
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Juliol 2016

ESTUDI DE MOBILITAT I LOG ÍSTICA 
DEL MERCAT MUNICIPAL D ’ABACERIA 

(GRÀCIA)

 

 

C/ Diputació, 238  2º 5a  08007 Barcelona   
Tel. 93 412 39 29  Fax. 93 412 04 19 

 

C/ Cavanilles, 5 2º A  28007 Madrid 
Tel. 91 3597069   

 

NIF.: A-61722740 

 
doymo@doymo.com 

www.doymo.com 



ESTUDI DE MOBILITAT I LOGÍSTICA DEL MERCAT MUNICIPAL D’ABACERIA (GRÀCIA) 

 
2 

ÌNDEX 

Pag. 

1. ANTECEDENTS ...................................................................................... 4 

2. INTRODUCCIÓ ....................................................................................... 5 

3. OBJECTIUS I ÀMBIT D’ESTUDI .............................................................. 7 

4. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ .................................................................. 9 

4.1. Ratis de les normatives urbanístiques catalanes ............................... 9 

4.2. Recollida de camp .......................................................................... 11 

5. LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESTACIONAMENT A L’ENTORN DEL 
MERCAT .................................................................................................. 13 

5.1.1. Oferta d’estacionament ............................................................. 13 

5.1.2. Demanda d’estacionament ........................................................ 14 

6. L’APARCAMENT DE L’EQUIPAMENT ................................................... 16 

6.1. Dotació de l’aparcament segons la normativa urbanística Catalana . 16 

6.1.1. Reserva d’estacionament segons Llei d’equipaments comercials
 .......................................................................................................... 16 

6.1.2. Normes urbanístiques del Pla General Metropolità .................... 16 

6.2. L’aparcament a d’altres mercats municipals remodelats a Barcelona 17 

6.3. Dotació necessària. Síntesi ............................................................. 17 

7. CÀLCUL DE LA MOBILITAT GENERADA ............................................. 18 

7.1. Paràmetres utilitzats ....................................................................... 18 

7.2. Càlcul del nombre de desplaçaments .............................................. 19 

7.3. Repartiment modal dels desplaçaments diaris ................................. 22 

7.3.1. Càlcul de nombre de vehicles i places d’aparcament necessàries
 .......................................................................................................... 24 



ESTUDI DE MOBILITAT I LOGÍSTICA DEL MERCAT MUNICIPAL D’ABACERIA (GRÀCIA) 

 
3 

7.4. Primeres conclusions al projecte del pàrking del nou mercat ........... 25 

8. PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓ ......................................................... 27 

8.1. Teixit comercial a l’entorn del mercat de l’Abaceria ......................... 27 

8.2. Enquesta a l’entorn comercial del mercat de l’Abaceria ................... 28 

8.3. El cas de plataformes de micro-distribució a Barcelona ................... 30 

8.4. La plataforma al Mercat de l’Abaceria.............................................. 32 

8.5. Propostes complementaries ............................................................ 35 

9. CONCLUSIONS .................................................................................... 38 

10. ANNEX 1: MODEL ENQUESTA ........................................................... 39 

11. ANNEX 2: RESULTAT DE L’ENQUESTA ............................................ 40 

12. PLÀNOLS ........................................................................................... 43 

 



ESTUDI DE MOBILITAT I LOGÍSTICA DEL MERCAT MUNICIPAL D’ABACERIA (GRÀCIA) 

 
4 

1. ANTECEDENTS 

 

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona  (IMMB), és un organisme 

autònom per a la gestió directa i l'administració dels mercats municipals, i 

està sota la tutela de l'Ajuntament de Barcelona . Una de les tasques 

primordials que porta a terme l'IMMB des de la seva creació és la que té a 

veure amb el procés de modernització i remodelació dels mercats , 

originat en la política municipal d'impuls al comerç de proximitat. Aquest 

procés, que passa pel consens i la participació activa dels comerciants de 

cadascun dels mercats, té el seu punt de partida en l'anàlisi de l'evolució del 

comerç i com adequar-hi els mercats per fer-los comercialment competitius i 

donar resposta a les demandes de la ciutadania. 

La modernització d'un mercat passa per adaptar l'oferta comercial i les 

infraestructures i serveis a la demanda i és fruit d'estudis comercials i 

socials realitzats a les àrees de influència de cad a mercat . Es 

desenvolupa d'acord amb el que s'anomena "model Barcelona de 

remodelació" i preveu diferents nivells d'intervenció: 

� Recuperació del valor arquitectònic de l'edifici i els elements artístics, 
si s’escau. 

� Redefinició del mix comercial, adaptant-lo al que és sostenible 
comercialment i introduint nous operadors per completar la seva 
oferta. 

� Soterrament de la logística del mercat i creació de pàrkings i molls de 
descàrrega allà on sigui possible. 

� Recollida selectiva de la brossa i compromís ambiental. 

� Promoció dels mercats mitjançant campanyes de comunicació i de 
promoció comercial i l'edició de mitjans de comunicació propis. 

Seguint aquest model d'actuació, en els darrers anys l'IMMB ha modernitzat 

25 mercats de la xarxa de 39 amb què compta Barcelona.  
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2. INTRODUCCIÓ 

 

El Mercat Municipal d’Abaceria, situat a la Travessera de Gràcia, fou 

inaugurat el 1892 sota el nom de mercat de Santa Isabel, fruit de l’ordenació 

dels pagesos que venien a la veïna plaça de la Revolució de Gràcia. Va ser 

l'industrial Puigmartí, propietari de la fàbrica Puigmartí o el Vapor Nou, qui 

en va impulsar la construcció. L'estructura del mercat de l'Abaceria Central, 

de ferro i obra vista, s'organitza en tres naus. La central, i la més ample, 

destaca per la coberta en forma de teulada ovalada. Es tracta, sens dubte, 

d’un edifici històric plenament integrat al barri. 

 

Degut a la seva antiguitat i a l’estat de conservació, molt precari, en que es 

troba, l’Institut Municipal de Mercats planteja una remodelació física i 

comercial integral, amb l’objectiu de convertir aquest equipament en un nou 

element dinamitzador del barri. 

El nou edifici s’organitza en quatre plantes: 

� Planta baixa. Aproximadament el 50% de la superfície es destina a les 
parades del mercat, amb una previsió de 50 unitats de 20 m2 
cadascuna. 

Les parades exteriors es mantindran en la façana de Travessera, resultant 

un total de 16. 
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Els accessos d’entrada i sortida de l’aparcament (tant de mercaderies com 

de clients) es preveuen a la Travessera de Gràcia donat que aquesta és 

l’arteria principal del barri, al voltant de la qual s’articula la mobilitat, evitant 

així un trànsit no desitjat pels carrers interiors menys preparats per a la 

circulació de vehicles. 

L’oferta comercial del mercat es preveu complementar-la, al voltant d’una 

tercera part de la superfície, amb una nova unitat comercial que podria estar 

formada per altres botigues alimentaries amb formats diferents, com 

cooperatives, autoserveis, etc, realitzant-se l’accés des de l’interior del 

mercat. 

� Planta -1. Té una superfície d’ aproximadament 1.000 m2, destinada a 
magatzem de les noves unitats comercials i ubicant-se sota les 
mateixes. 

� Planta -2. Esta destinada a les operacions de logística del mercat 
(càrrega i descàrrega, emmagatzematge, cambres frigorífiques, zona 
d’aparcament vehicles comercials, etc). 

� Planta -3. Es destina a l’aparcament dels clients del nou mercat. 

� Altell. Es tracta d’una zona oberta ubicada al damunt de la zona dels 
nous comerços amb espais que permeten: administració del mercat, 
servei al client, sala de conferencies, etc. 

