliars és de persones entre 80 i 84 anys. 

Cal destacar que la renda familiar disponible per càpita és un 76% major al barri en qüestió 
comparat amb la mitja de Barcelona.  

Renda neta disponible a Barcelona Índex = 100 14.475 € 
Renda neta disponible a l'àrea d'influència Índex = 176 25.476 € 

Taula 6.1. Renda  neta  disponible  per  persona  a  l’any  a  Barcelona  i  a  l’àrea  d’influència. FONT: 
IDESCAT.  

Així mateix, el nombre d’aturats al districte és només un 5% del total de Barcelona.  

6.3.2. L’oferta comercial del mercat 

El mercat de Galvany  es  tracta  d’un mercat  que  disposa  d’una  única  planta  de  vendes, 
situada a nivell de carrer, en la que a l’interior es distribueixen els establiments alimentaris i a 
l’exterior els no alimentaris. 

Actualment hi ha 85 establiments actius, 71 d’alimentaris i 14 de no alimentaris. El nombre 
d’establiments  ha  decrescut  els  darrers  anys,  degut,  entre  d’altres  factors,  a  la  crisi 
econòmica. En concret, en els darrers sis anys el mercat ha perdut  unes deu parades. No 
obstant, comparat amb altres mercats, com per exemple, el mercat del Ninot, que en sis 
anys ha perdut 66 establiments, és pot considerar que el mercat de Galvany s’ha mantingut 
força constant.  
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Fig.6.3. Comparació de  l’evolució del nombre d’establiments entre el mercat de Galvany i el mercat 
del Ninot (2002 – 2013). FONT: Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Mercats municipals.   

En el quadre següent es detalla per denominacions o tipologies de venda la barreja 
comercial que ofereix el mercat i el percentatge que suposa dins el total de l’oferta. Aquesta 
oferta està expressada en establiments: 

Fruita i verdura  16  18,8% 
No alimentaria  14  16,5% 
Carnisseria  11  12,9% 
Peix i marisc  10  11,8% 
Aviram i ous  9  10,6% 
Xarcuteria  8  9,4% 
Pesca salada  5  5,9% 
Queviures  2  2,4% 
Ous  2  2,4% 
Bar  2  2,4% 
Menjar preparat  2  2,4% 
Llegums i cereals  1  1,2% 
Congelats  1  1,2% 
Pasta i fruits secs  1  1,2% 
Forn  1  1,2% 

  85   

Taula 6.2. Nombre de parades de cada tipologia del mercat de Galvany. FONT: Elaboració pròpia. 
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Com s’observa, en l’àmbit alimentari, destaca el nombre d’establiments dedicats a la venda 
de fruites i verdures, gairebé el 19% sobre el total. Seguidament la tipologia d’establiments 
alimentàries més nombroses són les carnisseries, que representen el 13% sobre el total.  

El nombre d’establiments vacants és de 14 a  l’interior  i 9 a  l’exterior, el que representa el 
21,3% del total d’establiments del mercat. 

En el plànol següent es detalla la barreja comercial,  on  s’observa  la  distribució  de  les 
diferents activitats comercials del mercat a la sala de vendes.  
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Fig. 6.4. !"#$%"&'()*+,-,+)+.&%&+,/%"%0,1.&'1&-1$')&)"&213*)+&'1&4)"-)$5. FONT: Elaboració pròpia. 



Mercat de Galvany, estudi de la viabilitat econòmica i social d’un mercat de Barcelona  Pàg. 35 

 

Cal assenyalar la distribució dels establiments de peix i marisc, situats de manera agrupada 
al centre del mercat. Aquesta distribució denota que, ja des de l’origen del mercat, el sector 
del peix era considerat un motor d’atracció comercial. 

Un altre element a destacar és la distribució dels establiments destinats a la venda de fruites 
i verdures, ocupen, en la seva majoria les illes, mentre que les carnisseries i xarcuteries 
s’ubiquen en el perímetre.  

Finalment,  s’observa  que  els  llocs  tancats,  vacants  o  enderrocats  es  troben  situats, 
majoritàriament, a  l’ala del carrer de Calaf.   La ubicació dels  llocs tancats  i enderrocats té 
incidència en el circuit comercial i els fluxos de circulació de la clientela. L’enderroc de llocs 
vacants s’ha produït al llarg del temps amb la finalitat d’eixamplar passadissos o recuperar 
espai per a serveis, com per exemple, espai de recollida de brossa (taps de plàstic, piles, 
etc.).  

Tota aquesta informació permet formular propostes per a la implantació de noves activitats o 
per efectuar modificacions en la distribució que afavoreixin la millora del circuit. 

El circuit comercial 

Els fluxos comercials donen lloc a zones comercialment fredes o calentes. S’entén  per 
zones calentes aquelles on el flux de clients és elevat i per zones fredes on és escàs. 
Aquests fluxos venen determinats principalment per tres factors: els accessos, els motors 
comercials i els llocs tancats. S’entén  per  motor  comercial  un  establiment  o  grup 
d’establiments  que  atrauen  més  clientela  que  la  resta.  Altres factors a considerar són 
l’amplada dels passadissos de circulació  i  l’existència de colls  d’ampolla o  la configuració 
d’illes d’establiments. Al plànol següent es troben indicats: els accessos, les zones calentes, 
les zones fredes, els establiments motors, els establiments tancats i els enderrocats.  
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Fig. 6.5. Plànol de fluxos comercials. FONT: Elaboració pròpia. 
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Cal destacar que les zones calentes es troben situades als següents punts: 

- Al voltant de la peixateria del mercat, !"#$%&%'%' ()"((%'*"+*$(%+'&,('*,-#+,'&,('.,+*%#/'

que actual com a motor comercial. 

- A petits trams de passadís on convergeixen establiments motors i accessos del 

mercat. 

Pel que fa referència a les zones fredes, es corresponen bàsicament amb: 

- L)%(%'&,'(),-#rada del carrer de Calaf. 

- L)%(%'&,'(),-#+%&%'&,('*%++,+'&,'0%&+%12 

3)24!,+5%'6$,'*2"-*"&,"7' (%'8+,!9-*"%'&,' ((2*!' #%-*%#!',-' (%':2+.%*";'&,'12-,!':+,&,!'&,('

mercat.  

1.11.3. Competència 

<)2:,+#%'%(".,-#=+"%'%' ()=+,%'&)"-:($ència del mercat constitueix la seva competència.  En el 

quadre següent es desglossa, en cadascuna de les tres zones definides anteriorment, 

()2:,+#%' &,' 8+2&$*#,' :+,!*' ,7"!#,-#' %(!' &"5,+!2!' *,-#+,!' &,' *2.8+%/' %' :"' &,' #,-"+' $-'

*2-,"7,.,-#'.>!'8+,*?!'&,'()2:,+#%'&,'*%&%'#"8$!'&,'8+2&$*#,@' 

Observant el plànol contigu i ()A--,7' B, on es mostra, relacionat amb cada número del 

plànol, el nom del centre de compra, la seva ubicació, la zona en que ,!'#+24%'"'()2:,+#%'6$,'

ofereix, es denota que la zona amb major nombre de competidors és la tercera. A la primera 

=+,%'&)"-:($9-*"%/'-2'C"'C%'*%8'((2*'2-',!'5,-D$"'8,!*%'!%(&%/'-2.>!'$-'*,-#+,'2-',!'5,-'

peix i un on es ven carn, i dos establiments on es ven aviram. Així doncs, el mercat de 

Galvany té un gran nombre de possibilitats de ser el lloc on compraran aquests aliments els 

C%4"#%-#!'&,'(%'8+".,+%'=+,%'&)"-:($9-*"%@ 
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Fig.6.6. Plànol  de  la  competència  a  l’àrea  d’influència  del  mercat  de  Galvany. FONT: Elaboració 
pròpia. 
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6.3.4. Estudi de la demanda 

Per  estudiar la demanda dels establiments del mercat de Galvany, s’utilitza la despesa mitja 
per llar en alimentació a la ciutat de Barcelona, i mitjançant l’aplicació de l’índex corrector pel 
barri de Sant Gervasi - Galvany, s’obté la despesa mitja per llar en alimentació de la població 
que resideix a l’àrea d’influència del mercat. 

Despesa a Barcelona Índex = 100 3.962 € 
Despesa a l'àrea d'influència Índex = 176 6.973 € 

Taula.6.3. Despesa per llar destinada a alimentació l’any 2012 (Barcelona i àrea d’influència). FONT: 
IDESCAT. 

Multiplicant aquesta dada pel nombre de llars del barri de Sant Gervasi – Galvany, s’obté la 
despesa total destinada a alimentació l’any 2012 a l’àrea d’influència. 

Nº llars de l'àrea d'influència 18.556 
Total despesa en alimentació 129.393.215 € 

Taula.6.4. Despesa total en alimentació a l’àrea d’influència a l’any. FONT: IDESCAT. 

Amb la base de dades del consum de les llars per comunitat autònoma i tipologia de 
producte que ofereix el ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient[17], es pot trobar el 
percentatge de despesa que es dedica a cada tipologia de producte alimentari:  

Peix i marisc 10,78% 
Pesca salada i conserves de peix 2,92% 
Carnisseria 10,58% 
Cansaladeria-Xarcuteria 6,83% 
Fruites i verdures 19,16% 
Aviram i ous 4,47% 
Llegums i cereals 0,88% 
Congelats 2,03% 
Forn 5,11% 
Menjar preparat 4,07% 
Ous 1,11% 
Pasta i fruits secs 2,00% 
Begudes 10,19% 
Altres 19,87% 

 
100,00% 

Taula.6.5. Percentatge de despesa segons tipologia sobre el total de despesa en alimentació. FONT: 
Elaboració pròpia. Dades de la base de dades de consum de llars de MAGRAMA.  
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Així doncs, multiplicant aquests percentatges, d’una banda, per la despesa per llar destinada 
a alimentació i, d’altra banda, per la despesa total destinada a alimentació fresca, s’obté, la 
despesa segons tipologia alimentària per llar i total a l’àrea d’influència, respectivament. 

 
Despesa per llar Despesa total  

Peix i marisc                       751,70 €          13.948.588,55 €  
Pesca salada i conserves de peix                       203,62 €            3.778.281,87 €  
Carnisseria                       737,85 €          13.691.634,92 €  
Cansaladeria-Xarcuteria                       476,40 €            8.840.165,98 €  
Fruites i verdures                   1.336,05 €          24.791.739,94 €  
Aviram i ous                       311,70 €            5.783.876,70 €  
Llegums i cereals                         61,36 €            1.138.660,29 €  
Congelats                       141,55 €            2.626.682,26 €  
Forn                       356,33 €            6.611.993,27 €  
Menjar preparat                       283,81 €            5.266.303,84 €  
Ous                         77,40 €            1.436.264,68 €  
Pasta i fruits secs                       139,46 €            2.587.864,29 €  
Begudes                       710,56 €          13.185.168,58 €  
Altres                   1.385,56 €          25.710.431,76 €  

Taula.6.6. Despesa segons tipologia de productes per llar i total a  l’any a  l’àrea d’influència. FONT: 
Elaboració pròpia.  

S’ha  de  tenir  en  compte  que aquest  potencial  total quedarà compartit entre el mercat de 
Galvany i tota la resta de l’oferta comercial de l’àrea d’influència que s’ha analitzat al capítol 
anterior.  

