
, 
ESTUDI PERA LA REMODELACIO DEL 

MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL 
(GRACIA-BARCELONA) 

Barcelona, julio/ de 2016 

~ Ajuntament de 
·v · Barcelona --·-



Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

ÍNDEX 

Pag. 

- ÍNDEX .............................................................................................................. 2 

- INTRODUCCIÓ ................................................................................................. 4 

- ANTECEDENTS 1 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE ..... .... ......................... ..... 5 
Planol de situació .... ...................................................................... 7 

- ANALISI DE L'ESTRUCTURA, INSTAL.LACIONS 1 SERVEIS .. ......... ............ 8 

- ANALISI DE LA SITUACIÓ COMERCIAL. ..................................................... 17 
- Valoració i impacte deis Mercats de Barcelona ......... ......................... 17 
- Objectius comercials estratégics ......................................................... 21 
- La demanda ................. ...... ........ ... .. ... .. .... ...... ...... ................................ 23 

Area d'influéncia del mercat.. ............. .............. .... ....................... 24 
La població ............................. ..................................................... 26 

Característiques demografiques ......................................... 26 
Característiques socio-económiques .. ... ... .... .. ....... ... .... ..... . 30 

- La competencia .... ... ................. ........................... .... ...... ... ...... ..... ..... .. . 34 

L'entorn comercial .............................. ........ ........ .... ............ .. ........ 34 
Els autoserveis ..................... ... ..... .... ...... .... .. ...... ..... ..... ...... .. ... ..... 37 

- L'oferta comercial del mercat ................................................ .............. 39 

El mix comercial. ............. ........ .................. ... ..... .................... .. .. .... 39 
Els llocs tancats ....... ..... ... ........... ... ...... ..................... .......... .... ..... . 43 
El circuit comercial ........................................................................ 45 

- PROPOSTES D'ACTUACIÓ ............. .......... .. ..... .... .... ... ....... ..... ............. ... ..... .48 

- PRO POSTES D'ACTUACIÓ COMERCIAL. ................................................... 48 

- Definició d'un no u mix comercial de producte frese .... ... ... ..... .... ......... 50 

Quota comercial potencial .. ... ....... ..... ...... ..... ....... ....... .... ...... ......... 51 
Proposta d'un nou mix comercia l teoric de producte frese ...... ...... 55 

-Definició d'una nova oferta comercial complementaria ................ .... ... . 56 

Estudi per a remodelar el mercat 

de I'Abaceria Central 

'! Jti.bJ¡ 
Merc:ats de Barcelona 

2 



Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

lmplantació d'un establiment en régim d'autoservei. .......... .. ..... .... 57 

-Definició de propostes d'innovació: nova oferta singularitzada. 
Establiments i serveis, orientats vers un no u posicionament ... .. ..... ....... 60 

- Definí ció d'un no u circuit comercial ... ....... ..... ....................................... 63 

- Definí ció d'un no u model d'establiments comercials ............................ 66 

- Definició de nous serveis comercials complementaris ......................... 72 

- PROPOSTES DE COMPROMÍS SOCIAL, CÍVIC 1 
AMBIENTAL ...... ... .... .... ... ...... ....................... ... ............ ... .. ...... ... .......... .... ..... .. .. 75 

- PROPOSTES D'ACTUACIÓ ESTRUCTURAL IINSTAL.LACIONS .... ........ .. . 78 

- BIBLIOGRAFIA ......... ....... ...... ....... .. ............................................................... 85 

Estudi pera remodelar el mercat 

de I'Abaceria Central 

(l1mbhl 
..-----...; 

Mercats de Barcelona 

3 



Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

INTRODUCCIÓ 

Els mercats tradicionals d'alimentació constitueixen una fórmula de distribució tan 
antiga com arrelada i característica de la nostra ciutat. 

Malgrat aquesta capacitat d'adaptació i supervivencia al llarg de decades, els canvis 
esdevinguts els darrers anys tant a nivell economic com social , així com l'aparició de 
noves fórmules de distribució comercial, han fet palesa la necessitat d'introduir canvis 
a diferents nivells . 

D'altra banda, és un fet constatable que el producte alimentari i especialment el 
producte frese, base i estendard deis mercats tradicionals, ha anat perdent pes 
específic en la cistella de la compra en la mesura que la nostra societat ha obtingut 
majors avan<;:os tant a nivell economic com pel que fa al desenvolupament socio
cultural d'aquesta i cal preveure que la tendencia es veura encara més accentuada en 
el decurs deis propers anys. 

Es així dones que, si be cal valorar positivament les actuacions i millares realitzades 
als mercats de Barcelona aquests darrers anys, tant pel que fa a les instal·lacions com 
també a les millares comercials introdu'ldes: foment de la concentració comercial, 
modernització deis establiments, rejoveniment deis operadors, introducció de noves 
denominacions, etc., aquestes mesures s'han evidenciat en molts casos com a 
insuficients per millorar i adhuc mantenir la posició dominant deis mercats com a 
centres de distribució alimentaria a nivell de barri. 

Des de l'inici deis anys 90, l' lnstitut Municipal de Mercats de Barcelona, no ha restat 
simple observador d'aquesta realitat. Així, s'han impulsat actuacions més rellevants 
respecte a les esmentades amb anterioritat, i que suposaren remodelacions amb 
diferent grau d'intervenció. Executats 25 projectes de remodelació en els darrers 24 
anys a la xarxa de mercats de Barcelona, s'han fet des de reordenacions parcials de 
mercats amb adequació de l'oferta a la demanda i introducció de nous operadors i 
certes millares estructurals (Trinitat, Ciutat Meridiana, Felip 11 , Sant Martí, Sant 
Gervasi, Sarria, Les Corts, Proven<;:als, Guineueta .. . ); fins a remodelacions integrals, 
tant comercials com físiques, que han suposat una transformació profunda de l'antic 
equipament (Concepció, Clot, Santa Caterina, Poblenou, Barceloneta, Llibertat, Sants, 
Ninot .. . ) 

Cal dones ara, i és l'objecte del present estudi, plantejar intervencions imaginatives, e 
innovadores que a partir de l'analisi rigorosa i a partir d'una metodología contrastada, 
permetin als mercats afrontar amb garanties d'exit els reptes de futur que esdevindran 
claus en aquest nou mil·lenni. 
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ANTECEDENTS 1 JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI 

El Mercat de I'Abaceria Central esta situat al barri de Gracia de Barcelona, i resta 
envoltat pels carrers de la Travessera de Gracia, Torrijos, Verge deis Desamparats i 
de Puigmartí. 

Aquest mercat té els seus orígens a finals del segle XIX, en que es va iniciar un 
mercat a l'aire lliure a la plac;a de la Revolució, que en aquells moments s'anomenava 
plac;a d'lsabel , a tocar de l'actual mercat. Posteriorment, un industrial anomenat Puig 
Martí va decidir construir l'actual mercat cobert, que es va inaugurar el 1892 sota el 
nom d'lsabel, sent destacable així el seu origen privat. 

Moltes de les parades del mercat a l'aire lliure de la plac;a de la Revolució es van 
traslladar al mercat cobert, propietat del senyor Puig Martí. 

L'any 1913 el mercat va passar pero a mans municipals, a canvi de requalificar com a 
edificables uns quants terrenys propietat del senyor Puig Martí. 

Durant molts anys van coexistir ambdós mercats, el mercat cobert i el mercat a l'aire 
lliure. No obstant aixó, les institucions van obligar finalment els venedors a l'aire lliure 
que restaven, a traslladar-se al mercat cobert. 

Posteriorment, i durant uns quants anys coincidint amb temps de la República, va 
rebre el nom de Mercat de la Revolució, per a rebre finalment el nom d'Abaceria 
Central, que és el que manté fins l'actualitat. 

Fins els anys cinquanta !'interior del mercat presentava un aspecte molt diferent del 
d'avui en dia. En lloc de les actuals parades hi havia unes taules de fusta o de marbre, 
sense tancaments, de manera que es tenia una visió general de tot el mercat, d'un 
costat a l'altre. 

Des del punt de vista arquitectónic, com la major part de mercats centenaris de la 
ciutat, té una estructura metal·lica amb tancament d'obra vista. i esta format per tres 
cossos, una nau central, amb coberta a dues aigües, i dos laterals. 

Tot i que l'edifici en si mateix no destaca per la seva valua arquitectónica, !'estructura 
de ferro típica de l'época li atorga singularitat i una espectacular alc;ada. 

Té una superfície constru"lda al voltant deis 4.000 m2
, disposats en una única planta de 

vendes, i un soterrani, en dos nivells, on es situen de manera exclusiva les cambres 
frigorífiques. 

El pas inexorable del temps, - més de cent anys -, i la manca d'actuacions, han donat 
lloc a una forta degradació, tant a nivell físic com comercial, tenint com a resultat unes 
instal·lacions clarament obsoletes i insuficients envers el correcte exercici de la funció 
comercial pels seus operadors i, per altra banda, una inadequada oferta comercial i 
déficits en els serveis, que porten a una ineficiencia comercial envers el seus clients i 
públic-objectiu en general. 
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Aquestes circumstancies han produ"lt un lent, pero constant degoteig en el tancament 
d'establiments comercials , malgrat algunes actuacions, orientades basicament a 
millores físiques: paviment, portes automatiques i eixamplament de passadissos, que 
s'han realitzat en els darrers 20 anys, pero que degut a una manca de planificació en 
la intervenció a nivell comercial més global, ara posen de manifest una indispensable 
necessitat d'actuació amb un més ampli abast, a nivell integral. 

El mercat forma part d'un barri amb llarga tradició comercial, i que va contribu"lt a 
impulsar un deis eixos comercials més singulars de la Ciutat, agrupat entorn al barri de 
Gracia en general i a la Travessera de gracia en particular, de gran dinamisme, varietat i 
personalitat. El mercat de I'Abaceria no pot quedar darrera d'aquest impuls, pel que 
podem considerar la seva remodelació com a prioritaria pera la seva subsistencia. 

És dones en aquest sentit que s'elabora aquest Estudi, amb l'objectiu de definir un full 
de ruta d'aquesta intervenció integral, possibilitant així al Mercat de I'Abaceria Central 
assolir amb garanties d'éxit els reptes de futur. i que constitueixi, juntament amb el 
projecte arquitectonic a desenvolupar de manera coherent amb aquest projecte 
comercial, l'inici d'un nou camí. 
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PLÁNOL DE SITUACIÓ 

El Mercat de I'Abaceria ocupa una posició central dins el barri de Gracia, situant-se dins 
el nucli més antic, en pie Eix Comercial de Travessera de Gracia. 

A l'oest del mateix es troba situat el Mercat de la Llibertat, recentment remodelat, mentre 
que a l'est esta situat el Mercat de !'Estrella. 
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ANÁLISI DE L'ESTRUCTURA, INSTAL.LACIONSI SERVEIS 

L'estat general del mercat, no es pot considerar acceptable per a la practica de l'activitat 
comercial que li correspon, i per tant necessita importants millares per tal de situar-lo 
com una unitat comercial alimentaria propia del segle XXI. 

Tant les necessitats basiques de !'estructura externa i interna, com les instal·lacions 
d'aigua, electricitat i teléfon, així com les parets, els accessos o la il·luminació interna es 
traben en un estat deficient o clarament millorable. 

Encara que en els darrers anys s'ha realitzat alguna millora en el mercat, com han estat 
l'enderroc de parades i adequació deis espais alliberats, millares en els accessos i 
l'adequació d'un espai de brossa, encara hi ha moltes altres instal·lacions i serveis que 
són deficitaris o inexistents com magatzems, la carrega i · descarrega, l'aparcament per 
als vehicles comercials i deis clients entre altres. 