Amb aquest projecte sobre la taula, han sorgit discrepàncies en quant a la 

capacitat de l’aparcament i la seva necessitat, així com respecte a les 

possibilitats que pot oferir l’espai destinat a moll de càrrega i descàrrega i la 

seva relació amb el barri. 

Per a valorar les necessitats i possibilitats del plantejament inicial així com la 

seva afectació sobre els residents del barri, Mercats de Barcelona sol•licita a 

Doymo la elaboració del present estudi.  
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3. OBJECTIUS I ÀMBIT D’ESTUDI 

 

Els objectius del treball que es presenta són els següents: 

� Quantificar les necessitats d’aparcament de l‘equipament 

� Determinar l’àmbit raonable al que podria donar servei una plataforma 
de distribució de mercaderies ubicada a l’equipament 

� Analitzar l’impacte que sobre la mobilitat del barri té el 
desenvolupament del projecte. 

Per a definir l’àmbit d’anàlisi cal distingir entre l’àrea d’influència de 

l’aparcament i el radi de cobertura de la plataforma logística. En aquest 

sentit, cal indicar que si bé normalment quan s’analitza la demanda potencial 

horària d’un aparcament es contempla un cercle de radi 150 m, centrat a 

l’aparcament, quant s’analitza la distribució de mercaderies la distancia es 

redueix sensiblement i esta molt relacionada amb el tipus de producte i 

temps de desplaçament, aquest darrer aspecte és fonamental ja que pot 

encarir el producte en detriment dels compradors. En qualsevol cas, aquesta 

àrea teòrica esta molt condicionada per l’entorn, tant per l’existència d’oferta 

com per les possibilitats de circulació dels vehicles i dels itineraris de 

vianants.  

Tenint en compte l’anterior es defineix una primera àrea d’anàlisi, que es 

corregirà en funció de la valoració dels resultats del treball de camp. 

Aquesta àrea està delimitada pels següents carrers: Terol, Montmany-

Quevedo, Tordera i Torrent de l’Olla. 
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Àmbit d’anàlisi  
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4. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

 

Es contemplen tres línies d’anàlisi per valorar les necessitats d’aparcament:  

� La capacitat obtinguda a partir del ratis definits als estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada. 

� La capacitat d’altres aparcaments que donen servei a mercats 
municipals. 

� La recollida realitzada sobre el terreny.  

4.1. Ratis de les normatives urbanístiques catalane s 

Per a l’estimació de la mobilitat generada per una banda, així com per a la 

reserva de places d’estacionament necessàries per donar servei a dita 

demanda s’han fet servir els següents ratis contemplats a diferents normes 

urbanístiques de Catalunya: 

Viatges generats: 

� Ratis del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d'avaluació de la mobilitat generada: La ràtio mínima de 
viatges generats/dia per l’activitat comercial és de 50 viatges/100 m² 
de sostre. 
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� Ratis recomanats per l’ATM,  publicats a l’Estudi de Pautes de 
Mobilitat associada als equipaments comercials. A l’estudi es posa de 
relleu que molt sovint la ràtio definida al Decret pot resultar baixa 
respecte al volum total de visitants, tal i com es va comprovar en el 
treball “Impacte sobre la mobilitat dels grans equipaments comercials” 
(DGC, Octubre de 2008). Per aquest motiu, l’ATM proposa 
incrementar la ràtio, però diferenciant-la en tres categories per tal de 
donar resposta a les diverses situacions que es poden produir en 
l’accessibilitat als equipaments comercials: 

 

Reserves d’estacionament: 

� DECRET 378/2006, de 10 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials. 

La Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials, va establir 

el marc jurídic per a la implantació dels establiments comercials per tal que 

el desenvolupament del comerç en el territori durant els propers anys tingui 

molt en compte la seva transcendència en la configuració del model de ciutat 

complexa, compacta i socialment cohesionada. 

El projecte del Mercat de l’Abaceria inclou superfície de mercat i de nous 

operadors comercials, que entre d’altres es pot preveure el format d’un 

autoservei d’aproximadament 900 m², per lo que està considerat 

supermercat petit segons la Llei d’equipaments comercials que posa el límit 

entre petit i gran en els 1.299 m². 

En l’Article 12 Dotació d’aparcament, a l’apartat 3, diu el següent: 

Segons la tipologia comercial, les dotacions mínimes d'aparcament, per 

cada 100 m 2 de superfície de venda, en el cas d’un supermercat petit és 

de 8 places 

Clients Treballadors Clients Treballadors
Mercat 89 3,9 133 5,85
Supermercat 76 4,6 133 7,8
Espai Logístic 3,9 5,85

DissabteLaborables
Viatges/100m² de sostre



ESTUDI DE MOBILITAT I LOGÍSTICA DEL MERCAT MUNICIPAL D’ABACERIA (GRÀCIA) 

 
11 

Per al mercat no preveu dotació d’estacionament específica. 

� Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 

Article 298. “Previsió d’aparcaments als edificis”: 

Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda. Quan 

la superfície comercial, sumades totes les plantes de l’edifici amb destinació 

comercial, depassi de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça 

d’aparcament per cada 80 m2 de superfície construïda. 

4.2. Recollida de camp 

La recollida d’informació sobre el terreny que s’ha portat a terme és la 

següent: 

Inventari d’aparcament i vialitat 

Conèixer l’oferta d’aparcament existent al voltant del mercat es fonamental 

per a determinar el dèficit que pot existir i, per tant, les necessitats de nova 

oferta. Pel que fa a l’oferta d’aparcament fora calçada d’us públic s’ha 

valorat a més de la capacitat destinada a aquest ús, l’ocupació i les tarifes 

dels parkings públics existents a l’entorn. 

Tanmateix, les possibilitats de circulació condicionen l’eficàcia i eficiència de 

la distribució de mercaderies. Malgrat que en les zones de trànsit pacificat 

es permeten en general, l’agressivitat que suposen sobre la convivència 

amb veïns i forans aconsellen limitar-les al màxim.  

Inventari d’establiments comercials i entrevistes  

El nombre i tipologia d’establiments comercials existents a l’entorn, 

determinen unes necessitats de càrrega i descàrrega, imprescindibles pel 

desenvolupament econòmic dels comerços. No obstant, tan important com 

garantir aquestes operacions, és ordenar-les per tal que les molèsties que 

ocasionen a l’entorn siguin les menors possibles. 
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A més de l’inventari s’han dut a terme entrevistes als encarregats de 

diversos comerços de l’àmbit d’estudi per a conèixer els períodes de 

recepció de mercaderies, la forma en que es realitza actualment la 

distribució i l’acceptació que pot generar la plataforma de distribució.  

A l’annex 1 es recull el model d’enquesta utilitzat i a l’annex 2 els resultats 

obtinguts. 

Estudi de rotacions de matrícules a l’aparcament de  rotació existent 

enfront del Mercat  

Conèixer el funcionament de l’aparcament existent just enfront del mercat és 

fonamental per valorar el possible increment de demanda en vehicle privat 

(cas de trobar-se complert) o el trasllat d’una part d’aquesta demanda a 

l’aparcament del mercat. 

Per a conèixer com s’utilitza, s’ha realitzat un estudi de rotacions de 

matrícules durant l’horari d’obertura del mercat.  
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5. LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESTACIONAMENT A 
L’ENTORN DEL MERCAT 

 

5.1.1. Oferta d’estacionament 

Actualment el Mercat de l’Abaceria no disposa d’aparcament públic.  

A l’àmbit d’estudi s’han comptabilitzat 203 places d’estacionament en 

calçada. El 60% d’aquestes places son places per a motocicletes, el 27% 

destinades per a càrrega i descàrrega de mercaderies (dll a dv de 8h a 20h i 

dss de 8h a 14h), hi ha 11 reserves per a persones amb mobilitat reduïda 

(PMR) i 15 places de zona verda.  

