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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Enguany la ciutat de Barcelona ha estat seleccionada per acollir la cimera internacional del pacte de 

Milà, convertint-se en la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible per a l’any 2021. Barcelona és 

signatària del Pacte de Milà des de 2015, un pacte que aglutina més de 200 governs locals que es 

comprometen a desenvolupar models agroalimentaris sostenibles, justos i saludables. La candidatura 

de Barcelona s’ha vertebrat a partir de tres eixos clau: 1) la promoció de dietes més saludables posant 

el focus en la infància; 2) centrar esforços per fer de l’alimentació sostenible una oportunitat econòmica 

per al petit comerç i la pagesia i; 3) prioritzar l’alimentació sostenible com a estratègia per lluitar contra 

el canvi climàtic. Aquesta esdeveniment donarà lloc a un espai d’oportunitat per repensar el sistema 

alimentari metropolità i per expandir la participació de diversos agents del territori en planificar i dur a 

terme accions d’alimentació sostenible entre les seves societats. 

Com ja s’ha dit, un dels eixos estratègics de la candidatura de Barcelona ha estat promoure dietes més 

saludables, en especial en el cas de la infància. I és que en els països desenvolupats, la problemàtica 

actual en l’alimentació de la major part de la població rau en una alimentació de qualitat i saludable, 

més que en una alimentació insuficient. Encara, al conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona, un 2% 

de les llars no poden permetre's ingerir un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies. 

D’aquestes, 4.500 són llars on viuen menors de 18 anys. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, 

entre un 15% i un 16% dels adolescents de la ciutat assisteixen als centres educatius sense esmorzar 

i un 10% dels infants d’entre 3 i 4 anys pateixen d’obesitat infantil. Aquesta darrera xifra varia 

notablement segons el districte de procedència. A Ciutat Vella la incidència és del 18,5% mentre que a 

Sarrià-Sant Gervasi és del 5,6%. Això mostra la desigualtat socioespacial en relació amb qüestions de 

salut que podria tenir com una de les seves causes l’accés desigual a l’alimentació saludable.  

En conseqüència, aquest estudi vol posar el focus en com les polítiques urbanes poden contribuir a 

assegurar que els seus residents gaudeixin una alimentació saludable i respectuosa amb el medi 

ambient. A nivell internacional es reconeix el paper dels entorns alimentaris locals o de proximitat, és a 

dir la gamma d'aliments disponibles, assequibles, convenients i desitjables per a les persones en un 

context determinat (Herforth i Ahmed, 2015; FAO, 2016), com un dels factors clau que determina les 

dietes que segueix la població. Així doncs, la configuració dels entorns alimentaris locals poden 

promoure, o no, dietes saludables, i aquest fet podria explicar algunes de les desigualtats abans vistes. 

Concretament, amb aquest estudi es vol contribuir a entendre millor com els entorns alimentaris de 

proximitat, és a dir l’oferta alimentària disponible en l’entorn immediat de la població, i les seves 

característiques, poden estar influint en els hàbits alimentaris i en les desigualtats en qüestions d’accés 

físic i econòmic a una alimentació saludable. S’incorporen, per tant, els determinants socioeconòmics, 

com ara el nivell de renda, que poden estar influenciant aquest accés. Dit d’una altra manera, es pretén 

entendre millor com la configuració dels entorns alimentaris locals poden pal·liar les situacions de 

pobresa alimentària, entesa de forma àmplia, com l’experiència a llarg termini de no poder accedir a 

una dieta saludable ni permetre's menjar bé. Un primer pas per fer-ho és caracteritzar els entorns 

alimentaris de proximitat, per poder-los relacionar amb les característiques socioeconòmiques i de salut 

de la població.  

Com ja s’ha descrit anteriorment, els entorn alimentaris són la gamma d'aliments disponibles, 

assequibles, convenients i desitjables per a les persones en un context determinat (Herforth i Ahmed, 

2015). Aquest poden estar accessibles en botigues especialitzades, supermercats i hipermercats, petits 

establiments comercials d’autoservei, mercats, cantines, menjadors escolars, cafeteries, bars i 
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restaurants, cooperatives de consum, horts d’autoconsum i tots els altres llocs on la gent produeix 

(autoconsum), compra i menja aliments. 

Així doncs, aquest estudi se centra a caracteritzar els diversos entorns alimentaris de l’àmbit metropolità 

de Barcelona (dels 36 municipis de l’AMB) per tipologia d’entorn, així com a identificar desigualtat 

socioespacials pel que fa a l’accés a l’alimentació saludable. 

Els objectius concrets del projecte són els següents: 

1. Identificar i estimar indicadors que caracteritzin els entorns alimentaris locals a nivell municipal 

(i de districte de Barcelona) en l’àmbit metropolità, d’acord amb l’oferta alimentària més 

pròxima.  

2. Cartografiar i realitzar tipologies d’entorns alimentaris en els diferents barris de l’àmbit 

metropolità, incorporant les característiques socioeconòmiques i de salut de la població.  

3. Identificar els deserts alimentaris, és a dir, detectar desigualtats socioespacials en l’accés a 

aliments saludables. En aquest sentit, es fa una proposta metodològica adaptada al context 

metropolità. 

4. Analitzar la seva incidència en termes d’accés físic a una alimentació saludable en barris amb 

nivell socioeconòmic baix. 

Un cop introduït l’estudi i exposats els objectius, el document continua amb el marc teòric centrat a 

explorar el vincle entre els entorns alimentaris locals i la salut de les persones, i com la desigualtat 

social intervé en aquesta relació. Posteriorment es dedica un apartat a tractar el concepte del dret 

a l’alimentació saludable, oferint també un repàs d’algunes polítiques rellevants recents en matèria 

d’assoliment d’aquest dret a escala internacional, estatal i autonòmica. Seguidament es presenta 

el marc metodològic per a la caracterització dels entorns alimentaris locals a l’àmbit metropolità, i 

de l’exploració de l’accés a l’oferta alimentària saludable. S’exposen els respectius resultats, i 

s’ofereix unes conclusions envers aquests. Finalment, es recull en l’annex un conjunt de fitxes on 

es detallen els valors d’un conjunt d’indicadors relacionats amb les característiques dels entorns 

alimentaris locals, pels respectius municipis/districtes de l’àmbit metropolità de Barcelona.      
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2 ENTORNS ALIMENTARIS, SALUT I DESIGUALTAT 

Com ja s’ha apuntat anteriorment, els entorns alimentaris locals intervenen en l’elecció d’aliments i la 

dieta dels individus, i és que la gent acostuma a prendre les seves decisions alimentàries en base a 

l’oferta disponible (disponibilitat, qualitat, preu, conveniència, etc.) en el seu entorn més immediat (Furey 

et al., 2001). De fet, s’han trobat associacions positives en diversos contexts entre la proximitat a 

supermercats o a botigues d’aliments frescos saludables i la qualitat de les dietes i l’obesitat (Black et 

al., 2014; Caspi et al., 2012; Laraia et al., 2004; Popkin, et al., 2005). No són pocs els estudis que 

alerten que l’accés inadequat a aliments saludables i assequibles pot ser un dels motius de les 

disparitats socials observades envers la salut de la població (Swinburn et al. 2011). I, tanmateix, 

aquesta tendència més visible als Estats Units (Cummins i Macintyre, 2006) s'estén a altres contextos, 

inclosos països mediterranis com Espanya, on la malnutrició per dietes poc nutritives i el sedentarisme 

entre els infants creix ràpidament especialment entre els més desafavorits (González-Bueno i Gómez, 

2019) a causa dels canvis en el sistema alimentari global, que produeix i oferta més aliments processats 

a preus més assequibles (Swinburn et al., 2011). 

Posant el focus en el tema de la salut, els aliments, les dietes i l'estat nutricional són determinants 

importants de certes malalties no transmissibles (MNT), com ara alguns tipus de càncer i diabetis, i 

poden afectar les malalties cardiovasculars. Per exemple, l'obesitat està associada amb la pressió 

arterial elevada i el colesterol en sang i amb la resistència a l'acció de la insulina (Sundquist et al., 1999; 

Swinburn et al., 2011). Els resultats d’estudis recents posen de relleu fins a quin punt és important poder 

mantenir una dieta saludable. Schwingshackl i Hoffmann (2015) van realitzar una meta-anàlisi  entre 

diversos estudis i van trobar que les dietes de més alta qualitat, és a dir, aquelles que s’ajusten més a 

les orientacions dietètiques que marquen les agències estatals de salut pública, estan associades amb 

una reducció significativa del risc de mortalitat per tota causa (-22%), de malalties cardiovasculars (-

22%), de càncer (-15%) i de diabetis mellitus tipus 2 (-22%). 

Pel que fa a les desigualtats en l’estat de salut de la població, l’alimentació i la dieta és un altre factor 

de risc que desequilibra la balança entre rics i pobres. L'associació entre estatus socioeconòmic (ESE), 

és a dir nivell de privació material, i salut està àmpliament documentada i és consistent entre països i 

regions. La salut de la població és pitjor i l’esperança de vida és més curta en societats on les diferències 

d’ingressos són grans, fet que crea una estratificació social en salut (Mackenbach et al., 2008; Pickett i 

Wilkinson, 2015). L’estatus socioeconòmic influencia la salut de forma directa, entre d’altres, per l’accés 

i la compra de millors serveis (Warren, 2009), de manera que existeix un “gradient social” en salut. És 

a dir, l'augment dels ingressos, del nivell d'educació i de l’estatus socioeconòmic millora els resultats 

de salut tot seguint una relació dosi-resposta (Arcaya et al., 2015). Quant als factors de risc, Kinge et 

al. (2015) proporcionen evidències basades en estudis de 70 països, que apunten que l’obesitat 

augmenta amb el PIB i que en els països rics l’obesitat és més freqüent entre la població amb menys 

estudis, mentre que als països pobres ocorre el contrari.  

La investigació en àrees petites en els barris d’algunes ciutats dona suport a les troballes a escala 

nacional sobre l'associació negativa entre estatus socioeconòmic –educació, categoria professional, 

ocupació, ingressos i riquesa– i mortalitat per MNT, factors de risc per a la salut (obesitat, inactivitat 

física i tabaquisme) i auto-percepció de l’estat general de salut (Borrell et al., 2014; Marí-Dell'Olmo et 

al., 2015). La mortalitat per 14 causes de mort evitable és més alta als barris amb baix estatus 

socioeconòmic en les ciutats d’Europa (Hoffmann et al., 2014). A més de l’efecte barri, els grups amb 

baix nivell socioeconòmic mostren una tendència a adoptar comportaments poc saludables, com fumar, 
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fer poc exercici, portar una dieta pobra i l’excés de pes. Aquests comportaments responen als trets de 

classe social i cultural i s’expliquen perquè la privació, entre d’altres motius, genera més estrès i la gent 

troba menys beneficis d’invertir en conductes saludables per a augmentar la longevitat (Pampel et al., 

2010). Les desigualtats sanitàries són causades per la privació material directament (la compra i l’accés 

a una bona salut) i indirectament (per exemple, l’estrès ambiental, la baixa educació) (Garrison i 

Rodgers, 2017). Tanmateix, sembla que l’efecte de l’estatus socioeconòmic del barri de residència 

prevaldria sobre les condicions socioeconòmiques individuals, a l’hora d’explicar factors de risc com 

l’obesitat o comportaments com la inactivitat física o el tabaquisme (Sundquist et al., 1999). 

Els estudis troben que als barris amb un nivell socioeconòmic més baix i els perifèrics o rurals, l’oferta 

alimentària (saludable) és més escassa; hi ha menys supermercats i botigues de productes frescos 

(Kaufman, 1998; Moore i Diez Roux, 2006; Walker et al., 2010). Aquest fet dona suport a les polítiques 

de salut centrades en la millora de l’accessibilitat (distància) a aliments saludables, que s’estan 

implementant en molts països anglosaxons (per exemple, Barnes, 2010; Ver Ploeg, 2010); els qui 

enregistren més desigualtat d’accés. Tanmateix, la relació entre l’entorn alimentari local, les eleccions 

de la població i la salut és complexa, i hi intervenen diversos factors.  

Un concepte sovint discutit dins de la literatura sobre entorns alimentaris locals són els anomenats 

“deserts alimentaris”. Aquestes són zones amb un accés inadequat a supermercats i botigues que 

ofereixen aliments saludables (normalment l’oferta de fruites i verdures fresques s’utilitza com a Proxy 

d’alimentació saludable) a preus assequibles, i que posen en perill la seguretat alimentària de la 

població amb ingressos baixos (Cummins i Macintyre, 2002; Lang i Caraher, 1998; White et al., 2004). 

Burgoine et al. (2017) van estimar les associacions combinades entre el nivell d’educació i la distància 

al supermercat més proper i el risc d’obesitat a causa de la interacció entre ambdós factors. Els 

participants residint a una major distància del supermercat més proper tenien una probabilitat més alta 

d'obesitat, en relació amb els que vivien més a prop. Menys educació també s’associava amb més 

probabilitats d’obesitat, però l'efecte combinat de la distància al supermercat i l’educació augmentava 

molt les probabilitats de ser obès en relació amb la condició oposada; els més educats i amb 

supermercats propers. 

L’accés a aliments saludables és pot veure limitat, entre d’altres, per la proximitat física a les botigues i 

als supermercats, però també pel preu dels aliments. De vegades, les opcions saludables estan lluny i 

només són accessibles amb cotxe, recurs del que poden no disposar els més pobres (Jiao et al., 2012). 

Per altra banda, les opcions saludables, tot i ser accessibles, no són assequibles per a les llars amb 

ingressos baixos. A això últim se l’anomena “miratges alimentaris” (food mirages en anglès) (Short et 

al., 2007). Els miratges alimentaris apareixen sovint en barris que han sofert processos de renovació, 

quan els petits comerços tanquen a causa de la pressió de gentrificació i en el seu lloc s’obren botigues 

especialitzades per a nouvinguts amb més nivell socioeconòmic (Anguelovski, 2015). S’han de vigilar 

aquests casos per les conseqüències que comporten per a la població resident més desafavorida. 

Drewnowski et al. (2012) van examinar si la proximitat física als supermercats o el seu preu explicava 

el risc d'obesitat. En aquest cas, no es va trobar relació entre la proximitat a supermercat i el risc 

d’obesitat. En canvi, sí es va trobar que el preu del supermercat d’elecció tenia una relació negativa 

amb les taxes d'obesitat, que preval per a diferents grups socials amb diferents oferta. Tanmateix, 

també s’ha vist com consumidors amb una actitud positiva envers l’alimentació saludable tenien dietes 

més saludables independentment de si compraven en supermercats low-cost i del nivell d’ingressos i 

l’educació (Aggarwal et al., 2014). Així doncs, comprar en supermercats low-cost, fet que s’ha associat 
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amb taxes d’obesitat més altes, no impedeix que els consumidors tinguin dietes d’alta qualitat, sempre 

que donin importància a una bona alimentació. 