A nivell estructural, el més preocupant es localitza en l'estat de la coberta i especialment 
el seu revestiment interior, així com les parets i una part important deis accessos, pel 
que es propasa una intervenció integral sobre l'equipament. 
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ANÁLISI DE L'ESTRUCTURA, INSTAL·LACIONS 1 SERVEIS 

Estructura Externa 

Estructura 
~o berta 
Fa~anes 

~ccessos 

Estructura Interna 

Parets 
Paviments 
IHuminació 

lnstal·lacions 

Aigua 
Electricitat 
Telefon 
Aire condicionat 
Megafonia 

Serveis 

Magatzems 
Cambres frigorífiques 
Moll carrega/descarrega 
Elevadors 
Parquing 
Espai Brossa 
w.c. 
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ESTRUCTURA EXTERNA 

Estructura 

Material 
Conservació 
Seguretat 

Fac;anes 

lmpactant 
Atractiva 
Fa de local comercial? 
Quina peculiaritat té? 
Visibilitat fa~;anes 
Conservació 

Accesos 

Núm. de portes 
Portes automatiques 
Amplada portes 
Estat portes 
lmatge portes 
Escales a les portes 
lmatge global 
Rampes a les escales 
Dificultat accés portes 
Pas per minusvalids 
Estat paviment 

Rodalies 

ll·luminació exterior mercat 
Senyalització trafic 
Netedat exterior mercat 
Comunicació transports públics 
Zona per als vianants 
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deficient 
deficient 

si 
deficient 
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deficient 
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correcte 
acceptable 
acceptable 

no 
acceptable 

no 
no 
si 

acceptable 

deficient 
acceptable 
acceptable 
acceptable 
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ESTRUCTURA INTERNA 

Estructura 

Material construcció 
Conservació 
Paviment 

Parets 

Plantes 

Núm. plantes 
Planta parquing 
Planta serveis 

Climatología 

Material 
Estat 
Relliscositat 
N e tes 
Estat 

maó-ferro 
deficient 
terrazo 

acceptable 
acceptable 
acceptable 
deficient 

1 
no 
no 

Epoca fred no 
Epoca calor no 
Reguladors termics estructurals no 

ll.luminació 

Llum natural 
Llum eléctrica 

Obertura finestres no 
Exultori si 
Extraccions d'aire no 
Aire condicional no 

deficient 
deficient 
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INSTAL·LACIONS 

Aigua 

Núm. mesuradors llocs de venda 
Xarxa 
Estat xarxa 
Fuites xarxa 
lmatge xarxa 

Elect ricitat 

Núm. mesuradors magatzems 
Xarxa 
Estat xarxa 
Suficient potencia 
lmatge xarxa 

Telefonía 

Altres instal.lacions 

Aire condicional 
Megafonía 
lncendi 

Detecció 
Protecció 
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acceptable 
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acceptable 
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deficient 
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LOGÍSTICA 

Magatzems 

Núm. magatzems 
M2 
Estat 
Necessitat de posar-ne més 

Cambres frigorífiques 

Núm. gabies 
M2 gabies 
Estat 
Necessitat de posar-ne més 

Escombraries 

Situació 
Habitacle brossa 
Ti pus 
Estat 
Espai suficient 
Recollida selectiva orgimica 

Valoració funcionament 
Recollida selectiva cartró 
Recollida selectiva piles 
Recollida selectiva plastic 
Recollida selectiva roba 
Recollida selectiva vidre 
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Actius Vacants 
no no 
no no 

deficient 
si 

Actius 
29 

49,86 

Vacants 
3 
6 

deficient 
no 

accés exterior 
si 

contenidors+premsa 
deficient 

no 
si 

acceptable 
no 
no 
no 
si 
no 
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APARCAMENT, CÁRREGAIDESCÁRREGA 

Espai carrega i descarrega 

N'hi ha 
Espai suficient 
Localització 
Estat 
M u ntacarreg u es 
Bancada 

Parquing vehicles comercials 

N'hi ha en el mercat 
Núm. de places 
Localització 
Gestió 
Estat 
Necessitat de posar-ne més 
Espai districte 

Parquing clierits 

N'hi ha 
Núm. de places 
Localització 
Gestió 
Estat 
Necessitat de posar-ne més 
Zona blava 
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si 
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SERVEIS 

wc 

Estat deficient 
Ubicació deficient 
WC pera minusvillids si 

Acces correcte si 

Neteja mercat 

Núm. de persones 
Empresa de neteja 
Valoració 

Seguretat 

1 Guardes de seguretat 
Alarmes 

Altres serveis 

3 
no 

correcte 

no 
no 

Lloc informació no 
Servei a domicili centralitzat no 
Teleton públic si 
Carrets de compra no 
Espai multifuncions no 
Córner infantil no 
Web del mercat no 
Guardería no 
Bibliomercat no 
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DISSENY PLANTA 1 EQUIPAMENT DE PARADES 

Concepte illes 

Sostre tancat 
Sostre obert 
Uniformitat retols 
lila peix 
Fondaria acceptable 

Passadissos 

Menys d'1 ,5 mts. 
D'1 ,5 a 2 mts. 
De 2 a 2,5 mts. 
De 2,5 a 3 mts 
Més de 3 mts. 

Circuit comercial 

Visibilitat entre illes 

si 
si 
no 

sidos 
no 

15 
3 
2 

deficient 
Circulació clientela (estacionament) deficient 
Circulació clientela (circulant) deficient 
Distribució parades (posicionament illes) acceptable 

Estat parades 

Núm. parades en bon estat 
Núm. parades estat acceptable 
Núm. parades estat deficient actives 
Núm. parades estat deficient vacants 
Total 

lmatge i equipament parades 
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144 79,56 
231 127,62 
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ANÁLISI DE LA SITUACIÓ COMERCIAL: 

VALORACIÓ !IMPACTE DELS MERCATS MUNICIPALS DE 
BARCELONA 

Una factor molt important a tenir en compte, i previ a prendre determinades decisions 
sobre quina és l'actuació més adient o més immediata, és poder saber de primera ma 
qué opinen, qué valoren o qué millorarien els potencials usuaris d'aquest equipament 
públic com és el mercat municipal , i no només de forma individualitzada per cada cas, 
sinó entes que els mercats pertanyen a la xarxa Mercats de Barcelona. 

L'lnstitut Municipal de Mercats de Barcelona ha utilitzat els resultats de diferents 
estudis i treballs (Anuari Estadístic de I'Ajuntament de Barcelona 2015, Enquesta 
Municipal de Serveis 2015, ... ) i els ha creuat amb el resultat del darrer Estudi 
d'lmpacte Economic del Mercats de Barcelona, realitzat l'any 2011 . 

L'estudi s'ha fet tant deis compradors als mercats de Barcelona: 2000 enquestes 
repartides en 10 mercats, fent 200 enquestes en cada mercat, així com mitjangant 
240 entrevistes a operadors 1 comerciants, el que suposa el 22% del total 
d'establiments existents en el conjunt deis 1 O mercats seleccionats. 

Aquest treball ens ha permés treure les següents conclusions : 

Factors económics 

Els mercats agrupen el 16,5% de les 12.530 !licencies de comerg alimentari de la 
ciutat, i el 8% de les 35.282 !licencies de comerg al detall (Anuari Estadístic de 
I'Ajuntament, 2005) 

• Els mercats municipals facturen en conjunt entre 950 i 1.100 milions d'euros 
anuals, que representen entre el 7,5 i el 8,7% del conjunt del comerg minorista 
de la Ciutat (12.592 milions d'euros, any 2007). 

D'aquests, estrictament d'alimentació correspondrien entre 840 i 880 milions,(que 
su posa el 80% del total), el no alimentari entre 115 i 120 milions (el 11% ), els 
supermercats 88 milions (el 8% ), i els Bars i restaurants al voltant deis 1 O milions 
(1 '1%). 

Els mercats ocupen de forma directa entorna 8.000 persones, que representen 
el 7,5% deis 106.000 ocupats del comerg minorista de la Ciutat (2007, Direcció 
de Comerg, Aj . Barcelona). 

Estudi per a rem odelar el mercat 

de I'Abaceria Central 

\!_ Ji?.(b 
Mercats de Barcelona 

17 



Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

El 52% deis comerciants deis mercats tenen entre 30 i 49 anys, amb una mitjana 
d'antiguitat deis establiments de 25 anys, i el 59% deis establiments han fet 
reformes en els darrers 1 O anys, el que ens indica que es un format estable, on 
els operadors confien i inverteixen. 

El 70% deis operadors preveuen continuar al mercat en els propers 15 anys. 

Risc de tancament del negoci a curt termini 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

S 

o 
Mínim Baix Mig Alt Molt alt 

Temps que preveu continuar a la parada 1 establiment? 
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so 
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10 
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Mercabarna és el principal prove·ldors deis mercats municipals ( 41 ,7%) 

Factors de posicionament 

Al conjunt de la Ciutat el 69% deis ciutadans manifesten que van al mercat a 
comprar (Enquesta Municipal de Serveis 2008) 

Pel que fa a alimentació fresca , els mercats obtenen entre el 30 i el 35% de 
quota de mercat. 

• El 85,5% deis clients enquestats accedeixen al mercat a peu, i altres estudis 
(Agora, 2008), indiquen que el 80% deis ciutadans que tenen un mercat a 1 O 
minuts caminant, adquireix alimentació fresca als mercats. 

Transport utilitzat per anar al mercat: 

Atres 1,1 

Extrapolant el nombre de clients que ens indiquen tenir els comerciants, els 
mercats reben entorn a 65.000.000 de visites a l'any. (Extrapolat deis 
comptadors instal·lats en 4 mercats, l'estimació era de 55 milions) 

La mitjana de despesa familiar mensual d'alimentació en els mercats és de 518€, 
amb un tiquet de compra mig de 17,8€, oscil ·lant entre els 23€ dedicats a la carn 
i els 11 ,4€ a la pesca salada. (Si considerem que la renda disponible anual en 
alimentació fresca és de 1.665€ per persona, dedülm que els clients deis 
mercats tenen una major despesa en producte frese (IDESCAT)) 

De mitjana, una persona que entra al mercat es gasta 53,38€, només en 
alimentació, oscil·lant entre els 36€ entre setmana i els 65€ els divendres a la 
tarda. 
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Mitja de despesa total 
di ns el mercat 

MITJANA: 53,38 € 

DIA DE <XlMP8A 

Mati entre Tarda entre Dlvendres 
setmana tarda 

64,91 

Els productes més comprats són el peix i marisc (78%) i la carn (74%), 
especialistes que funcionen coma motors d'atracció deis mercats. 

El 60% deis clients deis mercats, compra al supermercat que troba dins, i el 
40% també fan despesa en les botigues de l'entorn del mercat, el que 
confirma el seu paper dinamitzador. 

Conclusions 

L'estudi realitzat ha permés obtenir dades quantitatives concretes que fins ara 
I'IMMB havia basat en estimacions que han resultat ser molt prudents. 

Es constata que !'impacte económic i el volum de facturació als mercats 
municipals de significativament rellevant, fet que ens porta a continuar 
apostant per el model de comen; próxim i sostenible. 

• Suposa considerar els mercats un valor a preservar en temps de crisi, ja que: 
s'estimula un sector d'impacte económic rellevant, s'enforteix un fons d'ocupació 
important i s'enforteix el sentiment de pertinenya a una cíutat amb un model 
social i comercial cohesionat. 

Per últim: permet disposar d'un conjunt de dades organitzades de forma 
rigorosa , per tal de continuar afrontant els processos de reforma iniciats des de 
l'any 1991 (creació de I'IMMB); així com permet evidenciar l'éxit de les actuacions 
realitzades i continuar millorant tot ajustant l'oferta deis mercats a les demandes 
deis ciutadans 

El Mercat de I'Abaceria no pot quedar fora d'aquestes consideracions en un 
planejament de reforma comercial a fons , i haura de fer una aposta decidida en 
aquesta línia , amb especial émfasi en la consideració deis horaris per tal d'ajustar-los a 
la demanda de la població i a la competencia present en la seva area d'influéncia. 
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de I'Abaceria Central 

OBJECTIUS COMERCIALS ESTRATEGICS 

Posicionament actual del Mercat de I'Abaceria Central: 

Valors i percepcions: 

• Tradició 
• Proximitat, (tan física com emocional) 
• Varietat i especialització (exclusivament pero en producte frese) 
• lmmobilisme, conservadorisme comercial. 
• Orientació al producte. 
• Declivi, esgotament. 
• Foscor, opacitat. 

Posicionament de l'entorn social i económic (comercial) 

Valors i percepcions: 

• Vinculació amb una determinada cu ltura de progrés, responsable socialment. 
• Associacionisme i participació: federacions de carrers, centres cívics, ... 
• Dinamisme i vida al carrer. 
• Activisme social, ecologista, i d'economia social. 
• Oci i restauració: existencia de prop de 50 establiments dins l'area d'influéncia 
• Cosmopolitisme i multiculturalitat: oferta especialitzada en cuines locals i foranes 

(nepalesa, iraniana, iraquiana, siri, libanesa, mexicana, japonesa, xinesa, 
italiana, .. . ). 

L'objectiu últim del treball sera dones, definir en primer lloc un conjunt de propostes, 
quantitatives i qualitatives, sobre l'oferta comercial i el mix del mercat que 
permetin reposicionar el mercat com a centre de referencia en la comercialització 
de productes d'alimentació, en el seu més ampli abast, així com d'altres bens de 
consum quotidia no alimentaris, mitjanc;ant una oferta especialitzada, els serveis 
complementaris i la introducció de noves ofertes orientadas al producte local, de 
proximitat, ecológic, etc. 