 

L’usuari forà que accedeix a l’àmbit d’estudi no disposa d’estacionament en 

calçada però si disposa d’una amplia oferta fora d’ella. Concretament, a 

l’àmbit d’estudi hi ha 4 parkings públics que en total ofereixen, 

aproximadament, 860 places d’aparcament. El pàrking públic NN Travessera 

de Gràcia s’ubica davant del Mercat de l’Abaceria, mentre que la resta es 

situen a menys de 200 metres de distància. El preu mitjà per estacionar una 

hora a aquests aparcaments es de 3,18 euros/hora. 

 

Al plànol nº1 es pot veure grafiada la oferta d’aparcament. 

  

Zona Verda C/D Motos PMR

15 55 122 11 203

En calçada
TOTAL

Parking nº places
preu minut 

(€)

Parking NN Travessera 

de Gràcia 185
200 0,062

Pl. Revolució 227 0,045

Pl. del poble Romaní 253 0,055

Parkimg Basilea 180 0,05
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5.1.2. Demanda d’estacionament

5.1.2.1. Demanda en calçada

S’ha realitzat un inventar

determinar la demanda d’estacionament en calçada

l’oferta en calçada en un moment determinat del matí ha estat de

places de càrrega i descàrrega disposen d’una alta rotació i tot i l’elevada 

ocupació, existeixen places lliures durant el període de regulació.

Cal destacar també que s’ha detectat una elevada indisciplina 

d’estacionament. A gairebé tots els carrers 

estacionament, s’han detectat vehicles que estacionen durant pocs minuts, 

entorpint el trànsit de vehicles i dificultant 

dels vianants. És especialment destacable el cas del carrer Puigmar

l’entorn del mercat, on es habitual que els camions i furgonetes parin uns 

minuts a la calçada per realitzar les maniobres de càrrega i descarrega. Tot i 

així aquest problema s’estén a totes les vies de plataforma única. 

Al plànol nº 2 es pot observ

l’àmbit d’estudi. La diferencia entre els carrers de plataforma única grafiats al 

plànol (color verd i blau) és la existència o no del senyal S

urbanització de tots aquests carrers es similar

Vehicles estacionats il· legalment al carrer Puigmartí

Zona Verda C/D

87% 84%

Ocupació en calçada en hora punta

MOBILITAT I LOGÍSTICA DEL MERCAT MUNICIPAL D’ABACERIA (GRÀCIA) 

Demanda d’estacionament  

Demanda en calçada  

S’ha realitzat un inventari d’ocupació en hora punta a l’àmbit d’estudi per 

demanda d’estacionament en calçada . La ocupació de 

l’oferta en calçada en un moment determinat del matí ha estat de

places de càrrega i descàrrega disposen d’una alta rotació i tot i l’elevada 

ocupació, existeixen places lliures durant el període de regulació.

Cal destacar també que s’ha detectat una elevada indisciplina 

d’estacionament. A gairebé tots els carrers de plataforma única, on no hi ha 

estacionament, s’han detectat vehicles que estacionen durant pocs minuts, 

entorpint el trànsit de vehicles i dificultant la mobilitat i la seguretat viaria 

dels vianants. És especialment destacable el cas del carrer Puigmar

l’entorn del mercat, on es habitual que els camions i furgonetes parin uns 

minuts a la calçada per realitzar les maniobres de càrrega i descarrega. Tot i 

així aquest problema s’estén a totes les vies de plataforma única. 

2 es pot observar l’esquema de circulació i tipologia de 

La diferencia entre els carrers de plataforma única grafiats al 

plànol (color verd i blau) és la existència o no del senyal S

urbanització de tots aquests carrers es similar 

 
Vehicles estacionats il· legalment al carrer Puigmartí 

C/D Motos PMR

84% 84% 55%

Ocupació en calçada en hora punta
TOTAL

14 

àmbit d’estudi per 

. La ocupació de 

l’oferta en calçada en un moment determinat del matí ha estat del 82%. Les 

places de càrrega i descàrrega disposen d’una alta rotació i tot i l’elevada 

ocupació, existeixen places lliures durant el període de regulació. 

 

Cal destacar també que s’ha detectat una elevada indisciplina 

de plataforma única, on no hi ha 

estacionament, s’han detectat vehicles que estacionen durant pocs minuts, 

i la seguretat viaria 

dels vianants. És especialment destacable el cas del carrer Puigmartí, a 

l’entorn del mercat, on es habitual que els camions i furgonetes parin uns 

minuts a la calçada per realitzar les maniobres de càrrega i descarrega. Tot i 

així aquest problema s’estén a totes les vies de plataforma única.  

l’esquema de circulació i tipologia de vies de 

La diferencia entre els carrers de plataforma única grafiats al 

plànol (color verd i blau) és la existència o no del senyal S-28, ja que la 

 
 

82%

TOTAL
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5.1.2.2. Demanda en el pàrking públic NN a Travesse ra de Gràcia 

S’ha realitzat una rotació de matrícules en el pàrquing públic situat a l’edifici 

de Núñez y Navarro ubicat al nº 185 de la Travessera de Gràcia (200 places 

aprox.), just enfront del Mercat, per conèixer la demanda. L’horari de la 

rotació ha estat de 8 a 14h i de 17 a 20 h. 

Al llarg del període de control s’han comptabilitzat un total de 89 usuaris, 

dels quals el 55% son usuaris a rotació. Aquests usuaris a rotació 

estacionen poc més d’una hora de mitjana. Per altre banda, la ocupació del 

pàrking és gairebé sempre inferior al 50% i la màxima demanda es 

concentra entre les 11h i les 12h del migdia.   

 

 

 

PK NN Travessera de Gràcia 13/05/2016

NOMBRE ÍNDEX DE % DURADA
D´USUARIS ROTACIÓ OCUPACIÓ MITJANA

ROTACIÓ 49 0,25 2% 1,04
ABONATS 40 0,20 47% 7,89
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6. L’APARCAMENT DE L’EQUIPAMENT 

 

El projecte inicial  de remodelació del Mercat de l’Abaceria preveu una 

dotació d’aproximadament 98 places per l’aparcament públic.   

Per a quantificar les necessitats d’aparcament del nou equipament s’han 

tingut en compte tres línies d’anàlisi, tal com s’indica en el capítol de 

recollida. En primer lloc, es valora la capacitat necessària d’acord amb la 

Llei d’equipaments comercials i les normes urbanístiques del Pla General 

Metropolità. En segon lloc, s’ha analitzat l’ús d’altres aparcaments associats 

a mercats remodelats o en procés de remodelació i, en tercer lloc, l’anàlisi 

de la situació actual, tant des de la perspectiva de l’oferta d’aparcament 

(utilització) com de la demanda de visitants al mercat. 

6.1. Dotació de l’aparcament segons la normativa 
urbanística Catalana 

6.1.1. Reserva d’estacionament segons Llei d’equipa ments comercials 

Segons la Llei d’equipaments comercials , per a la tipologia comercial, 

supermercat petit, la dotació mínima d'aparcament, per cada 100 m² de 

superfície de venda, ha de ser de 8 places. Tenint en compte la superfície 

de venda dels nous operadors comercials que s’ubicaran al futur mercat de 

l’Abaceria (900 m²), la dotació mínima d’estacionament seria de 90 places 

d’aparcament.   