Amb tot, resulta rellevant analitzar com dels canvis en el sistema alimentari global s’expressen en els 

entorns alimentaris locals i identificar zones amb desigualtats en l’accés a aliments saludables i 

assequibles en territori metropolità, on hi calgui planificació.  
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3 DRET A L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE  

 

En el present treball, l’estudi dels entorns alimentaris de proximitat s’emmarquen en l’accés a una 

alimentació saludable com a dret. La manca d’accés físic i econòmic a una alimentació saludable pot 

portar a situacions de pobresa alimentària, i en conseqüències de manca de salut. Reconeixent la clara 

interdependència entre el dret a l’alimentació i el dret a la salut, aquest treball explora com la normativa 

internacional, estatal i autonòmica aborden la qüestió del dret a l’alimentació saludable.  

3.1. El dret a l’alimentació 

A continuació es realitza una breu anàlisi sobre l’estat d’implementació del dret a l’alimentació a nivell 

internacional, estatal i regional. Més endavant, s’amplia l’abast de l’anàlisi posant la mirada en la qualitat 

de l’alimentació i no tant en la seva accessibilitat, incloent, per tant la perspectiva de la salut en 

l’abordatge del dret a l’alimentació. 

Marc internacional 

Per començar, el dret a l'alimentació deriva de l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, 

de l’any 1948, que estableix el dret a un nivell mínim de vida. Aquest estipula que: “Tota persona té dret 

a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment 

l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris...”. En relació 

amb l’alimentació, es dedueix doncs que ha de ser prioritari per qualsevol administració pública el 

desenvolupament de polítiques que ajudin a garantir l’accés equitatiu i assequible a aliments de qualitat 

que contribueixin a la salut de les persones. 

Posteriorment, a la Cimera Mundial de l’Alimentació de l’any 1996 es va fer un pas més en l’esforç 

compartit vers la seguretat alimentària global i, entre altres aspectes, es va acordar la definició de 

seguretat alimentària “hi ha seguretat alimentària quan tothom, en tot moment, té accés físic i econòmic 

a una alimentació suficient, innòcua i nutritiva d’acord amb les necessitats i preferències alimentàries 

per a una vida activa i saludable.” 

Més tard, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals ( PIDESC) en el seu comentari 

general núm. 12 (1999), defineix que "el dret a un aliment adequat es realitza quan cada home, dona i 

nen, sol o en comunitat amb els altres, té sempre accés físic i econòmic a aliments o mitjans adequats 

per aconseguir-los.” 

En aquesta definició, l'adequació implica que el règim alimentari ha d'aportar una combinació de 

productes nutritius, suficients en quantitat i qualitat, per satisfer les necessitats fisiològiques humanes 

en totes les etapes del cicle vital, segons el sexe i l'ocupació, lliure de substàncies nocives, acceptables 

per a una cultura o uns consumidors determinats que estiguin en una condició de salut que els permeti 

aprofitar biològicament. L'accessibilitat física i econòmica a l'alimentació adequada, aquesta última 

també anomenada assequibilitat, implica que ha d'estar a l'abast de totes les persones i que el cost 
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personal o familiar per a l'adquisició dels aliments no ha de posar en perill la provisió i la satisfacció 

d'altres necessitats bàsiques.  

L’any 2000, d'acord amb la interpretació realitzada pel CDESC a l'Observació General 12, el dret a 

l'alimentació té diversos elements que el conformen: disponibilitat, accessibilitat física i econòmica, 

adequació i sostenibilitat (Ziegler, 2001). Es defineix el dret a l’alimentació com: "El dret a tenir accés, 

de forma regular, permanent i lliure, sigui directament o mitjançant compra per diners, a una alimentació 

quantitativa i qualificativament adequada i suficient, que correspongui a les tradicions culturals de la 

població que pertany el consumidor i que garanteixi una vida psíquica i física, individual i col·lectiva, 

lliure de pors, satisfactòria i digna. " 

Marc estatal 

En el document ‘Informe sobre el dret a l’alimentació a Catalunya’ (Guillamon et al., 2014) es fa un 

repàs detallat del reconeixement del dret a l’alimentació adequada en el marc normatiu internacional, 

estatal, i català. Una de les principals conclusions d’aquest informe és que la normativa estatal gairebé 

no ha desenvolupat el dret a l'alimentació.  

Aquest dret està reconegut en diferents tractats ratificats per l'Estat espanyol, com el Pacte 

Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals ( PIDESC). Si bé l’Estat Espanyol va assumir a la 

Constitució Espanyola de 1978 que ‘les normes relatives als drets fonamentals i llibertats (...) 

s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans’, el dret a l’alimentació no 

està reconegut explícitament com un dret fonamental a la Constitució Espanyola ni s’ha desenvolupat 

el seu contingut en el dret intern. La normativa existent entorn del dret a l’alimentació, posa el focus a 

la indústria agroalimentària, contractes alimentaris, qualitat agroalimentària, agricultura ecològica i 

laboratoris alimentaris. Així doncs, es dedueix que cossos administratius amb responsabilitat com 

(l’antic) Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han centrat les seves 

actuacions en la qualitat dels aliments i la internacionalització dels productes, i realitzat també algunes 

campanyes a favor de l'agricultura ecològica i la fruita i verdura de temporada, si bé no ha abordat el 

dret a l’alimentació d’una forma àmplia. 

Marc autonòmic 

De la mateixa manera que en l’àmbit ministerial, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha relacionat directament l'alimentació amb la indústria 

agroalimentària i s’ha centrat en la qualitat dels productes alimentaris (etiquetat, distintius d'origen, entre 

d’altres) (Guillamon et al., 2014). Un pas endavant en el reconeixement de l’alimentació com a dret, el 

realitza el projecte de llei a Catalunya sobre el mínim vital garantit, que plantejava en el seu capítol III 

titulat “dret a l'alimentació” un pla de xoc i un model de distribució d'aliments associat a la cartera de 

serveis socials, però va ser rebutjat pels vots de CiU el 8 de maig de 2013. D’altra banda, la Llei 24/2015, 

del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 

energètica, en congruència amb la Declaració Universal dels Drets Humans, desenvolupa el dret a 

l’habitatge i l’accés permanent a recursos naturals i comuns, a aigua potable i a energia per a la cuina, 

la calefacció i la llum, i el dret al sanejament. No obstant això, aquesta llei no incorpora en el seu text 

explícitament el dret a l’alimentació. Així doncs, segons el mateix informe, en l’àmbit català, amb 

algunes excepcions, es materialitza novament una important llacuna pel que fa a l'alimentació com a 

dret humà. 
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Segons les definicions anteriors del dret a l’alimentació, complir amb el dret a l’alimentació tindria dos 

components: facilitar o crear entorns socials i econòmics, i aquí afegiríem alimentaris, que possibilitin 

l’accés a una alimentació saludable, i, si això no fos suficient, proporcionar aliments a persones en 

situació d’emergència o en circumstàncies en què l’autoaprovisionament estigui fora del seu control. 

En el nostre context més immediat, les estratègies per garantir el dret a l’alimentació adequada de les 

persones en situació de vulnerabilitat s’han basat en la utilització de recursos procedents de diferents 

fonts per a pal·liar les situacions d’urgències dels grups socials més vulnerables (AB, 2017). La 

problemàtica de les persones en situació de vulnerabilitat és la manca de recursos per afrontar, d’una 

manera digna, totes les necessitats mínimes que tenen. Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha 

realitzat un mapatge dels projectes dels municipis metropolitans per contribuir a la garantia alimentària. 

Aquests són projectes dirigits a la totalitat de la població, que tenen com a objectius ser sostenibles i 

lluitar contra el malbaratament, amb capacitat de crear llocs de treball per a persones en risc d'exclusió. 

A més, aquests prioritzen la qualitat dels aliments vers la quantitat, promocionant el consum d'aliments 

frescos i de proximitat i dotant de recursos per oferir més dignitat i autonomia a les persones i les 

famílies. En la majoria dels casos, en el context metropolità, ha primat l’enfocament assistencialista de 

la mà d’organitzacions socials i del tercer sector (Guillamon et al., 2014). 

Sense deixar a banda aquestes situacions d’emergència i la satisfacció del dret a una alimentació 

adequada de les persones en situació de vulnerabilitat, com ja s’ha comentat, la problemàtica actual en 

l’alimentació del gran gruix de la població és més aviat l’alimentació de qualitat que l’alimentació 

insuficient. Com a conseqüència de la recent recessió econòmica, s’ha observat una disminució del 

consum de productes frescos com la carn, el peix, les verdures i les fruites; i un augment del consum 

de llegums, així com d’aliments rics en greixos saturats, sucre i sal (Carrillo-Álvarez et al., 2016). En 

aquest sentit, els entorns alimentaris saludables, poden ser una peça clau per millorar la qualitat de 

l’alimentació, i és on posa el focus aquest estudi. 

3.2. Alimentació i salut en el context actual 

A banda de la pobresa alimentària relacionada amb l’accessibilitat física i econòmica, també és 

important incloure altres formes de manca d’una alimentació adequada, derivades de les situacions en 

que, tot i no suposar passar gana – entès com ingesta alimentària deficitària que no aporta suficient 

energia – implica que l’alimentació no és suficient i saludable i té un impacte negatiu per a la salut. Així 

doncs, es vol analitzar com s’ha lligat alimentació i salut en el marc normatiu actual. Tot i que no pretén 

ser una anàlisi exhaustiva, a continuació es presenta un recull de normatives recents i rellevants a l’hora 

d’entendre com, des de diferents perspectives, es vincula l’alimentació amb la salut, en l’àmbit 

internacional, estatal i autonòmic. 

Marc internacional 

A nivell internacional, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elaborar el 2014 el “Pla d'Acció 

Europeu d'Alimentació i Nutrició 2015-2020”. El principal objectiu que busca aquest pla és evitar les 

morts prematures i reduir significativament la incidència de malalties no transmissibles relacionades 

amb la dieta, l'obesitat i totes les altres formes de malnutrició, encara prevalents a la regió europea. En 

aquest document es reconeix que la incidència de malalties no transmissibles està fortament influïdes 

pels determinants socials de la salut i tenen un profund impacte negatiu en la salut i la qualitat de vida. 
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Per assolir aquest objectiu, planteja desenvolupar una acció integrada i integral en una àmplia gamma 

de polítiques a través d’un enfocament de polítiques de salut de forma transversal en el conjunt de 

governs. Algunes d’aquestes polítiques busquen:  

 Crear entorns saludables d'aliments i begudes. 
 Promoure els beneficis d'una dieta saludable al llarg de la vida, especialment per als grups 

més vulnerables. 
 Reforçar els sistemes de salut per promoure dietes saludables. 
 Donar suport a la vigilància, seguiment, avaluació i investigació. 
 Reforçar la governança, les aliances i les xarxes per garantir un enfocament en la salut de les 

polítiques. 

Així doncs, aquest pla incorpora directament la idea d’entorns alimentaris saludables, com un aspecte 

clau en el que s’haurien de centrar les polítiques per aconseguir una alimentació més saludable. A la 

Taula 3.2.1 es concreten les accions que s’han de realitzar en el context europeu per desenvolupar 

aquesta política, a través del “Pla d’acció europeu per a l'alimentació i la nutrició”. Aquest pla, centra 

molt les accions en els infants i adolescents, altres grups vulnerables, polítiques d’etiquetatge i 

campanyes d’educació en temes de nutrició i salut. 

Taula 3.2.1. Creació d’entorns alimentaris saludables. Pla d'acció europeu per a l'alimentació i la nutrició 
2015-2020 (OMS).  
Crear entorns alimentaris i de begudes saludables 

 Adoptar mesures restrictives que redueixin l'impacte dels aliments rics en energia, greixos 
saturats, greixos trans, sucres o sals, sobre els infants. Garantir independents la disponibilitat 
d’eines per avaluar l’assoliment aquest objectiu. 

 Utilitzar eines comunes en el marc de les polítiques per reduir la comercialització d’aliments 
rics en energia, greixos saturats, greixos trans, sucres o sals, com ara els perfils nutricionals. 

 Considerar l’ús d’eines econòmiques, incloent incentius en la cadena de subministrament, 
subvencions i impostos dirigits a promoure l’alimentació saludable, tenint en compte 
l’impacte global sobre grups vulnerables. 

 Promoure, mitjançant el lideratge governamental, la reformulació del producte, la millora de 
la qualitat nutritiva del subministrament d'aliments, l'ús d'etiquetes fàcils d'entendre a la part 
frontal dels paquets i els entorns alimentaris saludables. 

 Participar en la col·laboració entre governs per facilitar opcions d’alimentació més saludables 
en entorns com ara escoles, jardins d’infants, CAPs, hospitals, institucions públiques i llocs 
de treball, fins i tot establint estàndards. Els exemples poden incloure polítiques de nutrició 
escolar, com ara plans pel consum de fruita a l’escolar, i estàndards basats en la nutrició i 
l’alimentació per als aliments disponibles a les institucions públiques, que poden contribuir a 
reduir les desigualtats. 

 

El 2015, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 

Sostenible. L'Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En el seu 

objectiu nº 2, s’estipula que cal “Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la 

nutrició i promoure l'agricultura sostenible”. Per aconseguir aquesta fita tan complexa es pretén impulsar 

una profunda reforma del sistema agrari i alimentari mundial per tal d’alimentar els 815 milions de 

persones que passen gana i que existeixen actualment en el planeta i als dos mil milions de persones 

addicionals que viuran l'any 2050. En aquest sentit, l’objectiu 2 d’aquesta agenda estableix 5 fites:  

 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular els pobres 

i les persones en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva 

i suficient durant tot l'any. 
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 Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, 

les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació 

(aflaquiment considerable a causa d’una malaltia)  dels nens menors de 5 anys, i abordar les 

necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les persones 

d'edat. 

 Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en petita 

escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els 

pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos 

de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació 

de valor afegit i ocupacions no agrícoles. 

 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques 

agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment 

dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, els fenòmens 

meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i millorar 

progressivament la qualitat del sòl i la terra.  

 Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, les plantes conreades i els animals 

de granja i domesticats i les seves espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant 

una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a l’àmbit nacional, regional i 

internacional, i promoure l'accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos 

genètics i els coneixements tradicionals i la seva distribució justa i equitativa, com s'ha 

convingut internacionalment. 

Tot i que no menciona explícitament la idea d’entorns alimentaris, els objectius d’aquest eix són els 

mateixos que inspiren l’anàlisi dels entorns alimentaris de proximitat. Entorns alimentaris més 

saludables, contribuirien a l’acompliment d’aquests objectius. 

