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El Mercat de l’Abaceria fou inaugurat el 1892 sota el nom de Mercat de Santa Isabel, 
fet amb ferro i obra vista i organitzat en tres naus. Va ser reconstruït el 1965 amb el 
nom de Mercat de la Revolució fins que va prendre el seu nom actual, d’Abaceria 
Central.

Degut a la seva antiguitat i al seu precari estat de conservació, l’Ajuntament es planteja 
la remodelació física i comercial integral. 

El Pla Estratègic dels Mercats de Barcelona es construeix sobre tres grans conceptes, 
que són:

• Ànima: els mercats són un referent de la vida als barris de Barcelona i proporcionen 
una experiència no només de compra, sinó també de convivència als ciutadans.

• Motor: els mercats lideren el comerç de cada barri. El mercat és una peça clau en el 
desenvolupament econòmic i en la creació d’ocupació a cada barri. 

• Sostenibilitat: els mercats són sinònim de valors associats a la sostenibilitat social, 
mediambiental i cultural.

En aquest context, l‘objectiu és  convertir el Mercat de l’Abaceria en un nou element 
dinamitzador del barri, obert a diverses sensibilitats i als nous requeriments comercials.

Antecedents i objectius

Es vol donar un especial protagonisme al producte alimentari ecològic, de proximitat i provinent de l’Economia Social i 
Solidària, i per això cal analitzar la implantació d’una unitat econòmica en el Mercat amb l’objectiu de promocionar 
la seva venda i amb vocació de que el model sigui replicable en altres Mercats.
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1 -Opinió i interessos dels diferents actors que han volgut manifestar la seva posició: cooperatives de consum, venedors de productes ecològics, 
paradistes actuals, Plataforma Gràcia cap on vas …. Segons els contactes que ha facilitat el propi Institut Municipal, el Districte de Gràcia i d’altres que 
han anat mostrant interès en el projecte. Evidentment aixó no suposa que representin el parer del Barri en el seu conjunt

2 -Productors de proximitat / d’economia social / de productes ecològics, inicialment interessats en participar en un projecte d’aquestes 
característiques.

3 -Tipus d’organització més adient: agrupació per tipus de productors, venda en una botiga comú, parades independents, agrupació per tipus de 
producte…...

4 -Aproximació a l’espai (m2) necessari i a la viabilitat econòmica d’un projecte d’aquestes característiques. 

5 -Possibilitats de rèplica del projecte.

Amb aquest estudi es pretén facilitar la informació necessària per prendre una decisió sobre si és o no aconsellable 
la creació d’aquesta unitat en el Mercat d’Abaceria Central.

Es realitza un estudi que contempla....
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1. Les opinions dels actors implicats
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El primer que s’ha fet és parlar amb totes aquelles persones i entitats 
que s’han manifestat interessades en aquest projecte.



S’ha tingut accés a totes les persones i entitats que inicialment es va preveure. Han participat en aquest estudi, donant la seva opinió i expressant els seus 
interessos, tot tipus d’entitats, públiques i privades així com diferents experts en tots els aspectes afectats.

Sense tenir en compte els productors, dels que es parlarà més endavant, s’ha pogut copsar el parer de :

-Institut Municipal de Mercats.

-Regidoria del Districte de Gràcia.

-Representants dels Paradistes del Mercat de l’Abaceria.

-Plataforma Gràcia cap on vas.

-Cooperatives de Consum: El Rusc / La Tòfona / Aixada / Verduretes /
La Fresca / Pinyol Vermell.

-Espai de reflexió i debat Llaurem Barcelona.

-Experts:
+ Miquel Miró. Economia social i finances
+ Albert Forcades. Mercats / Comerç / gran distribució
+ Marc Riera. Mercats i cooperatives.
+ Álvaro Porro. Barcelona Activa.
+ Jordi Vives. Cooperatives Agràries.
+ David Bravo. Espais urbans i Mercats

S’ha tingut accés a totes les persones i entitats que inicialment es va preveure. Han participat en aquest estudi, donant la 
seva opinió i expressant els seus interessos, tot tipus d’entitats, públiques i privades així com diferents experts en tots els 
aspectes afectats.

Han opinat els actors implicats
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L’opinió dels Paradistes és clara. Creuen que el Model de Mercat que es va 
proposar inicialment i que ja s’ha implantat amb èxit, és el que cal posar en marxa.

Aquest Model contempla la incorporació d’un Supermercat que complementi l’oferta 
bàsica amb producte sec, ja que segons les experiències en Mercats remodelats 
anteriorment, multiplica l’afluència de visitants i ajuda econòmica, tant en el 
finançament inicial com en el manteniment posterior.