Per assolir aquest nou posicionament, aquest conjunt d'actuacions deuran anar 
encaminades a la transmissió de nous valors, perceptibles pel públic-objectiu, que junt 
amb l'acte de compra el mercat es doti d'espais on es desenvolupin accions i 
activitats socials, lúdiques, culturals i formativas, a desenvolupar pel ric teixit 
associatiu i d'entitas del barri, afavorint la funció de cohesió social que el mercat 
sempre ha ofert. 
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Al mateix temps, hauran de garantir la viabilitat económica deis negocis i optimitzar 
!'eficacia comercial deis establiments a nivell individual i del mercat en el seu 
conjunt. 

Així dones, els nous valors a transmetre i que hauran de permetre aquest nou 
posicionament, seran : 

• Modernitat, dinamisme i innovació (atreviment) 
• Facilitat i comoditat 
• Transparencia i lluminositat 
• Diversitat i especialització 
• Assortiment ("all in one") i "musculatura" comercial 
• Lideratge. 
• Servei i tracte personalitzat. 
• Orientació al client i al barri. 

Una Casa de Cuentos: local singular destinat a la cultura, lectura de contes i cursos sobre lectura. 
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La demanda 

Mitjanc;ant l'analisi de la demanda i la seva segmentació, establirem el públic-objectiu del 
mercat; factor clau alhora de implementar les actuacions sobre el mix comercial. 

És un fet constatat en diversos estudis que a la ciutat de Barcelona els mercats 
municipals· actuen com a centres de comer¡; de proximitat, sent un 85 % de la seva 
clientela habitual resident dins un area d'influéncia amb un radi maxim de 600 metres, i 
que equival a un desplac;ament a peu de 12-15 minuts. 

En aquest sentit, definirem en primer lloc, l'area d'influéncia del Mercat de I'Abaceria 
Central, per analitzar · amb posterioritat les seves dades demografiques, les 
característiques socio-económiques de la població resident, així com també les relatives 
a la competencia situada dins aquest ambit geografic. 
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de !'Abacería Central 

ÁREA D'INFLUENCIA DEL MERCAT 

La definició de l'area d'influéncia comercial del Mercat de I'Abaceria Central, ens ha de 
permetre, com ja em comentat anteriorment, poder obtenir informació sobre la població, 
les seves característiques, i l'oferta comercial que actua com a complement ilo 
competencia del mercat. Aquest sera el primer element per avaluar l'equilibri entre oferta 
i demanda en aquesta area. 

A partir d'u·n criteri general de proximitat entorn al mercat de 200, 400, i 600 m. de 
distancia ( i que corresponen a desplac;aments de 4, 8 i 12 minuts a peu, 
respectivament), s'han definit 3 zones: primaria, secundaria i terciaria, que convindra 
acotar atenent a !'existencia de: 

• Barreres físiques: carrers amb gran flux de circulació, o de gran amplada 

• Proximitat d'altres nuclis de polaritat comercial: com ara d'altres mercats propers. 

En aquest sentit, i tal com queda reflectit en el planol següent, aquesta area d'influéncia 
queda limitada arquitectónicament pels carrers de Gran de Gracia (a l'oest), Córsega (al 
sud), i Escorial i Passeig de Sant Joan ( a l'est); així com comercialment pels Mercats de 
la Llibertat (oest) i Mercat de !'Estrella (est). 

La delimitació d'aquesta area, considerant aquests elements, queda definida d'aquesta 
manera, en el següent planol. 
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Planol area d'influencia, Mercat de I'Abaceria Central 
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Estudi pera remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

La població 

Característiques demografiques 

La població que resideix en l'area d'influéncia definida segons els criteris anteriorment 
expressats és de 28.111 persones, segons les darreres dades del cens. 

A partir de l'analisi de les dades deis quadres que a continuació s'incorporen, cal 
destacar el següent: 

La zona secundaria, amb 16.739 habitants, és la més extensa i amb major nombre de 
residents. Sent també destacable la zona primaria, lógicament amb menor extensió, 
peró amb 6.158 residents. 

El nombre d'habitants per llar o habitatge és sensiblement inferior a l'area d'influéncia del 
mercat en relació a la mitja de Barcelona. (2,29 hab./llar, front els 2,50 hab./llar de mitja 
del conjunt de la ciutat). 

Per franges d'edat, el fet que resulta més destacable és que la més nombrosa correspon 
a la compresa entre els 30 i els 39 anys. Es tracta d'un tram de població on conflueixen 
una part deis nascuts en l'etapa del "baby-boom" i una part important de la població 
immigrada arribada recentment. 1 ho és pel fet de que el seu perfil de vida, i per tant 
de consum, assegura i reafirma la necessitat del mercat municipal com a fórmula de 
comen; de proximitat. 

Concretament aquest segment de població representa prop d'un 20 % de la poblatió, i 
en el seu rol de compradors-consumidors, es caracteritza pels aspectes que es 
detallen a continuació: 

• Disposen de poc temps en general, i per a les compres en particular, ja que 
normalment destinen moltes hores al lloc de treball. Aixó fa que valorin molt el 
temps d'oci. 

• Tenen una família o estar en edat de formar-la. 
• Estan cada cop més preocupats pel medi ambi~nt, l'alimentació saludable, i el 

seu entorn .. 
• Destinen una part molt important de la renda a fer front a les despeses 

d'habitatge. 

Aquestes característiques, d'acord amb estudis de l'lnstitut Cerda, poden afavorir al 
desenvolupament de comergos de proximitat que facilitin una compra cómoda, si pot 
ser en un sol acte, així com, incrementar el desenvolupament d'establiments 
especial itzats, ampliar la penetració de productes orientats al control de la salut i 
augmentar la comercialització de productes locals, de proximitat i ecológics. 
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Per tant, les implicacions comercials que pot generar aquesta segmentació d'edats és 
un element a considerar, ates que és un instrument d'avantatge competitiu que 
s'utilitza freqüentment en la distribució comercial 

Observant el quadre de la distribució de la població en funció deis tipus de llars, és 
destacable el major percentatge de llars unifamiliars en l'area d'influéncia del mercat en 
relació a la mitja de Barcelona. (un 38% front un 28 %). Aquesta dada corrobora així la 
referent al nombre d'habitants per llar, inferior a la mitja a l'area d'influéncia, que abans 
hem destacat. El nombre total de llars de l'area d'influéncia és de 12.225 

En aquest sentit, considerem importat assenyalar que aquestes llars unifamiliars poden 
correspondre a 3 tipologies diferents: homes i dones d'edat avanc;:ada que viuen soles, 
joves emancipats que viuen sois, i també persones divorciades que viuen soles. En 
aquest dos darrers casos, joves emancipats o persones divorciades sense fills a carrec, 
seria important considerar que aquest dos segments acostumen a realitzar un important 
consum de productes alimentaris fora de la llar, dirigint aquest consum cap a la 
restauració, o bé cap el menjar preparat. 
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Quadre població: 

DADES DEMOGRÁFIQUES 

Població 
Area Influencia: 

0 sobre blació Barcelona: 

Núm. de famílies (llars) 
Núm. de persones/familia: 

Primaria: 
Secundaria: 
Terciaria: 
TOTAL: 

6.158 
16.739 
5.214 

28.111 

1,78% 

Núm. de rsoneslfamília BCN: ___ _ 

12.255 
2,29 . 
2,50 

+ de 80 

70-79 

60-69 

50-59 
en 
1-

i3 40-49 
w 

30-39 

20-29 

10-19 

0-9 

o 500 1000 1500 

Núm. PERSONES 

2000 

(Dades corresponents al Gens del 2014) 
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Quadre llars: 

DADES DEMOGRAFIQUES 

4 o+ persones 

3 persones 

2 persones 

1 persona 

o 10 20 

Percentatge 

3 
pe-son es 

16% 

1 

30 

(Dades corresponents al Gens del 201 4) 
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CARACTERÍSTIQUES SOCIO-ECONÓMIQUES 

A partir de les dades recollides, i expressades en els quadres següents, cal destacar el 
percentatge de dones ocupades: 21,26 %, lleugerament per sobre de la mitja de la ciutat 
de Barcelona (20,09 %). 

Un altre segment a destacar correspon al de les persones jubilades, que representen el 
21% sobre el total. 

Per altra banda, l' índex de capacitat econom1ca de les persones residents a l'area 
d'influéncia del mercat també es situa una mica per sobre de la mitja: 102,9 (prenent 
com a base 100 al conjunt de la ciutat). 

Pel que fa referencia al nivel! d'estudis, destaca el percentatge relatiu a persones amb 
estudis superiors, que a l'area d'influéncia representen el 24,25 % sobre el total de 
persones amb estudis, mentre que la mitja de la ciutat és del 21 %. Per contra, i en 
aquest mateix sentit, el nombre de persones amb estudis secundaris és inferior al de la 
mitjana de Barcelona. 

Aquest fet queda també d'alguna manera reflectit en l'analisi de l'activitat laboral de les 
persones d'aquesta area, destacant-se així que el 25,30 % de persones ocupades ho 
són com a "técnics i professionals científics i intel·lectuals", i 1'11 ,30 % correspon a 
"personal directiu d'empreses i administració pública". 
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Quadre ocupació i capacitat económica: 

DADES SOCIO-ECONÓMIQUES 

Població Área Mercat 
% 

Homes ocupats 23,00% 
Dones ocupades 21,26% 
Pensionistes 1,80% 
Jubilats 21,00% 
Desocupats 5,20% 
Altres 27,74% 
TOTAL 0000% 

Al tres 

Desocupats 

Jubilats 

Pensionistas 

Dones ocupades 

Homes ocupats 

o 5 
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Quadre nivell d'estudis: 

DADES SOCIO-ECON MIQUES 

Ten 

Estudis 
superiors 

Estudis 
secundaris 

Estudis 
primaris 

o 10 
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Quadre activitat laboral: 

Personal directiu d'empreses i administració pública 
Tecnics i professionals científics i inteHectuals 
Tecnics i professionals de suport 
Empleats administratius 
Treballadors de serveis i come~ 
Treballadors quallficats del sector primari 
Artesans i treballadors quallficats de la indústria i construcció 
Operaris de maquinaria i muntadors 
Treballadors no quallficats 
Forces Armades 

Treballadors no 

Població Area Mercat 
% Persones 

11,30% 3.1n 
25,30% 7.112 
18,70% 5.257 
13,70% 3.851 
13,00% 3.654 
0,20% 56 
7,20% 2.024 
4,40% 1.237 
6,00% 1.687 
0,10% 28 

100,00% 28.111 

Personal directiu Artesans i 
treballadors 

qualificats de la 

Operarisde 
Forces Armad es; d'empreses ¡ 

0,10% 

indústria i 
construcció; 7 

Treballadors 

sector primari; 
0,20% 

serveis i comer~; 
13,00% 
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Es tu di per a re modelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

La competencia 

L'entorn comercial 

El Mercat de I'Abaceria Central es troba situada en un entorn comercial de gran 
importancia, a nivell de barri. 

Contribueixen a aquest fet dos factors: 

• El propi Mercat de I'Abaceria Central, amb una potent oferta de producte 
alimentari frese. 

• La seva ubicació, en pie Eix Comercial de Travessera de Gracia la seva 
proximitat a I'Eix Comercial de Gran de Gracia. 

Aquest dos eixos comercials concentren una remarcable oferta en bens d'equipament 
de la persona i de la llar, complementant aquesta oferta amb productes d'alimentació i 
quotidians no alimentaris, i una importantíssima oferta en restauració. 

Eix Comercial Travessera de Gracia: equipaments i serveis pera la persona i perla llar 
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En aquest darrer sentit, cal destacar l'existéncia de prop de 50 establiments de 
restauració i bars, amb una oferta singulartizada i especialitzada a l'entorn de cuines tant 
locals com exótiques: nepalesa, iraniana, iraquiana, siriana, libanesa, tailandesa, turca, 
mexicana, a més a més de les ja més habituals xinesa, japonesa i italiana. 

Restaurant nepales Restaurant tailandes 

Per una altra banda, és també remarcable la presencia d'algunes residencies per a 
estudiants estrangers i diverses académies d'idiomes, situades dins aquesta area 
d'influéncia, fet que contribueix a dotar d'un caire cosmopolita i multicultural a aquest . 
entorn. 