Per determinar la facturació de les parades de cada mercat es suposa competència 
perfecte, és a dir, es suposa que els compradors es repartiran equitativament per tots els 
establiments que ofereixin una mateixa tipologia de producte. També es suposa que, en ser 
l’alimentació  un  producte  de  primera  necessitat,  totes  les  llars  de  l’àrea  d’influència 
compraran alimentació fresca de totes les tipologies. Per tant, per determinar el pes 
específic del mercat sobre el conjunt de l’àrea, per cada denominació o tipologia de producte 
fresc, s’utilitzarà la taula següent, obtinguda a partir de les dades anteriorment analitzades 
sobre la competència i l’oferta actual del mercat. 
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MERCAT DE GALVANY COMPETÈNCIA A L'AREA 

D'INFLUÈNCIA 

 

Nº 
parades 

% sobre el 
total de 

competidors 
Nº 

parades 
% sobre el 

total de 
competidors 

Aviram i ous 9 56% 7 44% 
Carnisseria 11 50% 11 50% 
Pesca salada 5 71% 2 29% 
Peix i marisc 10 56% 8 44% 
Xarcuteria 8 29% 20 71% 
Fruita i verdura 16 36% 28 64% 
Llegums i cereals 1 33% 2 67% 
Queviures  2 5% 38 95% 
Ous 2 5% 36 95% 
Congelats 1 5% 20 95% 
Pasta i fruits secs 1 3% 38 97% 
Forn 1 4% 25 96% 
Menjar preparat 2 25% 6 75% 

Taula.6.7. Nombre  d’establiments  alimentaris  segons  tipologia  al  mercat  de  Galvany  i  a  l’àrea 
d’influència. FONT: Elaboració pròpia.  

Utilitzant el percentatge que es troba en negreta a la taula, és a dir, el tant per cent de  
competidors que es troben dins del mercat de Galvany, i, multiplicant-lo per la despesa total 
de  l’àrea  d’influència  de  cada  tipologia  alimentària,  s’obté  la  facturació  del  mercat  de 
Galvany en un any, total i per cada tipologia. Tornant a suposar competència perfecta entre 
els establiments del mercat, es divideix la facturació total de cada tipologia per el nombre 
d’establiments que es troben en el mercat d’aquest producte, obtenint finalment la facturació 
total per establiment a l’any.  

 

Facturació total 
del mercat  

Facturació total 
per establiment 

Aviram i ous     3.253.430,64 €       361.492,29 €  
Carnisseria     6.845.817,46 €       622.347,04 €  
Pesca salada     2.698.772,76 €       539.754,55 €  
Peix i marisc     7.749.215,86 €       774.921,59 €  
Xarcuteria     2.525.761,71 €       315.720,21 €  
Fruita i verdura     9.015.178,16 €       563.448,64 €  
Llegums i cereals        379.553,43 €       379.553,43 €  
Queviures (conserves i envasats)     1.285.521,59 €       642.760,79 €  
Ous          75.592,88 €         37.796,44 €  
Congelats        125.080,11 €       125.080,11 €  
Pasta i fruits secs          66.355,49 €         66.355,49 €  
Forn        254.307,43 €       254.307,43 €  
Menjar preparat     1.316.575,96 €       658.287,98 €  

Taula.6.8. Facturació segons tipologia d’oferta total i per establiment. FONT: Elaboració pròpia.  
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Com considerar competència perfecte és molt poc rigorós i sobretot en el cas dels mercats 
municipals, per aconseguir que les dades fossin el més coherents amb la realitat possible,  
s’ha procedit a fer treball de camp. S’ha preguntat a algunes parades de cada tipologia quina 
era la facturació real obtinguda i s’ha comparat amb els càlculs anteriors. Se n’ha extret les 
següents conclusions: 

La facturació real és aproximadament un 70% de la trobada a la taula anterior (Taula 6.10), 
pels establiments següents: aviram i ous, carnisseria, pesca salada, peix i marisc, xarcuteria, 
fruita i verdura, llegum i cereals, forn i menjars preparats. Així  doncs,  s’aplicarà un factor 
corrector de 0,70 a la facturació calculada per aquests establiments.  

Així mateix, els establiments de queviures són un cas especial, ja que la facturació real és 
aproximadament un 30% de la trobada anteriorment. Això és degut a que tot i que les 
conserves i productes envasats són molt requerits per la gent, no es solen comprar al 
mercat. S’aplicarà un factor corrector de 0,3 a la facturació de les parades de queviures.  

La resta d’establiments (pasta i fruits secs, congelats i ous) tenen una facturació molt baixa 
també a la vida real. En el cas dels congelats es pot dir que és aproximadament la calculada 
anteriorment. I tot i que en el cas dels establiments de pasta i fruits secs i ous és més o 
menys el doble, continua essent molt baixa.  

Finalment, es considera que la facturació de cada establiment segons la tipologia de 
productes que ofereix és la següent.  

 

 Facturació total per 
establiment a l’any 

Aviram i ous        253.044,61 €  
Carnisseria        435.642,93 €  
Pesca salada        377.828,19 €  
Peix i marisc        542.445,11 €  
Xarcuteria        221.004,15 €  
Fruita i verdura        394.414,04 €  
Llegums i cereals        265.687,40 €  
Queviures (conserves i envasats)        192.828,24 €  
Ous          75.592,88 €  
Congelats        125.080,11 €  
Pasta i fruits secs        132.710,99 €  
Forn        178.015,20 €  
Menjar preparat        460.801,59 €  

Taula.6.9. Facturació  segons  tipologia  d’oferta  total  i  per  establiment  corregida  segons  les  dades 
reals. FONT: Elaboració pròpia. 
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Es considera que una parada és viable a partir de 250.000€ a  l’any. El  que suposa una 
facturació  d’uns  700€  al  dia.  Com  s’observa  en  vermell a la taula anterior, els únics 
establiments que sobrepassen aquesta quantitat són els de aviram i ous, carnisseria, pesca 
salada, peix i marisc, fruita i verdura, llegums i cereals i menjar preparat. En la resta de 
casos, o bé s’ha de reduir el nombre d’establiments de cada tipologia dins el mercat, o bé, 
directament canviar-los  d’activitat  perquè  tenen massa  competència  en  el  sector que es 
dediquen actualment i la gent no acostuma a comprar aquests productes al mercat 
municipal. Al proper capítol, es proposarà un nou mix comercial. 
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7. REMODELACIÓ DEL MERCAT DE GALVANY 
Com s’ha vist a  l’anàlisi anterior,  ja fa anys que els mercats es van veure amenaçats per 
l’aparició consolidada dels supermercats, i més accentuadament en els últims anys, per el 
canvi en els hàbits dels compradors i la crisi econòmica soferta, ha hagut una progressiva 
reducció  de  l’activitat  econòmica  i  de  la  quota  de mercat dels mercats municipals, i en 
concret del mercat de Galvany. Seguint aquesta tendència, a curt o mig termini, aquest 
espai deixarà de ser viable. És per aquest motiu que es considera imprescindible una 
actuació.  Aquesta  constarà  d’una reforma comercial guiada per uns objectius estratègics 
compartits i definits, i unes  reformes estructurals que facin funcional i atractiu el centre. Tot 
això coordinat per un director o un conjunt de persones que liderin, posin d’acord i guiïn als 
titulars de tots els establiments del mercat. 

7.1. REFORMA COMERCIAL 

Per a la millora del funcionament de qualsevol mercat és imprescindible que totes les 
parades del mercat vagin en la mateixa direcció, tinguin un model i una filosofia comuna i 
uns  objectius  estratègics  compartits  que  l’ajudin  a  diferenciar-se, potenciar les seves 
fortaleses i donar viabilitat a l’oferta.   

Els mercats no es poden conformar només en vendre producte fresc i de qualitat, han de ser 
els líders en el sector, aconseguir la més àmplia varietat de producte fresc i de major 
qualitat. Han de ser referents, guanyant una distància considerable amb els altres centres 
distribuïdors d’alimentació fresca.  

W.  Chan  Kim  y  Renée  Mauborgne  plantegen  una  visió  innovadora  de  l’estratègia  dels 
negocis, argumenten l’existència de dos tipus d’estratègies: la de l’oceà vermell i la de l’oceà 
blau. La primera porta a les empreses a competir en espais de mercat existents a través de 
la diferenciació o la lluita de preus. En canvi, l’estratègia de l’oceà blau porta a les empreses 
a generar un nou espai de mercat on sigui irrellevant la competència, es busqui una oferta 
diferenciada que es dirigeixi a un nou públic objectiu i es busqui un preu raonable tenint en 
compte la revaloració del producte. 

Aquesta teoria es pot aplicar al mercat de Galvany, que ha de trobar el seu propi oceà blau. 
El mercat de Galvany no pot entrar en una lluita de preus amb els seus competidors o 
centrar-se únicament en buscar millores que el diferenciïn mínimament dels altres centres 
de distribució alimentària, ha d’anar més enllà. Per això, una vegada analitzat el mercat, es 
defineixen diverses propostes comercials estratègiques que es consideren oportunes i que 
convertiran el mercat en un lloc diferent al que és sense ser remodelat.  
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7.1.1. Redefinició del mix comercial i optimització del circuit comercial 

Segons els resultats obtinguts a  l’apartat 6.3.5, s’ha de reestructurar el mix comercial dels 
establiments del mercat: 

 Els  establiments  d’aviram  i  ous,  carnisseria,  pesca  salada,  peix  i  marisc,  fruita  i 
verdura, llegums i cereals i menjar preparat estan ben dimensionats, és a dir el 
nombre de parades de cadascuna d’aquestes tipologies és correcte.  

 La  facturació  de  les  xarcuteries  és  escassa,  així  doncs,  i  donat  que  a  l’àrea 
d’influència  hi  ha  molts  establiments  que  ofereixin  aquesta  tipologia  de  producte, 
s’aconsella suprimir un establiment d’aquesta tipologia dins del mercat per a que el 
benefici de la resta sigui més folgat.  

 El forn té una facturació insuficient, però es considera que es pot mantenir sempre i 
quant s’incorpori una nova oferta, com pastisseria i part de degustació, per a que per 
exemple la gent hi pugui anar a esmorzar.  

 Les dues parades de queviures tenen una facturació insuficient, es podria suprimir 
una de les dues parades i quedar-se només amb una, però amb la incorporació d’un 
autoservei al mercat les vendes de la parada molt probablement disminuirien. Així 
doncs  tant en aquest cas com en el cas de  les parades d’ous, congelats  i pasta  i 
fruits secs, es recomana canviar la tipologia per d’altres més innovadores i amb més 
futur. 

En quant al circuit comercial, s’ha de deixar ubicades les peixateries al centre, doncs tenen 
una forta atracció i d’aquesta manera s’aconsegueix que els clients estiguin obligats a entrar 
a  l’interior del mercat passant abans per altres establiments on poden fer compres que no 
tenien previstes. Per altra banda, les carnisseries s’han de continuar trobant al perímetre, ja 
que, com també són establiments molt demandats s’evita que els clients circulin únicament 
pel passadís central. Al plànol de fluxos comercials (Fig.  6.7),  s’observava que  les  zones 
fredes, aquelles amb menys afluència de clients, eren les ales dels carrers de Calaf i 
Madrazo, per aquest motiu, i com s’explicarà més endavant, es creu oportú ubicar a l’ala del 
carrer de Calaf, que és la menys habitada, un autoservei. A l’altre ala, i com s’explicarà més 
endavant, és interessant ubicar establiments innovadors amb degustació i una zona de 
taules on la gent pugui seure i consumir aliments del mercat. 