6.1.2. Normes urbanístiques del Pla General Metropo lità 

La ràtio de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità  fixa la 

dotació mínima d’aparcament en una plaça d’aparcament per cada 80 m2 de 

superfície construïda, per a edificis amb superfícies comercials superiors als 

400 m². Tenint en compte la superfície construïda projectada (13.193 m²), la 

dotació mínima d’estacionament seria de 165 places d’aparcament.   
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6.2. L’aparcament a d’altres mercats municipals rem odelats 
a Barcelona 

No es disposen de dades d’utilització  d’altres parkings associats a mercats 

que hagin estat remodelats. S’ha comparat però les superfícies de venda 

d’alguns dels mercats municipals que han estat remodelats o estan en 

procés de remodelació amb la dotació de places d’aparcament que 

disposen. D’aquesta manera s’ha establert un rati mitjà de 0,033 places per 

m² de superfície de venda. Aplicant aquest rati a la superfície de venda del 

mercat de l’Abaceria es dedueix que la dotació d’aparcament hauria de ser 

de 76 places per equiparar-ho amb la resta de Mercats municipals de la 

ciutat. 

 

6.3. Dotació necessària. Síntesi 

En funció de la línia d’anàlisi utilitzada la capacitat d’aparcament necessària 

varia entre 165 i 75 places.  

 

MERCAT
Sup. 

Venda 

(m2)

Places 
aparcament

Rati (places x 
m² sup. venda)

Ninot 4.000 105 0,026

Sants 3.000 92 0,031

Guinardó 3.800 150 0,039

Bon Pastor (projecte) 2.250 71 0,032

Vall Hebrón (projecte) 2.624 99 0,038

Mitjana 0,033

ABACERIA 2.301 76 0,033

Llei d’equipaments comercials 90

Normes urbanístiques del PGM 165

Segons d'altres mercats remodelats 76

Dotació d'aparcament (Nº de places)
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7. CÀLCUL DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

Al capítol precedent s’ha valorat la necessitat d’aparcament d’acord amb les 

normes existents i amb altres realitats semblants. En aquest capítol s’avalua 

la demanda que pot generar el nou equipament (mercat remodelat més nous 

operadors comercials), com hi accedeix i si, la capacitat de l’aparcament, 

definida al capítol precedent, garanteix l’accessibilitat en vehicle privat a 

aquells que es veuen obligats a utilitzar el cotxe (gent gran amb problemes 

de mobilitat, paradistes que hi accedeixen amb mercaderies o molt d’hora, 

etc...). 

7.1.  Paràmetres utilitzats 

Per a l’anàlisi de l’escenari futur cal avaluar la demanda generada pel nou 

Mercat de l’Abaceria. Per això es necessari conèixer la superfície útil (m2) de 

cadascuna de les activitats que s’hi duran a terme a l’emplaçament i el seu 

ús, ja que els viatges generats varien en funció de l’activitat que es realitzi a 

cada espai.  

Segons les dades facilitades pels redactors del projecte la superfície 

construïda al nou Mercat és d’ aproximadament 13.193 m2.  

Les dades de superfície útil que s’utilitzen per a calcular la mobilitat 

generada es detallen a continuació: 
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7.2.  Càlcul del nombre de desplaçaments 

Per al càlcul del nombre de desplaçaments generats s’han utilitzat els ratis 

derivats dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i els establerts per 

l’ATM, comparant-los amb la demanda actual.  

� Demanda actual 

Segons el comptatge de visitants al mercat, realitzat al Juny de 2015 per 

l’empresa Vantage Group, el dia amb més afluència de visitants al mercat és 

dissabte. Un dissabte tipus es va registrar una afluència de 6.696 visitants .  

 
Resultat dels comptatges de visitants realitzats al Juny 2015 al mercat de 

l’Abaceria. Font: Vantage Group 

3.675 m
2

1.163 m
2

3.595 m
2

3.595 m
2

1.165 m
2

13.193 m
2

1.235 m
2

1.022 m
2

900 m
2

352 m
2

166 m
2

1054 m
2

2329 m
2

156 m
2

56 m
2

115 m
2

850 m
2

200 m
2

3.595 m
2

1.163 m
2
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� Ratis EAMG 

Segons el rati del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 

estudis d'avaluació de la mobilitat generada, la ràtio de viatges generats/dia 

per l’activitat comercial és de 50 viatges/100 m² de sostre. Així doncs, el nou 

equipament atrauria de l’ordre de 2.420 desplaçaments al dia . Es considera 

sostre la suma de totes les superfícies cobertes, corresponents a la planta 

baixa i planta altell (4.840 m2).  

Es tracta d’una demanda baixa si es compara amb les dades de demanda 

actual, per aquest motiu per al càlcul de la mobilitat generada, es creu més 

convenient utilitzar els ratis recomanats per l’ATM.  

� Ratis ATM 

A partir dels ratis de l’ATM definits anteriorment, s’obté el nombre de 

desplaçaments diaris que atraurà el nou equipament, en funció de l’activitat, 

del tipus de dia i per tipus d’usuari. 

 

Les activitats previstes fan preveure la generació d’aproximadament 2.200 

viatges en dia feiner, mentre que en dissabte la xifra augmenta fins prop dels 

3.500 viatges. Cal indicar que aquesta previsió, encara que superior a 

l’anterior, també es inferior a les xifres de demanda obtingudes al comptatge 

manual realitzat al Juny de 2015 al mercat (3.600 en dia laborable i 6.700 en 

dissabtes). Destacar que els ratis de l’ATM, tot i que més acurats que els del 

DECRET 344/2006, presenten dubtes sobretot pel que fa a la mobilitat 

generada pels treballadors. Per exemple, el projecte de remodelació del 

Clients Treballadors Clients Treballadors

Sala de venda 
Mercat+parades 

exteriors
1.401 1.248 55 1.863 82

Sala de venda Nous 
Operadors

900 686 41 1.197 70

Espai 
logistic+magatzem

4.702 183 275

TOTAL 7.003 1.934 279 3.060 427

Concepte
m² de 

sup.construïda

Total viatges generats Dll-Dv Total viatges generats  Dss

VIATGES DIARIS PER 100 m²

2.214 3.488
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mercat parla de 50 parades interiors més 16 parades exteriors, encara que 

només hi hagi un treballador per parada -que presumiblement no serà així- 

el rati de viatges atrets per treballadors ja serà més elevat que el que surt 

calculant-ho amb els ratis del l’ ATM.  

� Conclusions; nombre de desplaçaments 

L’anàlisi de les diferents dades obtingudes posa de relleu que si tenim en 

compte el funcionament actual del mercat els ratis de generació de demanda 

(tant dels EAMG com de l’ATM) es troben molt per sota de la realitat.  

 

Els comptatges realitzats al juny de 2015, es van fer entre les 9h i les 20 

hores i, per tant, es de preveure que només contemplin els visitants del 

mercat. És a dir, a la demanda actual caldria afegir els desplaçaments dels 

treballadors, la demanda generada per l’espai logístic i la demanda 

generada pel nous operadors comercials. Per a calcular aquestes demandes 

(treballadors, logística i nous operadors comercials) s’utilitzen els ratis de 

l’ATM, però corregits pel que fa als treballadors, d’acord amb les parades 

previstes. Per a cada parada s’estima que hi treballarà de mitjana 1,1 

persona.  

D’altra banda, entre un dia laborable tipus i un divendres o un dissabte 

l’afluència és molt diferent, per això es realitzen els càlculs per a dos dies 

diferents (laborable tipus i dissabte). 

A continuació es mostra el nombre de desplaçaments obtinguts a partir de la 

suma de la demanda actual (comptatge juny 2015 relatiu als clients+nombre 

de treballadors a les parades projectades) i de la demanda estimada 

Dia tipus Dll-Dv Dss

Ratis EAMG 2.420

Ratis ATM 2.214 3.488

Dm-Dj Dv Dss

 Juny de 2015 3.636 6.576 6.696

MOBILITAT GENERADA (Desplaçaments/dia tipus)

MOBILITAT ACTUAL (Desplaçaments/dia)
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(utilitzant els ratis de l’ATM) que generaren els nous operadors comercials i 

l’espai logístic.   