Entrant en el detall de l'oferta alimentaria a l'area d'influéncia del mercat, i que 
constitueix la seva competencia, observem que es concreta de la següent manera (en 
nombre d'establiments): 

TAULA RESUM COMPETENCIA AREA INFLUENCIA 

AUTOSERVEIS 1 SUPERMERCATS 

FRUITES 1 VERDURES 

CARNISSERIA 

CANSALADERIA=XARCUTERIA 

POLLERIA 1 OUS 

PEIXATERIA 

PESCA SALADA 

LLEGUMS CUITES 

QUEVIURES 1 POLIVALENTS 
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En el quadre que es presenta a continuació, queden aquestes dades desglossades en 
cadascuna de les zones de l'area d'influencia. 

En aquest sentit, s'ha incorporat l'oferta de producte frese existent als autoserveis i 
supermercats a les diferents tipologies de producte, a fi de tenir un coneixement més 
precís de l'oferta de cada tipus de producte. 

TIPOLOGIA ZONA1 ZONA2 ZONA3 TOTAL 

Fruites i verdures 

Queviures amb secció F. i V. 1
> 

Autoserveis i Supermercats amb secció F. i V. 
TOTAL FRU/TES 1 VERDURES 

Cansaladeria-Xarcuteria 
Queviures amb secció xarcuteria 
Carnics generalistes amb secció xarcuteria 
Autoserveis i Supermercats amb secció 
xarcuteria 
TOTAL XARCUTERIA 

Carnisseria 
Carnics generalistes amb carnisseria 
Autoserveis i Supermercats amb secció 
carnisseria 
TOTAL CARNISSERIA 

Polleria i ous 
Carnics generalistes amb polleria i ous 
Autoserveis i Supermercats amb secció 
polleria 
TOTAL AV/RAM 1 OUS 

Peixateria 
Autoserveis i Supermercats amb secció peix 
TOTAL PEIXATERIA 

Pesca salada 
Supermercats amb pesca salada 
TOTAL PESCA SALADA 

Llegums cuits 
Supermercats amb llegums cuits 
TOTAL LLEGUMS CU/TS 
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Els autoserveis: 

Pel que fa referencia als autoserveis i supermercats, s'observa que, en relació a la oferta 
de productes, deis 9 existents en el seu conjunt, si bé la seva totalitat comercialitza 
fruites i verdures i xarcuteria, únicament 3 tenen secció de peixateria, coincidint aquest 
fet amb els supermercats de major dimensió. 

Atenent a aquest factor dimensió, cal destacar que deis 9 establiments existents, 
únicament 3 corresponen a establiments de > 400 m2

, és a dir "supermercats", mentre 
que la resta, 6 establiments, corresponen a la categoria "superservei", amb una 
dimensió entre 150 i 399 m2

. 

La superficie total deis supermercats i superserveis situats dins l'area d'influéncia del 
mercat és de 3.480 m2

. 

En relació a la seva ubicació, i d'acord amb el planol que s'incorpora a continuació, a la 
zona primaria hi ha 2 establiments tipus superservei, a la secundaria hi ha 4 
supermercats i 3 tipus superservei, i a la zona terciaria es traben situats 1 supermercat i 
1 autoservei. 

Per ensenyes o marques, considerant a més la seva tipologia, la distribució és la 
següent: 

o Superserveis: Dia (1 ), Coaliment (2), Suma (2), Superservis (1) 

o Supermercats: Caprabo-Eroski (1 ), Bonpreu (1 ), Keisy (1 ), Consum (1 ), Condis 
( 1) 
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Estudi pera remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Plimol d'implantació de la competencia: autoserveis. 

o e · n1 

ZONA PRIMARIA 

ZONA SECUNDARIA 

- ZONA TERCIARIA 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

L'OFERTA COMERCIAL DEL MERCAT 

El mix comercial 

D'acord amb el planol següent, observem que es tracta d'un mercat que disposa d'una 
única planta de vendes, situada a nivell de carrers, en la que a !'interior es distribueix 
l'oferta alimentaria tradicional de producte frese, mentre que a !'exterior, i en quasi tot 
el perímetre, hi ha petits establiments destinats a oferta no alimentaria . 

1 
__) 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

En termes d'establiments comercials reals, és a dir, que físicament constitueixen una 
única unitat de venda, hi ha un total de 94 establiments alimentaris actius, mentre 
que el nombre d'establiments no alimentaris actius és de 22. 

En el quadre següent es detalla per denominacions o tipologies de venda aquesta 
barreja comercial, i quin percentatge suposa dins el total de l'oferta. 

Aquesta oferta esta expressada tant en parades (unitats administratives o números), 
com en establiments: agrupació de parades físicament constitu'ida, d'un mateix 
operador o unitat familiar, que es pot destinar a una o varies activitats. 

Pel que fa als establiments actius, destaca el nombre d'establiments destinats a fruites 
i verdures (19 establiments, 20% sobre el total), seguit del de peixateries (16 
establiments, 16,84% sobre el total). 

Hi ha peró una dada que destaca per sobre les altres, i que correspon al nombre de 
parades vacants: 202 parades vacants, sobre un total de 486, i que representen el 
41 %~ En el sector no alimentari, la proporció és fon;a similar: 28 parades vacants 
sobre un total de 86. . 

És aquest realment el tret més significatiu i que fa palesa una situació comercial en 
greu declivi, considerant també !'impacte negatiu que tenen aquests llocs vacants 
(tancats o enderrocats) en el circuit comercial, com més endavant analitzarem . 
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Estudí per a remodelar el mercat 
de !'Abacería Central 

MIX COMERCIAL ACTUAL 

PER ESTABLIMENTS 

MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL 
Para des Parades 

vacants actives 

Peix frese i marisc 6 51 
Pesca Salada i 
conserves 5 13 

Carnisseria i despulles 26 . 27 

Cansaladeria-Xarcuteria 13 25 

Fruita i Verdura 101 80 

Aviram i ous 32 23 

Llegums i cereals 8 12 

Queviures i colonials 7 20 

Despatx pa o 7 

Especialitats 6 15 

Menjars i begudes (bar) o 9 

Dietética 4 o 
TOTAL 204 282 
No Alimentaris 28 50 

(Dades corresponents al 4art. trimestre de 2016) 
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Establiments 

Núm. % 

16 16,84 

6 6,32 

13 14,74 

14 14,74 

19 20,00 

10 10,53 

5 5,26 

4 4,21 

1 1,05 

3 3,16 

3 3,16 

o 0,00 
94 100 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

De manera més visual , en el planol que s'adjunta a continuació, s'observa la 
distribució de les diferents activitats comercials del mercat a la sala de vendes. 

Cal ressenyar la distribució "classica" deis establiments de peix i marisc, situats de 
manera agrupada, al centre del mercat, tot considerant-se així, ja des de l'origen del 
mercat, el sector del peix com a motor d'atracció comercial. 

Un altre element a destacar és la distribució deis establiments destinats a la venda de 
fruites i verdures, que com podem comprovar, en certa manera ocupen les capgaleres 
de les illes, mentre que els destinats a productes carnics (carnisseria, xarcuteria , 
aviram, etc) estan disposats en el perímetre, de manera majoritaria . 

Finalment, i vinculat amb l'indicat anteriorment en relació als llocs tancats o vacants, 
s'observa que aquests llocs es troben situats de manera principal als trams interiors 
deis passadissos, creant així zones "mortes" comercials. 

Aquest punt tindra més endavant un tractament específic, atesa la seva importancia. 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Planol d'activitats o tipologies de venda: 

1 

-_J 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Els llocs tancats: 

El mapatge deis llocs tancats ens mostra de forma clara i significativa la situació 
comercial del mercat en un determinat moment. També ens és útil pera conéixer la 
seva incidencia en el circuit comercial : zones fredes, zones calentes, i els fluxos de 
circulació de la clientela. 

Tota aquesta informació ens permetra més endavant, formular propostes per a la 
implantació de noves activitats, o bé efectuar modificacions en la distribució, que 
afavoreixin la millora del circuit. 

En el planol següent s'indiquen de manera específica els llocs que es troben vacants, i 
per tant tancats per a la venda, així com també d'altres llocs vacants que ja s'ha 
procedit al seu enderroc i extinció. 

Aquest enderroc de llocs vacants ha vingut produint-se al llarg del temps amb una 
finalitat diversa: eixamplament de passadissos, millora d'accessos, o recuperació 
d'espais per a serveis (espai recollida brossa, centralització comptadors, espai 
multifuncions, etc) 

Planolllocs tancats: 

J 
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Estudi per a re modelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

El circuit comercial: 

Els fluxos comercials donen lloc a zones come,rcialment fredes o calentes. 

Aquests fluxos venen determinats principalment per 3 factors : 

);> Els accessos 

);> Els motors comercials 

);> Els llocs tancats 

Altres factors a considerar, són també: 

);> L'amplada deis passadissos de circulació de clients, !'existencia de "colls 
d'ampolla" . 

);> La configuració de les illes d'establiments 

En el planol següent observem com interactuen aquests tots aquests factors. 

Així, cal ressaltar que les zones calentes es traben situades: 

• Al voltant de la peixateria del mercat, que actua com un motor comercial en el 
seu conjunt. 

• Al passadís paral·lel a Travessera de Gracia , on es traben distribu'lts d'altres 
establiments motor, i sent aquest el carrer amb una majar activitat comercial 
(Eix Comercial). Per altra banda, correspon aquest a un deis passadissos de 
majar amplada. 

• A d'altres petits trams de passadís, d'amplada més dimensionada, on 
convergeixen establiments motors amb·el fet d'existir accessos al mercat. 
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Estudi per a re modelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Pel que fa referencia a les zones fredes, veiem que es corresponen basicament amb: 

• Trams interiors deis passadissos transversals , que corresponen als 
passadissos més estrets (< 2,50 m.), i amb establiments disposats en illes de 
gran longitud. 

• Al passadís central, que va transversalment de esta oest del mercat. 

• Al tram de passadís paral·lel a la fagana sud, on es troba situada la E.T. 
l'habitacle de brossa. 

En tots aquests casos, observem que coincideix la presencia de llocs tancats, en 
la formació de les zones fredes del mercat. 

Zones calentes: illa del peix Zones calentes: passadís Travessera de Gracia 

Zones fredes: llocs tancats, passadissos estrets, etc 
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Estudi pera remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Planol de fluxos comercials: 

l 

~ 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

PROPOSTES D'ACTUACIÓ 

Les propostes d'actuació que presentem , s'estructuren mitjanc:;ant els següents eixos 
principals: 

• PROPOSTES D'ACTUACIÓ COMERCIAL 1 DE SERVEIS 

1. Definició d'un nou mix comercial de producte frese 
2. Definició d'una nova oferta complementaria 
3. Definició de propostes d'innovació 
4. Definició de nou circuit comercial i nous models d'establiments 
5. Definició de nous serveis comercials complementaris 

• PROPOSTES DE COMPROMÍS SOCIAL 1 AMBIENTAL 

• PROPOSTES ESTRUCTURALS 1 D'INSTAL.LACIONS 

PROPOSTES D'ACTUACIÓ COMERCIAL 

La nova composició de les estructures familiars derivades deis canvis en !'estructura 
de la població, i l'evolució deis valors dins d'una societat en canvi continu i permanent 
dins d'un món globalitzat, són les variables que ens marcaran les grans 
característiques i motivacions de compra, les necessitats i preferéncies de consum del 
nostre consumidor futur. Aquests factors poblacionals, les seves necessitats i 
preferéncies de consum emmarcats amb els canvis de valors de la societat, marcaran 
la futura demanda. 

Estudis realitzats sobre tendéncies actuals de compra de productes d'alimentació ens 
marquen ja les línies direccionals. Ara cal veure si aquest canvi tendira a afavorir la 
compra del producte frese en general, i l'opció del mercat en particular. 

Fixant-nos en el que actualment defineix la composició de la cistella de la compra, en 
les franges familiars on el consum del producte frese és més important, veiem que es 
produeix en llars de gent adulta: les parelles amb fills grans, les parelles grans sense 
fills i la gent gran. Sera necessari, dones, en el futur desenvolupar polítiques i 
campanyes de potenciació del menjar frese com a font de salut, extensibles a tota la 
ciutadania. 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Ara bé, considerant l'evolució deis valors d'aquesta nova franja que ja sorgeix en la 
societat, que es potenciara al llarg deis propers anys i que cal emmarcar dins les 
tendencies culturals futures (preocupacions medio-ambientals, salut, sostenibilitat, .. . ), 
es preveu una potenciació de la franja de consum que ara només associem a la gent 
jove, amb carregues familiars i professionals que requereixen un alt nivell d'implicació i 
temps, i que es manifesta en una serie d'habits i demandes cada cop més comunes: 

• lncrement de l'ús de la restauració i empreses dedicades al catering (una part 
significativa tant adults com infants fan un deis apats fora de casa, 
fonamentalment el corresponent migdia). 