7.1.2. Nova oferta orientada a la salut i a l’ecologia 

Anteriorment s’ha  observat  que  a  l’àrea  d’influència  del  mercat  de  Galvany  hi  ha  molta 
competència  en  l’àmbit  de  l’alimentació  i,  tot  i  que  en  menys  quantitat,  també  de 
l’alimentació fresca. És per aquest motiu que es considera oportú redefinir l’oferta del mercat 
incorporant nous conceptes que no tinguin tanta competència o on aquesta sigui menor.  
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Cada vegada més, els consumidors es preocupen per l’alimentació saludable, i el mercat ha 
de poder satisfer aquesta necessitat de manera adequada. A més, a la zona alta de 
Barcelona és major el nombre de gent disposada a pagar el valor afegit que aporten aquells 
aliments que a més de la seva vocació nutricional, incorporen conceptes relacionats amb el 
ben estar, la salut i la sostenibilitat.  

El mercat de Galvany ha de poder  transmetre  eficaçment  el  seu  posicionament  d’oferta 
àmplia, però al mateix temps d’especialització, qualitat i servei, introduint també aquells nous 
productes vinculats a la salut i l’ecologia. 

Així  doncs,  es  proposa  la  incorporació  d’establiments  de productes ecològics: fruites i 
verdures, càrnics i transformats amb certificació CCPAE o altres acreditacions equivalents 
que garanteixin que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de 
l’agricultura  ecològica  i  que  han  estat  controlats en tot el seu procés de producció, 
elaboració, envasat i comercialització (Veure Annex E).  

També és interessant incorporar algun establiment que ofereixi productes dietètics i per a la 
salut, productes especialitzats, de règim, per celíacs, sense sucre, productes homeopàtics, 
herbes medicinals, cosmètica natural, nutrició esportiva, etc. És important complementar la 
venda  d’aquests  productes  amb  l’assessorament  qualificat  del  personal  especialitzat  de 
l’establiment, orientant al client sobre l’ús i funcions dels productes oferts. És un fet constatat 
i  assumit  pels  consumidors  actuals que  la  producció d’aquests productes  és més  eficient 
energèticament  i  no  contamina  el  medi  ambient,  el  que  afavoreix  l’estalvi  energètic  i  la 
preservació de la natura, factors tots ells relacionats amb els conceptes de sostenibilitat i 
ecologia que es pretenen incorporar a l’oferta del mercat.  

7.1.3. Propostes de compromís social i ambiental 

S’ha  de  potenciar  i  fomentar  encara  més  les  activitats  culturals  i  lúdiques  que  facin  del 
mercat un dels llocs de trobada i convivència del barri. Cal aconseguir que el mercat sigui 
referència  al  barri  sobre  l’alimentació  sana  i  equilibrada,  com  a  model  de  comerç  de 
proximitat i de cohesió social. Es poden incorporar activitats lúdiques relacionades amb el 
món de la cuina que es facin dins del mercat, per exemple cursets de cuina exòtica, 
xerrades on compartir receptes, visites de cuiners coneguts, etc. En  l’àmbit solidari, ha de 
col·laborar amb entitats i ONG, per exemple fent donacions d’aliments a gent desfavorida.  

En  l’àmbit  mediambiental,  a  part  d’introduir  el  producte  fresc,  ecològic,  saludable  i  de 
proximitat,  s’ha  de  participar,  en  la  mesura  del que sigui possible, en campanyes de 
reciclatge i recollida selectiva de residus. Actualment el mercat de Galvany ja participa en la 
campanya de recollida i reciclatge de taps solidaris com a mètode d’obtenció d’ingressos per 
a projectes sense ànim de lucre.    
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7.1.4. Introducció de la degustació als establiments 

És interessant que els establiments, a més de les fórmules tradicionals de presentació 
(granel, tallat, envasat, refrigerat, congelat, etc.) incorporin altres formes que s’adaptin més 
als hàbits actuals i donin un major valor afegit al producte (elaborats, preparats i cuinats). 
Com  s’ha  vist  anteriorment,  dins  el  públic  de  l’àrea  d’influència  del  mercat,  destaca  un 
nombre significatiu de llars unifamiliars, que, sovint constitueixen una tipologia de 
consumidor orientada en gran part al consum de productes preparats i restauració. 

Per aquest motiu es creu interessant incorporar un part amb un conjunts d’establiments que 
comercialitzin les seves especialitats en un ampli ventall de tractament del producte fresc, 
elaborat i amb possibilitat de degustació en el mateix establiment. Aquests establiments 
però, hauran de reunir les condicions necessàries  i complir tots els requisits necessaris que 
estableixi la legislació al respecte. 

Així mateix es potenciaria la virtut dels mercats de ser socialitzadors de barri. En les visites 
realitzades al mercat s’ha observat que la gent s’agrupa per parlar en alguns bancs o taules 
que es troben dins del recinte. Així doncs, un element dinamitzador a considerar dins 
d’aquest  espai  seria  la  incorporació  d’una  zona  comuna  de  taules  i  tamborets  on  es 
poguessin consumir els productes de les parades que oferissin degustació, de manera que 
els  clients  tinguessin  la  possibilitat  d’adquirir  productes  dels  diferents  establiments  i 
consumir-los segons els seus gustos i preferències dins el mercat. Com s’ha dit anteriorment 
aquesta part s’ubicaria a l’ala del carrer Madrazo.  

Aquest nou concepte de mercat s’ha implantat a altres  llocs que han resultat de gran èxit. 
L’exemple més destacable és el mercat  de San Miguel  de Madrid que, amb  l’objectiu de 
ressuscitar-lo i millorar la seva activitat tradicional va ser remodelat al 2009, incorporant, a 
part d’una oferta centrada en productes de qualitat, aliments de temporada i assessorament 
gastronòmic, parades culinàries on els productes es poden degustar. Aconseguint, 
d’aquesta manera, arribar a un públic que no va fer la compra al mercat, però que sí hi va 
“de tapes”. 

7.1.5. Introducció d’un autoservei 

Es preveu que la incorporació d’un autoservei dinamitzarà el mercat i en complementarà la 
seva oferta per a que els clients puguin fer tota la seva compra anant a un únic lloc. Es 
proposa incorporar un autoservei a l’ala del carrer Calaf amb una superfície de 350m2, no es 
necessita una superfície més gran, doncs només es podrà trobar alimentació envasada, 
conserves, congelats i altres productes  per  la  llar.  Com  una  de  les  premisses  d’aquesta 
remodelació és centrar-se i fomentar el producte fresc, ecològic, saludable i de proximitat, es 
considera una opció oportuna incorporar un autoservei que complementi aquest tipus 



Pàg. 48    Memòria 

 

d’oferta.  Veritas,  és  una  cadena  de  supermercats  d’alimentació  ecològica  ubicats  a 
Catalunya, si  l’empresa hi estigués d’acord, seria una molt bona opció per recolzar el nou 
concepte que es vol donar al mercat, tot i que els seus productes només són alimentaris i 
faltaria cobrir la demanda de producte quotidià no alimentari. Per aquest motiu també 
s’hauria de contemplar altres opcions  segons  les ofertes que es  rebessin de part  d’altres 
cadenes d’autoserveis. 

7.1.6. Introducció de nous serveis alimentaris conjunts 

A  banda  de  l’oferta  comercial  dels  establiments  del  mercat,  s’ha  de  considerar  la 
incorporació d’un  conjunt  de  serveis  complementaris que, d’alguna manera  contribuiran a 
constituir la oferta global del mercat. 

Servei a domicili 

Oferir un servei a domicili pot facilitar les compres de major volum, així com tenir més 
apropament al segment de persones amb dificultats de mobilitat, com ara la gent gran, que 
com s’ha vist constitueix un segment de població important al voltant del mercat. Per altra 
banda, si  la prestació d’aquest servei es fa amb una imatge adequada (vehicles i vestuari 
uniforme)  pot  servir  com  a  element  publicitari  per  difondre  la  imatge  del mercat  a  l’àrea 
d’influència.  

Targeta de fidelització 

És tant important aconseguir nous clients com fidelitzar-los. Implantar una targeta de 
fidelització seria una eina important que incorporaria diversos avantatges. Pels clients facilita 
el pagament, poden aconseguir punts per a promocions o regals, descomptes, aparcament 
gratuït, etc. Però no només seria un benefici per als clients, els comerciants i podrien obtenir 
informació detallada de la seva clientela i de les compres, el que els serviria per orientar els 
seus serveis.    

Introducció a les noves tecnologies 

Les tecnologies en l’actualitat són de gran importància, per aquest motiu és rellevant que el 
mercat s’introdueixi en aquest món. El mercat de Galvany consta d’una pàgina web oficial, 
però en aquesta hi manca molta informació i la que hi ha no es troba actualitzada. Seria 
important que aquesta web s’actualitzés introduint la informació relativa als establiments, les 
promocions, les activitats lúdiques que ofereix el mercat, les activitats solidaries en que 
participa, etc. De la mateixa manera, el mercat podria crear-se perfils en les xarxes socials 
més freqüentades per la gent perquè aquests es puguin assabentar de les noves activitats 
abans d’anar al mercat, i d’aquesta manera, poder-hi anar quan alguna cosa els interessi. 
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7.1.7. Altres propostes per a la millora del mercat 

Unificació estètica 

En qualsevol empresa comercial és important l’estètica per atreure als clients. Actualment, la 
majoria d’establiments del mercat no són suficientment atractius, a més, cadascun té la seva 
pròpia estètica sense tenir cap uniformitat amb la resta de parades. Es proposa que per 
millorar  l’atractivitat  s’unifiquin  les  bosses,  els  uniformes  i  s’incorporin  logotips  que 
promoguin la marca “Mercat de Galvany”. 

Ampliació dels horaris de venda 

És necessari ampliar i flexibilitzar els horaris de venda als clients per facilitar-ne i millorar-ne 
el seu ús.  D’aquesta  manera  no  es  perdrà  quota  de  mercat  enfront  altres  establiments 
d’alimentació amb horaris més amplis. 

Formació dels professional 

S’ha d’entendre els mercats com aquells  llocs on el  client disposa d’una màxima atenció, 
potenciada per una relació gairebé personal amb els venedors. És a dir, s’ha de veure als 
mercats com els centres dotats dels millors professionals. No només perquè coneixen al seu 
client i per tant els seus gustos en quant el producte que venen, sinó també, perquè són 
especialistes  en  el  seu  producte,  al  qual  majoritàriament  s’han  dedicat  tota  la  vida.  No 
obstant, aquest coneixement degut a l’experiència s’ha de potenciar i actualitzar mitjançant 
cursets formatius. 