Estan d’acord amb una major presència de productes ecològics i de proximitat 
sempre que no es comprometi el Model esmentat.

L’opinió dels Paradistes.

Els Paradistes volen tenir un Mercat modern, còmode, que atregui i fidelitzi al màxim de clients i seguint el Model 
proposat inicialment.

Especialment volen que es compleixi el calendari de la remodelació i es comenci el projecte el mes de gener..
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No es reprodueix la totalitat de les opinions rebudes, 
ja que la quantitat de propostes ha estat, 
afortunadament, molt nombrosa i totes han estat 
avaluades. En annex s’adjunten les propostes 
d’aquells que les van donar per escrit. 

Per la seva part, l’opinió majoritària de tots els altres interlocutors és que en la remodelació no hauria d’haver un Supermercat 
i que l’espai reservat a aquest hauria de destinar-se a:

-Productes ecològics.

-Petits productors de proximitat.

-Productes d’entitats solidàries i d’economia social.

També tothom està d’acord amb:

-La gestió participativa i el vincle amb les entitats del Barri,

-Minimització dels excedents.

- La creació de llocs de treball.

-El respecte pel medi ambient

L’opinió de la resta d’interlocutors (I).
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L’opinió de la resta d’interlocutors (II)

El que ja no són opinions compartides per tots però manifestades per alguns:

-Parades del Mercat rotatives i autogestionades per a l’ús de petits productors i entitats del Barri.

-Utilització d’un espai per plataforma logística, e-comerce i utilització per les cooperatives de consum (opinió no majoritària a les cooperatives, ja que 
algunes prefereixen mantenir el seu actual funcionament).

-Utilització d’un Obrador per entitats socials del Barri i com a espai formatiu i possibilitat de menjador comunitari.

-Utilitzacions de l’espai diverses i amb usos no alimentaris (espai de conciliació familiar, bugaderia, sales pels joves, espai “radar” per la vigilància del 
benestar de la gent gran, espais informatius, per artesans, ludoteca infantil, espai per a projectes del tipus “nevera solidària”, centre de formació, espai 
de difusió el horts del barri, servei de suport a la cura d’infants, ……).

També amb caràcter bastant general es comparteix l’opinió que:

-és molt difícil que una oferta de productes de proximitat i ecològics pugui ser sostenible econòmicament. 

-la seva gestió serà complicada. 

-caldrà el finançament públic.

Per molt que amb matisos i diferents visions del projecte, es pot dir que les propostes de tots els entrevistats tendeixen 
cap a uns mateixos objectius i és també remarcable que tothom coincideix en que és un projecte de difícil sostenibilitat 
econòmica i de gestió complexa. 
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2. Els productes ecològics i de proximitat venen?
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Abans de plantejar-nos cap model de venda ens hem de fer algunes 
preguntes, la primera és sobre els productes a vendre, realment els 
productes ecològics i de proximitat són atractius pels consumidors?, 
quines són les tendències al món, a Espanya i a Catalunya?



Tendències per al 2016 a nivell mundial.

L’informe de Mintel “Global Food and Drink Market in 2016” dona les 12 tendències clau del món de l’alimentació 
i begudes per l’any 2016. Assenyalem les que tenen una repercussió directe en aquest estudi:

1. Productes més naturals. Menys  processats, sense additius, colorants ni d’altres components artificials.

2. La nova realitat és ecològica. Els aliments ecològics, la sostenibilitat, el canvi climàtic, el malbaratament 
seran factors determinants.

6. Aliments amb història de veritat. Productes artesanals, amb història i matèries primeres amb certificació 
d’origen.

Informe anual de Innova Market Insights De les tendències de l’any 2016 assenyalem les que ens afecten:

1. Productes ecològics. El consumidor vol saber com s’elabora el menjar i vol menys additius, menys 
conservants i menys pesticides.

3. Versió original. Menjars tradicionals, elaboracions artesanes, varietats autòctones.

4. Preocupació pel medi ambient. Integrar el factor mediambiental a la producció i elaboració dels aliments.

No es tracte d’una moda, a tot el món la demanda d’aliments més naturals, ecològics, sostenibles mediambientalment, 
artesanals, tradicionals... es converteix en una de les tendències amb més importància.
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Tendències per al 2016 a nivell espanyol.

A nivell espanyol, el representant dels productors i distribuïdors, AECOC en el seu 
Baròmetre assenyala:

- Mes del 35% dels consumidors espanyols inclouen productes ecològics a la cistella.