• lncrement del consum de menjars preparats o peral consum rapid . 

• Alta valoració del comer¡; de proximitat, pero en canvi habitualment no estan 
acostumats a fer la compra al mercat municipal. 

• Exigencia de compra rapida. No estan disposats a gastar temps de lleure en la 
compra de bens de consum quotidiá 

• Necessitat d'horaris amplis. La incorporació de la dona al món del treball , el 
canvi de rols a la llar dins l'ambit familiar, són elements que incideixen en 
aquesta necessitat. 

• Consumidor intel·ligent. Volen ser assessorats, pero no dirigits. Demanden 
l'autoservei pera determinats tipus de productes. 

• Els nous consumidors són coneixedors deis seus drets com a consumidors i 
els exigeixen. 

• Demanden serveis complementaris a la compra: repartiment a domicili, compra 
per teléfon, amb targeta de credit. .. 

• Ampliació de l'oferta complementaria: cultural, de serveis ... 

• Professionalitat i tracte individualitzat: per a determinades compres el client vol 
ser assessorat i ates de manera singularitzada. 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Definició d'un nou mix comercial de producte frese. 

Una vegada analitzada la demanda, la competencia, i !'oferta actual del mercat, ca l 
definir un nou mix comercial de producte frese, amb una doble finalitat: 

./ Adequar !'oferta actual a la demanda potencial, i per tant, cercar un equilibri en 
!'oferta-demanda . 

./ Garantir, mitjan<;ant aquest equilibri, la viabilitat económica deis establiments 
comercials de producte frese. 

Amb aquest finalitat, caldra préviament establir la quota· comercial potencial del 
conjunt de l'area d'influéncia, i la corresponent al propi Mercat de I'Abaceria Central. 

En les pagines següents definirem el mecanisme per a l'obtenció d'aquestes dades, a 
partir de les quals establirem la proposta d'un nou mix comercial teóric. 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de 1' Abacería Central 

QUOTA COMERCIAL POTENCIAL 

A partir de les dades que es traben a la secció estadística de I'Ajuntament de 
Barcelona, juntament amb les facilitades per 1' lnstitut Nacional d'Estadística i I'Anuari 
Económic de La Caixa, sobre la renda disponible mitja a la ciutat de Barcelona, -
aquella part deis ingressos que es poden destinar al consum- , i mitjangant l'aplicació 
de l'índex corrector obtingut en aquesta secció estadística, en aquest cas de 102,9 
sobre base 100, obtenim la renda disponible de la població que resideix a l'area 
d'influéncia del mercat. 

D'aquesta renda neta disponible, les dades del MAPA (actual Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), i d'altres estudis més recents (Estudi d'lmpacte 
Económic de la Xarxa de Mercats Municipals de Barcelona), ens indiquen de manera 
estimada, que el percentatge que va destinat a la despesa en alimentació és del 20%, 
sobre el total de la renda disponible. D'aquest 20%, un 55% es destina més 
concretament a alimentació fresca (el que suposa un 11% aprox. sobre el total de 
renda disponible), mentre l'altre 45% és despesa en alimentació envasada, (que 
representa al voltant del 9%, sobre el conjunt de la renda disponible). 

Per altra banda, s'estima que els bens de consum quotidia no alimentari (QNA), que 
inclou als productes d'higiene personal, bellesa, i neteja de la llar, es destina un 3% 
del total de la renda neta disponible. 

Aplicant aquests indicadors a la renda disponible de l'area d'influéncia del mercat, i 
considerant que l'índex corrector aplicat finalment a alimentació sera 101 , en lloc de 
102,9 atenent al fet que els productes alimentaris són bens inferiors, en tant el seu 
consum augmenta menys que proporcionalment que els augments de renda, obtenim 
l'estimació del volum de mercat potencial en alimentació fresca i envasada, així com 
també en bens QNA. 

En els quadres incorporats a les pagines següents, veurem desenvolupats tots 
aquests calculs. 

S'ha de ten ir en compte peró, que aquest potencial total quedara compartit amb la 
resta de l'oferta comercial qe l'area d'influéncia que hem analitzat en capítols 
anteriors. Pera determinar -el pes específic del mercat sobre el conjunt de l'area, pera 
cada denominació o tipologia de producte frese, utilitzarem el següent quadre, obtingut 
a partir de les dades anteriorment analitzades sobre la competencia i l'oferta actual del 
merca t. 
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Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

EST ABLIMENTS AMB 
OFERTA DE: 

PEIX 1 MARISC 

CARNISSERIA 

CANSALADERIA/ 
XARCUTERIA 

AVIRAM I OUS 

FRU.TA ~ VEROURA 

PESCA SALADA 

LLEGUMS CUITS 

MERCAT % 

16 70% 

14 48% 

14 37% 

10 45% 

19 40-o/~ 

6 60% 

5 55% 

AREA % Total 
D'INFLUENCIA 

7 30% 23 

15 52% 29 

24 63% 38 

12 55% 22 

28 60% 47 

4 40% 10 

4 45% 9 

Per altra banda , les mateixes fonts del MAPA, ens indiquen la distribució per tipología 
de producte o denominació, d'aquest volum potencial en alimentació fresca, segons el 
consum mig de les famílies. 

Denominació Percentatge sobre frese 

Peix i Marisc 19,28 
Pesca Salada 4,1 
Carnisseria 12,48 
Cansaladeria-Xarcuteria 25,91 
Fruites i Verdures 26,74 
Aviram i Ous 9,33 
Llegums 2,16 

100 

D'aquesta manera, i en aplicació d'aquests percentatges, determinarem el potencial 
económic per a cadascuna de les denominacions presents en el mix d'alimentació 
fresca del Mercat de I'Abaceria Central. 
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Estudi pera remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

QUOTA COMERCIAL POTENCIAL (ÁREA D'INFLUENCIA 1 MERCAT) 

euros. 
1 . Renda bruta disponible a Barcelona ciutat: 16.555 hab/any 

euros. 
Renda neta disponible a Barcelona ciutat 12.417 hab/any índex = 100,0 
Renda neta disponible a l'area d'influéncia euros. 
mercat 12.777 hab/any índex= 102,9 
Renda disponible en alimentació a l'area euros. 
d'influéncia mercat 2.508 hab/any índex= 101,0 

Producte Percentatge lmport 
Alimentació fresca 11% 1.380 
Alimentació envasada 9% 1.129 
Quotidia no alimentari (QNA) 3% 376 

ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE MERCAT POTENCIAL EN ALIMENTACIÓ FRESCA 

Potencial Potencial Total Quota mercat Potencial Mercat 
Habitants Habitant/any Área Mercat estimada Abacería Central 

28.112 1.380 38.781 .311 48% 18.466.301 

DISTRIBUCIÓ PER DENOMINACIONS DEL VOLUM POTENCIAL EN ALIMENTACIÓ FRESCA 

Denominació 
Peix i marisc 
Pesca Salada 
Carnisseria 
Cansaladeria i xarcuteria 
Fruita i verdura 
Aviram i ous 
Llegums i cereals 
TOTAL 

Estudi per a remodelar el mercat 

de I'Abaceria Central 

(a partir de les dades MAPA) 
Percentatge lmport € 

Total Area 

sobre f rese 
Mercat 

19,28% 7.477.754 
4,10% 1.589.659 
12,48% 4.838.921 
25,91% 10.046.642 
26,74% 10.370.933 
9,33% 3.618.063 
2,16% 839.340 
100% 38.781.311 

Percentatge 
quota lmport quota € 
Mercat Mercat Abaceria 

Abaceria 
70% 5.234.428 
60% 953.795 
48% 2.322.682 
37% 3.717.258 
40% 4.148.373 
45% 1.628.128 
55% 461 .637 
48% 18.466.301 
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Estudi pera remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

A partir de les dades obtingudes, i aplicant els imports de la quota corresponent a 
cadascuna de les denominacions als establiments actius actualment, existents al 
Mercat de !'Abacería Central, obtenim les dades mitges de facturació potencial 
estimada pera cada establiment en funció de la seva tipología. 

MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL 
MIX COMERCIAL ACTUAL 

Establiments Demanda Potencial 
Núm. % per establiment € 

Peix frese i marisc 16 16,84 327.152 

Pesca Salada i conserves 6 6,32 158.966 

Carnisseria i despulles 13 14,74 165.906 

Cansaladeria-Xarcuteria 14 14,74 265.518 

Fruita i Verdura 19 20,00 218.335 

Aviram i ous 10 10,53 162.813 

Llegums i cereals 5 5,26 92.327 

Queviures i colonials 4 4,21 Sense determinar 

Despatx Jla 1 1,05 Sense determinar 

Especialitats 3 3,16 Sense determinar 

Menjars i begudes (bar) 3 3,16 Sense determinar 
TOTAL 94 100 

(Nota: No s'ha determinat la demanda potencial de les denominacions 
no incloses en alimentació fresca, per no ser el motiu del present estudi) . 

En aquest sentit, diversos estudis estableixen que tot establiment d'alimentació fresca 
ha de partir d'un potencial de facturació al voltant de 325.000 a 375.000 € anuals. 

Analitzant el quadre anterior es conclou que, amb l'excepció del sector del peix, la 
resta d'oferta de productes frescos estaria actualment sobredimensionada, al 
trobar-se lluny del barem anterior. 
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Proposta d'un nou mix comercial teóric de producte frese 

A partir de les quotes potencials per a cada denominació de producte frese present al 
mercat determinarem la següent proposta de mix teoric. 

Per altra banda, considerarem també el pan3metre establert en diversos estudis de 
mercat que determinen que en el cas d'un centre d'alimentació, com és el mercat, en 
la composició del seu mix optim, i tenint com a criteri la rendibilitat deis establiments 
del mateix, hi hauria d'haver 1 establiment per a cada 500 habitants situats dins la 
seva area d'influéncia. 

En el cas concret del Mercat de I'Abaceria Central, i considerant la població de la seva 
area d'influéncia, 28.112 habitants, el resultat teoric seria el següent: 

28.112/ 500 =56 establiments alimentaris. Ponderant les dues variables el 
mix resultant seria 

NOU MIX COMERCIAL (TEÓRIC) 

PER ESTABLIMENTS 

MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL 
ALIMENTACIÓ FRESCA Establiments Demanda Potencial 

Núm. % per establiment 

Peix frese i marisc 9-11 21 ,74 580.000-475.000 

Pesca Salada i conserves 2 4,35 317.932 

Carnisseria i despulles 5-7 13,04 465.000-330.000 

Cansaladeria-Xarcuteria 8-10 19,57 465.000-370.000 

Fruita i Verdura 8-10 19,57 51 0.000-415.000 

Aviram i ous 5 10,87 271.355 

Llegums i cereals 2 4,35 230.818 

Pa, croissanteria, cafeteria 1 2,17 Sense determinar 

Menjars i begudes (bar) 2 4,35 Sense determinar 
TOTAL 42-50 100 

(Nota: No s'ha determinat la demanda potencial de les denominacions 
no incloses en alimentació fresca, per no ser el motiu del present estudi) . 
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Definició d'una nova oferta complementaria 

A partir deis objectius establerts al principi envers el reposicionament del mercat de 
I'Abaceria Central mitjanc;ant actuacions sobre l'oferta i el mix comercial, establirem 
diverses propostes que complementin l'oferta de producte frese redimensionada 
segons el punt anterior, amb una doble finalitat: 

» Ampliar l'oferta existent a tots els productes de consum quotidia, alimentari (en 
totes les seves vessants) i no alimentari. 

» Implementar una nova oferta especialitzada i de producte de proximitat i 
ecológic, que transmeti de manera adequada i eficient els nous valors que ens 
permetran reposicionar-nos, en sintonia amb el posicionament de l'entorn, i 
que al principi hem definit. 

Aquestes propostes les desenvoluparem en les pagines .següents. 
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IMPLANTACIÓ D'UN ESTABLIMENT DE PRODUCTE DE PROXIMITAT 1 
ECOLÓGIC EN REGIM DE COOPERATIVA 

Aquesta acció ja apuntada anteriorment, es fonamenta en un estudi previ realitzat per 
especialistes en aquesta tematica. Així, per que fa a les tendencies en aquest canal 
de distribució, es pot concloure: 

Els estudis de consum a nivell mundial assenyalen els productes ecológics, 
de proximitat,artesanals i sostenibles com unes de les principals 
tendencies. 