7.2. REFORMA ESTRUCTURAL 

Actualment,  per  al  bon  funcionament  d’un  mercat, aquest, s’ha  de dotar d’estructures 
modernes, eficients, competitives i atractives. Un exemple, n’és el mercat de Santa Caterina, 
que, a part de fer reformes comercials que van millorar la seva funcionalitat, va incorporar la 
nova acolorida coberta de mosaic, de l’arquitecte català Enric Miralles, que li dóna l’atractiu 
necessari. Aquesta reforma li ha donat funcionalitat al mercat i ha aconseguit reordenar i 
revitalitzar social i comercialment el barri on s’ubica. 



Pàg. 50    Memòria 

 

 

Fig.7.1. Mercat de Santa Caterina després de la reforma. FONT: Pàgina web oficial del mercat de 
Santa Caterina. 

L’estudi  de  les  actuacions  arquitectòniques  sobre  l’estructura  i  els  serveis  del mercat  de 
Galvany  no  entren  a  l’abast  d’aquest  projecte.  Per  aquest motiu,  només  es  farà  esment 
d’aquelles  intervencions  convenients segons  l’anàlisi  realitzat.  El  resultat  final buscat és 
complementar de forma coherent la nova oferta comercial al mercat de Galvany, i dotar-lo de 
les infraestructures logístiques i serveis d’un mercat modern.  

 Rehabilitació de les façanes i pavimentat del mercat conservant el valor 
arquitectònic de l’edifici. 

 Reparació integral de la coberta.  
 Reordenació de la sala de vendes, resultant de la corresponent reducció d’oferta 

excedent i de la incorporació de nova oferta comercial.  
 Adequació d’espais per a la introducció de l’autoservei i la zona de degustació. 
 Actualització de  les  instal•lacions elèctrica, d’aigua, d’il·luminació i incorporació 

de sistemes dirigits a l’estalvi d’energia.  
 Climatització de la planta de vendes. 
 Habilitació de les instal•lacions necessàries per a  la informatització de serveis i 

introducció d’altres noves tecnologies com la compra on-line, el pagament amb 
targeta i el sistema compta-persones.  

 Excavació  de  d’una  nova  planta subterrània destinada a la ubicació dels 
magatzems, espai de brossa, aparcament de vehicles comercials, amb el fi de 
que deixin de mesclar-se amb la clientela i es minimitzi el seu impacte en el 
veïnat. 

 Habilitació d’un espai polivalent per a activitats formatives, lúdiques i culturals. 



Mercat de Galvany, estudi de la viabilitat econòmica i social d’un mercat de Barcelona  Pàg. 51 

 

A continuació es mostra una proposta de distribució del mercat remodelat, que si s’estudiés 
arquitectònicament segurament hauria de patir modificacions i millores. 

7.3. IMPACTE AMBIENTAL DEL MERCAT REMODELAT 

L’execució de les obres per la remodelació del mercat de Galvany pot tenir efectes negatius 
a  la qualitat  de  l’aire,  del  sòl  o  l’aigua,  s’hauran de  dur  a  terme unes  condicions  i  bones 
pràctiques organitzatives que suposin la menor agressió al medi i evitin que es perjudiqui 
l’entorn innecessàriament.  

Com una de les premisses del nou mercat és garantir el compromís ambiental, quan es trobi 
en funcionament el mercat remodelat, es milloraran els efectes ambientals d’aquest.  

D’una  banda,  la  introducció  de  productes  ecològics  al  mercat,  obtinguts mitjançant les 
tècniques més respectuoses amb el medi ambient, contribuirà positivament  en  l’impacte 
ambiental.  

D’altra  banda,  es  millorarà  la  gestió  de  residus  i  s’incrementarà  el  tipus  de  recollida 
d’aquests  que  actualment  només  es  separa  en  orgànica,  rebuig  i  cartró. Actualment, els 
residus dels mercats municipals es composen en un 90% de matèria orgànica i en un 10% 
d’altres impropis. Com es veu a la figura següent: 

 

Fig.7.2. Tipologia de residus recollits als mercats de Barcelona. FONT: Informe de resultats de les 
caracteritzacions de la matèria orgànica de mercats municipals de Barcelona. 

Així doncs, tot i que gran part dels residus produïts al mercat són matèria orgànica, és 
important reciclar també el plàstic i el vidre, com a mínim. Per aquest motiu s’inclourà la més 
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amplia recollida  selectiva  d’aquests  residus per a contribuir amb el reciclatge i donar 
exemple com a entitat municipal. 

7.4. PRESSUPOST DE LES REFORMES 

La  remodelació  d’un mercat  és  un  projecte  que  s’adjudica  en  concurs  públic  a  un bufet 
d’arquitectes que han presentat la seva proposta. A partir dels pressupostos de les 
remodelacions d’altres mercats i tenint en compte el tipus de reformes que es faran, l’estat 
de cada mercat i la superfície, s’estima que el cost total de la remodelació descrita a l’apartat 
anterior del mercat de Galvany sumaria 12,5 milions d’euros.  

Habitualment,  el  cost  de  la  remodelació  d’un  mercat  de  Barcelona  es  reparteix  entre 
l’Ajuntament (40%) i els comerciants (40%). La resta de la inversió és obtinguda mitjançant 
la incorporació de l’autoservei i els altres nous establiments incorporats. Si no és suficient es 
demanen subvencions. En concret, en aquest cas,  el repartiment del cost de la reforma serà 
el següent: 

Ajuntament de Barcelona 5.000.000 € 
Comerciants del mercat de Galvany 5.000.000 € 
Autoservei, nous establiments i subvencions 2.500.000 € 
Total reforma 12.500.000 € 

Taula 7.1. Distribució del cost de la reforma del mercat de Galvany. FONT: Elaboració pròpia. 
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8. VIABILITAT ECONÒMICA DE LA REMODELACIÓ 
DEL MERCAT DE GALVANY 

A  continuació  s’avaluarà  si  la  remodelació  del  mercat  de  Galvany  és  rendible 
econòmicament. Només s’analitzarà si la inversió que han de fer els comerciants titulars dels 
establiments és viable o no. No s’estudiarà si és viable per  l’Ajuntament, doncs seria molt 
complicat i hi intervindrien molts factors que no entren a l’abast d’aquest projecte, així mateix 
tampoc s’estudiarà la viabilitat de la inversió de l’autoservei que s’incorpori. 

Així doncs, es conclourà si la remodelació del mercat de Galvany s’accepta atenent-se a si 
el projecte crea valor per als establiments ja existents que romanguin després de la 
remodelació. Els criteris que s’usaran per aquest anàlisi seran el càlcul del VAN, el TIR i el 
PAY-BACK. 

Per fer aquest anàlisi s’estudiarà tres establiments diferents: un de carn, un de peix i marisc i 
un de fruita i verdura. Els establiments escollits són els marcats en el plànol següent:

 

Fig.8.1. Establiments escollits per analitzar econòmicament (vermell – carnisseria, blau – peix i marisc, 
verd – fruita i verdura).FONT: Elaboració pròpia. 
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Per repartir la inversió entre totes les parades es dividirà aquesta entre la superfície 
comercial del mercat i s’obtindrà així els euros que ha de pagar cada establiment per m2.  

 

Inversió total de parades   5.000.000,00 €  
Superfície comercial 1253 m2 

Inversió per unitat de superfície    3.990,42 €/m2  

Taula.8.1. Quantitat a pagar pels comerciants per unitat de superfície del seu establiment. FONT: 
Elaboració pròpia. 

8.1. Anàlisi de la viabilitat econòmica d’un  establiment  de 
carn 

El primer establiment escollit per analitzar és una carnisseria, que inclou quatre parades 
amb un total de 11,53m2. Per tant, amb les dades de la taula 8.1., la inversió de la parada 
per a la remodelació del mercat serà de 46.009,58 €. No obstant, aquesta no serà la única 
inversió que haurà de  fer,  doncs,  una vegada  remodelat  el mercat,  s’haurà de  remodelar 
també la parada per fer-la més atractiva i incloure maquinària més actual, es considera que 
aquesta inversió serà de 40.000 €.   

 

Tipus d'establiment Carnisseria 
Nº de parades 104-105-106-107 
Superfície 11,53 m2 
Inversió parada   46.009,58 € 
Inversió en remodelació parada i maquinària 40.000,00 € 

Taula.8.2. Dades de l’establiment 1. FONT: Elaboració pròpia.  

8.1.1. Ingressos i despeses abans de la remodelació 

Els  ingressos  anuals  de  l’establiment  seran  la  facturació  anual  d’aquest,  deguda  a  les 
vendes als clients. Es considera la facturació que s’ha extret dels càlculs realitzats a l’apartat 
Estudi de la demanda (Taula 6.11) per una carnisseria, 435.642,93 €/any.  

En quant a les despeses, la més rellevant és la compra de mercaderies, per estimar aquest 
valor,  es compara per a tres productes venuts per aquest establiment, el preu de venda 
amb el preu de cost més freqüent de compra al proveïdor[6]. 
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Producte Preu de venda a 
l’establiment 

Cost més freqüent 
de compra al 

proveïdor 

Percentatge del cost de 
les mercaderies sobre el 

preu de venda 

Bistec de vedella                     19,00 €                       11,00 €  58% 
Costelles de xai                     24,25 €                      14,50 €  60% 
Hamburgueses                     15,60 €                        8,00 €  51% 

Taula 8.3. Comparativa de preus de venda i cost de  les  mercaderies.  Preus  en  €/kg.  FONT: 
Elaboració pròpia. 

La mitjana d’aquests tres percentatges és el 56% i s’utilitzarà per trobar el cost total de les 
mercaderies a  l’any, multiplicant-lo per la facturació. El cost total de les mercaderies serà  
243.960,04 €.    

Les  taxes  per  l’ús  de  les  parades,  del  magatzem,  la  cambra  frigorífica,  el  pàrquing  i  la 
recollida  d’escombraries,  són  aquelles  que  venen  marcades  per  l’ordenança  fiscal  de 
mercats municipals (veure Annex D) depenent de la superfície de l’establiment.  

Una altra despesa rellevant és el personal, en aquesta parada hi ha tres treballadors a part 
del  titular  de  l’establiment,  es  considera  que  cada  treballador  suposa  unes  despeses 
mensuals de 2.000€.   

El retorn de  l’IVA també s’ha de tenir en compte com a despesa, però s’ha de considerar 
que aquest és l’IVA repercutit (el que es cobra als clients) menys l’IVA suportat (el que s’ha 
pagat en despeses).  L’IVA aplicat a la carn és l’IVA reduït (10%). 

També es consideren les despeses per la llum de la parada, el gestor, el repartiment, la taxa 
a pagar a  l’associació del mercat per cobrir els gestos de neteja, seguretat  i altres serveis 
que ofereixi el mercat com activitats lúdiques, publicitat, etc., i altres despeses que pugui 
tenir com la compra de bosses de plàstic, uniformes, etc. 

 A la taula següent es resumeixen els ingressos i despeses explicats: 
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    Any 0 
Ingressos         435.642,93 €  
Facturació         435.642,93 €  
Despeses         360.473,66 €  
Mercaderies         243.960,04 €  
Taxa per l'ús de la parada              1.121,40 €  
Taxa magatzem                746,64 €  
Taxa cambra frigorífica             1.022,36 €  
Taxa pàrquing                474,25 €  
Taxa recollida d'escombraries                232,68 €  
Personal           84.000,00 €  
Llum             1.200,00 €  
Gestor             3.600,00 €  
Furgoneta repartiment             2.400,00 €  
Taxa associació del mercat (neteja, seguretat i altres)             1.800,00 €  
IVA (repercutit - suportat)           18.916,29 €  
Altres despeses             1.000,00 €  
Benefici           75.169,27 €  

Taula.8.4. Ingressos  i  despeses  de  l’establiment  en  un any abans de la remodelació. FONT: 
Elaboració pròpia.  