 

7.3. Repartiment modal dels desplaçaments diaris 

Per a definir el repartiment modal dels desplaçaments avaluats en un dia 

laborable tipus es plantegen dues hipòtesis . La diferència entre ambdues 

és el repartiment modal corresponent a la demanda d e clients generada 

pel mercat i parades adjacents , mantenint la mateixa distribució modal per 

a la resta d’activitats.  

És a dir, d’una banda es contempla (pel mercat i parades adjacents) el que 

seria el repartiment modal corresponent a la situació actual (hipòtesi 1) i 

d’altra, el model Barcelona (hipòtesi 2). 

Concretament les hipòtesis plantejades són les següents: 

� Hipòtesi 1  (Situació actual): S’estableix com a hipòtesi que els clients 
del mercat que venen en vehicle privat coincideixen amb els forans que 
estacionen, actualment, al párking públic de Núñez i Navarro, ja que es 
tracta de la millor opció si la destinació és el mercat. Malgrat que els 
usuaris a rotació del párking suposen el 1,4% del total de la demanda 
actual, en els càlculs s’ha considerat un 2% per l’increment de demanda 
global que suposarà la reforma del mercat. Pràcticament tota la resta 
dels visitants del mercat van a peu. 

� Hipòtesi 2 (BCN) : Per a definir la distribució modal dels clients del 
mercat es considera el repartiment modal de la ciutat de Barcelona. 
Tenint en compte les característiques de cada activitat i la zona 

Clients Treballadors Clients Treballadors

Sala de venda Mercat+parades 
exteriors

1.401 3.600 87 6.700 101

Sala de venda Nous operadors 900 686 41 1.197 70

Espai logistic+magatzem 4.702 183 11

TOTAL 7.003 4.286 312 7.897 182

Total viatges generats dissabte

8.079

VIATGES DIARIS 

4.598

Concepte
m² de sup. 
construïda

Total viatges generats dia 
laborable tipus
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d’influència del mercat, s’estima un repartiment modal on predominen els 
desplaçaments a peu, tot i que els desplaçaments generats pels espais 
logístics es realitzaran sempre en vehicle privat. 

A la següent taula, es detalla la distribució modal dels desplaçaments atrets 
per les diferents activitats que es desenvoluparan al futur equipament: 

 

Tal com s’ha exposat la principal diferencia, entre les hipòtesis plantejades, 

radica en la distribució modal dels clients del mercat i paradistes, mentre 

que per a la distribució modal corresponent als nous operadors i treballadors 

s’utilitzen dades d’altres estudis de mobilitat generada de mercats 

municipals de Barcelona.  

El repartiment modal definit aplicat a la demanda avaluada ens permet 

calcular el total de viatges generats un dia laborable tipus i un dissabte, en 

els diferents mitjans de transport.  

ACTUAL (Hip. 1) BCN (Hip. 2)

Transport Privat 2% 10% 15%

Transport públic 2% 10% 28%

A peu 94% 78% 55%

Bicicleta 2% 2% 2%

Laborable tipus Dissabte

Transport Privat 15% 20% 10%

Transport públic 10% 5% 46%

A peu 73% 73% 42%

Bicicleta 2% 2% 2%

Treballadors

Transport Privat 100%

Treballadors 
(dll a dss)

SALA DE VENDA MERCAT+ PARADES ESPECIALS

SALA DE VENDA NOUS OPERADORS

ESPAI LOGÍSTIC

CLIENTS (dll a Dss) Treballadors 
(dll a dss)

Clients
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7.3.1. Càlcul de nombre de vehicles i places d’apar cament necessàries 

Per a determinar el nombre de vehicles que atraurà el nou equipament, 

s’han aplicat les darreres dades publicades per l’Ajuntament de Barcelona 

sobre l’índex d’ocupació dels vehicles a la ciutat1. Concretament l’ocupació 

mitjana dels vehicles privats al barri de Gràcia es de 1,6 persones/vehicle. 

Per als desplaçaments en vehicle privat generats per l’espai logístic, l’índex 

d’ocupació és redueix a 1,25 persones/vehicle segons marca l’ATM:  

 
                                            
1 Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2014 (EMEF 2014).  

ACTUAL (Hip. 1) BCN (Hip. 2) ACTUAL (Hip. 1) BCN (Hip.  2)

Transport Privat 72 360 13 134 670 15
Transport públic 72 360 24 134 670 28
A peu 3.384 2.808 48 6.298 5.226 56
Bicicleta 72 72 2 134 134 2

Treballadors Treballadors

Transport Privat 103 4 239 7
Transport públic 69 19 60 32
A peu 501 17 874 29
Bicicleta 14 1 24 1

Transport Privat  183 11

Transport Privat 175 463 201 373 909 33
Transport públic 141 429 43 194 730 61
A peu 3.885 3.309 65 7.172 6.100 85
Bicicleta 86 86 3 158 158 3

TOTAL 4.286 4.286 312 7.897 7.897 182

MODES DE 
TRANSPORT

SALA DE VENDA NOUS OPERADORS

ESPAI LOGÍSTIC

TOTAL

VIATGES DIARIS PER MODE DE TRANSPORT

SALA DE VENDA MERCAT

CLIENTS

DISSABTE

DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE

Treballadors

DILLUNS A DIVENDRES

CLIENTS CLIENTS

CLIENTS
Treballadors

ACTUAL (Hip. 1) BCN (Hip. 2) ACTUAL (Hip. 1) BCN (Hip.  2)

Sala de venda 
Mercat+parades especials 

45 225 8 84 419 9

Sala de venda Nous 
Operadors

64 3 150 4

Espai logistic 147 9

TOTAL 109 289 157 234 569 22

CLIENTS
Treballadors

CLIENTS

Vehicles/dia DISSABTEVehicles/dia laborable tipus

Treballadors
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Així doncs, en funció de la hipòtesi considerada, el nou equipament pot 

generar entre 100 i 300 vehicles de clients, a més d’uns 160 vehicles de 

treballadors/proveïdors, en un dia laborable tipus. Aquests darrers restaran 

coberts per l’espai destinat a l’estacionament i la logística del Mercat i dels 

nous operadors comercials a les plantes -1 i -2. Durant el dissabte es preveu 

una major demanda de clients en cotxe y una reducció significativa de 

treballadors de logística. 

En l’escenari de dia laborable tipus i en el cas de donar cobertura al 100% 

dels vehicles dels clients atrets i aplicant un índex de rotació mitjà2 de 2,75 

veh./plaça, es necessitarien entre 40 i 110 places d’estacionament segons la 

hipòtesi considerada i para un dia laborable. 

 

7.4. Primeres conclusions al projecte del pàrking d el nou 
mercat 

S’observa disparitat pel que fa a la dotació d’aparcament necessària segons 

la línia d’anàlisi que es consideri.  

Tot i que la xifra proposada al projecte és considera òptima, es podria reduir 

el nombre de places destinades al vehicle privat tenint en compte les 

politiques de mobilitat sostenible que s’han d’aplicar a la ciutat. Per altre 

banda, no es recomana destinar menys de 75 places a pàrking públic, doncs 

l’equipament del mercat de l’Abaceria s’equipararia a la baixa amb la oferta 

existent a d’altres mercats municipals.  

A la taula s’indica l’oferta necessària per a cobrir la demanda del dissabte. 

                                            
2 Índex de rotació mitjà obtingut en diversos estudis de rotació de matrícules realitzats per 
DOYMO en diversos pàrkings associats a sales de venda a diferents llocs d’Espanya.  