També cal destacar el ja mencionat “Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà” de l’any 2015. 

Aquest ha fet comprometre a 206 ciutats (entre elles Madrid i Barcelona) a “treballar per a desenvolupar 

sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per a assegurar menjar 

saludable i accessible a tots en un marc d'acció basat en els drets, amb la finalitat de reduir els 

desaprofitaments d'aliments i preservar la biodiversitat i, al mateix temps, mitigar i adaptar-se als efectes 

del canvi climàtic”. En aquest sentit, alguns dels grans compromisos que estableixen el Pacte són: 

desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles que garanteixin l'accés al menjar saludable, que 

protegeixin la diversitat, i que evitin el malbaratament alimentari. En el marc estratègic d’acció que 

desenvolupa el Pacte, s’estableixen un conjunt d’iniciatives recomanables per assolir aquests objectius 

tals com: desenvolupar o revisar les polítiques i els programes alimentaris urbans; lluitar contra les 

malalties no transmissibles associades a dietes inadequades i obesitat; redefinir els programes dels 

menjadors escolars; donar suport a les cadenes de subministrament curtes; o sensibilitzar la població 

en matèria de desaprofitaments i pèrdues d'aliments. Algunes d’aquestes iniciatives podran tenir 

influència en la configuració dels entorns alimentaris locals. 

Pel que fa a l’àmbit de la recerca, destaca l’estratègia FOOD2030, que es va iniciar l’any 2016. Aquesta 

entén que la producció i el consum d'aliments a Europa exerciran un paper fonamental per tal de garantir 

la seguretat alimentària i nutricional enfront dels efectes combinats del canvi climàtic, l'escassetat de 

recursos, la degradació de la terra, la pèrdua de biodiversitat, la desnutrició, la sobrealimentació, el 

creixement demogràfic i la inestabilitat geopolítica. La salvaguarda de la seguretat alimentària i 

nutricional en el futur requerirà la transformació sistemàtica i la protecció a llarg termini dels nostres 
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actuals sistemes alimentaris, que avui dia són en gran manera lineals, fragmentats i insostenibles. És 

per això que l’estratègia FOOD2030 té per objectiu donar suport a projectes que proporcionin solucions 

a quatre prioritats generals del sistema alimentari. Aquestes són “nutrició” per a dietes sostenibles i 

saludables; resiliència al “clima” i sostenibilitat ambiental; “circularitat” i eficiència en el consum de 

recursos, i finalment “innovació” i enfortiment de comunitats. Pel que fa als entorns alimentaris locals, 

la prioritat general de “nutrició” és especialment rellevant perquè estipula que cal “garantir la 

disponibilitat, accessibilitat i assequibilitat de l’alimentació i l’aigua saludables per a tothom. Es tracta 

de reduir la fam i la malnutrició, assegurar nivells elevats de seguretat i traçabilitat dels aliments, reduir 

la incidència de malalties no transmissibles relacionades amb la dieta i ajudar a tots els ciutadans i 

consumidors a adoptar dietes sostenibles i saludables per a una bona salut i benestar.”  

Marc estatal 

En el marc estatal, el concepte d’alimentació saludable s’ha abordat des de la banda de la seguretat 

alimentària, com des de la banda de la promoció de dietes saludables, especialment enfocades a la 

prevenció de l’obesitat. Entre el marc normatiu existent en seguretat alimentària, cal destacar la Llei 

44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris, que modifica la Llei 

11/2001, de 5 de juliol, per la qual es crea l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, per a introduir 

en el seu àmbit d'aplicació els aspectes relacionats amb la nutrició, i que aquesta agència passi a ser 

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Segons aquesta mateixa llei, aquesta agència 

té l’objectiu de “planificar, coordinar i desenvolupar estratègies i actuacions que fomentin la informació, 

educació i promoció de la salut en l'àmbit de la nutrició i especialment la prevenció de l'obesitat”.  

Destaca també la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició. Els seus objectius són 

oferir el reconeixement i la protecció efectiva del dret a la seguretat alimentària, que s’inclou com a dret 

a conèixer els riscos potencials que estan associats amb un aliment i / o algun dels seus components; 

el dret a conèixer la incidència dels riscos emergents en la seguretat alimentària i que les 

administracions competents garanteixin la protecció més gran possible davant d’aquests riscos. Té 

interès l’article 36 de la present llei sobre una “Estratègia de la nutrició, activitat física i prevenció de 

l'obesitat (NAOS)”, ja que aborda directament la relació entre nutrició i salut. Aquesta estratègia pretén 

ser una acció coordinada amb les comunitats autònomes, l'administració local i amb la participació dels 

operadors econòmics i dels agents socials, per tal de fomentar una alimentació saludable i promoure la 

pràctica d'activitat física, amb la finalitat d'invertir la tendència ascendent de la prevalença de l'obesitat 

i altres conseqüències negatives. També és important en aquest sentit l’article 38, que recull la creació  

de l'Observatori de la Nutrició i d'Estudi de l'Obesitat, com a sistema d'informació, que permeti l'anàlisi 

periòdica de la situació nutricional de la població i l'evolució de l'obesitat a Espanya i els seus factors 

determinants. 

Finalment, destacar que l’any 2017, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició 

(l’antiga Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició) va impulsar el “Pla de col·laboració per 

a la millora de la composició dels aliments i begudes i altres mesures 2020”. Aquest pla té l’objectiu de 

fer treballar sinèrgicament als diversos sectors implicats per tal de contribuir decisivament al fet que els 

ciutadans, i fonamentalment els nens i joves, puguin obtenir una alimentació amb un major equilibri i 

qualitat nutricional, en aconseguir una menor ingesta de sucre, sal i greixos saturats, que beneficiarà a 

la seva salut i ajudarà a prevenir l'obesitat i altres malalties relacionades, la diabetis, malalties 

cardiovasculars, etc. Aquest pla s’emmarca amb una de les línies d'acció de l'Estratègia de la Nutrició, 

Activitat física i Prevenció de l'Obesitat (NAOS), que cerca principalment reduir la incidència de 

l’obesitat. Les mesures del pla afecten aliments i begudes pertanyents a 13 grups: begudes refrescants; 
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brioixeria i pastisseria; cereals de desdejuni; cremes; derivats carnis; galetes; gelats; nèctars de fruites; 

pa especial envasat; plats preparats; productes lactis i salses. Darrerament (principis de 2019), en el 

marc d’aquest pla, s’ha aconseguit signar 20 convenis amb les associacions representants de 398 

empreses alimentàries i de begudes per a reduir el contingut d'una mitjana del 10% de sucre, greixos 

saturats i sal. 

Marc autonòmic 

En el context català, en analitzar el marc normatiu que relaciona l’alimentació amb la salut, destaca 

principalment, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Aquesta llei, té per objecte l'ordenació 

de les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública en l'àmbit territorial de 

Catalunya. Entre les diverses prestacions en matèria de salut pública que regula, també es troba: 

 La protecció de la salut i la seguretat alimentàries i la prevenció dels factors de risc en aquest 

àmbit, especialment la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris, incloent-

hi les accions de vigilància i control sanitari pertinents.  

 La promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable, i també la prevenció dels factors de 

risc en aquest àmbit. 

En el context de la mateixa llei, es crea l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), que es 

configura com una àrea especialitzada de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquesta agència 

exerceix les competències d'avaluació i comunicació dels beneficis i els riscos per a la salut de 

determinats components i ingredients dels aliments i d'assessorament sobre aquests beneficis i riscos, 

juntament amb els organismes competents en matèria de seguretat alimentària d'àmbit estatal i 

europeu, i també de suport a la coordinació i la planificació de la gestió del risc en matèria de seguretat 

alimentària. A Catalunya, l’impost sobre begudes ensucrades envasades (Llei 5/2017) és un gran avenç 

en regular-ne la promoció, la comercialització i l’oferta dels productes ensucrats.  

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar durant el 2017 la creació del Consell Català de 

l’Alimentació com a òrgan d’assessorament i de participació institucional en matèria d’agroalimentació. 

Aquest Consell, col·legiat i adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, té 

l’objectiu d’analitzar i debatre els reptes de caràcter social, ambiental, empresarial i tecnològic als quals 

ha de fer front el sector agroalimentari català, perquè s’abordin de forma participada, previsora, eficaç, 

equilibrada i sostenible. Aquest consell pretén posar les bases d’una nova política alimentària de país 

basada en la producció local d’aliments i que articula tots els agents de la cadena alimentària. En formen 

part representants de les organitzacions professionals agràries més representatives, de les institucions, 

els col·legis professionals i les associacions l’activitat de les quals té relació directa amb l’alimentació a 

Catalunya. El Consell Català de l'Alimentació proposa actuacions amb els següents objectius: 

 Continuar fomentant la qualitat i la seguretat dels aliments 

 Promocionar els productes alimentaris catalans, inclosos els d'una qualitat diferenciada, els de 

proximitat i els produïts de forma ecològica 

 Afavorir l'equilibri, la transparència i les sinergies positives en tota la cadena alimentària 

 Fomentar la sostenibilitat, la responsabilitat social i la lluita contra el malbaratament d'aliments 

 Promocionar la dieta mediterrània i fomentar en la ciutadania hàbits alimentaris saludables. 
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Posteriorment, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible va redactar un informe on es 

proposa l’elaboració d’un Pacte nacional per a la política alimentària i l'adopció d'una estratègia 

alimentària interdepartamental, que s’emmarca en el compromís pel compliment precisament a 

l’objectiu nº 2 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Aquest informe porta per 

títol “Mengem futur. Per un sistema alimentari productiu, sostenible, resilient, saludable, responsable i 

d’accés universal a Catalunya”. Aquest informe té com a objectiu analitzar els principals reptes i 

plantejar les propostes estratègiques d’actuació consegüents per a garantir que la població de 

Catalunya, a mitjà i llarg termini, tingui accés físic i econòmic a una alimentació suficient, innòcua i 

nutritiva d’acord amb les necessitats i preferències alimentàries per a una vida activa i saludable. Així 

doncs, tracta la seguretat alimentària en el seu sentit més ampli, i no com a sinònim d’innocuïtat. En 

aquest informe, no es parla directament de l’efecte dels entorns alimentaris en la selecció de la dieta i 

la salut, però sí de la importància de l’educació, la informació i d’alguns elements dels entorns 

alimentaris, com ara l’agricultura urbana, com polítiques que volen millorar la nutrició dels habitants i el 

seu accés als aliments saludables. 
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4 METODOLOGIA I FONTS DE DADES 

 

A continuació es presenta la metodologia i fonts de dades utilitzades en l’elaboració dels resultats del 

present estudi, que concerneix principalment a la caracterització dels entorns alimentaris i a l’estudi de 

l’accessibilitat a l’oferta alimentària saludable a l’àmbit metropolità de Barcelona.  

4.1. Caracterització dels entorns alimentaris de proximitat 

A continuació es presenta la metodologia emprada en el present estudi per caracteritzar els entorns 

alimentaris de proximitat. Malgrat que la definició d’entorn alimentaris engloba un conjunt molt ampli 

d’elements de l’oferta alimentària, en aquest estudi s’ha exclòs aquells on el consum del menjar no es 

fa a la llar, és a dir, cafeteries, bars, restaurants, entre altres. El motiu d’això rau en el fet que la majoria 

del menjar que ingerim es prepara a les llars, sobretot en el cas d’aquelles amb rendes més baixes. 

Això no impedeix que la influència d’aquests altres elements sobre la dieta no sigui important, tal com 

demostra el fet que s’hagi vinculat una major accessibilitat als restaurants de menjar ràpid a un 

empitjorament de la salut (Black et al. 2014). Si bé no s’han inclòs cafeteries, bars i restaurants, entre 

d’altres, sí que s’han inclòs altres elements de l’oferta alimentària que no són l’oferta comercial 

tradicional, com ara els mercats setmanals, les cooperatives de consum i els horts urbans comunitaris 

i municipals. 

S’ha establert 4 criteris principals que serveixen per definir les diferents categories dels elements de 

l’oferta alimentària incloses en aquesta anàlisi (Taula 4.1.1). Aquests han estat si (1) l’element és o no 

part d’una activitat comercial alimentària; (2) si es desenvolupa (o no) amb certa periodicitat; (3) si 

l’element se centra o no amb un tipus d’aliment concret (especialitzat) com carn, peix, pa, etc.; (4) i 

finalment si aquest disposa en certa mesura de productes amb etiquetatge ecològic, i com a mínim, 

fruita i verdura amb aquest etiquetatge. 

Taula 4.1.1. Categories d’elements de l’oferta alimentària seleccionades i criteris de classificació.  

Nom Abreviació Comercial  Fix  Especialitzat  
Amb 
ECO  

Ordinaris 

Establiments especialitzats ECO estECO Ѵ Ѵ  Ѵ  
Establiments alimentaris 
especialitzats ordinaris 

estespord Ѵ 
Ѵ Ѵ 

 
Ѵ 

Mercats municipals mercmuni Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ 
Autoserveis ètnics autoservet Ѵ Ѵ   Ѵ 
Supermercats ECO superECO Ѵ Ѵ  Ѵ  
Supermercats amb ECO superambECO Ѵ Ѵ  Ѵ  
Supermercats ordinaris superord Ѵ Ѵ   Ѵ 
Mercats setmanals ECO mercsetECO Ѵ   Ѵ  
Mercats setmanals ordinaris mercsetord Ѵ    Ѵ 
Cooperatives i grups de consum grupscon  Ѵ  Ѵ  
Horts urbans comunitaris hortscom  Ѵ  Ѵ  
Horts urbans municipals hortsmuni  Ѵ  Ѵ  
Font: IERMB 

Les 12 categories d’elements de l’oferta alimentària que s’han escollit per caracteritzar els entorns 

alimentaris de Barcelona, en relació als 4 criteris establerts anteriorment, es llisten i descriuen a 

continuació. Tots i cadascun dels elements que formen l’oferta alimentària han estat georeferenciats 
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(coordenades UTM), el que ha permès fer posteriorment la caracterització dels entorns alimentaris en 

un entorn de Sistemes d’Informació Geogràfica. 

Establiments comercials alimentaris 

 Establiments especialitzats ECO: Establiments alimentaris de petites dimensions dedicats 

en gran mesura a la venda de productes amb etiquetatge ecològic. 

 Establiments alimentaris especialitzats ordinaris: Establiments alimentaris de petites 

dimensions especialitzats en algun tipus de producte (peix, pa, fruita i verdura, etc.), 

minoritàriament amb etiquetatge ecològic. Solen ser establiments comercials de tipus familiar. 

 Mercats municipals: Establiments comercials col·lectius de titularitat pública que aglutina un 

conjunt de parades amb característiques molt similars als establiments alimentaris 

especialitzats ordinaris. En aquest cas, l’element de l’oferta alimentària considerat és el mercat 

municipal en el seu conjunt, i no cadascuna de les seves parades (com en el cas de Garcia et 

al., 2018). 