- Un 22% compra productes ecològics perquè són més saludables, un 19% per evitar 
el consum d’additius i un 15% perquè són més sostenibles amb el medi ambient.

- Un 90% dels enquestats diuen que els agradaria comprar més productes ecològics, 
però no ho fan perquè són molt cars. 

Font: everis

12



Tendències per al 2016 a nivell català (I).

El 83,7% de la població catalana coneixen els aliments ecològics i a més els identifica correctament com a “aliments de 
qualitat certificada i lliures de residus de pesticides". Un 37% els consumeixen mensualment i un 12% ho fan de manera 
esporàdica.

Es coneixen els aliments ecològics?

Veiem les dades a Catalunya segons el “Baròmetre de percepció i consum dels 
aliments ecològics a Catalunya 2015” de la Generalitat.

Quan demanem als coneixedors dels productes ecològics que ens els defineixin 
d'una forma espontània obtenim un 88,7% d'associacions positives, destacant 
entre elles que siguin aliments naturals (24,1%), sense productes químics 
(18,2%), aliments sans (12,8%) i sense insecticides ni pesticides (12,5%). 
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Tendències per al 2016 a nivell català (II).

Les motivacions principals de compra són per raons de salut, la qualitat del producte i el no contenir pesticides.
Els motius per escollir són la informació de l’etqueta i l’origen dels productes.

Per què es compren els aliments ecològics?

Un 68% dels compradors ho fan motivats per raons de salut.

Alhora d'escollir els aliments ecològics, els compradors es basen principalment en la 
informació de l'etiqueta, i l'origen dels productes. 

La despesa mitjana setmanal en la compra d'aliments ecològics suposa el 31,19% de la 
despesa total en productes alimentaris. 

El 46,9% dels compradors d’aquest tipus de producte afirma haver adquirit alguna 
vegada un producte convencional per no trobar-lo en la seva versió ecològica
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Tendències per al 2016 a nivell català (III).

Els consumidors accepten preus més elevats sempre que el diferencial no sigui massa gran. 

Quin rol juga el preu en el moment de la compra?

El preu massa elevat fa que molts compradors no adquireixin 
productes ecològics amb més freqüència, per molt que estarien 
disposats a pagar de mitjana un 12% més per aquest tipus de 
productes.
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Tendències per al 2016 a nivell català (IV).

El 56,5% dels no consumidors de productes ecològics mostren una actitud positiva envers un consum futur, 
cosa que suposa aproximadament un terç del total de la població (26,1%).

Perquè hi ha gent que no consumeix productes ecològics?

El 31,6% de la població catalana coneix i no consumeix mai aliments ecològics, 
sumats als que no coneixen, podem dir que el 47,9% de catalans no consumeixen 
mai productes ecològics. 

Entre les motivacions que fan que els catalans coneixedors no consumeixin aquest 
tipus de productes, el preu és la raó més esmentada. Després, destaquen la manca de 
presència en el punt de venda i la manca de confiança/ credibilitat. 
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Tendències per al 2016 a nivell català (V).

El producte de proximitat és molt valorat pel consumidor català, si be va perden terreny front l’ecològic. L’any 2012 un 
59% dels enquestats van preferir el producte de proximitat, mentre que en el 2015 va baixar al 47%

I quina és l’opinió dels productes de proximitat?

En el mateix Baròmetre trobem també informació sobre la 
valoració que en fan els consumidors dels productes de 
proximitat. Un 47% prefereix comprar els aliments de proximitat 
encara que no siguin ecològics.
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-La combinació de producte ecològic i de proximitat seria la ideal.

-Cal potenciar les raons de compra: productes saludables, de gran qualitat i respectuosos amb el medi ambient.

-Cal minimitzar les raons de no compra: reducció del sobrepreu, lloc de compra accessible i informació acreditada i solvent.

Conclusions de les Tendències 

Conclusions:

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

-A nivell de Catalunya, els productes ecològics són prou coneguts (84%) i més d’un 37% 
dels 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 
ecològic.
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3. Quins productors prefereixen els consumidors?
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Un altre tema d'interès pel nostre projecte són les preferències dels 
consumidors sobre els tipus d’empreses als que compren els seus 
productes i serveis. Realment les cooperatives, petits productors i 
entitats socials tenen un atractiu?



Preferències sobre els productors (I) 

És evident que l’origen d’aquest estudi és la voluntat d’aprofundir en la viabilitat de l’existència d’un projecte que doni un 
impuls a l’economia Social i Cooperativa, ja que és una part molt important del teixit productiu del nostre país, però ens hem 
de preguntar també quina importància li dona el consumidor al tipus de productor dels aliments que compra. 