8.1.2. Ingressos i despeses després de la remodelació 

Per l’experiència d’altres mercats remodelats, es considera que el primer any després de la 
remodelació la facturació augmentarà el 25%, el segon any baixarà al 12% i la resta d’anys 
s’estabilitzarà al 10% respecte l’any anterior a la remodelació.  

 Any 1 Any 2 Any 3-5 
Ingressos 544.553,66 € 487.920,08 € 479.207,22 € 
Facturació 522.771,51 € 522.772,51 € 479.207,22 € 
Despeses 427.055,74 € 392.849,06 € 387.586,49 € 
Mercaderies 304.950,05 € 273.235,25 € 268.356,04 € 
Taxa per l'ús de la parada 1.121,40 € 1.121,40 € 1.121,40 € 
Taxa magatzem 746,64 € 746,64 € 746,64 € 
Taxa cambra frigorífica 1.022,36 € 1.022,36 € 1.022,36 € 
Taxa pàrquing 474,25 € 474,25 € 474,25 € 
Taxa recollida d'escombraries 232,68 € 232,68 € 232,68 € 
Personal 84.000,00 € 84.000,00 € 84.000,00 € 
Llum i altres despeses 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 
Gestor 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 
Furgoneta repartiment 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 
Taxa associació del mercat 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 
IVA (repercutit - suportat) 23.708,36 € 21.216,48 € 20.833,12 € 
Altres despeses 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
Benefici 117.497,92 € 95.071,02 € 91.620,73 € 

Taula.8.5. Ingressos  i  despeses  de  l’establiment  els 5 anys després de la remodelació. FONT: 
Elaboració pròpia.  
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8.1.3. Paràmetres de rendibilitat 

Per calcular els paràmetres de rendibilitat es calcularà en primer lloc els fluxos de caixa i els 
fluxos de caixa acumulats durant els 5 primers anys després de la remodelació per a 
l’establiment estudiat.   

Les taxes per l’ús de la parada, el magatzem, la cambra frigorífica, el pàrquing i la recollida 
d’escombraries  s’han  extret  a  partir  de  l’ordenança  fiscal  de mercats  (Annex D). Com la 
mateixa ordenança diu, el mercat de Galvany és de 1a categoria i els establiments de carn 
són de classe A. És a dir, aquest establiment ha de pagar les taxes més cares, amb la qual 
cosa,  aquestes  no  es  podran  incrementar  després  de  la  reforma.  Tot  i  l’increment  de 
facturació i per tant de clientela, no es considera que es necessiti més treballadors. Tampoc 
es considera un augment d’horari per aquestes parades. Per tant, les úniques despeses que 
variaran després de la remodelació seran:  

 Les despeses per compra de mercaderies augmentaran, ja que si es ven més 
s’haurà de comprar més. Es suposa que incrementen amb la mateixa proporció que 
la facturació.  

 La  taxa pagada a  l’associació del mercat,  ja que  la despesa d’aquesta associació 
augmentarà per introduir les noves campanyes lúdiques, mediambientals i solidaries.  

 La despesa per repartiment disminuirà degut  a  que  s’incorporarà un servei de 
repartiment conjunt per tot el mercat. 

 L’IVA, ja que depèn de la facturació i de la compra de mercaderies.  

Utilitzant  únicament  la  variació  d’aquelles  dades  que  canvien  degut a la remodelació es 
procedeix a calcular:  
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0 1 2 3 4 5 

Ingressos  108.910,73 €  52.277,15 €   43.564,29 €   43.564,29 €   43.564,29 €  

Despeses   66.582,08 €   32.375,40 €   27.112,83 €   27.112,83 €   27.112,83 €  

Inversió  86.009,58 €       

Fluxos de 
caixa 

-86.009,58 €   42.328,65 €   19.901,75 €   16.451,46 €   16.451,46 €   16.451,46 €  

Fluxos de 
caixa 

acumulats 
-86.009,58 €  -43.680,93 €  -23.779,18 €  -7.327,72 €   9.123,74 €   25.575,20 €  

Taula.8.6. Càlcul dels fluxos de caixa i els fluxos de caixa acumulats. FONT: Elaboració pròpia.  

Amb aquestes dades ja es pot calcular els paràmetres de rendibilitat escollits: el valor actual 
net (VAN), la taxa interna de retorn (TIR) i el període de recuperació de la inversió 
(PAYBACK).  

VAN 

El Valor Actual Net, es defineix com la diferència entre el valor actualitzat dels ingressos i de 
les despeses generades per una inversió. Es calcula a partir de l’expressió següent: 

𝑉𝐴𝑁 =%
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)-

.

-/0

− 𝐼𝑜 

On: 

 Ft: Flux de caixa del període t. (Calculats a la taula 8.6.) 
 Io: Inversió inicial. Com es veu a la taula 8.6.  i  s’ha calculat  a  la taula 8.2. és de 

86.009,58 € 
 N: Nombre de períodes. S’avaluarà la rendibilitat de la inversió en un període de 5 

anys. 
 k: Tipus d’interès. Es considera del 5% donat que es suposa que els comerciants 

demanaran un préstec per a la inversió.  

Calculant; 

VAN = 12.991,09 € 
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Com es pot observar el VAN és superior a zero, característica que implica ser un projecte 
rentable per al titular de l’establiment. No es tracta d’un VAN molt elevat, però implica que, al 
menys en els cinc anys després de la remodelació l’establiment es mantindrà i no s’haurà de 
tancar, cosa que, actualment no és clara si no es fa la remodelació. 

TIR 

La taxa interna de retorn es mesura en percentatge la rendibilitat dels cobraments i els 
pagaments actualitzats. Es calcula igualant el VAN a zero, a partir de quan el VAN comença 
a ser rentable.  

𝑉𝐴𝑁 = 0 → 𝑘 = 𝑇𝐼𝑅 

Calculant; 

TIR = 12% 

Tenint en compte que el tipus d’interès prèviament definit és del 5%, es compleix TIR > k. 
Així doncs és una bona inversió.  

PAYBACK 

El PAYBACK és el període de recuperació de la inversió, es defineix calculant els fluxos de 
caixa acumulats i veient en quin any es tornen positius. En aquest cas, es tornen positius 
l’any 4, per ser més exactes es recuperarà la inversió en 3 anys i 6 mesos.  

 

PAYBACK = 3 anys i 6 mesos 

Es considera un període acceptable.  

8.2. Anàlisi de la viabilitat econòmica d’un establiment de peix 
i marisc 

El segon establiment escollit per analitzar és una peixateria, que inclou sis parades amb un 
total de 13,65m2. Per tant, amb les dades de la taula 8.1., la inversió de la parada per a la 
remodelació del mercat serà de 54.469,27 €. No obstant, també s’ha de tenir en compte la 
remodelació individual de la para, es considera que aquesta inversió serà de 50.000 €.   
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Tipus d'establiment Peix i marisc 
Nº de parades 236-237-238-239-240-241 
Superfície 13,65 m2 
Inversió parada  54.469,27 € 
Inversió en remodelació parada i maquinària 55.000,00 € 

Taula.8.7. Dades de l’establiment. FONT: Elaboració pròpia.  

8.2.1. Ingressos i despeses abans de la remodelació 

La facturació i les despeses de l’establiment s’han extret com a l’apartat anterior. Els únics 
canvis són el nombre de treballadors, que en aquest cas són 4, i les mercaderies, que com 
en l’apartat anterior, es compara per a tres productes venuts per aquest establiment, el preu 
de venda amb el preu de cost més freqüent de compra al proveïdor[6]. 

 

 Producte Preu de venda a 
l’establiment 

Cost més freqüent 
de compra al 

proveïdor 

Percentatge del cost de 
les mercaderies sobre el 

preu de venda 

Sardina                       5,60 €                        2,90 €  52% 
Lluç                     14,10 €                        6,71 €  48% 
Salmó                     14,20 €                        7,13 €  50% 

Taula 8.8. Comparativa de preus de venda i cost de  les  mercaderies.  Preus  en  €/kg.  FONT: 
Elaboració pròpia. 

La mitjana d’aquests tres percentatges és el 50% i s’utilitzarà per trobar el cost total de les 
mercaderies a  l’any, multiplicant-lo per la facturació. El cost total de les mercaderies serà  
271.222,56 €. 

Així doncs, els ingressos i les despeses d’aquest establiment abans de la remodelació són 
els següents: 
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Any 0 

Ingressos         542.445,11 €  
Facturació         542.445,11 €  
Despeses         425.554,54 €  
Mercaderies         271.222,56 €  
Taxa per l'ús de la parada              1.121,40 €  
Taxa magatzem                746,64 €  
Taxa cambra frigorífica                811,01 €  
Taxa pàrquing             1.200,00 €  
Taxa recollida d'escombraries                232,68 €  
Personal         112.000,00 €  
Llum             1.200,00 €  
Gestor             3.600,00 €  
Furgoneta repartiment             2.400,00 €  
Taxa associació del mercat (neteja, seguretat i altres)             3.150,00 €  
IVA (repercutit - suportat)           26.870,26 €  
Altres despeses             1.000,00 €  
Benefici         116.890,57 €  

Taula.8.9. Ingressos  i  despeses  de  l’establiment  en  un any abans de la remodelació. FONT: 
Elaboració pròpia.  

8.2.2. Ingressos i despeses després de la remodelació 

Es segueix el mateix mètode que per l’establiment anterior per a calcular l’increment de la 
facturació els següents anys. 

 Any 1 Any 2 Any 3-5 
Ingressos 678.056,39 € 607.538,52 € 596.689,62 € 
Facturació 522.771,51 € 522.772,51 € 596.689,62 € 
Despeses 460.644,56 € 421.860,73 € 415.892,84 € 
Mercaderies 339.028,19 € 303.769,26 € 298.344,81 € 
Taxa per l'ús de la parada 1.121,40 € 1.121,40 € 1.121,40 € 
Taxa magatzem 427,56 € 427,56 € 427,56 € 
Taxa cambra frigorífica 683,90 € 683,90 € 683,90 € 
Taxa pàrquing 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 
Taxa recollida d'escombraries 232,68 € 232,68 € 232,68 € 
Personal 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 
Llum i altres despeses 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 
Gestor 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 
Furgoneta repartiment 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 
Taxa associació del mercat  4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 
IVA (repercutit - suportat) 33.650,82 € 30.124,93 € 29.582,48 € 
Altres despeses 1.000,00 € 1.001,00 € 1.000,00 € 
Benefici 217.411,83 € 185.677,79 € 180.796,79 € 

Taula.8.10. Ingressos  i  despeses  de  l’establiment  després  de  la  remodelació.  FONT: Elaboració 
pròpia.  