 Autoserveis ètnics: Establiments alimentaris de petites dimensions i generalistes 

(assortiment ampli i poc profund) regentats per persones d’origen estranger, amb productes 

alimentaris minoritàriament amb etiquetatge ecològic. Es caracteritza també per uns horaris 

d’obertura molt amplis. 

 Supermercats ECO: Establiments comercials de dimensions mitjanes que venen sobretot 

productes d’alimentació majoritàriament amb etiquetatge ecològic. 

 Supermercats amb ECO: Establiments comercials de dimensions mitjanes i grans que venen 

sobretot productes d’alimentació. A diferència dels anteriors, la seva oferta de productes amb 

etiquetatge ecològic és moderada. 

 Supermercats ordinaris: Establiments comercials de dimensions mitjanes i grans que venen 

sobretot productes d’alimentació minoritàriament amb etiquetatge ecològic. 

 Mercat setmanal ECO: Reunió de mercaders en un lloc públic per tal d’efectuar l’intercanvi 

comercial, amb una periodicitat habitualment setmanal. En aquest cas, es comercialitza 

majoritàriament amb productes alimentaris amb etiquetatge ecològic. S’engloba també en 

aquesta categoria els anomenats “mercats de pagès”. 

 Mercats setmanals ordinaris: Reunió de mercaders en un lloc públic per tal d’efectuar 

l’intercanvi comercial, amb una periodicitat habitualment setmanal. Es comercialitza amb una 

àmplia gamma de productes, entre ells productes alimentaris minoritàriament amb etiquetatge 

ecològic. 

Altres elements de l’oferta alimentària 

 Cooperatives i grups de consum: Són grups de consumidors que s’associen per gestionar 

el seu proveïment de productes ecològics, entre ells aliments, mitjançant un contacte directe 

amb els productors (FCCUC, 2010). 

 Horts urbans comunitaris: Els horts urbans són espais conreats en contextos urbans, on 

habitualment es conreen hortalisses i verdures, a més de fruites, plantes aromàtiques i flor de 

temporada. Aquests horts es basen en iniciatives autogestionades per ciutadans per 

aconseguir la seva creació i manteniment. Solen estar en sòls tant de titularitat pública com 

privada. 

 Horts urbans municipals: Espais conreats en contextos urbans, que a diferència del grup 

anterior, parteixen d’iniciatives públiques i solen estar en sòls de titularitat pública. 
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4.1.1. Identificació i territorialització de l’oferta alimentària 

4.1.1.1. Establiments comercials alimentaris 

La font principal per obtenir aquesta informació cartogràfica va ser un inventari d’activitats econòmiques 

elaborat per Eixos.cat1 i que ja es va emprar en l’estudi “Diagnosi de l’ecosistema comercial dels 

municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona” elaborat per la mateixa empresa (Eixos.cat, 2018). A 

partir d’aquesta font d’informació, i amb el suport d’altres fonts secundàries, es va poder identificar els 

diferents establiments comercials alimentaris, en relació a la categorització presentada anteriorment. 

Un dels avantatges d’aquesta font de dades és que cadascun dels elements, com ja s’ha comentat, 

estan georeferenciats (coordenades UTM), el que permet localitzar-los geogràficament amb tot detall. 

A continuació es detalla els procediments seguits per poder identificar cadascuna de les categories. 

Establiments especialitzats ECO i supermercats ECO 

Aquests són els establiments alimentaris dedicats en gran mesura a la venda de productes amb 

etiquetatge ecològic. Els passos seguits per identificar aquests tipus d’establiment dins de l’inventari 

d’activitats econòmiques van ser: 

- Cercar aquells establiments identificats com a tal en el mapa col·laboratiu Barcelona + 

Sostenible (2019).  

- Cercar els termes “eco”, “bio”, “natur” i “organic” en el camp del nom dels establiments de 

l’inventari de locals. Un cop identificat un possible establiment, es va cercar el nom per Internet, 

mitjançant el cercador Google®, per comprovar la correspondència a aquesta categoria. 

- Explorar directament mitjançant el cercador Google®, aquest tipus d’establiments, mitjançant 

els termes clau: “alimentació” o “supermercat” o “botiga” i “ecològic/a” o “bio” o “natural”, tant 

en català com en castellà. 

- Cercar de forma deductiva, en funció del nom de l’establiment, i llavors comprovar la pertinença 

a aquest grup cercant informació sobre l’establiment per internet (Google®). En aquest sentit, 

també es va utilitzar les funcions de Google Street View® per comprovar la correcta 

geolocalització dels establiments trobats per internet.  

Supermercats amb productes ECO 

Aquests són establiments alimentaris pertanyents a cadenes de supermercats/hipermercats que no 

venen de forma majoritària productes amb etiquetatge ecològic, però tenen una disponibilitat notòria 

d’aquests productes. Com ja s’ha comentat anteriorment, es va escollir com a criteri determinant per 

pertànyer a aquest grup oferir, com a mínim, fruita i verdura amb etiquetatge ecològic. Es va escollir la 

fruita i la verdura per ser un grup alimentari d'especial importància per al manteniment i la promoció de 

la salut (SENC, 2016). Els passos seguits per identificar aquests tipus d’establiment dins de la base de 

dades d’activitats econòmiques van ser:  

                                                      

1 Dades cedides per l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   
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- Dintre de la categoria “supermercats”, es va cercar establiments  amb el mateix nom (3 o més), 

per cercar potencials cadenes alimentàries. Posteriorment, es va cercar el nom d’aquestes 

cadenes per internet, mitjançant el cercador Google®, per comprovar la correspondència a 

aquesta categoria.  

- Es va comprovar si, com a mínim, els establiments pertanyents a cada cadena de 

supermercats/hipermercats, venien fruita i verdura amb etiquetatge ecològic durant 2016-17. 

Per obtenir aquesta informació es va:  

o Fer una consulta telefònica a la cadena mitjançant el seu número d’atenció al client. 

o Quan l'anterior no va ser possible, es va trucar a un mínim tres establiments de la 

cadena i es va consultar si venien fruita i verdura amb etiquetatge ecològic l’any 2016-

17. 

o Quan l'anterior no va ser possible, es va visitar algun dels establiments per comprovar 

si venien fruita i verdura amb etiquetatge ecològic. La classificació final es mostra a la 

Taula 4.1.2.  

Taula 4.1.2. Cadenes de supermercats/hipermercats presents a l’àmbit metropolità de Barcelona el 
2016-17, i la seva classificació en relació a la venda de productes amb etiquetatge ecològic. 

Nom ECO Amb ECO 
Alcampo  X 
Ametller Origen X  
Bon Àrea   
Bon Preu  X 
Camadi   
Caprabo   
Carrefour  X 
Carrefour Express   
Casa Ametller X  
Charter   
Coaliment   
Condis  X 
Consum  X 
Coopmercat X  
Dia   
El Corte Ingles  X 
Hipercor  X 
Jespac  X 
Keisy   
La Sirena   
Lidl  X 
Mercadona   
Organic Market X  
Premmia Mercat   
Proxim   
Rapid   
Rocio Discount   
Santiveri   
Simply Basic   
Sorli Discau   
Spar   
Sqrups   
Suma Supermercats   
Supercor Expres  X 
Superestalvi   
Superservis   
Trady's   
Veritas X  
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Autoserveis ètnics 

Malgrat ser establiments generalistes, de la mateixa manera que els supermercats, aquesta tipologia 

d’establiment és de petites dimensions i horari d’obertura ampli. A més d’oferir una àmplia gamma 

d’aliments altament calòrics, els productes frescos que solen adquirir aquests establiments podrien ser 

de més baixa qualitat que els que ofereixen els establiments similars regentats per autòctons (Güell, 

2017). Els passos seguits per identificar aquests tipus d’establiments dins de de la base de dades 

d’activitats econòmiques van ser:   

- Dintre d’un conjunt de categories d’establiments alimentaris, i especialment “queviures”, es van 

identificar aquells establiments que en el seu nom tenien noms propis estrangers (p.ex. Ahmed 

Queviures). 

- En aquells casos més incerts:  

o Es va comprovar la pertinença a aquest grup a partir de l’estètica de la façana de 

l’establiment (Figura 4.1.1), comprovat mitjançant Google Street View®, i la seva funció 

de selecció d’imatges anteriors. 

o Es va cercar alguna pàgina web o pàgina en una xarxa social amb el nom de 

l’establiment, assumint que aquells establiments sense aquests elements eren 

autoserveis ètnics.  

Figura 4.1.1. Imatge de la façana d’un establiment alimentari en el carrer de les Carolines classificat 
com a “autoservei ètnic”.    

 

Font:  Google Street View® 

Establiments alimentaris especialitzats ordinaris i en mercats municipals  

Tots aquells establiments alimentaris que no es van poder classificar en les categories anomenades 

anteriorment, es van identificar com a establiments alimentaris especialitzats ordinaris. 
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4.1.1.2. Altres elements de l’oferta alimentària 

Cooperatives i grups de consum 

Són associacions de consumidors que gestionen el seu proveïment de productes ecològics, entre ells, 

aliments, mitjançant un contacte directe amb els productors (FCCUC, 2010). La informació sobre la 

presència i localització de les cooperatives i els grups de consum s’ha obtingut a partir de diverses fonts 

(estudis previs): 

- Mapa d’innovació social de Catalunya (IGOP-UAB) (2019), concretament, tots aquells 

elements representats en el mapa sota la categoria “grups de consum”. 

- Mapa de grups de consum autogestionats i els seus productors de La Repera (2019); només 

es va usar la categoria “grups de consum” (peres verdes). 

- Mapa d’economia solidària PAM a PAM de la Xarxa d'Economia Solidària (XES) (Pam a Pam, 

2019), en concret es van revisar totes les iniciatives del “Sector Alimentació” sota la categoria 

“grups de consum agroecològics” com a activitat principal o secundària.2 Es van realitzar 

cerques web a Google® i finalment es van excloure els negocis on també es venen/recullen 

cistelles de verdura i/o fruita agroecològica. 

- Registre General de Cooperatives de Catalunya de la Generalitat de Catalunya3, en concret, 

es van revisar la selecció d’elements d’acord amb els filtres: (1) classe de cooperativa –

categories “Consumidors i usuaris”, “Agràries”, “Mixtes de Consumidors i Usuaris i Treball 

Associat” –, i (2) descripció CCAE –categories “Comerç al detall d'altres tipus de productes 

alimentaris en establiments especialitzats”; “Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en 

establiments especialitzats”; “Altres tipus de comerç al detall en establiments no 

especialitzats”; “Altres activitats associatives ncaa”; “Activitats de suport a l'agricultura”; 

“Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments 

no especialitzats”; “Intermediaris del comerç de productes diversos”; “Intermediaris del comerç 

de productes alimentaris, begudes i tabac”; “Comerç a l'engròs de peix i marisc i altres 

productes alimentaris”; “Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses”; “Comerç a l'engròs de 

cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar”; “Conreu d'hortalisses, arrels i 

tubercles”. Un cop realitzades les cerques web se’n van extreure un total de 12 cooperatives 

del registre que acompleixen amb la definició que es dóna en aquest apartat; no s’inclouen 

cooperatives de productors que fan venda directa de cistelles. 

- Del registre d’“Empreses i particulars adherits com a productors a la venda de proximitat” 

(DARPA, 2019). Es realitzen cerques web i es comprova que les agrupacions efectivament 

                                                      

2 Les categories exactes són les següents: "Grups de consum agroecològics - Agricultura", "Grups de consum 
agroecològics", "Venda de producte no fresc/elaborat - Grups de consum agroecològics", "Cellers i venda de 
begudes - Grups de consum agroecològics - Verduleries", "Grups de consum agroecològics - Verduleries", "Venda 
de producte no fresc/elaborat - Grups de consum agroecològics - Verduleries", "Grups de consum agroecològics - 
Venda de producte no fresc/elaborat - Verduleries", "Carnisseries i peixateries - Venda de producte no 
fresc/elaborat - Cellers i venda de begudes - Grups de consum agroecològics - Verduleries", "Planter i llavors - 
Agricultura - Verduleries - Carnisseries i peixateries - Venda de producte no fresc/elaborat - Cellers i venda de 
begudes - Grups de consum agroecològics", "Venda de producte no fresc/elaborat - Cellers i venda de begudes - 
Agricultura - Grups de consum agroecològics", "Verduleries - Venda de producte no fresc/elaborat - Cellers i venda 
de begudes - Grups de consum agroecològics". 
3 Dades cedides pel Registre Central de Cooperatives de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. Generalitat de Catalunya.  
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acompleixen amb la definició que es dóna en aquest apartat; no s’inclouen cooperatives de 

productors que fan venda directa de cistelles. 

- Mapa de les cooperatives de consum agroecològic de plataforma elaborat per Espelt-Rodrigo 

(2018). 

La combinació i depuració de dades de fonts diferents es realitza per etapes. En primer lloc, s’eliminen 

els casos duplicats mitjançant comprovació per nom i a través de metodologies SIG (càlcul de la 

distància mínima al grup/cooperativa de consum amb seu més pròxima). Els punts geogràficament més 

pròxims es van revisar per separat per identificar els duplicats i eliminar-los. En segon lloc, es comprova 

la Línia del temps de les cooperatives de consum agroecològic de plataforma (Espelt-Rodrigo, 2018) i 

s’exclouen aquelles iniciatives que no es trobaven en actiu l’any 2016 (any de referència). 

Mercats setmanals  

Sota aquesta categoria, s’engloba a aquells mercats setmanals ordinaris, de pagès o dedicats a la 

venda exclusiva de productes ecològics. Els mercats de pagès són punts de venda periòdica d’aliments, 

sobretot fruita i verdura, realitzats directament pels productors. Els aliments que es venen en els 

mercats de pagès solen també estar etiquetats com a productes ecològics. La informació sobre la 

presència i localització d’aquests mercats setmanals s’ha trobat a partir del web de Mercats Setmanals 

de Catalunya (MSC, 2019).  