Ja hem vist que el tipus de productor no apareix en les motivacions de compra més assenyalades en el Baròmetre de 
consum de productes ecològics de Catalunya, però podem veure que a altres informes rellevants sí ens parlen d’aquestes 
motivacions.

Estudi Nielsen 10/2015 “el consumidor frente a la responsabilidad social corporativa de las marcas”. Conclusions:

- Un de cada tres consumidors compra productes de marques socialment compromeses (amb la seva comunitat i 
amb la sostenibilitat) encara que siguin més cars.

- El factor mediambiental és decisiu pel 35% dels consumidors.

Segons l’estudi “Superbrands 2016” de Havas Woldwide, els consumidors són cada dia més conscients de la seva capacitat 
de canviar les coses, del poder de les seves decisions de compra.

Cada dia demanem més en matèria de polítiques mediambientals i socials:

-El 53% dels consumidors no vol comprar articles d’empreses amb impacte social o mediambiental negatiu.

-Solament a un de cada quatre no li importa la procedència d’un producte.

-Prima la honestedat, la transparència i la autenticitat.

-A 7 de cada 10 consumidors els agradaria que els productors estiguessin involucrats en la resolució de problemes 
socials.
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Preferències sobre els productors (II) 

Per altre banda, m’agradaria ressaltar aquí el concepte d’Economia Circular, ja que la Unió Europea ha apostat de forma clara per transformar 
l’economia europea en una economia circular, que és aquella que no genera productes o efectes negatius sobre el medi ambient o les persones. 

Només fa servir materials que pot reincorporar (no es llença res) i disposa dels mecanismes per recuperar-los. A més, fa servir fonts d’energia que no 
malmeten l’entorn natural. En conseqüència, la Comissió Europea va aprovar al desembre de 2015 un nou conjunt de mesures per desenvolupar l’economia 
circular.

El pas a una economia circular significa utilitzar productes que no contaminin, però, a més, vol dir consumir de forma diferent i això, sobretot, 
comporta un canvi cultural.

És molt important que els productors que intervinguin en aquest projecte siguin petits productors, cooperatives i 
empreses socials, creadores de llocs de treball de qualitat, implicades en el desenvolupament de la comunitat i 
sostenibles mediambientalment, aplicant en la mesura del possible els principis de l’Economia Circular.

Projectes on es prioritzi l’honestedat, la transparència i l’autenticitat.
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4. Les opinions dels Productors
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Els altres implicats en aquest projecte són els Productors. Creuen que 
el projecte és atractiu per ells? Estan disposats a participar? Amb 
quines condicions?



L’opinió dels productors (I) 

Per poder posar en marxa un projecte de venda de productes de proximitat i ecològics hem de tenir  l’opinió dels productors i el seu 
interès en participar en un projecte d’aquestes característiques que, evidentment, no està exempt de riscos.

S’ha parlat amb vàries Cooperatives, procurant que hi hagués diversitat, tant en quant a la seva dimensió, com a la seva localització 
geogràfica, com a la seva producció, com amb la qualificació d’ecològics o convencionals.

En concret han opinat:

- Cooperativa Plana de Vic (Girona, productes càrnics)

- Cooperativa agrícola de l’Aldea (Tarragona, productes d’horta)

- Cooperativa ACTEL (Lleida, fruita)

- Cooperativa COSELVA (Tarragona, Oli i fruits secs)

- Cooperativa Conca de la Tordera (horticultura)

- Cooperativa Vinícola del Priorat (Tarragona, Vi)

- Cooperativa 2147 MANS (Tota Catalunya, horticultura i fruita ecològica)

- Casa Amella (productes elaborats ecològics)

- Fundació Delícies del Berguedà (Barcelona, productes làctics)

S’ha comentat també amb diversos productors d’explotacions familiars. 
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L’opinió dels productors (II) 

Totes les opinions rebudes, sense cap excepció, han estat totalment favorables. Tots estan disposats –inicialment- a participar en el projecte, a 
tothom li ha semblat una idea amb molt recorregut per acostar aquest tipus de productes al públic del Mercat, com a via de comercialització i de difusió.

Com a característiques comunes, es demana:

-Un projecte més acabat: detall de funcionament i dels termes econòmics, etc.

-Lideratge clar i professionalitat.

-Replicabilitat del model, és interessant si a partir del Mercat de l’Abaceria es pot reproduir en d’altres.