Pàg. 62    Memòria 

 

8.2.3. Paràmetres de rendibilitat 

Com en  el  cas  de  l’establiment  anterior, el mercat de Galvany és de 1a categoria i els 
establiments de peix són de classe A. És a dir, aquest establiment ha de pagar les taxes 
més cares, amb la qual cosa, aquestes no es podran incrementar després de la reforma. 
Les úniques despeses que variaran després de la remodelació seran la compra de 
mercaderies,  la taxa de  l’associació de mercats, el  repartiment  i altres despeses. Utilitzant 
únicament la variació d’aquelles dades que canvien degut a la remodelació és calcularà els 
fluxos de caixa i els fluxos de caixa acumulats durant els 5 primers anys després de la 
remodelació.   

 

 
0 1 2 3 4 5 

Ingressos   135.611,28 €   65.093,41 €   54.244,51 €   54.244,51 €   54.244,51 €  

Despeses   75.536,20 €   36.751,38 €   30.784,48 €   30.784,48 €   30.784,48 €  

Inversió  109.469,27 €       

Fluxos de 
caixa 

-109.469,27 €   60.075,07 €   28.342,04 €   23.460,03 €   23.460,03 €   23.460,03 €  

Fluxos de 
caixa 

acumulats 
-109.469,27 €  -49.394,20 €  -21.052,16 €   2.407,87 €   25.867,90 €   49.327,93 €  

Taula.8.11. Càlcul dels fluxos de caixa i els fluxos de caixa acumulats. FONT: Elaboració pròpia.  

Amb aquestes dades ja es pot calcular els paràmetres de rendibilitat escollits: el valor actual 
net (VAN), la taxa interna de retorn (TIR) i el període de recuperació de la inversió 
(PAYBACK).  

VAN 

Calculant igual que l’apartat anterior; 

VAN = 31.399,97 € 

Com es pot observar el VAN és superior a zero, per tant la inversió és rentable i com en el 
cas anterior, al menys en els 5 anys després de  la  remodelació  l’establiment aconseguirà 
tenir beneficis. El VAN en aquest cas és més elevat que el d’una carnisseria. 
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TIR 

La taxa interna de retorn es calcula com s’ha explicat anteriorment: 

TIR = 17% 

Tenint en compte que el tipus d’interès prèviament definit és del 5%, es compleix TIR > k. 
Així doncs és una bona inversió.  

PAYBACK 

El període de recuperació de la inversió per a la peixateria és el següent: 

PAYBACK = 2 anys i 11 mesos 

És un període acceptable i inferior al que presenta la carnisseria.   

8.3. Anàlisi de  la  viabilitat  econòmica  d’un  establiment de 
fruita i verdura 

L’últim establiment analitzat és una fruiteria-verduleria, que inclou sis parades amb un total 
de 14,33 m2. Per tant, amb les dades de la taula 8.1., la inversió de la parada per a la 
remodelació del mercat serà de 57.182,76 €. No obstant, també s’ha de tenir en compte la 
remodelació individual de la para, es considera que aquesta inversió serà de 45.000 €.   

 

Tipus d'establiment Fruita i verdura 
Nº de parades 12-13-14-15-28-29 
Superfície 14,33 m2 
Inversió parada  57.182,76 € 
Inversió en remodelació parada i maquinària 45.000,00 € 

Taula.8.12. Dades de l’establiment. FONT: Elaboració pròpia.  

8.3.1. Ingressos i despeses abans de la remodelació 

En aquest cas hi ha 4 treballadors. Les mercaderies, són el 45% de la facturació, extraient la 
mitjana dels tres percentatges de la taula següent. 
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 Producte Preu de venda a 
l’establiment 

Cost més freqüent 
de compra al 

proveïdor 

Percentatge del cost de 
les mercaderies sobre el 

preu de venda 

Poma  2,30 €   1,11 €  48% 
Plàtan  2,45 €   1,19 €  49% 
Patata  1,45 €   0,54 €  37% 

Taula 8.13. Comparativa de preus de venda i cost de  les  mercaderies.  Preus  en  €/kg.  FONT: 
Elaboració pròpia. 

El cost total de les mercaderies serà  177.486,32 €. 

Els  ingressos  i  les  despeses  d’aquest  establiment  abans  de  la  remodelació  són  els 
següents: 

 Any 0 
Ingressos 394.414,04 € 
Facturació 394.414,04 € 
Despeses 297.184,15 € 
Mercaderies 177.486,32 € 
Taxa per l'ús de la parada 642,48 € 
Taxa magatzem 746,64 € 
Taxa cambra frigorífica 811,01 € 
Taxa pàrquing 474,25 € 
Taxa recollida d'escombraries 232,68 € 
Personal 84.000,00 € 
Llum 1.200,00 € 
Gestor 3.600,00 € 
Furgoneta repartiment 2.400,00 € 
Taxa associació del mercat  3.150,00 € 
IVA (repercutit - suportat) 21.440,77 € 
Altres despeses 1.000,00 € 
Benefici 97.229,89 € 

Taula.8.14. Ingressos  i  despeses  de  l’establiment  en  un  any  abans  de  la  remodelació.  FONT: 
Elaboració pròpia.  

8.3.2. Ingressos i despeses després de la remodelació 

Es segueix el mateix mètode que amb els anteriors establiments per a calcular l’increment 
de la facturació els següents anys. 
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 Any 1 Any 2 Any 3-5 
Ingressos 493.017,55 € 441.743,72 € 433.855,44 € 
Facturació 522.771,51 € 522.772,51 € 433.855,44 € 
Despeses 347.928,92 € 322.035,64 € 318.052,06 € 
Mercaderies 221.857,90 € 198.784,68 € 195.234,95 € 
Taxa per l'ús de la parada 642,48 € 642,48 € 642,48 € 
Taxa magatzem 746,64 € 746,64 € 746,64 € 
Taxa cambra frigorífica 811,01 € 811,01 € 811,01 € 
Taxa pàrquing 474,25 € 474,25 € 474,25 € 
Taxa recollida d'escombraries 232,68 € 232,68 € 232,68 € 
Personal 84.000,00 € 84.000,00 € 84.000,00 € 
Llum i altres despeses 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 
Gestor 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 
Furgoneta repartiment 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 
Taxa associació del mercat  4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 
IVA (repercutit - suportat) 26.863,97 € 24.043,90 € 23.610,05 € 
Altres despeses 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
Benefici 145.088,63 € 119.708,09 € 115.803,39 € 

Taula.8.15. Ingressos  i  despeses  de  l’establiment  després  de  la  remodelació.  FONT: Elaboració 
pròpia.  

 

8.3.3. Paràmetres de rendibilitat 

A diferència dels casos anteriors, els establiments de fruita i verdura són de classe B. No 
obstant, les taxes no canviaran fins que no s’actualitzi l’ordenança ja que el mercat continua 
essent de 1a categoria i no es poden pujar els ingressos amb la remodelació. 

Utilitzant  únicament  la  variació  d’aquelles  dades  que  canvien  degut  a  la  remodelació  és 
calcularà els fluxos de caixa i els fluxos de caixa acumulats durant els 5 primers anys 
després de la remodelació.   
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0 1 2 3 4 5 

Ingressos   98.603,51 €   47.329,68 €   39.441,40 €   39.441,40 €   39.441,40 €  

Despeses   50.744,77 €   24.851,49 €   20.867,91 €   20.867,91 €   20.867,91 €  

Inversió  102.182,76 €       

Fluxos de 
caixa 

-102.182,76 €   47.858,74 €   22.478,19 €   18.573,49 €   18.573,49 €   18.573,49 €  

Fluxos de 
caixa 

acumulats 
-102.182,76 €  -54.324,02 €  -31.845,83 €  -13.272,33 €   5.301,16 €   23.874,65 €  

Taula.8.16. Càlcul dels fluxos de caixa i els fluxos de caixa acumulats. FONT: Elaboració pròpia.  

Amb aquestes dades ja es pot calcular els paràmetres de rendibilitat escollits: el valor actual 
net (VAN), la taxa interna de retorn (TIR) i el període de recuperació de la inversió 
(PAYBACK. Calculant com s’ha procedit a l’apartat 8.1: 

VAN 

VAN = 9.663,14 € 

El VAN és superior a zero, però és inferior al dels dos establiments analitzats anteriorment. 
No obstant, la inversió és rentable, ja que garanteix la permanència amb guanys durant els 
pròxims 5 anys.  

TIR 

TIR = 9% 

El tipus  d’interès  prèviament  definit  és  del  5%,  es  compleix  TIR  >  k.  La inversió és 
beneficiosa. 

PAYBACK 

PAYBACK = 3 anys i 9 mesos 

És un període de recuperació de la inversió és acceptable.   
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9. PRESSUPOST DE LA MEMÒRIA 
En aquest punt s’inclou el pressupost econòmic del present projecte, per avaluar el cost que 
ha tingut la memòria s’han comptabilitzat de manera detallada els diversos recursos invertits 
en la seva realització.  

S’ha  tardat 6 mesos en realitzar el projecte, amb una mitja de 5 hores al dia, 5 dies a la 
setmana i 4 setmanes al mes, es calcula que aproximadament s’ha dedicat 600 hores per 
completar el projecte. El temps dedicat al projecte distribuït per fases és el següent:  

 

Anàlisi previ del projecte 75h 

Recopilació de dades 150h 

Visites a mercats i entrevistes 25h 

Anàlisi de dades i càlculs 150h 

Realització de la memòria escrita 200h 

Total 600h 

Taula.9.1. Hores invertides en cada fase del projecte. FONT: Elaboració pròpia.  

Es suposa que totes les fases del projecte han estat realitzades per un únic enginyer 
industrial titulat, que cobra 40€/h. 

600ℎ ·
40€
ℎ

= 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎€ 

Totes les visites realitzades als mercats de Barcelona i les entrevistes amb alguns directors 
de mercats han estat gratuïtes, així doncs,  l’únic cost que cal comptabilitzar és el cost del 
desplaçament. Es calcula que aproximadament s’han fet 200 km per a l’estudi i el cost per 
kilòmetre recorregut es considera de 0,28€/km. 

200𝑘𝑚 ·
0,30€
𝑘𝑚

= 𝟔𝟎€ 
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Per a l’anàlisi de les dades i per a la realització de la memòria escrita s’ha usat un portàtil 
valorat en 700€, es considera que té una vida útil de 3 anys i que la seva utilització durant 
els 6 mesos de dedicació al projecte ha estat en un 100% per al desenvolupament d’aquest. 
Així doncs: 

700€
36𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠

· 6𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝟏𝟏𝟔, 𝟔𝟕€ 

També cal tenir en compte l’ús de la connexió a internet. Es disposa d’una tarifa plana de 
20€ al mes i es considera que s’ha utilitzat completament per a realitzar el projecte. 

20€
𝑚𝑒𝑠

· 6𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝟏𝟐𝟎€ 

Finalment, cal tenir present que per al lliurament del projecte són necessàries dues còpies 
impreses i enquadernades de la memòria i annexos, que en aquest projecte es troba en el 
mateix volum i 5 còpies íntegres del projecte en suport CD. Es considera que el cost 
d’imprimir un volum és de 40€ i d’enquadernar-lo de 7,5€. El cost d’un CD és de 1€.  

2 · 40€  + 2 · 7,5€  + 5 · 1€  = 𝟏𝟎𝟎€ 

A continuació es presenta la taula resum que inclou els impostos i el cost total del projecte. 