Horts urbans 

Els horts urbans són espais conreats en contextos urbans, on habitualment es conreen hortalisses i 

verdures, a més de fruites, plantes aromàtiques i flor de temporada. A part de ser una font de 

subministrament de fruita i verdura de qualitat i proximitat, els horts urbans proporcionen beneficis a la 

salut de les persones que hi treballen gràcies a les seves funcions recreatives i d’interacció social  

(Camps-Calvet, et al., 2016). La informació sobre la presència i localització dels horts urbans, tant si 

són de gestió municipal com comunitària, s’ha obtingut de l’estudi sobre Agricultura urbana i periurbana 

a l’àmbit metropolità de Barcelona: beneficis econòmics, socials i ambientals (Domene et al., 2016). El 

cens d’horts 2016 obtingut a partir d’aquest estudi es va actualitzar a partir de la Base de dades d’horts 

urbans de l’Ajuntament de Barcelona4, categories d’horts urbans “a terra” (s’exclouen els horts “en 

coberta i/o terrassa”) i “en actiu”. La depuració de les dades per eliminar els casos duplicats s’ha fet 

seguint els mateixos passos que en el cas anterior. Mitjançant metodologies SIG es calcula la distància 

mínima entre punts, els quals representen la localització d’horts urbans. Els punts geogràficament més 

pròxims es revisen per identificar els casos duplicats, que s’eliminen. L’actualització només afecta a 

l’àmbit municipal de Barcelona, que és l’únic pel que es disposava de dades noves. 

4.1.2. Anàlisis dels entorns alimentaris de proximitat 

Una vegada identificada l’oferta d’establiments alimentaris i altres elements que caracteritzen l’oferta 

alimentària, es tracta de descriure com es reparteix aquesta en els diferents districtes i municipis de 

                                                      

4 Dades cedides per la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana. 
Ajuntament de Barcelona 
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l’àmbit metropolità de Barcelona i poder arribar a caracteritzar els tipus d’entorns alimentaris de 

proximitat que presenten cada un dels 509 barris d’aquest mateix àmbit. La delimitació dels barris de 

l’àmbit metropolità de Barcelona parteix de la cartografia que es va obtenir fruit de l’estudi titulat “Mapa 

de barris metropolitans i de les àrees estadístiques de referència” (Antón, et al., 2016), en la seva versió 

actualitzada del 2018. A continuació s’introdueix la metodologia utilitzada per cada un d’aquests 

aspectes. 

4.1.2.1. Densitats Kernel d’elements de l’oferta alimentària  

En aquest apartat s’explica el procediment empíric que s’ha dut a terme per tal d’analitzar l’oferta dels 

diferents elements alimentaris a escala de barri, per finalment poder establir diferents tipologies 

d’entorns alimentaris de proximitat a la ciutat de Barcelona. En concret, la metodologia es basa en 

l’estimació de funcions de densitats Kernel en un entorn de Sistemes d’Informació Geogràfica 

Aquesta part del tractament de les dades georeferenciades d’elements de l’oferta alimentària té per 

objectiu l’estimació de la densitat espacial, en aquest cas, es va utilitzar l’estimació de la densitat Kernel, 

de cadascun dels elements de l’oferta alimentària en els diferents barris. L’eina Densitat Kernel calcula 

la densitat dels elements en el veïnatge d’aquelles entitats. És a dir, per calcular la funció de densitat 

es fixa el radi de la funció Kernel, que estableix la relació de veïnatge (Figura 4.1.2). 

Figura 4.1.2. Gràfic de la densitat de Kernel.    
 

Font:  Gómez-Barroso et al. (2015) 

En aquest estudi, el radi de la funció de densitat de Kernel s’ha fixat en 650 metres en tots els casos. 

És a dir, es consideren elements de l’oferta alimentària veïns aquells que es troben a 650 metres 

respectivament. Aquest radi de 650 metres correspon al criteri de distància per definir els 

desplaçaments de proximitat realitzables a peu a la ciutat de Barcelona, que serien desplaçaments de 

10 minuts realitzats, a peu, a una velocitat mitjana de 4 km/h (Marquet i Miralles-Guasch, 2014). 

D’aquesta manera, el que s’explora en aquest estudi són els entorns alimentaris de proximitat, és a dir, 

aquells establerts a partir de la mobilitat a peu. Aquests entorns alimentaris són els que tenen un pes 

més important sobre el total de la compra alimentària dels ciutadans (Garcia et al., 2018). 

En termes matemàtics la densitat de Kernel s'expressa com:  

Eq. 1)                                          , = ∑     
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On f (x, y) és el valor de densitat en la posició (x, y), n és el nombre de casos, h és l'amplada de banda, 

d és la distància geogràfica entre el cas i, i la ubicació (x, y), i K és una funció de densitat. Les unitats 

de f (x, y) són casos per unitat d'àrea (Heather et al., 2010). 

La funció de Kernel escollida ha sigut la quadràtica, de forma que el pes que cada element té en el 

valor de la funció de densitat és decreixent amb la distància. Per últim, s'ha utilitzat una cel·la amb 25 

metres d'amplitud i 25 metres de llarg per representar geogràficament la densitat resultant. 

Finalment, per obtenir els valors de densitat dels elements de l’oferta alimentària per barri, es va estimar 

la suma de les cel·les amb valor de densitat dintre dels límits de cada barri. L’heterogeneïtat en el 

percentatge de sòl residencial en els diferents barris, va fer necessari fer una correcció, per evitar la 

sobrerepresentació d’aquells barris més grans i menys residencials. Així doncs, es va considerar com 

a superfície del barri només aquelles àrees amb usos residencials, fent ús d’una capa d’usos i cobertes 

del sòl (CREAF, 2015). 

D’altra banda, per corregir el fet que les densitats de població en relació al sòl residencial són també 

molt heterogènies entre els diferents barris de Barcelona es va decidir aplicar una altra correcció. En 

aquest cas es va dividir les densitats de Kernel obtingudes entre el total de població de cada barri, ja 

que altres estudis han demostrat que la densitat poblacional pot influenciar la densitat d’establiments 

(Morland i Filomena, 2007). Així doncs, les densitats de Kernel són una aproximació (un proxy) de la 

densitat de l’oferta dels diferents elements de l’oferta alimentària, en el seu sentit ampli, i de proximitat 

(a 650 m2) per habitant. 

4.1.2.2. Anàlisi clúster: tipologies d’entorns alimentaris de proximitat 

En aquest apartat es presenta la metodologia utilitzada per descriure els diferents tipus d’entorns 

alimentaris de proximitat que caracteritzen cada barri de l’àmbit metropolità de Barcelona. La 

classificació empírica dels entorns alimentaris de proximitat que es configuren en els diferents barris es 

va obtenir a partir d’una anàlisi clúster. Per fer-la, es van combinar els dos mètodes tradicionals 

d’aglomeració (jeràrquics i no jeràrquics) amb la finalitat d’aprofitar els beneficis teòrics de cadascun 

d’ells. En primer lloc, es va aplicar una anàlisi factorial per tal d’identificar variables subjacents o factors 

que poguessin explicar la configuració de les correlacions dins d’aquest conjunt de variables 

observades (Hair et al., 1999). Les variables incloses en aquesta anàlisi van ser la suma de les densitats 

Kernel per cadascun dels elements de l’oferta alimentària amb les corresponents correccions. 

L’anàlisi de components principals (ACP) serveix per explorar la relació entre totes les variables. L’ACP 

pertany a un grup de tècniques estadístiques multivariants, principalment descriptives. Aquesta tècnica 

permet reduir la dimensionalitat de les dades, transformant el conjunt de p variables originals en un 

altre conjunt de q variables que no estan correlacionades entre elles anomenades components 

principals (o factors). Les p variables són mesures sobre cadascun dels n individus (en aquest cas els 

barris de l’àmbit metropolità de Barcelona). Les noves variables (factors) són obtingudes com 

combinacions lineals de les variables originals. Els components o factors s'ordenen en funció del 

percentatge de variància explicada. D’aquesta manera, el primer factor serà el més important per ser 

el que més explica la variància de les dades, i queda a criteri de l'investigador decidir quants 

components es triaran en l'estudi. Per a portar a terme aquesta anàlisi factorial es va aplicar una rotació 

dels factors. L’efecte beneficiós per a l’anàlisi que aporta la rotació és redistribuir la variància per obtenir 
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un patró de factors amb més significat. En aquesta investigació es va utilitzar la rotació varimax. Aquest 

és un mètode de rotació ortogonal que minimitza el nombre de variables que tenen càrregues altes en 

cada factor (SPSS Inc., 2006). L’interès a aplicar aquesta rotació rau en el fet que permet interpretar 

els factors més fàcilment en indicar una associació positiva o negativa clara entre la variable i el factor 

(o una absència d’associació si el valor és proper a 0). Així es mostra, doncs, la forma més clara de 

separar els factors. Finalment, es van extreure les puntuacions factorials dels factors resultants 

mitjançant el mètode de Bartlett. 

Posterior a diverses comprovacions, i amb la objectius d’optimitzar els resultats de l’ACP sense perdre 

massa representativitat territorial, és va decidir excloure d’aquest i dels precedents anàlisis, aquells 

barris amb una superfície residencial inferior a 10.000 m2 i / o amb una població estimada de menys de 

100 habitants. Un cop aplicat aquest filtre, van romandre 464 del conjunt de 509 barris inicials, els quals 

representen el 99,88% de la població de l’àmbit.    

Amb els factors i les puntuacions obtingudes del primer APC, es va utilitzar el mètode d’obtenció de 

conglomerats jeràrquics de Ward per establir el nombre de conglomerats més òptim i els perfils dels 

centres dels conglomerats. Aquests van ser utilitzats com a punts de llavor inicials dels conglomerats 

per obtenir resultats menys esbiaixats utilitzant el mètode no jeràrquic k-means (Garcia et al., 2014). 

4.1.2.3. Descripció dels entorns alimentaris a partir de 
l’oferta i de les característiques sociodemogràfiques  

Per tal de caracteritzar cada un dels entorns alimentaris de proximitat i descriure’ls i donar noms, es 

van utilitzar les mitjanes i la desviació estàndard de les sumes de les densitats Kernel, i de les 

característiques sociodemogràfiques i de salut per cada tipologia obtinguda i es van comparar 

mitjançant una anàlisi de variància (ANOVA) d'un factor. Aquesta ens serveix per a comparar els valors 

mitjans entre diversos grups envers una variable quantitativa. Aquesta prova és una generalització del 

contrast d'igualtat de mitjanes per a dues mostres independents. A més a més, també es va aplicar una 

anàlisi post-hoc de Bonferroni, per tal de poder saber quines parelles de grups d’entorns alimentaris 

difereixen de mitjana envers els diferents paràmetres considerats. 

Les variables sociodemogràfiques i de salut seleccionades tenen per objectiu relacionar els entorns 

alimentaris configurats a  l’àrea metropolitana de Barcelona, amb les característiques 

sociodemogràfiques i de salut dels diferents barris metropolitans. Tal com s’ha exposat en el marc 

teòric, la literatura científica internacional s’ha centrat en les característiques dels entorns alimentaris i 

la seva relació amb els aspectes ètnics i socioeconòmics de la població. Atès que els estudis sobre 

aquest tema realitzats en països de l’arc Mediterrani són anecdòtics, s’ha preferit ampliar el conjunt de 

variables sociodemogràfiques i de salut a explorar (Taula 4.1.3). La informació corresponent a 

cadascuna d’aquestes variables va ser recollida a escala de barris de l’àmbit metropolità de Barcelona 

(n = 464), mitjançant un procediment de desagregació poblacional a partir de dades cadastrals, 

assumint una distribució de la població proporcional a la superfície construïda residencial, tal com es 

detalla a Mora-García i Marti-Ciriquian (2015). 
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Taula 4.1.3. Variables sociodemogràfiques i de salut seleccionades per a l’anàlisi dels entorns 
alimentaris. 

Variables Abreviació Any Font 
Percentatge de població de 0 a 14 anys (%) perc_0_14 2016 INE 
Percentatge de població de 64 anys i més (%) perc_64omes 2016 INE 
Percentatge de població sense estudis (%) perc_sensest 2011 INE 
Percentatge de població amb estudis superiors (universitaris i 
CFGS) (%) 

perc_estuniv 2011 INE 

Percentatge de població d'origen europeu (no espanyols) (%)  perc_europa 2016 INE 
Percentatge de població d'origen africà (%)  perc_africa 2016 INE 
Percentatge de població d'origen americà (%)  perc_america 2016 INE 
Percentatge de població d'origen asiàtic i oceànic (%)  perc_asiaiocea 2016 INE 
Mida de la llar (persones per llar) midallar 2011 INE 
Renda mitjana de les llars (IRPF) (€/llar) renda 2016 INE 
Densitats Kernel d'establiments amb servei d'allotjament 
(hotels, hostals, pensions, etc.) 

estallotj 2016-17 AMB 

Homes: esperança de vida en néixer (anys) hespvida 2011-2015 GENCAT 
Dones: esperança de vida en néixer (anys)  despvida 2011-2015 GENCAT 
Població de 18-74 anys amb obesitat (%) obes_18_74 2011-2015 GENCAT 
Població de 6-12 anys amb obesitat (%) obes_6_12 2011-2015 GENCAT 
Nota: 1 Pel càlcul d’aquestes densitats s’ha aplicat els mateixos passos metodològics seguits per l’estimació de 
les densitats kernel dels elements de l’oferta alimentària.  
Font: IERMB 

 

4.2. L’accés a l’oferta alimentària saludable 

En aquest apartat es detalla els passos metodològics seguits per poder determinar si els diferents 
espais residencials del territori metropolità disposen d’un accés adequat a establiments alimentaris que 
garanteixen l’adquisició de productes saludables. Com que la gent tendeix a prendre les seves 
decisions alimentaris en base a l’oferta que hi ha disponible en el seu entorn més immediat (Furey et 
al., 2001), novament es posarà el focus en l’accés a peu. 

4.2.1. Selecció dels establiments amb oferta alimentària saludable  

Per fer aquestes anàlisis primer es va haver de definir quines tipologies d’establiments (ja obtinguts i 
classificats segons s’explica en l’apartat 4.1.1.1) formen part de l’oferta considerada com saludable. Per 
una banda, en l’escenari més restrictiu s’identifiquen com establiments alimentaris saludables 
únicament els supermercats (supermercats ECO, supermercats amb ECO i els supermercats ordinaris), 
ja que aquesta tipologia d’establiment ha estat àmpliament considerada com a tal a la literatura 
internacional degut a la seva extensa oferta de productes saludables i també al preu més competitiu 
(USDA, 2009). De fet, estudis com els de Morland et al. (2002) o Rose et al. (2004) associen 
estadísticament la proximitat a un supermercat amb la dieta més saludable de les llars, tot i que també 
s’han trobat excepcions a aquesta causalitat explicades per la interacció amb altres establiments de 
menys envergadura i especialitzats (Bodor et al., 2008).  