A nivell de Catalunya, els productes ecológics són prou coneguts (84%) i més 
d'un 37% deis compradors els consumeixen mensualment. 

La principal motivació de compra és la salut, seguida per la qualitat, el no 
contenir residus i raons medi ambientals. 

Les principals raons per no comprar-los són el preu, el no trobar-los en els 
llocs de compra habituals i la falta de credibilitat. 

La proximitat és també una potent motivació de compra, fins i tot per sobre 
del component ecológic. 

És per aixó que, malgrat caldra de definir amb més detall aquesta nova oferta, 
podem assenyalar les línies que incloura: 

1. Aquesta proposta, pel que fa a l'espai alimentari, aplicara els valors i objectius fixats 
pels diferents interlocutors implicats, des de 1' IMMB fins els representants deis 
comerciants del mercat i els diferents actors i entitats del barri i la ciutat interessats i 
consultats, així com les Cooperatives de consum. 

2. Els productes ecológics i de proximitat estan en fase de creixement, tant a 
Catalunya com a tota Europa i totes les tendéncies apuntant a un futur sostingut 
d'expansió. 

3. Els productors amb valors socials, cooperatives, entitats socials, artesans, petits 
productors ... són cada dia més apreciats pels consumidors, que busquen autenticitat i 
compromís ambla comunitat. 

4.L'organització que es proposa és una botiga amb venda assistida, amb uns 300/350 
m2 i entre 5-7 treballadors, amb un disseny obert que faciliti la seva integració en 
l'espai del Mercat. 
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5. Els productes a la venda serien de proximitat i/o ecológics, venuts pels productors 
directament (sense intermediaris), i produ'lts per cooperatives, entitats socials, 
artesans i petits productors. Els comerciants del Barri i els actuals productors de les 
cooperatives de consum hi tindran un accés preferent. ' 

6. Perla gestió de la botiga es pot crear una Cooperativa formada per Entitats amb 
experiencia en la producció i comercialització. En aquesta Cooperativa podran 
participar com a socis els diferents productors i també els consumidors que estiguin 
disposats a participar. 

7. La sostenibilitat económica de la botiga és possible si s'assoleixen les facturacions 
mitges d'altres establiments similars. 

8. Altres propostes complementaries com el ser una empresa d'inserció, la possibilitat 
d'un espai de tast, l'utilització d'un obrador, etc, poden millorar el projecte de forma 
significativa. 
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IMPLANTACIÓ D'UN ESTABLIMENT EN REGIM D'AUTOSERVEI 

D'acord amb l'indicat anteriorment, al voltant del 45% de la despesa en alimentació 
correspon a alimentació envasada, mentre que la despesa en bens de consum 
quotidia no alimentari (bellesa i higiene personal , i neteja de la llar) ha anat 
augmentant de manera significativa en els darrers 1 O anys, fins a situar-se al voltant 
del 3 % sobre el total de la renda disponible. 

És per aixó que, un centre orientat a satisfer les necessitats de productes d'us quotidia 
com és el mercat, ha de poder oferir, en condicions equiparables a l'oferta que es 
troba al seu entorn , tota aquesta tipología de productes, facilitant així la realització de 
la compra en un sol acte, també anomenat "one stop shopping". 

Malgrat aixó, caldra avaluar novament, seguint el mateix procediment efectuat en 
relació a la recerca d'un equilibri d'oferta-demanda de producte frese, a fi i efecte de 
que, considerant l'oferta ja existent actualment d'aquest tipus d'establiments 
(superserveis i supermercats), la implementació d'un espai d'aquestes característiques 
estigui plantejat en funció de la demanda potencial i la rendibilitat económica de 
!'operador que l'exploti. 

A manera de resum , s'incorpora aquest quadre recordatori, en relació a !'oferta 
existent, en nombre d'establiments, dins l'area d'influéncia del Mercat de I'Abaceria, 
d'aquesta tipología d'establiments. 

ZONA 18 

Superserveis 
(de 150 a 399m2) 

Supermercats 
(>400m2) 

Total per zones 
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ZONA28 

3 

4 

7 

ZONA38 Total per tipus 

1 6 

1 5 

2 11 
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QUOTA POTENCIAL ALIMENTACIÓ ENVASADA 1 QNA 

euros. 
1 Renda bruta disponible a Barcelona ciutat: 16.555 hab/any 

euros. 
Renda neta disponible a Barcelona ciutat 12.417 hab/any índex = 100,0 

euros. 
Renda neta disponible a l'area d'influencia mercat 12.777 hab/any índex = 102,9 
Renda disponible en alimentació a l'area euros. 
d'influencia mercat 2.508 hab/any índex = 101,0 

Producte Percentatge lmport 
Alimentació envasada 9% ., 1.129 
Quotidia no alimentari (QNA) 3% 376 

ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE MERCAT POTENCIAL 
EN ALIMENTACIÓ ENVASADA 

Potencial Potencial Total Quota mercat Potencial Mercat 
Habitants Habitant/any Área Mercat estimada * Abacería Central 

28.112 1.129 31 .730.163 17% 5.394.127 

ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE MERCAT POTENCIAL EN QNA 

Potencial Potencial Total Quota mercat Potencial Mercat 
Habitants Habitant/any Área Mercat estimada * Abacería Central 

28.112 376 10.576.721 17% 1.798.042 

* Per a l'estimació de la quota de mercat de l'autoservei a implantar dins el mercat, en 
relació al conjunt de tota l'area d'influéncia del mercat, hem utilitzat la superfície com a 
parametre per a determinar els percentatges, tal i com s'expressa en el quadre 
següent: 

TOTAL AUTOSERVEIS ÁREA MERCAT 

PROPOSTAAUTOSERVEIMERCAT 

SUPERFICIE TOTAL AREA MERCAT + MERCAT 
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Per tant, aquest espai destinat a supermercat de 750 m2 que es propasa, disposaria 
d'un potencial en alimentació envasada+ QNA, de l'ordre de 7.192.000 € anuals. 

Si contrastem aquesta dada de facturació potencial amb la de rendibilitat mitja deis 
supermercats (al voltant de 6.000 €/m2/any) establerta en diversos estudis del sector, 
el llindar de rendibilitat d'aquest supermercat de 750 m2 que es proposa 
implementar estaria en els 4.500.000 € anuals, molt per sota del potencial 
obtingut, fet aquest que posa de manifest un actual déficit d'oferta d'aquest 
tipus de productes dins l'area analitzada i la viabilitat comercial per a la seva 
implantació. 

En aquest sentit, la limitació reglamentaria existent a la ciutat de Barcelona en relació 
a la implantació de supermercats, mitjanc;ant el PECAS, (Pia Especial del Comerc; 
Alimentari a la ciutat de Barcelona), estableix el límit de superfície de sala de vendes 
en 1.299 m2

, perla qual cosa, la proposta feta per aquest tipus d'establiment, tenint en 
consideració l'espai disponible a la planta de vendes i la inclusió d'altres nous 
operadors, es considera adient en aquest termes. 
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Definició de propostes d'innovació: 

lntroducció d'una nova oferta singularitzada. 
implementació d'establiments serveis, orientats vers un nou 
posicionament 

Una vegada definides les actuacions relacionades amb l'adaptació, des del punt de 
vista quantitatiu, del mix d'establiments de producte frese del mercat en relació a la 
demanda potencial, així com avaluada la viabilitat i conveniencia de la introducció 
d'una nova oferta complementaria, cal introduir aspectes diferenciadors i singulars 
que, complementant les actuacions anteriorment definides, i que permetin reposicionar 
el Mercat de I'Abaceria. 

EL RACÓ DE LES CUINES DEL MÓN 

Un deis trets característiques de l'entorn comercial del Mercat de la Abaceria Central, i 
que també ha quedat posat de manifest quan em definit el posicionament d'aquest 
entorn, és la singular presencia de restauració relacionada amb cuines "exótiques". 

En un radi inferior a 500 m. del mercat, es traben situats restaurants especialitzats en 
cuina del Nepal, de Síria, d'lraq, d'lran, mexicana, tailandesa, turca, libanesa, 
japonesa, xinesa, italiana i grega. 

Restauració de l'entorn: alguns exemples de cuina turca, libanesa i japonesa 

Per altra banda, com ja hem destacat, aquest entorn exhala un caire cosmopolita i 
multicultural, impulsat també en part per l'existencia de dues residencies per a 
estudiants estrangers i diverses escales d'idiomes, que atrau a un nombrós públic 
jove, compromes amb valors de progrés, obert a noves experiencies i a 1' innovació, i 
amb sensibilitat front conceptes com la diversitat, la diferenciació, la participació, la 
cultura, la sostenibilitat i l'ecologia. 
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És dones en aquest sentit que, en combinació amb el producte local tradicional i a 
manera de mirall del que s'esta donant en aquest entorn, es propasa implementar una 
oferta especialitzada i singularitzada: El Racó de les Cuines del Món. 

Aquesta nova oferta es concretaria en incorporar un conjunt d'establiments, en un 
nombre d'entre 4 i 6, orientats a aquest tipus de productes, i que comercialitzin 
aquestes especialitats en un ampli ventall de tractament del producte: frese, envasat, 
preparat, i amb possibilitat de degustació deis productes en el mateix establiment, o 
bé per emportar. 

Per a poder transmetre de manera eficient aquesta nova oferta especialitzada, 
aquests establiments s'haurien de disposar físicament agrupats i identificats. 

Aquesta identificació es podria realitzar mitjanc;ant un paviment específic a l'entorn 
deis rilateixos, que destaqués la seva presencia, o també identificant la retolació 
d'aquest establiments que constitueixen el Racó de les Cuines del Món, amb alguns 
trets distintius. 

Per altra banda, l'ambientació individual d'aquest establiments i la del conjunt de 
l'espai ha de potenciar aquest concepte cosmopolita i innovador que volem 
transmetre . 

Un altre element dinamitzador a considerar dins aquest espai seria l'incorporació d'una 
zona comuna de taules i tamborets peral consum d'aquest productes, de manera que 
els clients tinguessin la possibilitat d'adquirir productes de diferents establiments del 
Racó i la resta del mercat per consumir-los segons els seus gustos i preferéncies, 
confeccionant-se el seu propi menú, dins el mateix mercat. 
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NOVA OFERTA ORIENTADA A LA SALUT 1 L'ECOLOGIA. 

La preocupació per l'alimentació saludable és un tret distintiu deis consumidors 
actuals, i el mercat ha de poder satisfer de manera adequada aquesta necessitat. 

Els nous consumidors es mostren disposats a pagar el valor afegit que aporten 
aliments, que a més de la seva vocació nutricional, incorporin conceptes relacionats 
amb el benestar, la salut i la sostenibilitat. 

El mercat ha de poder transmetre eficagment el seu posicionament d'oferta amplia, 
pero al mateix temps d'especialització, qualitat i servei, introduint també aquests nous 
productes vinculats a la salut i l'ecologia. 

Per a completar l'oferta comercial del Mercat de I'Abaceria Central, es propasa dones 
la incorporació de dos establiments, destinats cadascun d'ells a les següents 
especialitzacions: 

• Productes dietétics i per a la salut: productes per a dietes especialitzades: de 
régim, per a celíacs, sense sucre, productes homeopatics, herbes medicinals, 
cosmética natural, nutrició esportiva, etc. 
Al mateix temps, resulta important poder complementar la venda d'aquests 
productes amb l'assessorament qualificat del personal especialitzat de 
l'establiment, orientant al client sobre l'ús i funcions deis productes ofertats. 

• Productes ecológics: fruites i verdures, carnics, i transformats, amb certificació 
CCPAE, o d'altres acreditacions a nivell estatal o europeu. 

És un fet constatat i assumit pels consumidors actuals que la producció 
d'aquests productes és més eficient energéticament i no contamina el medi 
ambient, el que afavoreix l'estalvi energétic i la preservació de la natura, factors 
tots ells relacionats amb els conceptes de sostenibilitat i ecolog ia que pretenem 
incorporar a l'oferta del mercat. 
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Definició d'un nou circuit comercial. 

La finalitat del circuit comercial és facilitar la circulació de clients per tota la sala de 
vendes, de manera uniforme, a fi de que no es formin racons o zones fredes , i actuant 
de manera proactiva sobre elements arquitectónics o comercials que alterin o dificultin 
l'assoliment d'aquests objectius. 

Per tant, sera convenient utilitzar de manera adequada elements que ens permetin 
afavorir el flux comercial per un determinat espai. 