Totes	les	opinions	 han	estat	favorables	a	participar.	Els	productors	acompanyaran	sens	dubte	el	projecte	sempre	que	el	seu	
desenvolupament	definitiu	estigui	ben	definit,	conti	amb	un	lideratge	clar	i	sigui	replicable.
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5. Definició de l’espai de venda
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Si bé tots compartim els objectius i valors d’aquest projecte cal veure si 
l’oferta de productes serà suficient, quin tipus d’organització es
necessita, cóm es pot dirigir, si és viable econòmicament.....



Definició de l’espai de venda (I) 

La	solució	proposada	és	una	botiga	amb	venda	assistida	on	cada	productor	tingui	un	espai	per	vendre	els	seus	productes.	Un	espai
completament	integrat	amb	la	resta	del	Mercat

Organització

L’organització tradicional de l’espai de venda en els Mercats és a través de Parades, separades en
funció dels productes que venen, amb un alt grau d’especialització.

Si imaginem que podríem tenir 10 Parades, amb diferents ofertes: carns, embotits, pollastres, ous, oli, vi, fruita seca, verdures, fruites..... 
caldrien un mínim de 20 persones i, evidentment, els petits productors haurien de perdre dies de la seva feina en vendre els seus productes. 

Si pretenem que cada petit productor,  cooperativa o entitat social, ocupi una parada i la gestioni de 
forma independent, ni que sigui de forma rotativa, ens trobem amb una molt difícil sostenibilitat 
econòmica i una fragilitat organitzativa, logística i d’estructura que, en la meva opinió, fa impossible el projecte.

Un tipus d’organització que podria solucionar aquests problemes seria un espai de venda comú per tots els productors, amb un sistema de 
venda assistida, és a dir un espai on cada productor pugui exposar i vendre els seus productes sense necessitat d’estar present, on els 
clients estiguin atesos pel personal necessari per aconsellar, vendre determinats articles i cobrar.

Aquest espai hauria d’estar connectat amb la resta de Parades del Mercat, de manera que es pugui entrar i sortir d’un a l’altre sense 
barreres, integrat de la millor manera, amb utilització de vidre per no interrompre els espais i amb entrada també pel carrer, de manera que 
pugui tenir horari independent i pugui servir per altres objectius (punt de recollida del e-commerce, per exemple).
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Definició de l’espai de venda (II) 

Quins productes cal vendre?

El primer que ens hem de preguntar és quina oferta de productes es vol fer i, un cop definida, s’ha de determinar
que l’oferta sigui:

-Prou extensa com per justificar l’espai que es determini.

-Prou interessant i innovadora com per atreure al públic.

-Prou competitiva com perquè les compres siguin continuades en el temps i es fidelitzi al client.

Cal ser molt curosos al dissenyar l’oferta dels productes: 

-Els models de “producte ecològic” estricte ens porten a punts de venda on gairebé no hi ha producte de proximitat, tot ve d’altres països. 

-Els models “producte de proximitat” acaben oferint tomàquets d’Almeria el mes de febrer...

-Algunes experiències de venda de Cooperatives amb Parades directes als Mercats no han estat positives per falta de rotació dels productes.

Normalment els problemes venen de la dificultat de configurar una oferta extensa, complerta i atractiva amb aquest tipus 
de producte, especialment amb el producte fresc fora de temporada, i això porta a haver de “barrejar” conceptes i acabar 
no respectant els valors que podrien fer el projecte innovador i interessant pel consumidor
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Definició de l’espai de venda (III) 

Criteris per l’elecció dels productes 

La proposta dels productes a vendre que es fa en aquest estudi és molt senzilla i facilitarà el procés d’informació al consumidor. Hi ha tres condicions pels 
productors i dues pels productes. Són les següents:

a-Tots els productors seran explotacions familiars, Cooperatives o Entitats Socials, preferentment de Catalunya.

b-Tots els productes a la venda provenen del productor. No s’admeten productes de “distribuïdors”.

c- En cas de productes elaborats, es primarà aquells productors que adquireixin la matèria primera a productors locals.

d- Sempre que sigui possible els productes seran ecològics.

e- Quan un producte no pugui ser ecològic es prioritzarà:
+Les Denominacions d’Origen i les D.O. Protegides.
+Els productes amb certificat d’artesanals.
+La resta de productes que compleixin les condicions a, b, c.
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Definició de l’espai de venda (IV) 
Quina oferta podem tenir.

Amb els criteris fixats, i tenint en compte els productes que actualment produeixen les cooperatives, entitats socials i 
productors familiars es pot construir una oferta suficient per complir amb els objectius que ens fixàvem inicialment:

-Oferta complerta i extensa. Podem comptar amb producte fresc de temporada sense problemes (fruita, verdures, 
hortalisses, fruita seca), làctics, carn, embotits, pollastre, ous, producte sec i elaborats bàsic (arròs, pasta, melmelades, 
etc), oli, vi i productes “saludables” (elaborats amb seitan, tofu, etc).