Hipótesi 1 109 40 234 85

Hipótesi 2 289 105 569 207

DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE

Vehicles 
clients/dia

Places 
necessàries

Places 
necessàries

Vehicles 
clients/dia
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L’oferta en calçada existent a l’entorn del mercat no pot satisfer la demanda 

en vehicle privat generat pel nou Mercat. Tot i així la demanda existent fora 

de calçada, bàsicament el pàrking de Núñez y Navarro, ubicat a la 

Travessera de Gràcia en front el mercat, encara disposa de capacitat per 

donar cobertura a la demanda en vehicle privat que generarà el remodelat 

mercat.  

 

 
Places 

mínimes

Diferència 

(*)

Llei d’equipaments comercials 90 8

Normes urbanístiques del PGM 165 -67

Segons d'altres mercats remodelats 76 22

 Càlcul demanda Hipòtesi 1 85 13

 Càlcul demanda Hipòtesi 2 207 -109

(*) Entre les places del projecte i l'estimació obtinguda

98Places proposades al projecte del Mercat
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8. PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Per copsar l’opinió dels comerciants de l’entorn sobre la implantació d’una 

plataforma de distribució al soterrani del futur Mercat així com la seva 

predisposició a utilitzar-la s’ha realitzat una enquesta als encarregats dels 

comerços de l’entorn. 

8.1. Teixit comercial a l’entorn del mercat de l’Ab aceria  

A l’entorn del mercat de l’Abaceria, en concret a l’àmbit d’estudi, hi ha un 

important teixit comercial. S’han comptabilitzat un total de 556 comerços i 

locals de restauració.  

La majoria de locals s’han classificat com a “petit comerç” (61%), és a dir 

comerços molt diversos entre els que s’inclouen per exemple: Drogueria, 

perfumeria, botiga de fotografia/impressores, papereria, telefonia mòbil,... En 

segon i tercer lloc, destaquen els bars i restaurants (13%) i les botigues 

d’alimentació (12%), moltes d’elles properes al mercat.  

 

Al plànol nº3 es pot veure grafiada la oferta comercial a l’entorn del Mercat 

de l’Abaceria 

  

Tipologia de comerç nº %

Bar/Restaurant 71 13%

Roba 53 10%

Alimentació 69 12%

Supermercat 14 3%

Electrodomèstics/mobles 10 2%

Petit Comerç 339 61%

TOTAL 556 100%
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8.2. Enquesta a l’entorn comercial del mercat de l’ Abaceria 

L’enquesta s’ha realitzat a 30 comerços de l’àmbit d’estudi (un 5,3% del total 

de comerços). El model d’enquesta es pot consultar a l’Annex 1 del present 

document. 

A continuació es comenten els principals resultats: 

� Després d’explicar-los la possibilitat de destinar una zona del moll de 
càrrega a implantar una plataforma logística, on els comerciants de 
l’àmbit que ho desitgin puguin realitzar les seves operacions de càrrega i 
descàrrega, se’ls hi va preguntar que valoressin aquesta actuació entre 
0 (innecessària) i 10 (molt necessària). La puntuació mitjana 
obtinguda ha estat de 6,1 . El 77% dels enquestats han valorat 
positivament aquesta possibilitat (puntuació de 5 o més punts).  

� Davant la pregunta si pel seu tipus de negoci podrien ser usuaris 
directes d’aquesta plataforma, el 56,7% van respond re que si . Entre 
les respostes negatives en destaquen els següents motius: 

- La plataforma es troba massa lluny del seu comerç i les voreres 

existents son insuficients per garantir que el transport entre el 

mercat i el comerç pugui realitzar-se amb comoditat.  

- Actualment la càrrega i descàrrega es realitza sense “grans 

problemes” davant mateix del comerç. En general els 

camions/furgonetes paren als carrers de plataforma única i 

descarreguen la mercaderia de manera ràpida. Per altre banda 

molts comerciants exposen que la rotació a les places regulades 

de càrrega i descàrrega funciona correctament i no hi ha gaire 

dificultat en trobar plaça lliure.  

- Alguns comerciants al·leguen que ells no tenen problemes doncs 

la mercaderia els hi arriba, que el problema el tenen els 

transportistes. Tanmateix, consideren que molts transportistes no 

accediran a perdre temps usant la plataforma del mercat.  

- Molts responen que no, doncs creuen que aquest sistema els hi 

suposarà un cost afegit. Es pregunten qui es farà càrrec del 
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personal encarregat de gestionar la plataforma i de transportar la 

mercaderia des de la mateixa als comerços. 

� En quants als hàbits actuals de càrrega i descàrrega els enquestats 
han respost el següent: 

- El 46,7% realitzen entre 1 i 2 operacions de càrrega i descàrrega 

al dia. 

- El 36,7% realitzen la càrrega i descàrrega en diversos moments 

del dia, tant pel matí com per la tarda. 

- El 53,3% rep la mercaderia en un carretó manual, mentre que un 

10% ho fa amb carretó elèctric. 

- El 50% realitza la càrrega i descàrrega estacionant il·legalment 

(sobre plataforma única i/o doble fila). 

- El 63,3% dels comerços obren matí i tarda però fent una pausa al 

migdia.  

- El 53,3% dels enquestats son petit comerç. 

A l’Annex 2 es poden consultar els resultats complerts de l’enquesta i al 

plànol número 4 es pot veure grafiat la predisposició a l’ús de la plataforma 

de distribució de mercaderies. 

A aquest plànol es veu com els comerços més llunyans al mercat tenen 

menys predisposició a l’ús de la plataforma de distribució, tot i que hi ha 

algun proper que prefereix seguint estacionant il·legalment per realitzar la 

càrrega i descàrrega. En general també s’ observa com els comerços 

reticents a l’ús de la plataforma, disposen de places de càrrega i descarregà 

properes o poden parar a la plataforma única.  
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Com a conclusió es destaca:  

� El teixit comercial de l’entorn del Mercat està configurat majoritàriament 
per petit comerç i botigues d’alimentació, és a dir, per comerços que 
reben subministrament que pot ser transportat majoritàriament a mà i/o 
amb carretó manual. Aquest tipus de comerços doncs podrien ser 
usuaris potencials de la plataforma de distribució ubicada al mercat.  

� La predisposició a utilitzar la plataforma (el 57%) pot disminuir si 
suposes un cost addicional per al comerciant. 

� Per contra, la predisposició a utilitzar la plataforma podria augmentar si 
l’Ajuntament apliques la tolerància cero amb l’estacionament il·legal de 
càrrega i descarrega als carrers de plataforma única.  

8.3. El cas de plataformes de micro-distribució a B arcelona 

La Distribució Urbana de Mercaderies és una necessitat que requereix un 

ventall de diferents solucions, no hi ha una solució única. Cal establir quina 

operativa és la més adient per a cada context. 

La distribució urbana de mercaderies capil·lar (a la darrera milla) a les àrees 

centrals de les ciutats on la configuració urbana es complexa per l’entrada i 

sortida de vehicles (carrers estrets, radis de gir molt petits, gran afluència de 

vianants...), és un repte que les ciutats modernes han de resoldre de forma 

intel·ligent. 

Donat que la configuració urbana limita l'ús del vehicle privat en aquests 

entorns, és necessària la utilització d’un altre tipus de vehicle, més petit 

(adequat a la mida dels locals comercials), més àgil i més sostenible. 

D’aquest plantejament sorgeixen les plataformes de distribució, punts de 

trencament de càrrega a les centralitats urbanes més denses que permetin 

l’intercanvi de mercaderies de vehicles més grans a vehicles més petits. 