En aquest sentit, cal considerar els següents factors o elements , que actuen sobre el 
circuit comercial : 

• Els accessos 
• L'ample deis passadissos 
• La disposició deis establiments 
• La longitud de les illes d'establiments i la formació de capgaleres 
• La ubicació deis motors comercials 
• Les línies de caixa del supermercat 

Els accessos: 

Caldra que es prioritzi la realització d'accessos a peu pla , o amb rampes, sempre pero 
que segueixin normativa d'accessibilitat. Així mateix, convindra disposin d'amplada 
suficient i dotar-los de transparencia, a fi de convidar a accedir al recinte . 
Per altra banda, convindra encarar els passadissos amb els accessos, a fi de convidar 
al client a accedir cap a !'interior del recinte, i permetre al client tenir sempre un punt 
de referencia espaial. 

L'ample deis passadissos: 

Els passadissos hauran de tenir un ample entre 3 a 3,5 metres, a fi de permetre el pas 
de dues persones caminant en sentits oposats, mentre dues persones més estan fent 
la compra als establiments que es troben a banda i banda deis passadís. 

Un passadís massa ample (superior a 4 metres) no permet que el client fixi la seva 
vista a ambdós cantons del passadís, i per altra banda la sensació que es transmetra 
sera que el mercat és buit. Per contra, un passadís massa estret, < 2,5 m., no permet 
la circulació amb comoditat. 
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3 m. 

0,5 m. 

0,5 m 

Esquema ample passadissos, pera una correcta circulació de clients 

La disposició deis establiments: 

Cal procurar, sempre que sigui possible, respectar una norma: establiment front 
establiment. La ubicació d'establiments que no disposen d'una altra fa9ana de venda 
al seu davant és desaconsellable, ja sigui que estiguin situats front a fa9anes o davant 
espais destinats a serveis comuns. 

La longitud de les illes d'establiments i la formació de cap~aleres: 

Caldra establir una longitud entre 8 a 12 m. Una longitud inferior dificultara disposar-hi 
un mínim de dos establiments, mentre que els circuits amb illes superiors a 12 metres 
resulten poc permeables. 

Es important valorar la incorporació d'establiments en forma de "U", és a dir, amb 3 
fa9anes de venda, que actuen com a cap9aleres d'illa. La disposició d'establ iments en 
aquest sentit millora la transparencia i visibilitat del conjunt de la sala de vendes. 
Malgrat aixó, cal tenir en compte que en el cas d'illes de certa longitud, en que hi hagi 
establiments situats al tram intern de l'illa, sense cantonada, aquests es veuran 
penalitzats comercialment. 
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La ubicació deis motors comercials: 

La distribució deis establiments o sectors motors a la sala de vendes és un factor clau 
en la optimització del circuit comercial. 

En aquest sentit, la zona del peix, habitualment situat de manera agrupada o 
sectoritzada, és un element d'atracció que caldra utilitzar per induir un determinat 
circuit. 

L'accés al supermercat: la línea de caixes: 

La situació de la línea de caixes del supermercat, que constitueix l'accés a aquest 
establiment, és un altre element important a analitzar. 

Caldra considerar dos factors: 

o Que l'accés al supermercat es realitzi habitualment per !'interior de la sala de 
vendes del mercat, és a dir, que l'accés no sigui directament des de !'exterior. 

o Que la disposició d'aquest accés permeti el seu funcionament de manera 
independent a la resta d'operadors del mercat, en un moment determinat. 

Ubicació de l'oferta exterior no alimentaria (llocs especials) 

Malgrat aquest projecte no pretén de manera específica l'analisi de la oferta no 
alimentaria existent a !'exterior del mercat, i que esta orientada basicament a la 
comercialització de productes per a l'equipament de la persona: (moda i 
complements ), es formulen dues propostes a valorar: 

• Concentrar tota l'oferta exterior no alimentaria a la fac;ana de Travessera de 
Gracia. 

Atenent els diferents fluxos comercials deis carrers on es traben situats 
actualment aquests llocs de venda, i que es repercuteixen, tal i com podem 
comprovar en el planol corresponent, en l'existéncia de llocs tancats a les 
fac;anes laterals, considero d'interés concentrar la totalitat d'aquesta oferta a la 
fac;ana de Travessera de Gracia, carrer aquest que, com hem assenyalat 
abans, constitueix un Eix Comercial important a nivell de barri. 

• Incorporar els llocs de venda a !'interior del recinte, mantenint la fac;ana de 
venda per !'exterior, no així de manera adossada a aquesta, com succeeix en 
l'actualitat . D'aquesta manera es podra disposar de més espai a les voreres i 
per tant, permetre una millar i més comode circulació de clients per aquestes. 
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Definició de nous models d'establiments comercials. 

En aquest apartat analitzarem un conjunt de propostes relacionades amb la dimensió, 
estructura, equipament, i disseny deis nous establiments comercials del Mercat 
de I'Abaceria Central. 

Si considerem el mercat en el seu conjunt coma un únic producte, i que percep així el 
client, els elements de disseny del mercat seran molt importants, a fi de posicionar el 
"producte Mercat de 1' Abaceria Central". 

Aquests elements comuns: passadissos, il·luminació (natural i eléctrica), climatització, 
revestiments, materials, etc., s'hauran de determinar en sintonia amb els valors que 
volem transmetre i que ens ajudaran a assolir l'objectiu de reposicionar el mercat, 
definit al principi d'aquest projecte . 

1 

Juntament amb aquests elements comuns, els elements corresponents als 
establiments de venda, convindra també segueixin aquesta mateixa orientació, ja que 
sera el conjunt d'elements comuns + elements deis establiments, el que 
determinara finalment la percepció del client, i seran per tant factors claus en 
!'experiencia de compra. 

A continuació analitzarem alguns d'aquests elements, des de la vesant específica deis 
establiment comercials. 

La dimensió i el format deis nous establiments comercials 

Malgrat el fet evident de que cada establiment comercial ha 'Cl'estar dimensional 
d'acord amb les necessitats deis seus operadors, es pot establir com a criteri general 
que, amb la finalitat de una bona disposició del mobiliari i circulació interior de la 
dependencia, els establiments de mercat han de poder disposar d'una profunditat 
mínima de 2,50 metres; estant entre 2,50 i 3 m. la dimensió adequada, en funció del 
tipus d'activitat que es porti a terme i la disposició de la sala de vendes. 

En aquest mateix sentit, la dimensió de la fa9ana de venda mitja, estaria al voltant deis 
6 metres, donant lloc així a un establiment "tipus" d'uns 15 m2 de superfície. 

La volumetria i els mostradors: 

Tradicionalment els venedors de mercat es situen sobre tarimes, aixecades entre 20 i 
30 cm. sobre el nivell de paviment. La finalitat d'aquesta tarima és, en la majar part 
deis casos, permetre al venedor accedir a determinades zones més allunyades deis 
mostradors, i per tant de difícil accés. 
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Aquesta situació, en que el venedor esta alc;at sobre el comprador, entre 20 i 30 cm. , 
dificulta al meu entendre la complicitat i sinergia entre venedor i client, 
posant al venedor en una posició "de domini" sobre el comprador, que aquest pot 
arribar a percebre com "amenac;a" o "indefensió". 

Resulta així determinant procurar rebaixar l'alc;ada de mostradors, i de manera 
especial la corresponent als taulells frigorífics, a fi de millorar la comunicació entre 
clients i venedors. 

En aquest mateix sentit, la disposició d'altres elements, habitualment penjats o situats 
sobre el mostrador, com ara balances, barres per penjar, o productes amuntegats en 
piramides infinites, convindra donar en cada cas la solució més adequada per evitar 
aquests elements que constitueixen una "barrera comunicativa o emocional". Per 
exemple, en el cas de les balances, es podran disposar sobre el propi mostrador. 

Elements d'atracció visual: 

Pot ser fer una croqueta, o fer bunyols de bacalla, un element d'atracció visual? 

La resposta és SÍ, sempre que ho fem en les condicions adequades. 

Un obrador a la vista, envoltat de vidre transparent, i amb condicions de netedat, 
ordre, il·luminació i ambientació adients, pot ser un aparador en si mateix, i per tant, 
un element d'atracció visual. 

Un altre tipus d'element d'atracció visual son les pantalles LCD. 

Una de les característiques intrínseques a la compra en el mercat son les tandes 
d'espera als establiments. Temps on el client pot fixar la vista a qualsevol element 
situat dins el seu camp de visió. Un element dinamic, com és una pantalla LCD, pot 
ser un instrument de comunicació amb el client: des del pur entreteniment a un 
element informatiu: ofertes, receptes, promocions, horaris, actes o activitats al mercat. 
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Elements de permeabilitat: 

Una de les tecniques més habituals als supermercats per apropar el producte al client 
i induir així la seva compra , és el trencament del lineal. 

Als mercats, la característica comuna a quasi totes les parades és la continu"ltat 
regularitat deis lineals deis mostradors. 

Definir un espai, en que el client pugui accedir dins el mateix establiment, pera veure, 
tocar o agafar el producte, mitjan<;:ant el mobiliari i l'equipament adient, pot ser una 
manera de trencar aquest "lineal" i apropar aquest producte al client, fent-li així la 
compra més facil, cómoda i atractiva. 

Elements de transparencia: 

La transparencia i els camps visuals juguen al mercat un paper molt important. 

La percepció del client d'estar en un espai ample i confortable formara part de la seva 
experiencia de compra, pero al mateix temps, disposara d'amplis espais visuals, 
possibilitara millorar el circuit comercial fins al punt que es pugui captar l'atenció d'un 
client a 15 o 20 metres de distancia, mentre fa cua a un altre establiment. 
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Dos elements són determinants per aquesta finalitat: 

La incorporació de vidre transparent als tabics separadors deis establiments, 
en una franja al voltant deis 50 cm. 

La configuració d'establiments en forma de capgalera d'illa . 

Camps visuals amb establiments capr;alera de illa Secció establiment amb vidre separador 

Elements d'ambientació deis establiments 

o Materials 
o Textures 
o Colors 
o ll ·luminació 

Els materials, les textures, els colors i la il ·luminació que conformen els revestiments i 
equipaments de l'establiment son també factors que transmeten sensacions. 
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Materials com l'acer, per exemple, estan relacionats amb qualitats com la higiene, la 
modernitat, mentre que la fusta transmet sensacions relacionades amb l'autenticitat, 
!'artesanal. 

En aquest mateix sentit, els colors, tradicionalment agrupats en calids i freds , 
combinats amb les qualitats deis materials anteriorment descrites, contribuiran d'una 
determinada manera a l'ambientació de l'establiment. 

La ll·luminació: una il·luminació adequada ajudara sens dubte a vendre un producte, 
ressaltant les seves qualitats organoléptiques. No es tracta dones d'instal·lar desenes 
de focus, que una vegada arriba el primer rebut de la llum, resten apagats quasi de 
per vida, sinó de escollir el tipus d'il·luminació en funció del producte i de l'ambientació 
que volem que el nostre establiment transmeti en el seu conjunt. 

Elements d'uniformitat i personalització deis establiments 

Uniformitat versus Personalització: 

Cal buscar un equilibri entre la personalització necessaria que cada comerciant pugui 
dotar al seu establiment en vers la diferenciació de la resta, i la uniformitat de criteris 
de disseny que permetin transmetre missatges en una mateixa direcció. 

Aquesta uniformitat s'hauria de reflectir, al meu criteri, en la volumetria deis elements 
exteriors (rétols i mostradors) i algunes característiques comunes en quan al disseny 
de la retolació, deixant la resta d'elements decoratius a criteri del comerciant, 
considerant sempre pero els factors indicats en els apartats anteriors. 

Elements relacionats amb el producte, la seva presentació 
(degustació). 

consumició 

Hem definit al principi d'aquest projecte com un element de reposicionament del 
Mercat de I'Abaceria Central, el passar d'oferta exclusiva de producte frese a oferta de 
producte alimentari, en el sentit més ampli, i complementat amb bens QNA. 

Per tant, caldra anar incorporant aquelles formes de presentació i consumició del 
producte que, o bé son inexistents actualment al mercat, o bé son deficientment 
ofertades. 

Així dones, resulta important que els establiments comercials, a més a més de les 
fórmules tradicionals de presentació: granel, tallat, envasat, refrigerat, i congelat, 
incorporin d'altres, -amb les degudes condicions técnic-sanitaries, com elaborats, 
preparats i cuinats, les quals possibiliten el fet de poder donar més valor afegit al 
producte. 
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Es tracta dones de considerar els productes des de la perspectiva deis diferents 
motius de compra o moments de consum. 