-Oferta interessant i innovadora. sens dubte vistos els criteris de compra actuals i les tendències de consum que hem 
recollit al començament d’aquest informe, si el disseny de l’espai i la informació estan ben treballades l’oferta s’adapta al 
que busquen els clients i serà molt atractiva pels consumidors.

-Oferta competitiva. El contar amb els productes directes del productor i està aquests implicats directament en la gestió 
farà que l’oferta sigui competitiva,si està gestionat amb professionalitat. 

-Oferta coherent. Per la definició dels productors i els productes hi ha un nexe d’unió clar de l’oferta.
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Definició de l’espai de venda (V) 

Funcionament

És imprescindible una gestió professionalitzada que permeti gestionar l’oferta, l‘exposició i rotació de productes, fixació de preus, gestió de les persones, etc.

Es proposa la formació d’una Cooperativa on puguin participar tots els actors del projecte, ocupant cadascun l’espai on pugui ser més útils.

Concretament estaria formada de la següent manera:

a- Socis fundadors / productors: entre 6 i 10 Cooperatives, amb l’aportació econòmica que correspongui, representatives de la diversitat de productes i 
localitzacions geogràfiques, amb experiència en els aspectes bàsics de la producció, logística i venda.

Una d’aquestes cooperatives, amb botigues pròpies, seria la que portaria la direcció del punt de venda del Mercat, de manera que no fos necessari disposar 
d’una estructura per un sol punt de venda, sinó aprofitar el que ja existeix (software de caixa, informació de vendes, estocs i rotació de productes, gestió 
d’aprovisionament, administració, etc). Amb això s’estalviarien moltes despeses i, a l’anar creixent el projecte en altres Mercats, es podria crear si cal una 
estructura pròpia.

b- Socis col·laboradors. Són totes aquelles petites explotacions familiars, botigues del barri, productors actuals de les Cooperatives de consumidors de 
Gràcia, altres cooperatives...., que vulguin vendre els seus productes al punt de venda, involucrar-se en la cooperativa, però fent una petita aportació 
econòmica i sense participar en la gestió del dia a dia.

c- Socis Consumidors. La resta d’actors del Barri, plataforma Gràcia cap on vas, Cooperatives de Consumidors, veïns.... que també vulguin participar en 
aquest projecte. 

Evidentment els socis consumidors poden tenir condicions especials de compra, serveis exclusius, etc.
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Definició de l’espai de venda (VI) 

Viabilitat econòmica
Bases de treball

Per fer les previsions que s’exposen a continuació s’han fet les següents previsions: 

- Pel que fa a l’espai, després de veure el que ocupen punts de venda amb ofertes comparables es proposa destinar uns 300/ 350 m2 a sala de 
venda, més l’espai logístic corresponent, tres càmeres de fred de uns 10m2 cadascuna.

- S’han considerat les taxes per utilització, taxes d'escombraries, consums, manteniment.... En funció de l’Ordenança fiscal núm 3.6. del 
Ajuntament de Barcelona. Taxes de Mercats

- S’ha pres el mateix import de la taxa d'utilització mensual com a pagament de la concessió de l’espai. Aquest pagament es mantindrà durant 
tres anys i, si es vol renovar la concessió per 25 anys, es pagarà la resta. 

- Es considera un total de sis treballadors, tres oficials i tres peons.

- Les despeses de la resta de consums, manteniments, etc s’ha pres d’altres botigues amb estructures similars.

- Les despeses d’aprovisionaments són el 77% de la venda i s’ha pres un volum de minves del 2%.

- Les despeses d’administració es consideren en funció d’un contracte mensual amb un dels Socis que assumeixi la direcció del projecte 
(gestió de compres, administració, comptabilitat, control d’estocs, fixació de preus…)

- S’ha fet una previsió d’inversions/despeses inicials que no es tenen en compte en els comptes d’explotació ja que s’haurà de decidir com es 
financen: aportacions dels Socis, crèdit….
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Definició de l’espai de venda (V) 

Com despeses/inversions inicials s’han pres les derivades de la Cooperativa:
redacció estatuts, assessoraments, notari, registre,… el disseny físic de la botiga, 

les càmeres de fred necessàries per mantenir els diferents productes, la decoració del local

Despeses inicials i corrents
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Definició de l’espai de venda (VI) 

Estimació de les vendes

Per fer les previsions de vendes s’ha tingut en compte: 

- L’estudi realitzat al març del 2010 pel IMM que estima en 9.615 € per metre quadrat les vendes d’un autoservei al mercat.