En el context metropolità, els establiments especialitzats ordinaris de mida petita, la botiga tradicional, 
que venen fruites, verdures i productes frescos, encara són molt presents en l’entorn alimentari, de 
manera que confiar exclusivament en la presència de supermercats (com a indicadors de la 
disponibilitat d’aliments saludables) pot menystenir la disponibilitat d’aliments saludables. Per aquesta 
raó, s’ha volgut ampliar aquesta definició a tots aquells establiments que venguin fruites i verdures, per 
ser aliments bàsics pel compliment de la dieta mediterrània i contribuir molt positivament a una dieta 
saludable (Slavin i Lloyd, 2012), cosa que també han considerat altres estudis (Hendrickson et al., 2006; 
Farley et al., 2009). Segons la classificació utilitzada en aquest estudi (Taula 4.1.1), els establiments 



 

31 

 

Entorns alimentaris locals a l’àrea metropolitana de Barcelona         

que compleixen aquesta característica són: establiments especialitzats ECO, mercats municipals, 
supermercats ECO, supermercats amb ECO i els supermercats ordinaris. A més a més, també s’han 
considerat els establiments alimentaris especialitzats ordinaris classificats com a establiment de venda 
de “fruites i verdures”. No s’ha tingut en compte tots aquells elements de l’oferta alimentària que vengui 
fruites i verdures, però que no sigui un establiment fixe (p.ex. mercats setmanals). Tampoc els 
autoserveis ètics, malgrat que en molts dels casos s’hi pot comprar fruites i verdures.  

4.2.2. Anàlisi espacial i variables per mesurar l’accés i la pobresa 

Primerament es va crear una malla de polígons quadrats de 500 x 500 metres (a partir d’ara anomenats 

cel·les). Com que només ens és d’interès explorar l’accés a aquests establiments en els espais 

residencials, es va eliminar tots aquelles cel·les que no contenien sòl residencial segons la capa d’usos 

i cobertes del sòl (CREAF, 2015). Per tant, si l’àmbit metropolità de Barcelona té una superfície d’uns 

638,60 km2, aquestes cel·les (unes 1437 en total) cobreixen una superfície de 327,72 km2.  

Es van seleccionar dos indicadors per tal de poder mesurar el nivell d’accés de la població a aquest 
tipus d’establiments: 

 Proximitat: Distancia en metres dels centroides de les cel·les a l’establiment seleccionat més 
proper en funció de la xarxa de vies pels vianants (obtinguda a partir de la cartografia 
topogràfica de l’ICGC [2019]).   

 Densitat: Nombre d’establiments seleccionats dintre d’un radi de 1.000 metres en funció de la 
xarxa de vies pels vianants. S’ha escollit aquest radi en aquest cas, que equival 
aproximadament a uns 10 minuts a peu, per ser utilitzat sovint en la literatura internacional 
com a llindar, i per tant, possibilitar la comparativa (Charreire et al., 2010).   

L’estimació d’aquests indicadors s’ha basat en una matriu calculada a partir d’anàlisis de xarxa (Network 

Analysis) fent ús de la informació cartogràfica de les cel·les residencial, els punts que representen la 

localització dels establiments seleccionats, i la xarxa de vies que possibiliten el pas de vianants.  

A més, tal com ja fan altres expertes en el fenomen del deserts alimentaris, s’ha considerat també tenir 

en compte la dimensió socioeconòmica en l’exploració de l’accés als establiments amb alimentació 

saludable. És per això que també s’ha calculat la variable de la renda mitjana de les llars (IRPF) (€/llar) 

(Taula 4.1.3), per cadascuna de les cel·les, tal com es detalla en la secció 4.1.2.3. D’aquest manera, 

es va poder comprovar si hi ha solapament d’àrees amb rendes baixes i un baix accés a establiments 

amb oferta d’aliments saludables, és a dir, potencials deserts alimentaris. Per establir el llindar per 

classificar una cel·la com de renda baixa, és va fer servir com a referència el 80% de la mediana de la 

renda mitjana de les llars de l’àmbit metropolità de Barcelona, tal com indica la definició de desert 

alimentari de la USDA (2009). Segons les dades de l’enquesta metropolitana sobre condicions de vida 

(EMCV), per l’any 2016-2017 (IERMB, 2019), aquesta mediana es va situar als 33.251,28 euros per 

llar. Per tant, és van classificar com cel·les de rendes baixes aquelles amb una renda mitjana de les 

llars igual o inferior a 26.601,02 euros.  
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5 ELS ENTORNS ALIMENTARIS DE PROXIMITAT A L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

En aquest apartat es presenta els resultats de l’exploració de les dades resultants de la caracterització 

de l’oferta alimentària, la identificació dels entorns alimentaris de proximitat, i la seva relació amb les 

variables sociodemogràfiques i de salut a l’àmbit metropolità de Barcelona. Per començar, es fa una 

breu anàlisi descriptiva de l’oferta alimentària i les característiques sociodemogràfiques dels municipis 

d’aquest territori, que ha de servir per complementar els resultats de les anàlisis espacials que es 

realitzaran més endavant a escala de barri. 

5.1. L’oferta alimentària 

Segons els resultants, l’any 2016-17 es comptabilitza l’existència d’un total de 9.238 establiments 

comercials alimentaris de planta baixa a l’àmbit metropolità, i uns 341 d’altres elements de l’oferta 

alimentària que no són establiments comercials (cooperatives de consum, horts urbans, etc.). Això 

suposa una densitat neta de 0,67 elements de l’oferta per ha (de superfície urbana d’ús residencial), o 

2,97 elements per cada 1.000 habitants (Taula 5.1.1). 

Taula 5.1.1. Nombre, percentatge, densitat neta i densitat per habitant d’elements de l’oferta alimentària al 
conjunt de l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17 

 Total (n) % sobre el total 
Densitat neta (per ha de sòl 

residencial) 
Densitat (per 1.000 habitants) 

estECO 184 1,92 0,01 0,06 
estespord 5370 56,06 0,38 1,66 
mercmuni 79 0,82 0,01 0,02 
autoservet 2178 22,74 0,15 0,68 
superECO 73 0,76 0,01 0,02 
superambECO 397 4,14 0,03 0,12 
superord 957 9,99 0,07 0,30 
mercsetECO 22 0,23 0,00 0,01 
mercsetord 53 0,55 0,00 0,02 
grupscon 149 1,56 0,01 0,05 
hortscom 45 0,47 0,00 0,01 
hortsmuni 72 0,75 0,01 0,02 
Total 9.579 100 0,67 2,97 
Font: IERMB 

D’entre tots aquests elements de l’oferta alimentària, la categoria més freqüent ha estat els establiments 

alimentaris especialitzats ordinaris (Gràfic 5.1.1). Aquest tipus d’establiments representa gairebé el 56% 

de l’oferta d’elements alimentaris, cosa que demostra la importància d’aquest model més tradicional 

d’establiment a l’àmbit metropolità de Barcelona. En segon lloc, l’element de l’oferta més important són 

els autoserveis ètnics, fet que reflecteix l’expansió i consolidació d’aquesta tipologia d’establiment 

alimentari per tot el territori metropolità. Prop d’un de cada cinc elements pertany a aquesta tipologia 

(22,74%). Amb gairebé un 10%, el tercer element per ordre d’importància relativa són els supermercats 

ordinaris. D’altra banda, l’element menys present en termes relatius al municipi de Barcelona són els 

mercats setmanals ECO (0,23%), seguits dels horts comunitaris (0,47%), i dels mercats municipals 

(0,10%). 
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5.2. Característiques sociodemogràfiques i de salut 

Per tal de poder contextualitzar els resultats sobre les tipologies d’entorns alimentaris que es discutiran 

més endavant, a continuació es descriuen les característiques més diferenciadores a nivell de barri pel 

conjunt de l’àmbit metropolità pel que fa a les variables sociodemogràfiques i de salut seleccionades 

(Taula 4.1.3).  

Pel conjunt del territori, es pot veure com de mitjana el percentatge de població de 0 a 14 anys es situa 

al 14,47%. Superior és la percentatge de població de 64 anys i més, que es troba en 19,56%. Major és 

també el conjunt de població amb estudis superiors (20,77%) en comparació en aquest cas als segment 

de població sense estudis (8,45%). Pel que respecte a les variables relacionades amb l’origen dels 

residents, els resultats mostren que la gran majoria de la població estrangera procedeix d’altres països 

d’Europa (4,54%), en segon lloc i per molt poca diferència del continent americà (4,52%), Àsia/Oceania 

(3,26%), i finalment Àfrica (1,86%). Pel que respecte a la mida de la llar, la mitjana del territori es troba 

a les 2,35 persones per llar. Per altra banda, la renda mitjana de les llars resulta ser de gairebé 35.700 

euros. Si mirem a les variables de salut, l’esperança de vida en néixer dels homes s’ha estimat en 80,34 

anys, gairebé 6 menys que el de les dones (86,28 anys). La població adulta (18-74 anys) amb 

problemes d’obesitat es situa al 12,26% de mitjana, percentatge similar al de la població de 6-12 anys, 

que s’estima del 12,60%.    

 

 

 

Gràfic 5.1.1 Oferta d’elements alimentaris a l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17. 

 

Font: IERMB 
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Taula 5.2.1. Valors descriptius de les variables sociodemogràfiques i de salut a l’AMB.  

Nom* Unitat de mesura Mitjana Desv. Est. Mínim Màxim 

perc_0_14 % 14,47 3,12 8,41 30,16 
perc_64omes % 19,56 4,46 3,54 31,29 
perc_sensest % 8,45 4,71 0,00 34,67 
perc_estuniv % 20,77 12,36 0,00 51,39 
perc_europa % 4,54 3,59 0,52 22,23 
perc_africa % 1,86 1,77 0,00 17,80 
perc_america % 4,52 2,78 0,38 14,78 
perc_asiaiocea % 3,26 4,38 0,00 28,47 
midallar n 2,35 0,32 0,36 3,54 
renda € / mes 35.653,22 11.000,26 18.657,00 89.015,00 
estallotj D. kernel 0,27 0,69 0,00 7,02 
hespvida Anys 80,34 1,38 75,06 83,22 
despvida Anys 86,28 1,21 80,45 89,54 
obes_18_74 % 12,26 4,93 2,86 37,58 
obes_6_12 % 12,60 4,33 2,74 24,01 
Notes: *El nom complet de les variables, i la seva descripció es poden consultar en l’apartat 4.1.2.3.  
Font: IERMB 

  

5.3. Distribució geogràfica dels elements de l’oferta 
alimentària 

Com era d’esperar, és a la ciutat de Barcelona on es troben la majoria dels elements de l’oferta 

alimentària categoritzats, concretament 1.629 (20,10%) (Gràfic 5.1.1). Amb un pes molt menys 

important, el segueix el municipi de l’Hospitalet del Llobregat, amb 865 elements, que representa el 

9,03% del total. Els dos municipis amb menys oferta alimentària són el Papiol i Torrelles de Llobregat  

(6, 0,06%) i Sant Climent de Llobregat (5, 0,05%). 
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Si el que es compara és l’oferta d’elements per habitant, els resultats varien (Gràfic 5.3.2). L’accés més 

elevat a elements de l’oferta per habitant es trobaria ara a  Santa Coloma de Gramenet (3,85 elements 

per cada mil habitants). En segona posició es trobaria Barcelona, amb 3,58 elements per cada mil 

habitants, seguit de l'Hospitalet de Llobregat (3,39). La majoria dels municipis tenen una oferta 

d’elements per cada mil habitants inferior a la mitjana de l’AMB (2,97). El municipi amb menys accés 

per habitant a aquests elements és Montgat (0,6).  

Gràfic 5.3.1 Nombre d’elements de l’oferta alimentària pels diferents municipis de l’àmbit metropolità de 
Barcelona. Any 2016-17. 

    

Font: IERMB 
Nota: Barcelona té un nombre d’elements de l’oferta alimentària de 5.602. Les dades en relació amb el municipi de Badia del 
Vallès no es mostren perquè s’hi ha detectat errors.   
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Quant a les diferents categories, l’anàlisi se centrarà en els 10 municipis de l’AMB que concentren més 

oferta alimentària (Gràfic 5.3.3, Taula 5.3.1, Taula 5.3.2 i Taula 5.3.3), aquest són: Badalona, Barcelona, 

Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi 

de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, i Viladecans. Aquests municipis 

concentren el 89,77% dels elements de l’oferta alimentària del territori. A l’annex d’aquest estudi es 

poden trobar un conjunt de fitxes per cada municipi (i districte només pel cas de Barcelona) on es recull 

aquestes dades d’oferta i altres indicadors relacionats amb les característiques dels entorns alimentaris. 

A continuació es ressalten els següents resultats: 

- Són Barcelona (151; 2,52%) i sobretot Sant Cugat del Vallès (7; 5,34%) els municipis que tenen 

una major proporció d’establiments especialitzats ECO respecte al conjunt de l’oferta d’element 

per municipi. 

- A Viladecans, gairebé el 70% dels elements pertanyen a la categoria dels establiments 

alimentaris especialitzats ordinaris (108; 66,26%). A Sant Cugat del Vallès, en canvi, aquest 

percentatge supera per poc el 50% (68; 51,91%).  

- Novament, Viladecans encapçala la llista per tenir el percentatge de mercats municipals més 

alt de l’àmbit metropolità (3; 1,84%). En aquest cas, és Santa Coloma de Gramenet (1; 0,24%) 

qui en té menys.  

- Tot i això, Santa Coloma de Gramenet presenta el percentatge d’elements del l’oferta més alt 

pel que fa al autoserveis ètnics (131; 31,26%), i Sant Cugat del Vallès el més baix (14; 10,69%). 

- A Sant Boi de Llobregat és el municipi on, en proporció, hi ha més supermercats ECO (4; 2,78). 

A Viladecans i a Esplugues de Llobregat no se n’ha localitzat cap.  

- Sant Cugat del Vallès és el municipi amb una major proporció de supermercats amb ECO (10; 

7,63%), i la menor proporció correspon a Viladecans (1; 0,61%).  

Gràfic 5.3.2 Oferta d’elements alimentaris pels diferents municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona 
(nombre d’elements/1.000 habitants). Any 2016-17. 

  

Font: IERMB 
Nota: Les dades en relació amb el municipi de Badia del Vallès no es mostren perquè s’hi ha detectat errors.   
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- Viladecans però s’observa que té el percentatge més gran de supermercats ordinaris (19; 

11,66%), contràriament a Cornellà de Llobregat (17; 7,11%).  

- Pel que fa als mercats setmanals ECO, repeteix Sant Cugat del Vallès com el municipi amb 

una major proporció, malgrat que només en té un (1; 0,76%). Als municipis de Badalona i Santa 

Coloma de Gramenet actualment no es troba cap.  

- A Sant Boi de Llobregat té la proporció més gran de mercats setmanals ordinaris (4; 2,78%). 

Cornellà de Llobregat no en té cap.  

- És també Sant Cugat del Vallès on s’ha trobat que hi ha un percentatge superior de 

cooperatives i grups de consum (4; 3,05%). A Viladecans i a Sant Boi de Llobregat no se n’ha 

trobat cap.  