L’objectiu estratègic 3.1.2 del Pla d’Actuació Municipal insta a “donar prioritat 

a la mobilitat del transport públic i de mercaderies i a vetllar pel correcte 

funcionament dels diferents modes de transport, prioritzant la mobilitat del 

transport públic i de les mercaderies”. En aquest apartat, es detalla que cal 
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optimitzar la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) en els següents 

aspectes: “Establir una xarxa d'aparcaments multiús i establir mini-molls de 

càrrega i descàrrega als barris des dels que repartir les mercaderies amb 

carretons, vehicles elèctrics o bicicletes/tricicles”. 

A Barcelona s’ha implantat una plataforma de microdistribució com a prova 

pilot al Passeig Lluis Companys, per donar cobertura a Ciutat Vella, 

bàsicament a aquelles zones que resten restringides al trànsit rodat durant el 

període diürn.  

 

Principalment l'activitat es desenvolupa mitjançant la redistribució de 

paqueteria  (sobres, paquets i caixes de petites dimensions). A primera hora 

del matí accedeixen a les immediacions de l’equipament els vehicles que 

porten la paqueteria de cada operador de transport, aquesta es descarrega, 

es redistribueix i reparteix de forma capil·lar als destinataris de la zona 

convinguda per mitjà de bicicletes o tricicles assistits elèctricament. 

Aquesta operativa també es produeix en sentit invers: els tricicles recullen 

les expedicions de sortida de la zona convinguda, es consolida la 

mercaderia dins aquest espai i s’enllaça amb els vehicles de les respectives 

companyies de transport. L’activitat logística es concentra com a mínim en 

dos cops al dia, un cop al matí i un altre al vespre. 
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L’espai de reserva per aquesta activitat es de 90 m² dels quals 60m2 són per 

a emmagatzematge i aparcament de vehicles.  

8.4. La plataforma al Mercat de l’Abaceria 

Seguint l’exemple de la plataforma existent al Passeig Lluis Companys i 

reservant un espai d’aproximadament 90 m² a la planta -3 del futur mercat, 

la plataforma ocuparia entre 7 i 8 places d’aparcament projectades més 

l’espai destinat a la parada per descarregar les mercaderies.  

 
Possible ubicació de la plataforma de distribució a la planta -3 del mercat de 

l’Abaceria 

Si tenim en compte els resultats de les entrevistes, es pot definir el àrea de 

captació de la plataforma com la grafiada a la següent imatge (encerclada 

en vermell). És a dir, al voltant de 100 m és el màxim que a priori semblant 

disposats a utilitzar la plataforma. 
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Dins d’aquest àmbit existeixen de l’ordre de 170 comerços, és a dir un 31% 

del total comptabilitzat a l’àrea d’estudi. Evidentment, la menor o major 

restricció de circulació pels carrers de l’entorn, la existència d’oferta 

reservada per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, així com els horaris 

permesos, per fer aquestes operacions, poden fer variar la predisposició a 

utilitzar aquest espai. 

 

� Punts forts 

- És una oportunitat per reduir l’estacionament il·legal derivat de la 

càrrega descàrrega, millorant la seguretat viaria i guanyant espai per 

als vianants a l’entorn del mercat. Tanmateix permet reduir el trànsit 

de vehicles pels vials destinats preferentment als vianants, amb la 

millora que això suposa, no només d’espai sinó també de disminució 

de la contaminació. 

- Permetria facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega als 

transportistes, que disposarien d’un espai on parar amb més 

comoditat i a més podrien reduir costos al no esser necessària una 

persona per a vigilar el vehicle mentre fan les operacions de càrrega 

i descàrrega.  

- Molts dels comerciants de l’entorn (57%) veuen factible ser usuaris 

potencials d’aquesta plataforma.  

- Permet fomentar les relacions entre el barri, dotant al mercat un 

paper central en les dinàmiques comercials i socials de l’entorn.  

- Permet generar nous llocs de treball. 

- La existència de l’aparcament permet contemplar aquesta 

possibilitat. 
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� Punts dèbils 

- La llunyania i la logística de funcionament són factors que 

dissuadeixen a alguns dels comerciants de l’entorn (43%) i no veuen 

clar que puguin ser usuaris potencials d’aquesta. 

- L’exemple existent a Barcelona s’utilitza bàsicament per la 

redistribució de paqueteria lleugera (sobres, paquets i caixes de 

petites dimensions). Tot i que la majoria de comerços de l’entorn 

reben mercaderia que pot ser transportada amb carretó manual, no 

hi ha encara experiències a la ciutat per redistribuir paqueteria més 

pesada. Falta de concreció del model. 

- ¿Es constituiria com a iniciativa privada o pública? En qualsevol dels 

casos, qui es faria càrrec del cost de la plataforma. En cas que el 

comerciant hagi de pagar per aquest servei, la predisposició a 

utilitzar-lo descendeix dràsticament.  

- Els transportistes, en alguns casos, poden trigar més en realitzar la 

feina per la qual cosa poden posar oposició a utilitzar-la.  

- La implantació de la mateixa obliga a engegar un pla de control de la 

il·legalitat d’estacionament als carrers de l’entorn per garantir l’èxit 

de la mateixa.  
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8.5. Propostes complementaries 

A continuació es plantegen una sèrie actuacions que poden contribuir a la 

viabilitat del projecte. 

� Restricció de la circulació de vehicles motoritzats  pels carrers de 
plataforma única de l’entorn del mercat . Delimitar l’horari de circulació 
durant el qual es permet la realització d’operacions de càrrega i 
descàrrega de mercaderies. Fora d’aquest horari no estaria permès la 
circulació de cap vehicle motoritzat exceptuant als residents, serveis i 
vehicles d’emergència. El control es podria fer mitjançant un sistema de 
càmeres que no implicaria la implantació de pilones. D’aquesta manera, 
les possibles molèsties ocasionades per la càrrega i descàrrega, es 
concentren en moments puntuals. Aquest primer àmbit de transit 
restringit podria coincidir amb l’àmbit d’influència de la plataforma descrit 
a l’apartat anterior. Fora de l’horari permès, els vehicles que volguessin 
fer càrrega i descàrrega ho haurien de fer a la plataforma.  

� Destinar un espai a la planta -3 del futur mercat d e l’Abaceria per l’ 
eComerce mitjançant el sistema Click & Collect.  Aquest és un servei 
que neix amb l’eCommerce i que permet als usuaris realitzar les seves 
compres online i recollir-les en un lloc diferent al seu domicili. Gran 
expansió a Europa de la ma dels comerços tradicionals i el seu salt al 
canal online. Aquest punt de recollida de les compres per Internet podria 
estar associat al propi mercat i als comerços de l’entorn que s’hi vulguin 
adherir. El comprador realitza la seva comanda per Internet i la recull a 
l’hora establida sense cues.   

Segons un estudi de Deloitte (Technology, Media & Telecomunications 

Predictions, 2015), a Europa existeixen més de 500.000 localitzacions, el 

que suposa un creixement del 20% respecte al 2014. Actualment existeixen 

tres models de Click & Collect  vinculats a eCommerce: 

- Lockers o Drop-Points: punts automàtics d´entrega/recollida. 

Quota prevista 65%. 

- In-Store: a la botiga física del mateix comerciant que la va vendre 

online (si la té) Quota prevista 8%.  
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- Punts de Conveniència:  es tracta d’una xarxa d´establiments 

físics de tercers: quioscos, supermercats, llibreries, òptiques, 

estancs, etc. Quota prevista 27%. 

Per al futur mercat de l’Abaceria es podria utilitzar un espai a la planta -3 per 

implantar un terminal d’entrega automàtica de paqueteria. Aquests terminals 

d’entrega ofereixen als usuaris la possibilitat de tenir accés als paquets 

durant les hores d'obertura del mercat. Hi ha models de màquines d'entrega 

que disposen de fins a 80 compartiments de diferents mides adaptables al 

volum dels paquets i, a més, compten amb tots els requisits de seguretat i 

estan adaptades per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda. 