- Els estudis de mercat que xifren en 6.000 €metre quadrat de vendes com a mitja dels Supermercats de la zona.

- La xifra de 5.600 €metre quadrat d’una botiga de productes similars que pertany a una Cooperativa.

Sobre aquest paràmetres s’han elaborat dos comptes d’explotació: 

- El primer és per veure on es troba el punt mort del negoci, es a dir la facturació mínima necessària per que el negoci sigui
viable econòmicament.

- El segon té una previsió de vendes sobre xifres de vendes molt prudents, prenent la xifra de 5.000 €m2. (molt per sota 
de l’estimació màxima de 9.615€).
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Definició de l’espai de venda (VII) 

A	partir	d’una	facturació	d’	1,29	milions	d’euros	s’aconsegueix	un	EBITDA	equilibrat.	En	el	compte	previst	ja	s’obté	un	EBITDA	positiu
el	primer	any,	tenint en	compteque	no	s’han pres	les	inversions ni	despeses inicials.	
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Definició de l’espai de venda (VII) 

Viabilitat econòmica

Si be ja hem vist en els fulls anteriors que el projecte que estem plantejant és viable tant des del punt de vista de l’oferta com de les previsions 
econòmiques cal tenir en compte que:

- S’han fet previsions prudents i adaptades al espai i al moment actual. 

- Això no vol dir que estigui garantit l’èxit. Com tots els negocis cal portar les teories a la pràctica i són determinants tots els elements en el seu 
conjunt per obtenir el resultat (disseny, comunicació, oferta, fixació de preus, embalatges, persones, servei….). 

Si la implementació es fa en les condicions adequades, crec que el projecte te les condicions per ser viable.

Pel que fa a la seva replicabilitat, per molt que aquest estudi no està particularment dirigit al Barri de Gràcia, s’ha de tenir en compte que per la seva 
implantació en altres Mercats caldria primer analitzar que per la tipologia de client sigui adequat.
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6. Recomanacions  
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Al marge del encàrrec estrictament, crec que hi ha alguns factors a 
considerar que poden ajudar a la consecució dels objectius i que 
assenyalo a continuació.



Pla d’acció 

Si finalment es vol engegar aquest punt de venda al Mercat de l’Abaceria caldria:

-Concretar la Cooperativa que s’hauria de formar per dirigir el projecte: Socis fundadors, Socis col·laboradors, Socis 
consumidors, elaboració dels estatuts, normes de funcionament....

-Elecció de la Cooperativa o Entitat que dirigeix inicialment el punt de venda i operativa de treball (software de caixes, control 
d’estocs, evolució de vendes, fixació de preus, estructura administrativa i financera.....)

-Oferta de productes: elaboració del catàleg de productes a vendre amb els requisits fixats (fitxes tècniques).

-Disseny de la marca, embalatge.

-Disseny físic de l’espai de venda.

-Política de preus, comunicació

-Pla de negoci: inversions, despeses, ingressos....

-Selecció i formació del personal de botiga.
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Inserció 

Un aspecte que es podria considerar és que la Cooperativa sigui una “empresa d’inserció”, és a dir una empresa que treballa per col·lectius amb 
risc d’exclusió social. Dissenya itineraris personalitzats on conjuga la formació teòrica amb la formació pràctica en un entorn de treball real. En la 
seva plantilla han de tenir un percentatge de persones treballadores en inserció mínim, que oscil·larà entre el 30% i el 60%.

D’aquesta manera els treballadors del punt de venda podrien ser tres professionals i tres joves en inserció.

Aquests treballadors serien candidats molt ben formats per anar cobrint les possibles ofertes de treball de la resta de Parades del Mercat i 
d’altres botigues del entorn.

Si s'optés per aquesta solució es rebrien una sèrie d’ajuts econòmics que no s’han tingut en compte en aquest estudi però que millorarien 
sensiblement el compte d’explotació.
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Espai de tast  

Per molt que la normativa no ho permet, el comptar amb un espai de tast en el punt de venda facilitaria molt la difusió dels productes i les seves 
característiques i la informació i difusió del producte ecològic i de proximitat.

Caldria estudiar la possibilitat d’incorporar-lo, amb les restriccions que calguin.
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Malbaratament i residus  

La gestió dels espais de la botiga (i de tot el Mercat) ha de comptar amb un pla per la 
minimització del malbaratament i dels residus.

Dins d’aquest pla, un element fonamental es la utilització del Obrador, ja es te en compte en 
el disseny del Mercat, que pogués jugar diversos rols en el mercat:

- Taller i escola de cuina, espai formatiu per escoles i col·lectius.