- Només a la ciutat de Barcelona és on s’ha trobat horts urbans comunitaris (28; 0,77%) 

- Pel que respecte a horts urbans municipals, Sant Cugat del Vallès té el lideratge en termes 

percentuals (7; 5,34%). A Viladecans i a Esplugues de Llobregat no se’n troben.  

- Malgrat tot, si es pren com a referència el conjunt de l’AMB, és sempre la ciutat de Barcelona 

qui concentra un major nombre d’elements de l’oferta alimentària en totes les seves categories.    

 

Taula 5.3.1. Nombre (n) d’elements de l’oferta alimentària per les diferents categories i pels 10 municipis 
amb més oferta de l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17.  
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estECO 141 4 11 1 2 2 1 1 2 7 172 
estespord 3044 482 418 231 151 107 108 90 90 68 4789 
mercmuni 41 9 4 1 3 3 3 2 2 2 70 

Gràfic 5.3.3 Oferta d’elements alimentaris pels diferents municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona 
(% d’establiments en relació al total d’establiments del municipi). Any 2016-17. 

Font: IERMB 
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Taula 5.3.1. Nombre (n) d’elements de l’oferta alimentària per les diferents categories i pels 10 municipis 
amb més oferta de l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17.  
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autoservet 1296 259 163 131 50 46 29 35 16 14 2039 
superECO 54 1 3 1 1 1 0 0 4 2 67 
superambECO 242 30 22 14 10 12 1 5 7 10 353 
superord 594 72 55 31 17 18 19 12 16 15 849 
mercsetECO 7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14 
mercsetord 7 3 4 3 0 1 1 3 4 1 27 
grupscon 105 3 6 3 1 3 0 1 0 4 126 
hortscom 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
hortsmuni 28 1 4 3 3 2 0 0 2 7 50 
Notes: El nom complet de les variables, i la seva descripció es poden consultar en l’apartat 4.1, la Taula 4.1.1. 
El municipis referenciats a la taula concentren el 89,77% dels elements de l’oferta alimentària del territori.  
Font: IERMB  

 

Taula 5.3.2. Distribució (%) d’elements de l’oferta alimentària per les diferents categories i pels 10 
municipis amb més oferta de l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17.  

 Municipis  
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estECO 81,98 2,33 6,40 0,58 1,16 1,16 0,58 0,58 1,16 4,07 100 
estespord 63,56 10,06 8,73 4,82 3,15 2,23 2,26 1,88 1,88 1,42 100 
mercmuni 58,57 12,86 5,71 1,43 4,29 4,29 4,29 2,86 2,86 2,86 100 
autoservet 63,56 12,70 7,99 6,42 2,45 2,26 1,42 1,72 0,78 0,69 100 
superECO 80,60 1,49 4,48 1,49 1,49 1,49 0 0 5,97 2,99 100 
superambECO 68,56 8,50 6,23 3,97 2,83 3,40 0,28 1,42 1,98 2,83 100 
superord 69,96 8,48 6,48 3,65 2,00 2,12 2,24 1,41 1,88 1,77 100 
mercsetECO 50 7,14 0 0 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 100 
mercsetord 25,93 11,11 14,81 11,11 0 3,70 3,70 11,11 14,81 3,70 100 
grupscon 83,33 2,38 4,76 2,38 0,79 2,38 0 0,79 0 3,17 100 
hortscom 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
hortsmuni 56,00 2,00 8,00 6,00 6,00 4,00 0 0 4,00 14,00 100 
Notes: El nom complet de les variables, i la seva descripció es poden consultar en l’apartat 4.1, la Taula 4.1.1. 
El municipis referenciats a la taula concentren el 89,77% dels elements de l’oferta alimentària del territori.  
Font: IERMB 

Si el que s’observa és l’accés de cada element de l’oferta alimentària per habitant en els diferents 

municipis (Taula 5.3.3), també es donen canvis en alguns aspectes. Per exemple, Barcelona passa a 

ser el municipi amb densitat per habitant més alta d’establiments especialitzats ECO (0,88 per cada 

10.000 habitants). Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat passen a ser els municipis 

amb una densitat més elevada d’establiments alimentaris especialitzats ordinaris (1,97 per cada mil 

habitants). El Prat del Llobregat tindria la densitat més elevada per habitant de supermercats amb ECO 

(1,89 per cada 10.000 habitants). Barcelona també passa a ser el municipi amb densitat per habitant 

més alta de supermercats ordinaris (3,69 per cada 10.000 habitants). A Esplugues de Llobregat 
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s’observa la concentració més elevada de mercats setmanals ECO (0,22 per cada 10.000 habitants), i 

també de mercats setmanals ordinaris (0,66 per cada 10.000 habitants). És en canvi és a Barcelona on 

s’ha trobat que hi ha una densitat superior de cooperatives i grups de consum (0,65 per cada 10.000 

habitants).  

Taula 5.3.3. Oferta alimentària per les diferents categories i pels 10 municipis amb més oferta de l’àmbit 
metropolità de Barcelona (nombre d’elements/10.000 habitants). Any 2016-17.  

 Municipis  

Elements 
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estECO 0,88 0,16 0,51 0,09 0,23 0,32 0,15 0,22 0,24 0,79 0,65 
estespord 18,92 18,92 19,38 19,72 17,54 16,86 16,42 19,68 10,92 7,65 18,22 
mercmuni 0,25 0,35 0,19 0,09 0,35 0,47 0,46 0,44 0,24 0,22 0,27 
autoservet 8,06 10,16 7,56 11,18 5,81 7,25 4,41 7,65 1,94 1,57 7,76 
superECO 0,34 0,04 0,14 0,09 0,12 0,16 0,00 0,00 0,49 0,22 0,25 
superambECO 1,50 1,18 1,02 1,20 1,16 1,89 0,15 1,09 0,85 1,12 1,34 
superord 3,69 2,83 2,55 2,65 1,98 2,84 2,89 2,62 1,94 1,69 3,23 
mercsetECO 0,04 0,04 0,00 0,00 0,12 0,16 0,15 0,22 0,12 0,11 0,05 
mercsetord 0,04 0,12 0,19 0,26 0,00 0,16 0,15 0,66 0,49 0,11 0,10 
grupscon 0,65 0,12 0,28 0,26 0,12 0,47 0,00 0,22 0,00 0,45 0,48 
hortscom 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 
hortsmuni 0,17 0,04 0,19 0,26 0,35 0,32 0,00 0,00 0,24 0,79 0,19 
Notes: El nom complet de les variables, i la seva descripció es poden consultar en l’apartat 4.1, la Taula 4.1.1. 
El municipis referenciats a la taula concentren el 89,77% dels elements de l’oferta alimentària del territori.  
Font: IERMB 

A continuació es presenten els mapes de la distribució dels diferents elements de l’oferta alimentària 

inclosos en les anàlisis: 
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Mapa 5.3.1. Oferta d'establiments especialitzats en oferta de productes ecològics a l’àmbit metropolità de 
Barcelona. Any 2016-17. 

 
Font: IERMB. 
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Mapa 5.3.2. Oferta d’establiments alimentaris especialitzats ordinaris a l’àmbit metropolità de Barcelona. 
Any 2016-17. 

 
Font: IERMB. 
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Mapa 5.3.3. Oferta de mercats municipals a l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17. 

 
Font: IERMB. 
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Mapa 5.3.4. Oferta d’autoserveis ètnics a l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17. 

 
Font: IERMB. 
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Mapa 5.3.5. Oferta de supermercats ECO i supermercats amb ECO a l’àmbit metropolità de Barcelona. 
Any 2016-17. 

 
Font: IERMB. 
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Mapa 5.3.6. Oferta de supermercats ordinaris a l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-17. 

 
Font: IERMB. 
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Mapa 5.3.7. Oferta d’altres elements de l’oferta alimentària a l’àmbit metropolità de Barcelona. Any 2016-
17. 

 
Font: IERMB 
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5.4. Tipologies d’entorns alimentaris de proximitat als barris 

Aquestes anàlisis tenen per objectiu caracteritzar els diferents entorns alimentaris de proximitat 

presents l’àmbit metropolità de Barcelona, cercant també veure com els barris d’aquests diferents 

entorns també es caracteritzen en termes sociodemogràfics i de salut. Primer doncs es mostraran els 

resultats de l’anàlisi de components principals, els factors resultants del qual s’han fet servir per definir 

els entorns alimentaris. Posteriorment es mostraran els resultats de l’anàlisi clúster i es descriuran les 

principals característiques de les tipologies d’entorns resultants.    

5.4.1. Resultats de l’ACP dels elements de l’oferta alimentària 

A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi de components principals (ACP) per a les dades 

dels elements de l’oferta alimentària a escala de barri. L’ACP ha servit per reduir la dimensió del conjunt 

de variables a una sèrie de factors capaços de relacionar-les, i que expliquen la màxima variabilitat 

possible (vegeu apartat metodològic 4.1.2.2). 

Les variables incloses a l’anàlisi i que donaran lloc als factors o components són les recollides a la 

Taula 4.1.1. Concretament, les variables incloses en aquesta anàlisi són les densitats Kernel per 

cadascun dels elements de l’oferta alimentària. Tot seguit es presenten els resultats de les proves 

prèvies a l’anàlisi (Taula 5.4.1), i després els propis de l’anàlisi ACP: nombre de factors o components 

extretes i descripció dels factors. 

Els estadístics de l’estudi de l’adequació de la mostra al model ACP, estadístic de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), és superior 0,83 i per tant el resultat es pot considerar adequat. D’altra banda, la prova 

d’esfericitat de Bartlett ens indica que refusem la independència de les nostres variables amb un error 

menor de 0,001. Amb els resultats per a aquests dos estadístics acceptem fer l’anàlisi de components 

principals. 

Taula 5.4.1. Estadístic de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) i prova d’esfericitat de Bartlett. Elements de l’oferta 
alimentària.  
Mesura d’adequació mostral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,825 
Prova d’esfericitat de Bartlett χ2 aproximat 2674,492 
 gl 66 
 sig. >0,001 
Nota: Mètode d’extracció: anàlisi de components principals. 
Font: IERMB 

A continuació es presenten els valors propis i la variància explicada per cadascun dels factors sobre 

elements de l’oferta alimentària. Basant-se en els resultats obtinguts s’ha decidit que el nombre idoni 

de components o factors que s’han d’extreure és igual a quatre, en ser tots aquells factors amb autovalor 

superior a 1, els quals expliquen un màxim del 68,04% de la variabilitat continguda en les dades (Taula 

5.4.2). 
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Taula 5.4.2. Variància total explicada pels factors o components. Elements de l’oferta alimentària. 

Component 
Autovalors inicials 

Total % de la variància % acumulat 
1 4,65 38,77 38,77 
2 1,36 11,33 50,09 
3 1,12 9,37 59,47 
4 1,03 8,57 68,03 
5 0,95 7,95 75,98 
6 0,77 6,45 82,44 
7 0,69 5,77 88,21 
8 0,55 4,55 92,76 
9 0,38 3,16 95,92 

10 0,27 2,26 98,17 
11 0,15 1,27 99,44 
12 0,07 0,56 100,00 

Nota: Mètode d’extracció: anàlisi de components principals. 
Font: IERMB 

Per últim, a la matriu de components rotades (Taula 5.4.3) es mostren les correlacions de les variables 

amb cadascun dels set factors o components. A mesura que les coordenades són més elevades, vol 

dir que la correlació entre la variable i el factor és més elevada. El signe de les coordenades indica si 

la correlació entre la variable i el factor és positiva o negativa. 

Taula 5.4.3. Matriu de les components rotades. Elements de l’oferta alimentària. 

 
Component 

1 2 3 4 
Establiments especialitzats ECO   0,74     
Establiments alimentaris especialitzats 
ordinaris 0,89       
Mercats municipals 0,55   0,41   
Autoserveis ètnics 0,86       
Supermercats ECO   0,87     
Supermercats amb ECO 0,75       
Supermercats ordinaris 0,80 0,42     
Mercats setmanal ECO     0,70   
Mercats setmanals ordinaris     0,82   
Cooperatives i grups de consum   0,53     
Horts urbans comunitaris 0,59       
Horts urbans municipals       0,88 
Notes: Mètode d’extracció: anàlisi de components principals. Mètode de rotació: normalització Varimax amb Kaiser. S’han 
eliminat de la taula els valors que estan per sota del 0,4 (valor absolut). 
Font: IERMB 

Mitjançant els resultats descrits en la matriu de components rotats, es fa a continuació una interpretació 

dels factors resultats. 

Factor 1 -. Oferta alimentària ordinària 

La variància que explica aquest factor és del 38,77%. Principalment aquest factor no inclou ni els 

establiments sense oferta ECO, ni els mercats setmanals. Per exemple, inclou els establiments 

alimentaris especialitzats ordinaris, els supermercats ordinaris, els supermercats amb ECO, els 

autoserveis ètnics i els mercats municipals. Addicionalment, també es correlaciona molt 

significativament amb la densitat d’horts urbans comunitaris. Aquesta correspondria a l’oferta de comerç 

tradicional, tot i que és també el que millor correlaciona amb els establiments autoserveis ètnics. 
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Factor 2 -. Oferta alimentària ecològica (establiments especialitzats, supermercats ECO i 

cooperatives de consum) 

Aquest factor pot explicar el 11,33% de la variància de les dades, i està associat principalment amb els 

establiments alimentaris ecològics en les seves diferents formes excepte els supermercats amb 

aliments ecològics, i els mercats setmanals ecològics. A més a més, destaca per estar fortament 

correlacionat amb la densitat de cooperatives i grups de consum. 

Factor 3 - Oferta de mercats 

La variància que és explicada per aquest factor és del 9,37%. Malgrat que es correlaciona amb força 

amb l’accés als mercats municipals, aquest factor explica principalment l’accés dels mercats setmanals, 

tant els ECO com els ordinaris. Per tant, representaria tota l’oferta alimentària que disposen tant el 

mercats municipals com en mercats setmanals. 

Factor 4 - Oferta d’horts urbans municipals  

La variància que explica aquest factor és del 7,95%. Aquest inclou únicament els horts urbans 

municipals. Aquesta és una categoria respon a una iniciatives de titularitat pública, per cobrir unes 

necessitats d’agricultura urbana.  

5.4.2. Resultats de l’anàlisi clúster – els entorns alimentaris 

En aquest apartat es mostren els resultats de l’anàlisi clúster a partir dels resultats de l’ACP dels 

elements de l’oferta alimentària, amb els principals estadístics descriptius de cada variable dins de cada 

grup de barris resultants del procés d’aglomeració. En funció d’aquests dos resultats es caracteritzen 

els diferents barris en relació a la densitat dels diferents elements de l’oferta alimentària i les variables 

sociodemogràfiques i de salut, cosa que dóna lloc a diferents tipologies d’entorns alimentaris de 

proximitat existents als barris metropolitans de Barcelona. 