 

Model CityPaq (Correos) Ubicada a una parada de metro de Barcelona 

 

Model My Pick Box ubicat a una benzinera 

L’aspecte positiu d’aquests terminals es que ocupen poc espai i que es 

poden anar ampliant en funció de la demanda. Els repartidors de paqueteria 

lleugera realitzen menys desplaçaments al dia al concentrar tots els 
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enviaments en un o dos desplaçaments al dia, el que reduirà 

substancialment el trànsit per la zona.  

� Destinar un espai a la planta -3 del futur mercat d e l’Abaceria per 
implantar un Punt Verd i/o punts de recollida de ro ba amiga. 
Actualment al mercat hi ha un punt verd mòbil (els dimecres de 16h a 
19:30h). Es podria aprofitar la remodelació per implantar un punt verd fix.  
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9. CONCLUSIONS 

 

A continuació es destaquen les principals conclusions a l’estudi de mobilitat i 

logística del mercat de l’Abaceria:  

� La construcció de la planta -3 del futur mercat de l’Abaceria és una 
oportunitat per disposar d’un espai amb múltiples possibilitats d’ús. És a 
dir, permet dotar al mercat d’un espai d’ús públic que pot destinar-se a 
diverses alternatives en funció de la demanda.  

� El nombre de places de la planta -3 destinades a pàrking públic hauria 
de situar-se a l’entorn de 75 places.  

� Els comerços de l’entorn no manifesten disposar de grans dificultats per 
rebre les mercaderies. Els que poden disposar de més problemes son 
els transportistes. L’estacionament il·legal per realitzar la càrrega i 
descàrrega als carrers de plataforma única al llarg de tot el dia es percep 
com una acció normalitzada.  

� La majoria dels comerços de l’entorn veuen positivament la implantació 
de la plataforma tot i que no tots veuen clar que ells en puguin ser els 
destinataris. El sistema actual els hi és més ràpid i còmode.  

� No hi ha experiències en plataformes de distribució a la ciutat per 
redistribuir mercaderies més pesades que la paqueteria lleugera. Manca 
de model de referència. Si s’implantés s’hauria de començar amb una 
prova pilot per analitzar quina és la logística més adient (carretó manual, 
tricicle elèctric,...) 

� A curt termini es recomana destinar la planta -3 a pàrking públic i 
destinar un espai per l’ eComerç. En funció de l’evolució de la demanda 
l’espai destinat per un ús i l’altre podran variar. 

� A mig termini, i un cop les dinàmiques del nou mercat ja estiguin 
consolidades, es proposa limitar la circulació rodada a l’entorn del mateix 
i és en aquell moment quan es valoraria la implantació d’una plataforma 
de redistribució de les mercaderies als comerços dels carrers afectats. 
En funció de la demanda prevista i de la utilització dels serveis ja 
consolidats a la planta -3 del mercat es pot decidir l’espai que ha de 
ocupar aquesta plataforma.   
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10. ANNEX 1: MODEL ENQUESTA 
 
Institut Municipal de Mercats planteja una remodelació del Mercat Municipal 
de l’Abaceria amb l’objectiu de convertir aquest equipament en un nou 
element dinamitzador del barri. S’està estudiant la possibilitat de destinar 
una zona del moll de càrrega a implantar una plataforma logística on els 
comerciants de l’àmbit que ho desitgin puguin realitzar les seves operacions 
de càrrega i descàrrega. 
 
Com valora aquesta possibilitat (0 innecessària - 10 molt necessària) 
 
Creu que pel seu tipus de negoci podria ser usuari d’aquesta plataforma? 
 
Actualment, quantes operacions de càrrega i descàrrega/dia fa? 
 

• Entre 1 i 2 operacions/dia:  
• Entre 2 i 5 operacions/dia:  
• Entre 5 i 10 operacions/dia:  
• Més de 10 operacions/dia:  

 
Quin horari de C/D fa? 

• Primera hora del matí:... 
• Mig matí:...... 
• Migdia:....... 
• Mitja tarda:....... 
• Vespre:........ 
• Nit:........ 

 
Quin tipus de subministrament rep? 
 

• Paqueteria lleugera que pot ser transportada a ma:  
• Subministrament que requereix ser transportat con carretó manual: 
• Subministrament que requereix ser transportat amb carretó elèctric o 

carretó elevador:  
 
Actualment, on realitza les operacions de càrrega i descàrrega? 
 

• Reserva de C/D 
• Zona regulada 
• Il·legal (doble fila, cantonada,….) 
• Plaça reservada 

 
Horari del comerç:  
Tipus de comerç: 
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11. ANNEX 2: RESULTAT DE L’ENQUESTA 
 

Puntuació de l’actuació de la plataforma (sent 0 in necessària 

i 10 molt necessària) 
 

Frecuencias 
 
 

 

 
 
 

Creu que pel seu tipus de negoci podria ser usuari 
 
 

 
  

Estadísticos

Puntuació possibilitat plataforma
30

0

6,1000

3,1332

183,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma

Puntuació possibilitat plataforma

3 10,0 10,0 10,0

1 3,3 3,3 13,3

2 6,7 6,7 20,0

1 3,3 3,3 23,3

7 23,3 23,3 46,7

1 3,3 3,3 50,0

4 13,3 13,3 63,3

4 13,3 13,3 76,7

7 23,3 23,3 100,0

30 100,0 100,0

,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

10,00

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Creu que pel seu tipus de negoci podria ser usuari

17 56,7 56,7 56,7

13 43,3 43,3 100,0

30 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Quantes operacions de C/D fa? 
 
 

 
Quin horari de C/D fa? 
 
 

 
Quin tipus de subministrament rep? 
 
 

 
  

Quantes operacions de C/D fa?

14 46,7 46,7 46,7

2 6,7 6,7 53,3

3 10,0 10,0 63,3

11 36,7 36,7 100,0

30 100,0 100,0

Entre 1 i 2 operaciones/dia

Entre 2 i 5 operaciones/dia

Entre 5 i 10 operaciones/dia

Entre 1 i 3 operacions/setmana

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Quin horari de C/D fa?

8 26,7 26,7 26,7

3 10,0 10,0 36,7

2 6,7 6,7 43,3

3 10,0 10,0 53,3

3 10,0 10,0 63,3

11 36,7 36,7 100,0

30 100,0 100,0

Primera hora del matí

Mig matí

Migdia

Mitja tarda

Vespre

Diferents moments

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Quin tipus de subministrament rep?

4 13,3 13,3 13,3

16 53,3 53,3 66,7

3 10,0 10,0 76,7

6 20,0 20,0 96,7

1 3,3 3,3 100,0

30 100,0 100,0

Paqueteria lleugera, a mà

Transport amb carretó

Transportat amb carretó elèctric o elevador

A mà+carretó

carretó+carretó elèctric

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Actualment, on realitza les operacions de càrrega i  
descàrrega? 
 
 

 
Quin és l'horari del comerç 
 
 

 
Tipus de comerç 
 

 
 
  

Actualment, on realitza les operacions de càrrega i  descàrrega?

10 33,3 33,3 33,3

15 50,0 50,0 83,3

5 16,7 16,7 100,0

30 100,0 100,0

Reserva de C/D

Ilegal (doble fila, cantonada,….)

varia segons el dia

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Quin és l'horari del comerç

19 63,3 63,3 63,3

11 36,7 36,7 100,0

30 100,0 100,0

Mati y tarda partit

Matí i tarda continu

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tipus de comerç

3 10,0 10,0 10,0

4 13,3 13,3 23,3

7 23,3 23,3 46,7

16 53,3 53,3 100,0

30 100,0 100,0

Bar/Restaurant

Roba/téxtil

Alimentació

Petit comerç

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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12. PLÀNOLS 
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