- Utilització per diferents col·lectius del Barri.

- Utilització per petites iniciatives d’emprenedoria.

-Cuina on es destini el rebuig diari del mercat per evitar el malbaratament i assortir 
menjadors solidaris, avis, persones sense recursos....

Aquest projecte el podria liderar una entitat com 
Espigoladors
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Discriminació positiva  

Per tal d’aconseguir que la resta de Paradistes vagin incorporant els conceptes de producte de proximitat, ecològic, etc.. cal anar introduint motivacions que 
els facilitin aquesta transició. Accions com la campanya “Mercats Verds” ja s'estan movent amb aquesta direcció.

Evidentment és mes fàcil –tant per logística, com per economia- anar a comprar a Mercabarna, però si es discrimina positivament a qui incorpori productes 
ecològics i de proximitat (menys lloguers? Despeses? Ajuts?)  tal vegada s’anirà produint una progressiva incorporació d’aquests productes que es 
consolidarà si el públic  compra més.
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Altell  

Està previst en el disseny del Mercat, que hi hagi una 
planta d’altell que, al marge de les instal·lacions per 
l’administració tingui 900/1000 metres d’espais 
polivalents, que poden donar cabuda a moltes de les 
iniciatives proposades pels actors del Barri 



Evidentment, l’espai ocupat pel punt de venda de productes ecològics i de proximitat deixarà molts 
metres disponibles per altres activitats.

Per molt que no és motiu d’aquest informe, crec recomanable que les activitats a les que es dediqui 
l’edifici del Mercat estiguin lligades al màxim possible a l’alimentació, per motius de coherència i 
claredat d’oferta.

Al marge dels espais que es puguin dedicar a activitats lligades al Barri de Gràcia, crec recomanable 
que es conservi l’existència del Supermercat per les següents raons:

-El Supermercat és un dels elements d’èxit en el model que actualment s’està utilitzant en la 
remodelació dels Mercats pel que no sembla prudent eliminar-lo totalment.

-Introduir el nou model del Mercat de forma progressiva facilitarà la seva acceptació tant pel públic 
com pels Paradistes.

-Cal garantir, en la mesura de lo possible, l’èxit del nou punt de venda i per tant no 
sobredimensionar-lo és imprescindible.

Una manera de compensar l’aparició d’aquest supermercat podria ser que la cadena que guanyés el 
concurs per instal·lar-se a l’edifici del nou mercat es comprometés a tancar un supermercat ja 
existent al barri de Gràcia, de manera que la oferta global del barri no es veiés afectada. 

Un altre possible col·laboració seria que es comprometés a contractar cada any a un dels 
treballadors en inserció de la botiga eco.

Supermercat 
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7. Conclusions finals del estudi 
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Finalment, es resumeixen les principals conclusions de l’estudi, que em 
porten a creure en la viabilitat del projecte amb les condicions 
descrites.



Conclusions finals  

1. Aquesta proposta, pel que fa a l’espai alimentari, aplica els valors i objectius fixats pels diferents interlocutors, des de el IMM fins a la Regidoria,  els 
representants del Paradistes del Mercat i els diferents actors del Barri consultats Plataforma Gràcia cap on vas, Llaurant Barcelona i Cooperatives de 
consum.

2. Els productes ecològics i de proximitat estan en fase de creixement, tant a Catalunya com a tota Europa i totes les tendències 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 amb la comunitat.

4. Tots els productors amb qui s’ha parlat per l’elaboració d’aquest estudi han trobat molt atractiva la idea i estarien d’acord amb participar en una segona fase 
de disseny per la seva posta en marxa del projecte.

5. L’organització que es proposa és una botiga amb venda assistida, amb uns 300/350 mt i sis treballadors, amb un disseny obert que faciliti la seva integració 
en l’ espai del Mercat.

6. Els productes a la venda serien ecològics i/o de proximitat, venuts pels productors directament (sense intermediaris), i produïts 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.

7. Per la gestió de la botiga es pot crear una Cooperativa formada per Entitats amb experiència 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.

8. La sostenibilitat econòmica de la botiga és possible si s’assoleixen les facturacions mitges d’altres establiments similars.

9. Altres propostes complementaries com el ser una empresa d’inserció, la possibilitat d’un espai de tast, l’utilització del Obrador, etc, poden millorar el projecte 
de forma significativa.

10.Sens dubte aquest projecte pot ser replicat a d’altres Mercats amb una tipologia de clients similar, ja que no està lligat, de cap manera, a les particularitats 
d’un barri concret.
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