Costos laborals 24.000€ 

Costos de transport 60€ 

Costos indirectes (portàtil i internet) 236,67€ 

Cost de documentació (impressió) 100€ 

Costos totals 24.396,67€ 

IVA (21%) 5.123,30€ 

TOTAL 29.519,97€ 

Taula.9.2. Taula resum dels costos del projecte. FONT: Elaboració pròpia.  

La suma dels diferents costos mostrats donen lloc al cost total del projecte que és de 
29.519,97€. 
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CONCLUSIONS 
La majoria de mercats municipals de Barcelona té un significatiu valor històric, no només pel 
seu fi funcional, sinó també pel seu valor arquitectònic i cultural, ja que molts dels seus 
edificis van ser construïts durant el Modernisme.  A  més,  s’hi  afegeix  el tret social, que 
caracteritza els mercats, i els converteix en un punt de reunió al barri, on es forgen relacions 
personals entre compradors i entre compradors i venedors. Tots aquests aspectes fan que 
els mercats siguin trets distintius que donen potència a la ciutat, i la seva desaparició 
comportaria la pèrdua d’una part de la identitat diferencial de Barcelona.  

Com  ja  s’ha  dit  i  analitzat  anteriorment,  hi  ha  diversos  motius  econòmics  i  socials  que, 
actualment, dificulten la supervivència dels mercats municipals. El mercat de Galvany, tot i 
trobar-se a la zona alta de la ciutat es troba també afectat i per això, es considera necessària 
una remodelació per canviar el destí d’aquest, millorar-ne el seu funcionament, actualitzar-lo 
i aconseguir que es mantingui en el futur.   

En aquest projecte es proposa una remodelació composta per: una reforma comercial, 
basada en la modernització de la forma i el tipus de venda dels establiments; i, una reforma 
estructural, ideada per a fer més funcional i atractiu el centre.   

Aquestes reformes, basant-se en l’exemple d’altres casos anteriors, donen resultats positius, 
l’increment de l’afluència de clients i per tant l’augment de la facturació dels establiments del 
mercat. No obstant, la remodelació d’un mercat té un cost elevat, que recau en una porció 
elevada sobre els titulars de les parades dels mercats. Per analitzar si és viable 
econòmicament per aquests fer  la  inversió,  s’ha  estudiat  tres  casos  concrets  de  tres 
establiments del mercat, un de carn, un de peix i marisc, i un de fruita i verdura. Els resultats 
dels paràmetres de rendibilitat analitzats (VAN, TIR, PAY-BACK) són favorables en els tres 
casos i per tant, es conclou que per aquests establiments, la remodelació és viable i 
garanteix la seva permanència amb guanys durant el període de temps analitzat, la qual 
cosa no és clara si no es fa la remodelació.  
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Fig. A.1. Planta de vendes del mercat de Galvany.  



Pàg. 80    Memòria 

 

.  

 

 

Fig. A.2. Planta subterrània del mercat de Galvany. Cambres frigorífiques. 
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Taula. B.1. Distribució superficial del mercat. (Dades en m2) 

 

 

 

Taula. B.2. Estat de l’estructura externa. 

 

Superfície total 3.283
Zona comercial 2.101
Parades alimentàries 1.178
Parades no alimentàries 75
Passadissos 848
Zona d'autoservei 0
Serveis comuns 1.182
Magatzems i cambres frigorífiques 319
Espai Brossa 50
Lavabos públics 37
Càrrega i descàrrega 22
Aparcament 700
Direcció 54

Estructura
Material Obra Vista 

Alt valor arquitectònic 

Façanes                                                             
Conservació i neteja deficient
Seguretat deficient
Retolació deficient
Pintura deficient
Il·luminació deficient
Visibilitat del mercat deficient

Accessos
Núm. de portes 4
Portes automàtiques 2
Estat e imatge portes deficient
Imatge portes deficient
Portes a peu pla 2
Portes amb escales 2
Portes amb rampes 0
Portes amb rampes i escales 0
Estat paviment deficient
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Taula. B.2. Estat de l’estructura interna. 

 

 

 

Taula. B.3. Estat de les parades. 

 

 

 

 

Estructura
Material construcció Obra Vista
Estat manteniment terra deficient
Estat parets deficient

Instal·lació aigua
Situació xarxa deficient
Establiments amb mesuradors 50
Establiments sense mesurador 25
Amb aigua calenta 41
Sense aigua calenta 9
Estat xarxa deficient
Fuites xarxa No
Imatge xarxa deficient

Instal·lació electricitat
Situació xarxa Aèria
Estat xarxa deficient
Potència suficient No

Estat parades
Nº parades en bon estat 214 86%
Nº parades estat acceptable 30 12%
Nº parades estat deficient 5 2%
Total 249

Imatge i equipament parades
Imatge global Regular
Equipament fred Sí
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Taula. B.4. Estat de les cambres frigorífiques i muntacàrregues. 

 

 

Taula. B.5. Informació dels serveis de seguretat i neteja. 

 

Cambres frigorífiques
Nº de cambres
Ocupació gàbies Totals Actius Vacants
Nº gàbies totals 35 34 1
Cambra peix 9 9 0
Cambra carn 12 12 0
Cambra fruita i verdura 10 10 0
Estat conservació
Funcionament

3

Noves
Correcte

Ascensors i muntacàrregues
Ascensors Cap
Muntacàrregues 1
Estat conservació Deficient
Funcionament Deficient

Seguretat
Guardes de seguretat 2
Empresa de seguretat Contractada per l’ AV  Sentry
Horari De 5 a 18 h - Correcte
Valoració associació Correcte
Valoració direcció Correcte
Cost del servei 70.000 €/any
Alarmes Si

Neteja mercat
Nº de persones 2
Empresa de neteja Contractada per l’AV  Saylor
Horari 6 h al dia
Valoració associació correcte
Valoració direcció correcte
Cost servei 70.000 €/any
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Taula. B.6. Estat de l’espai de brossa. 

 

Taula. B.7. Estat dels banys. 

 

Taula. B.8. Disponibilitat d’altres serveis.  

 

 

 

 

 

 

Brossa
Situació Pati c/Amigó
Tipus de recollida Contenidors + Premsa
Estat Deficient
Recollida selectiva orgànica Sí
Recollida selectiva cartró Sí
Recollida selectiva piles Sí
Recollida selectiva plàstic Sí
Recollida selectiva roba Sí
Recollida selectiva vidre SíWC

Estat Deficient
Ubicació i accessibilitat Bona
WC per a minusvàlids Deficient
Freqüència en neteja Diària

Altres serveis diversos
Guarderia No
Servei a domicili centralitzat No
Targeta de fidelització No
targeta rosa No
Carrets de compra No
Oficina d'informació No
Megafonia No
Córner infantil No
Sala polivalent No
Espai multifuncions Sí
Telèfon públic No
Aparcament clients Sí
Wi-fi No
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ANNEX C - COMPETÈNCIA PRESENT A 
LES ÀREES D'INFLUÈNCIA DEL MERCAT 
DE GALVANY 
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Fig. C.1. Competència de la primera àrea d’influència.  
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1 DIA Marià Cubí, 166-168 X X X X
2 La Boulangerie Amigó, 43 X
3 Bon Àrea Laforja, 81 X X X
4 La Sirena Laforja, 75 X
5 Caprabo Madrazo,102 X X X X X X
6 Tocineria Masferrer Calaf, 14 X X X
7 Roura Calaf, 15 X
8 La Masia de la Boqueria Amigó, 60 X X X
9 Alimentació R. B. Rector Urbach, 38 X X

10 Tivoli. Botiga de capritxos Muntaner, 361 X X
11 El Rebost de l'Hort Santaló, 75 X X
12 Los Italianos Amigó, 38 X X X X
13 Camarasa Amigó, 59 X X X
14 Caprabo 2 Calvet, 41 X X X X X X X X X
15 Supercor Express Calvet, 33 X X X X X
16 Frutas selectas Sitjar Muntaner, 330 X X
17 Forn de pa artesà J. Plaza Marià Cubí, 201 X
18 Carme Miranda fruiteria Laforja, 77 X
19 Tamarindo Fruit Co. Calvet, 59 X X X
20 Polleria Mari Ángeles Calaf, 17 X X
21 La Conca Laforja, 120 X

Nom comercial     Adreça

AltresSeccions de Fresc
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Fig. C.2. Competència de la segona àrea d’influència. 
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1 Alimentación J. Bolós Marià Cubí, 75 X X X
2 Consum Marià Cubí, 70 X X X X X X
3 Frutiver Marià Cubí, 109 X X
4 Pan Conqué Aribau, 229 X
5 Rabasseda Madrazo, 72 X
6 Frutas y Verduras Dénia, 14 X
7 Vilma. Fruteria, prod. ecológicos Aribau, 263 X X X X
8 El Celler del Calpe. Aribau, 310 X
9 Charcutería Lejano Oriente Rector Urbach, 19 X X

10 Condis Madrazo, 88 X X X X X
11 Xarcuteria Isamar Kosher L'Avenir, 29 X
12 La Despensa de Laforja. Laforja, 59 X X X X
13 Jamonísimo Calaf, 5 X
14 El Fornet d'en Rossend Descartes, 14-16 X
15 Veritas Mestre Nicolau, 19 X X X X X
16 Santiveri Mestre Nicolau, 12
17 Tutusaus Francesc Pérez-Cabrero, 5 X X X
18 Carme Miranda fruiteria Johann Sebastian Bach, 18 X
19 Carnisseria Roura Sant Gregori Taumaturg, 2 X
20 Vilaplana Sant Gregori Taumaturg, 4 X X X X
21 Loan Fruits Francesc Pérez-Cabrero, 6 X X X
22 Caprabo Descartes, 26 X X X X X X X X X
23 Dia Descartes, 22 X X X X X X
24 Suñol Forn Pastisseria Descartes, 21 X
25 Macxipa Calvet, 11-13 X
26 El Rebost de l'Hort 2 Amigó, 26 X X
27 El Molí Vell Muntaner, 265 X

Nom comercial     Adreça

Seccions de Fresc Altres
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Fig. C.3. Competència de la tercera àrea d’influència. 
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1 Open Cor Santaló, 147 X X X X
2 Delicatessen Argentina  carnisseria Santaló, 144 X X X X X
3 Consum Via Augusta, 252-260 X X X X X X X X X
4 Semon Ganduxer, 31 X X X
5 La Garriga Barcelona Jacinto Benavente, 8 X
6 Caprabo Ganduxer, 14 X X X X X X X X
7 Mercadona Aribau, 240 X X X X X X X X
8 La sirena Muntaner, 475 X X
9 Sorli discau Balmes, 264 X X X

10 Caprabo Travessera de Gràcia, 72 X X X X X
11 Caprabo Balmes, 305 X X X X X X
12 El corte ingles Avinguda Diagonal, 471-473 X X X X X X X X X X X
13 El Racó del Peix  Hercegovina, 31 X X
14 Gámez Via Augusta, 241 X

Nom comercial     Adreça

Seccions de Fresc Altres
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ANNEX D – TAXES DELS MERCATS 
MUNICIPALS (ORDENANÇA FISCAL DE 
MERCATS). 
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Primera. Els mercats de zona es classifiquen en 1a, 2a i 3a categoria. Són de 1a categoria 
els mercats de l'Abacería, de la Barceloneta, de la Boqueria, del Carmel, de la Concepció, 
de  Felip  II,  de  Fort  Pienc,  de Galvany,  d’Hostafrancs,  de  la  Llibertat,  de  les Corts,  de  la 
Mercè, de Lesseps, de Montserrat, del Ninot, de la Sagrada Família, de Sant Antoni, de Sant 
Gervasi, de Sant Martí, de Santa Caterina, de Sants, de Sarrià, del Poblenou-Unió, del 
Besòs, del Clot i de Provençals. Són de 2a categoria els mercats, de Ciutat Meridiana, de 
l'Estel, de  la Guineueta, d’Horta, de  la Marina, de Sant Andreu, de  les Tres Torres  i de la 
Trinitat. Són de 3a categoria els mercats del Bon Pastor, de Canyelles, del Guinardó, de 
Núria, de la Vall d'Hebron. 