Dins aquestes noves fórmules, cal destacar de manera singular, la degustació de 
productes en el propi establiment. Aquest¡;¡ oferta de degustació s'ha d'entendre peró 
que deura realitzar-se en aquells establiments que reuneixin les condicions 
necessaries: dimensió i disposició estructural adequada, equipaments específics, 
compleixin tots els requisits sanitaris que estableix la legislació al respecte. 

Tal i com hem vist anteriorment, dins el públic-objectiu de l'area d'influéncia del 
mercat, destaca singularment un nombre molt significatiu de llars unifamiliars, que en 
el cas de joves emancipats o persones divorciades que viuen soles, constitueixen una 
tipologia de consumidor orientada en gran part al consum de productes preparats i 
restauració. Resulta així important la incorporació d'aquestes formes de presentació 
de productes esmentades, amb la finalitat de satisfer de manera eficient aquestes 
necessitats. 

A la il.lustració següent veiem, a títol d'exemple, una vista parcial d'un establiment 
destinat a peixateria, amb una secció específica i degudament equipada de 
degustació, pera la consumició deis productes en el propi establiment. 

Peixateria amb zona de degustació (vista parcial) 

Estudi per a remodelar el mercat 

de I'Abaceria Central 73 

. \!,-JT1I,k 
Mercats de Barcelona 



Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

Definició de nous serveis comercials complementaris. 

A banda de l'oferta comercial deis establiments del mercat, s'ha de considerar la 
incorporació d'un conjunt de serveis complementaris que, d'alguna manera 
contribuiran a constituir l'oferta global que ofereix el mercat en el seu conjunt als 
clients, millorant la percepció que tinguin aquests sobre la seva experiencia de compra 
al mercat i ajudant-nos a obtenir el posicionament que volem assolir. 

Aquest serveis serien els següents: 

Aparcament: 

Encara que, com hem comentat anteriorment, la major part de la clientela del mercat 
hi ve a peu, (85 %), el fet de disposar d'aparcament gratu"lt és de vital importancia per 
a facilitar l'accés de persones amb mobilitat redu"lda, no només pels actes de 
compra, sino de altre tipus, social cultural , etc, que tal i com desenvoluparem més 
endavant, tindran lloc en el nou mercat. 

Tanmateix pot millorar les vendes en dos sentits: 

• Assolir nova clientela, que resideix fora de l'area d'influéncia del mercat 

• Augmentar l'import de compra, ja que el client tindra una major facilitat per al 
transport de volums de compra importants. 

Oficina d'Atenció al Client- Servei a domicili 

Amb similars raonaments que el servei d'aparcament, oferir un servei a domicili pot 
facilitar les compres de major volum, així com tenir una millor penetració en el 
segment de persones amb dificultats de mobilitat, com ara gent gran, que com 
hem vist abans constitueix un segment de població important al voltant del mercat de 
I'Abaceria Central. 

Per altra banda, una adequada imatge en la prestació d'aquest servei, (identificació 
del vehicle de transport, vestuari del personal que realitza el servei) pot difondre de 
manera adequada aquesta imatge de servei que volem implementar al mercat, per 
tota l'area d'influéncia. 

Aquest mateix espai físic dins el mercat es pot utilitzar per a més funcions , com ara 
l'atenció al client en un sentit ampli: informació sobre promocions, ubicació 
d'establiments, objectes perduts, lliurament de fulletons promocionals, assisténcia al 
servei d'aparcament, etc. 
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Targeta de fidelització: 

Tan important com aconseguir nous clients és fidelitzar-los. Una eina important en 
aquest sentit seria implantar una targeta de fidelització. Aquesta targeta de fidelització 
incorporaria avantatg.es a dos nivells: 

Pels clients: facilitar el pagament, aconseguir punts per a regals, descomptes, 
promocions, aparcament gratu'lt, etc. 

Pels comerciants: obtenir una informació detallada de característiques de la seva 
clientela i les compres que efectua, amb la finalitat d'orientar futurs serveis o 
promocions cap a aquestes. 

Pagament amb targeta de credit 

El fet de disposar de la possibilitat d'efectuar els pagaments amb targeta de crédit és 
actualment una necessitat ineludible per a qualsevol establiment, amb l'objectiu de 
facilitar les vendes, i els establiments del mercat no han de ser cap excepció. 

Servei de seguretat 

Més enlla del que representa un servei de vigilancia en sentit estricte, i els beneficis 
que reporta als comerciants en vers la seguretat deis seus negocis, el servei de 
seguretat pot constituir un servei afegit per al client, ja que pot atendre de manera 
dinamica qualsevol tipus d'incidéncia que tingui lloc a la sala de vendes: pérdua 
d'objectes, localització de nens i persones, atendre i sol ·licitar serveis d'atenció 
médica, facilitar informació general, etc, contribuint a donar una sensació de seguretat 
a tots els usuaris del mercat. 

Área WiFi 

El mercat no pot quedar al marge de les noves tecnologies i un servei wifi a !'interior 
del recinte pot ser un servei més per als clients i els comerciants, transmetent un 
missatge de innovació i modernitat. 

Ambientació musical i megafonia 

Com a qualsevol centre comercial, l'ambientació musical és una eina pera transmetre 
sensacions als nostres clients. 

Per un altre costat, la megafonia sera també un instrument útil per a donar a conéixer 
informacions que considerem importants: horaris especials, promocions, etc. 
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PROPOSTES DE COMPROMÍS SOCIAL, CÍVIC 1 AMBIENTAL 

Els mercats fan ciutat 

Les relacions del mercat amb el ve·lnat i el barrí, ajuden a consolidar-lo com a part del 
nostre entorn quotidia. Hi ha una expressió molt comú que ho reflecteix de manera 
molt grafica: " .. . el me u mercat" 

El mercat de I'Abaceria, com molts de la xarxa de la nostra ciutat, esdevé quasi un 
paradigme d'aquesta relació que el converteix en signe d'identitat del barrí, i cal que 
continu·l fent-ho. 

S'ha de potenciar i fomentar encara més les activitats culturals i lúdiques que facin del 
mercat un deis lloc de trabada i convivencia del barrí. 

Cal aconseguir que el mercat sigui una referencia al barrí sobre alimentació sana i 
equilibrada, com exemple del model de comerc; de proximitat i per tant de cohesió 
social que representen els mercats. 

En aquesta línia, el nou mercat haura de preveure a l'altell que es propasa en 
l'apartat d'actuacions físiques i d'instal.lacions i que ocupara la part superior d'una part 
de la sala de vendes del mercat: 

Sala polivalent 

Destinat a diverses funcions , com ara: conferencies, activitats del teixit associatiu 
(reunions ve"lnals i d'entitas), exposicions, actes culturals i socials. 

Espais multi funcions 

Diferents espais que puguin acollir activitats diverses, com tallers d'alimentació 
saludable, cuina, o activitats lúdiques per infants o gent gran. 

Espais de cura 
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Els mercats i el medi ambient 

Dins deis diferents objectius en aquesta materia, una de les més importants, sempre 
que és possible és el soterrament de les plantes de serveis, per tal de minimitzar al 
maxim els efectes que suposen les operacions de carrega i descarrega en l'espai 
públic i pels ve·lns i comerc;:os o equipaments que es trobin en el perímetre del mercat. 

En el proper apartat es detallaran els serveis que quedaran destinats a aquestes 
plantes soterrades, deis que cal destacar per la novetat que suposa, la reserva d'un 
espai d'aproximadament 1.800 m2 com a Centre de Distribució Urbana (CDU). 
L'objectiu sera poder disposar en el barri d'una plataforma de repartiment de 
mercaderies i paqueteria que cobreixi una part del barri , amb transport no 
contaminant. 

El mercat ha de ser un deis punts de referencia de recollida selectiva de residus, 
que també esta situat en les plantes de serveis. 

lgualment transcendent en aquest ambit sera la incorporació en el projecte de 
mesures per a l'obtenció d'un mercat sostenible: instal.lacions de generació 
d'energia neta (solar, geotermica, ... ), a"lllament de l'equipament, gestió pel reciclatge 
de residus, equipaments d'estalvi d'energia (il.luminació, cliniatització, ús d'aigües 
freatiques , pluvials, ... ).que sigui possible noves fonts d'energia més ecológica . 

La responsabilitat social deis mercats 

Col ·laboracions amb entitats i ONG's (el servei a domicili amb empreses d'inserció de 
persones amb discapacitats psíquiques endegat és un bon exemple), així con 
potenciar i difondre les practiques de "comerc;: just" , la lluita contra el malbaratament i 
aprofitament d'aliments, etc. 

L'associacionisme i la relació entre el mercat i els eixos comercials del barri 

La integració deis mercats en els ei.xos comercials ja existents és un valor, que en cas 
del mercat de I'Abaceria, cal seguir potenciant aprofitant la oportunitat de la posada al 
dia del nou equipament per ser motor renovat del mateix. 
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PROPOSTES D'ACTUACIÓ ESTRUCTURALS IINSTAL·LACIONS 

Les actuacions sobre !'estructura i els serveis hauran de detallar-se en un altre 
document diferent, a partir de les indicacions deis Serveis Técnics del propi lnstitut 
Municipal de Mercats de Barcelona i del projecte arquitectónic que es redacti per 
portar a terme el present programa. 

És per aixó que en aquest treball només farem esment a una relació de intervencions 
que es poden considerar com a fonamentals o basiques i que en el moment de 
redacció del projecte poden patir modificacions o millares importants, resultant de 
l'estudi arquitectónic i fins i tot urbanístic de l'entorn del mercat, ja que una intervenció 
d'aquestes característiques, no es pot considerar de forma a"lllada. 

El resultat final buscat és complementar de forma coherent la nova oferta comercial i 
els serveis a la comunitat en el mercat de I'Abaceria, i dotar-lo de les infraestructures 
logístiques i serveis d'un mercat modern: 

Enderroc de !'actual planta de vendes. 

Excavació de planta -1 de doble al~ada destinada a nous 
magatzems pel mercat tradicional , habilitació d'un espai per a la 
recollida selectiva de residus, area de carrega i descarrega i 
aparcament de vehicles comercials del mercat. 

Construcció sobre una part de la planta -1 d'una altell pera 
magatzems deis nous operadors del mercat. (cooperativa, 
autoservei, .. ). 

Excavació de planta -2 destinada a aparcament de clients i al nou 
Centre de Distribució Urbana (CDU). 

Rehabilitació integr~l de la coberta i desguassos fluvials. 

Rehabilitació integral de les fa~anes i paviment del mercat. 

Actualització de les instal-lacions electrica, d'aigua, telefónica, 
il·luminació, climatització, megafonia i antiincendis, atenent a 
criteris de sostenibilitat i estalvi energetic. 

Previsió i/o dotació a nivell d'instal·lacions per introduir l'ús de les 
noves tecnologies : Wifi , pagament amb targeta, ... 

Reordenació de la sala de vendes, resultant de la corresponent reducció 
d'oferta excedent, ampliació de passadissos i millora deis accessos, 
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Adequació deis nous espais per a la introducció de noves ofertes 
comercials. 

Construcció d'un altell sobre els espais de les noves ofertes comercials on 
encabir l'area d'oficines, WC's, espais de cura, sala polivalent i altres espais 
multi funcionals d'us comunitari, social i lúdic. 

La importancia i volum de les actuacions previstes son clarament incompatibles amb 
el manteniment de l'activitat comercial. Aixó fa imprescindible la construcció d'un 
mercat provisional que funcionara durant el període que durin les obres 
d'acondicionament del nou mercat. 

Aquesta instal ·lació, pero, tot i la seva provisionalitat, haura de disposar de les 
condicions tecniques, comercials i de seguretat necessaries per poder mantenir 
l'oferta comercial deis establiments que continuaran la seva activitat en el nou mercat, 
així com els serveis logístics mínims per complir aquest objectiu. 

La dimensió i projecte del mercat provisional hauran de formar part d'un estudi 
específic, proposant-se com a ubicació el Passeig de Sant Joan, entre el carrer Sant 
Antoni Maria Claret i el carrer lndústria. 
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PROPOSTA PLANTA COMERCIAL 
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PROPOSTA ALTELL PLANTA COMERCIAL 
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PROPOSTA ALTELL PLANTA -1 
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PROPOSTA PLANTA -1 

-t-scentia JUiool zo16 

Estudi per a remodelar el mercat 

de I'Abaceria Central 

estudis previs de remodelaaó del MERCAT MUNICIPAL ABACERIA 

_j, 

pi¡Jn-Z 11 
"''""' 

83 

'.!1m' k 
Mercats de Barcelona 



Estudi per a remodelar el mercat 
de I'Abaceria Central 

PROPOSTA PLANTA -2 
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