Segona. Segons la denominació, els llocs de venda es classifiquen en les classes A i B. Es 
consideren llocs de venda de classe A: els  de menjar  i  beure,  els  d’especialitats,  els  de 
queviures, els de pesca salada, els de peix fresc, els de marisc, els de peix i marisc, 
carnisseries, cansaladeries, xarcuteries i venda d'embotits, els de cansaladeria xarcuteria i 
embotits, els d’aviram  i caça, adrogueries, els de botiga de queviures i adrogueria, els de 
congelats, els de dietètica, els de despatx de pa i pastisseria, els d'altres especialitats, els de 
neteja i perfumeria, els de plantes i flors, autoserveis, superserveis, oficines o agències 
bancàries, caixers automàtics, no comestibles i prestació de serveis, i qualsevol lloc de 
venda  que  expedeixi  articles  inclosos  en  més  d’una  de  les  denominacions  en  què  es 
classifiquen aquests articles. 

Es consideren llocs de venda de classe B els de menuts,  els  d’ous,  els  de  fruites  i 
hortalisses, els de gel, els d’olives, conserves i confitats en vinagre, productes colonials, els 
de llegums i cereals, i també els dipòsits-magatzems, les places de pàrquing i les parades 
dels pagesos. 

Adjudicació i utilització de llocs de venda:  

1. La base mínima per a l’expedició d’autoritzacions o permisos és (€):  
Classe/Categoria 1a 2a 3a 

A 2345,45 1793,60 1627,68 
B 1453,28 1168,14 1066,97 

Especials exteriors 1379,67 1103,43 919,80 

En cas de subhasta, se satisfarà per aquest concepte el resultat de la rematada, que no 
podrà ser inferior a la base corresponent, segons el paràgraf anterior. 

2. Per la utilització dels llocs, cal abonar mensualment les taxes següents (€): 
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Categoria Mercat i Classe 
activitat 

1a A 1a B 2a A 2a B 3a A 3a B 

menys de 2,59 m2 24,96 18,56 18,56 15,53 16,91 14,11 

de 2,6 a 5,09 m2 35,6 26,45 26,45 22,21 24,12 20,19 

de 5,1 a 10,09 m2 62,22 35,63 52,09 26,45 46,67 24,12 

de 10,1 a 15 m2 93,45 53,54 77,35 39,76 70,12 36,18 

de 15,01 a 25 m2 121,38 69,45 102,91 51,71 91,21 46,99 

de 25,01 a 40 m2 161,9 92,55 134,84 69,45 122,72 63,41 

de 40,01 a 60 m2 202,34 115,69 168,6 87,02 153,45 77,7 

de 60,01 a 100,00 m2 250,77 135,03 207,32 103,68 190,5 95,24 

de més de 100,00 m2 274,88 141,07 230,28 109,72 208,58 101,27 

Pels espais de restauració se satisfarà la quantitat de 4,64 €/m2/mensuals. Resten exempts 
de  pagament  de  la  taxa  d’utilització  dels  llocs  de  venda  els  titulars  situats  en  un mercat 
provisional, mentre durin les obres de remodelatge del mercat. 

Els llocs de venda amb denominacions en règim de venda d'autoservei autoritzats abans de 
l'1 de gener de 1993 han de pagar una taxa equivalent al doble de la parada de dimensions 
similars del mercat que hi correspongui. Els autoritzats a partir de l'1 de gener de 1993 han 
d’abonar per aquest concepte les taxes següents: 

 

Superfície Lloc m2 
Mensualment, €/ m2 

Categoria mercat 

Lloc m2 1a 2a 3a 

60 fins a 119 8,17 6,92 5,91 

120 fins a 399 6,58 5,57 4,69 

400 o més 5,25 4,46 3,78 
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Els establiments que configuren una galeria comercial abonaran en concepte de taxa per la 
utilització dels llocs la quantitat de: 

Superfície Lloc m2 Mensualment, €/ m2 

Fins a 10 m2  15,01 

de 10,01 a 20 m2 9,00 

de 20,01 a 70 m2 8,02 

de 70,01 a 150 m2 5,68 

de 150,01 a 400 m2 4,52 

més de 400 m2 3,66 

 
3. Per l'ús del servei del fred a les cambres frigorífiques, s’haurà de satisfer mensualment 
la taxa de 20,48 € per m3 ocupat.  

En el cas que s'autoritzi la utilització total d'una cambra, cal abonar mensualment la taxa de 
13,70 €/ m3 i computar el volum total de la cambra, multiplicant la superfície per l'alçada de 
2 m.  

4. Els llocs fixos i dipòsits-magatzems que disposin d'altells, magatzems subterranis i 
similars hauran de satisfer per aquest concepte el 25% de la taxa d'utilització que 
correspongui per la superfície de l'altell o soterrani, d'acord amb l'activitat principal. 

5. La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta als recàrrecs següents:  

5.1. Els llocs de venda que expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions 
en què es classifiquen aquests articles, i que d’acord amb la Prescripció Segona de l’Epígraf 
II tenen la consideració de ser llocs de venda de classe A, han de satisfer la taxa prevista en 
el  punt 2 de  l’Epígraf  II, més el  10% de  recàrrec,  i  per  cadascuna de  les denominacions 
ampliades, o per cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què s’inclouen 
els articles autoritzats a vendre, excepte aquells el permís dels quals s'atorgui en règim 
d'autoservei.  

5.2. Els llocs que fan cantonada, 5,91 € per cantonada i mes.  
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5.3.  Els  llocs  de  venda  que  tenen  accés  al  públic  per  l’exterior  del  mercat,  el  25%  de 
recàrrec. 

6. La taxa mensual en concepte de recollida d'escombraries és la següent: 

Superfície Lloc m2 Mensualment, €/ m2 

fins a 10 m2  16,5 

de 10,01 a 15 m2 19,39 

de 15,01 a 25 m2 24,24 

de 25,01 a 40 m2 29,07 

de 40,01 a 60 m2 35,51 

de 60,01 a 119 m2 64,58 

de 120 a 400 m2 80,69 

de més de 400 m2 111,82 

 

7. Per la utilització, per a reunions o conferències, de la sala polivalent dels mercats de 
Santa Caterina, Barceloneta i Llibertat situades a la planta altell de cada mercat, s’haurà de 
satisfer la taxa de 169,32 € per dia o fracció. 
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ANNEX E – CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA 
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Definició 

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint 
les  normes  de  l’agricultura  ecològica,  i  que  han  estat  controlats  en  tot  el seu procés de 
producció, elaboració, envasat i comercialització. 

 Els productes vegetals 

Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de 
síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, sense residus d’aquestes 
substàncies. Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de 
nitrogen a 170 kgN/ha i any (com a les zones vulnerables). La sanitat vegetal es basa amb 
mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals. No estan autoritzats els 
cultius transgènics. 

 Els productes animals 

Els  productes  animals  ecològics  són  productes  que  provenen  d’una  ramaderia  que 
proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les 
seves necessitats biològiques i de comportament. L’alimentació d’aquest bestiar es realitza 
amb productes ecològics. Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, 
a patis. Els allotjaments dels animals tenen una superfície mínima i permeten  l’entrada 
d’abundant llum natural i estan perfectament ventilats. 

La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, 
densitat adequada i alimentació d’alta qualitat. Els antibiòtics com a tractament preventiu no 
estan autoritzats. 

 Els productes transformats 

Els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals transformats 
mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, 
restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics. 
 

Quotes de certificació Europea 

El Consell Català  de  la Producció Agrària Ecològica  (CCPAE)  és  l’autoritat  de  control  de 
Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de 
casa nostra. El CCPAE  és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. 
Aquest òrgan està  tutelat  pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació  i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
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Tots els operadors que comuniquin la seva inscripció o ja estiguin inscrits en el Registre 
oficial del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, han de satisfer les quotes 
establertes pel CCPAE. 

 Quota d’inscripció: 200,45 € (242,54€ IVA inclòs) 

Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’inscripció al registre. Serà requisit indispensable 
el seu pagament per poder tramitar la sol·licitud. 

 Quota de certificació: 200,45 € (242,54€ IVA inclòs) 

Es  factura durant el mes de gener per  l’emissió  i  renovació del certificat anual, a  tots els 
operadors inscrits a data  31  de  desembre  de  l’any  immediatament  anterior.  Serà  requisit 
indispensable el seu pagament per poder emetre  i  renovar el certificat anual. Durant  l’any 
2014 la quota de certificació tindrà una bonificació del 10% de la base imposable segons 
acord de la Junta Rectora del CCPAE de 17 de desembre de 2013.  

 Quota per producte emparat: import variable (+21% d'IVA) 

Es factura durant el mes de juny pels serveis d’inspecció prestats per al compliment de la 
normativa, excepte el primer any d’inscripció que es facturarà en funció de la data d’alta en 
el registre, entre els mesos de juliol a desembre . Aquesta quota és d’import variable i anirà 
en  funció  dels  paràmetres  estipulats  a  l’annex  1.  Serà  requisit  indispensable  el  seu 
pagament per poder portar a terme la visita de control anual, o primera visita en el cas de 
noves inscripcions. 

 Quota d’ampliació o canvi de nom: 64,35 € (77,86€ IVA inclòs) 

Es  factura  un  cop  es  presenta  la  sol·licitud  d’ampliació  al  registre  de  les  finques, 
instal·lacions o activitats corresponents, o bé quan es presenta la sol·licitud de canvi de nom 
del titular del registre, i sempre i quan suposi un canvi de NIF. Serà requisit indispensable el 
seu  pagament  per  poder  tramitar  la  sol·licitud.  Si  es  presenta  una  sol·licitud  d’ampliació, 
juntament amb una sol·licitud de canvi de nom es facturarà un únic import de 64,35 € (+21% 
d’IVA). 

 Quotes per la sol·licitud de marcatge del producte 

Sol·licitud de precintes (sèries de 10 unitats): 0,68 € (0,82€ IVA inclòs)  

Sol·licitud de contraetiquetes (bobines de 2.000 unitats): 21,14 € (25,58€ IVA inclòs)  

Sol·licitud d’albarans (talonaris de 100 unitats): 3,36 € (4,07€ IVA inclòs)  

 Quota per l’emissió de certificats sota comanda: 16,10 € (19,48€ IVA inclòs)  

Es factura per l’emissió de certificats demanats sota comanda, amb excepcions (veure Full 
de quotes). 

 

 