El primer pas per classificar els barris en funció de les característiques dels elements de l’oferta 

alimentària es va fer aplicant el mètode d’obtenció de conglomerats jeràrquics de Ward per a establir el 

nombre de conglomerats més òptim i els perfils dels centres dels conglomerats.  

A partir d’aquests resultats es van utilitzar els punts de llavor inicials dels conglomerats com a 

paràmetres per a obtenir resultats menys esbiaixats de classificació utilitzant el mètode no jeràrquic k-

means. D’acord amb els resultats anteriors, s’han generat 4 grups per aglomeració, és a dir, quatre 

tipologies diferents d’entorns alimentaris de proximitat a l’àmbit metropolità de Barcelona, que reuneixen 

297, 78, 37 i 29 barris respectivament. Els resultats de l’anàlisi de variància (ANOVA) per a les variables 

dels elements de l’oferta mostren que en totes aquestes les diferencies mitjanes entre els clústers són 

significatives, com era esperable ja que aquestes mateixes variables són les que es van utilitzar per 

definir els clústers. Tot i així, les diferencies entre els valors mitjans respecte a les variables 

sociodemogràfiques i de salut també semblen ser significatives, amb l’excepció de la variable ‘població 

de 18-74 anys amb obesitat (obes_18_74)’.      

En el Mapa 5.4.1 es veu com s’agrupen els barris metropolitans en funció de les quatre tipologies 

d’entorns alimentaris de proximitat obtingudes. 
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A continuació es fa una descripció de cadascun dels clústers: 

Clúster 1 (n = 297): Entorns alimentaris amb menys oferta alimentària de tota mena 

Aquest grup de barris metropolitans és de lluny el més nombrós i es caracteritza, principalment, per 

tenir la densitat d’elements de l’oferta alimentària per habitant més baixa (sense excepcions) en 

comparació amb els altres grups (Taula 5.4.4 i Taula 5.4.5). Quant a les característiques 

sociodemogràfiques de la població resident (Taula 5.4.6 i Taula 5.4.7), els barris metropolitans d’aquest 

grup destaquen per tenir un percentatge relativament més elevat de població de 0 a 14 anys (d’infants). 

En conseqüència, la mida mitjana de la llar d’aquest grup és la més gran (2,51 membres). La renda 

mitjana de la llar s’aproxima a la mitjana metropolitana i no seria, per tant, un tret diferenciador. L’oferta 

turística en aquests barris, capturada per la densitat d’establiments amb servei d’allotjament, és 

relativament baixa. Quant a les variables de salut, destaca l’elevat percentatge de població adulta de 

18 a 74 anys amb obesitat, encara que la diferència entre el valors mitjans no és significativa (al nivell 

0,05) segons el test ANOVA. Aquest fet podria estar relacionat amb la pobra oferta alimentària de què 

disposen els barris d’aquest grup. 

Aquesta tipologia d’entorns alimentaris es troba en alguns barris de tots els municipis del territori 
metropolità, amb l’excepció de Sant Climent de Llobregat, i dels districtes de Gràcia i l’Eixample. En 
conjunt, en aquests barris i viuen 1.523.204 habitants (el 47,28% de la població metropolitana). 

Clúster 2 (n = 78): Entorns alimentaris amb oferta alimentària ordinària i predomini d’autoserveis 

ètnics. 

Aquest conjunt de barris es caracteritza per tenir la densitat més elevada d’autoserveis ètnics i d’oferta 

alimentària ordinària (Factor 1); correlació amb el Factor 1 significativament elevada i positiva. A més, 

la densitat d’horts urbans (barris perifèrics), tant comunitaris com municipals, és relativament alta. 

Tanmateix, no és destacable la densitat d’altres alternatives de consum afins als horts urbans, com ara 

cooperatives i grups de consum o mercats municipals, que poden oferir producte fresc de proximitat a 

través de circuits curts de comercialització. En aquests barris trobem percentatges força elevats de 

població resident sense estudis. També és elevat el percentatge de població d’origen africà, asiàtic i 

oceànic, i americà. La mida mitjana de la llar d’aquest grup és la més baixa (2,35 membres) dels quatre 

grups de barris. També ho és la renda mitjana de la llar, amb 35.477€/llar. Es tracta, aleshores, de 

poblacions amb un major grau de privació material. No obstant això, l’esperança de vida en néixer de 

les dones és relativament elevada, més de 86 anys. D’altra banda, el percentatge d’infants de 6 a 12 

anys amb obesitat és el més elevat dels quatre grups de barris i està molt per sobre de la mitjana 

mostral. 

Aquesta tipologia està formada pels barris perifèrics i tradicionalment obrers de les ciutats 
metropolitanes més grans (conurbació de Barcelona, El Prat de Llobregat i Sant Cugat del Vallès). En 
conjunt, en aquests barris i viuen 770.949 habitants (23,93%). 

Clúster 3 (n = 37): Entorns alimentaris amb oferta de tota mena, predomini de comerç tradicional 

i establiments ecològics. 

El grup 3 presenta l’oferta més diversa de tota mena d’elements. Destaca especialment l’elevada 

densitat d’establiments alimentaris especialitzats ordinaris (botigues de barri) i ECO, que és la 

particularitat més notòria d’aquest grup de barris. També són nombrosos els supermercats ordinaris i 
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amb ECO. En aquests barris hi ha, de més a més, les densitats més elevades de cooperatives i grups 

de consum. I és que la correlació amb el Factor 2 “Oferta alimentària ecològica” és significativament 

alta i positiva. Quant a les característiques de la població resident, trobem que la població és força 

envellida i el percentatge d’infants és relativament baix. En conseqüència, la mida mitjana de la llar és 

relativament baixa (2,38). El nivell socioeconòmic és en general alt: de mitjana el 32% de la població 

amb estudis universitaris i només el 5% sense estudis, població migrant d’origen europeu i americà, i 

la renda mitja per llar més elevada dels quatre grups (44.745 €/llar, molt per sobre de la mitjana 

metropolitana). Els barris, a més, compten amb una elevada densitat d’establiments amb servei 

d’allotjament; són barris turístics. L’esperança de vida d’homes i de dones és la més alta (81 anys i 

gairebé 87 anys, respectivament) i el percentatge de població (adulta i infantil) amb obesitat el més baix 

en comparació amb els altres grups de barris. 

Aquesta tipologia està formada pels barris cèntrics de les ciutats metropolitanes més grans (Badalona, 
Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Just Desvern, Sant Cugat, Cerdanyola i Ripollet) i a 
Barcelona en alguns barris de tots els districtes de la ciutat a excepció dels d’Horta-Guinardó i Nou 
Barris. En conjunt, en aquests barris i viuen 827.529 habitants (25,69%). 

Clúster 4 (n = 29): Entorns alimentaris amb predomini de mercats setmanals. 

Apart de ser el menys nombrós, aquest clúster agrupa els barris amb més densitat de mercats 

municipals i sobretot setmanals ordinaris i ECO. La correlació amb el Factor 3 “Oferta de mercats” és 

significativament elevada i positiva. Destaca també el fet que hi hagin relativament pocs supermercats 

ECO i amb ECO i horts urbans (comunitaris i municipals). Es tracta de municipis menys urbanitzats, on 

una major proximitat amb la pagesia podria facilitar l’organització dels mercat setmanals i on els 

comerços són més bé de tipologia ordinària.  En aquests barris trobem percentatges força elevats de 

població resident sense estudis. La mida mitjana de la llar és relativament gran (2,48). Són també els 

barris menys turístics; la oferta turística capturada a través de la densitat d’establiments amb servei 

d’allotjament és la més baixa. 

Aquesta tipologia està formada per barris de municipis del Baix Llobregat (Castellbisbal, La Palma i 
Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Sant Climent de Llobregat i Viladecans) i del Vallès Occidental 
(Barberà del Vallès, Cerdanyola i Montcada i Reixac). En conjunt, en aquests barris i viuen 99.679 
habitants (3,09%). 
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Mapa 5.4.1. Anàlisi de conglomerats. Barris pertanyents a cada una de les tipologies d’entorns 
alimentaris a l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 
Font: IERMB 
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Taula 5.4.4. Caracterització de les variables d’oferta alimentària per tipologia d’entorn alimentari de 
proximitat a l’àmbit metropolità de Barcelona.  

Variables i factors dels 
d’elements de l’oferta 

alimentària 

Clústers d’entorns alimentaris de proximitat 

1 2 3 4 Total 

M DE M DE M DE M DE M DE 
Establiments especialitzats ECO <0,001 0,001 0,002 0,003 0,009 0,006 0,003 0,007 0,002 0,004 
Establiments alimentaris 
especialitzats ordinaris 

0,026 0,034 0,126 0,107 0,148 0,074 0,106 0,105 0,059 0,079 

Mercats municipals <0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,006 0,001 0,002 
Autoserveis ètnics 0,008 0,013 0,055 0,049 0,050 0,036 0,030 0,029 0,021 0,033 
Supermercats ECO <0,001 0,001 <0,001 0,001 0,005 0,003 <0,001 0,001 0,001 0,002 
Supermercats amb ECO 0,002 0,003 0,010 0,011 0,011 0,006 0,003 0,004 0,004 0,007 
Supermercats ordinaris 0,004 0,006 0,019 0,018 0,031 0,017 0,022 0,022 0,010 0,015 
Mercats setmanal ECO <0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,004 0,000 0,002 
Mercats setmanals ordinaris <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,006 0,004 0,001 0,002 
Cooperatives i grups de consum 0,001 0,002 0,001 0,002 0,007 0,008 0,003 0,004 0,002 0,004 
Horts urbans comunitaris 0,002 0,012 0,027 0,132 0,012 0,018 0,002 0,010 0,007 0,057 
Horts urbans municipals 0,003 0,008 0,052 0,067 0,011 0,020 0,006 0,026 0,013 0,035 
Factor 1 -0,343 0,337 1,040 1,672 0,400 0,858 0,207 1,169 0,000 1,000 
Factor 2 -0,222 0,341 -0,363 0,591 2,662 1,413 -0,141 0,825 0,000 1,000 
Factor 3 -0,197 0,415 -0,142 0,591 -0,331 0,961 2,817 1,708 0,000 1,000 
Factor 4 -0,273 0,276 1,091 1,856 0,078 0,511 -0,241 0,960 0,000 1,000 
Font: IERMB 
Notes: M = mitjana; DE = desviació estàndard. Les cel·les macades en groc indiquen valor superiors de la mitjana entre els 4 
quatre grups, i les blaves aquells amb els valors inferiors. 

 

Taula 5.4.5. Comparació de l’accés als corresponents elements de l’oferta alimentària entre els diferents 
clústers, a partir d’un test post-hoc de Bonferroni. 

Variables i factors dels d’elements de l’oferta 
alimentària 

Clústers d’entorns alimentaris de proximitat 
 1 2 3 4 

Establiments especialitzats ECO 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Mercats municipals 2-3-4 1-3-4 1-3-4 1-2-3 
Autoserveis ètnics 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Supermercats ECO 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Supermercats amb ECO 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Supermercats ordinaris 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Mercats setmanal ECO 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Mercats setmanals ordinaris 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Cooperatives i grups de consum 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Horts urbans comunitaris 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Horts urbans municipals 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Factor 1 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Factor 2 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Factor 3 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Factor 4 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Font: IERMB 
Notes: Els números indiquen el clúster, si aquest està marcat en verd s’indica una relació de superioritat significativa (al nivell 
0,05), si està marcat en vermell una relació d’inferioritat significativa. Els números de color negre indica que no hi ha 
diferencia significativa pel que fa a l’accés a l’element de l’oferta alimentària corresponent.  

 

Taula 5.4.6. Caracterització de les variables sociodemogràfiques i de salut per tipologia d’entorn 
alimentari de proximitat a l’àmbit metropolità de Barcelona.  

Variables socio-
demogràfiques 

 i de salut 

Clústers d’entorns alimentaris de proximitat 
1 2 3 4 Total 

M DE M DE M DE M DE M DE 
perc_0_14 17,45 3,52 15,91 4,26 13,93 3,03 15,84 2,79 16,78 3,73 
perc_64omes 15,15 4,81 18,67 6,30 19,81 3,72 18,66 4,42 16,39 5,31 
perc_sensest 7,68 5,11 9,98 6,05 5,02 3,34 9,63 5,08 7,99 5,31 
perc_estuniv 17,47 10,36 17,65 13,02 32,44 11,57 16,34 10,55 18,69 11,72 
perc_europa 3,71 3,73 3,42 1,94 6,14 4,55 2,87 2,84 3,81 3,58 
perc_africa 1,63 1,93 2,23 2,11 1,13 1,12 1,56 1,46 1,69 1,90 
perc_america 2,54 1,88 4,70 3,42 4,34 2,27 2,46 1,69 3,07 2,42 
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Taula 5.4.6. Caracterització de les variables sociodemogràfiques i de salut per tipologia d’entorn 
alimentari de proximitat a l’àmbit metropolità de Barcelona.  

Variables socio-
demogràfiques 

 i de salut 

Clústers d’entorns alimentaris de proximitat 
1 2 3 4 Total 

M DE M DE M DE M DE M DE 
perc_asiaiocea 1,56 2,97 3,02 4,09 2,41 1,97 1,09 0,87 1,56 2,97 
midallar 2,51 0,42 2,35 0,49 2,38 0,35 2,48 0,43 2,47 0,43 
renda 39.299 13.327 35.477 12.909 44.745 15.602 38.534 14.371 39.037 13.668 
estallotj 0,04 0,17 0,09 0,20 0,55 1,25 0,03 0,11 0,09 0,42 
hespvida 79,85 1,35 80,28 1,16 81,11 1,08 79,97 0,78 80,03 1,32 
despvida 85,38 1,64 86,30 1,15 86,58 1,04 85,54 0,73 85,65 1,54 
obes_18_74* 12,76 6,18 12,01 5,34 11,99 2,95 12,27 3,86 12,53 5,69 
obes_6_12 12,77 3,63 14,27 4,06 9,53 2,72 12,88 2,75 12,81 3,74 
Font: IERMB 
Notes: M = mitjana; DE = desviació estàndard. Les cel·les macades en groc indiquen valor superiors de la mitjana entre els 4 
quatre grups, i les blaves aquells amb els valors inferiors. 
* La diferència entre el valors mitjans no és significativa (al nivell 0,05) segons el test ANOVA. 

 

Taula 5.4.7. Comparació de les variables sociodemogràfiques i de salut entre els diferents clústers, a 
partir d’un test post-hoc de Bonferroni. 

Variables i factors dels d’elements de 
l’oferta alimentària 

Clústers d’entorns alimentaris de proximitat 
 1 2 3 4 

perc_0_14 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
perc_64omes 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
perc_sensest 2-3-4 1-3-4 1-3-4 1-2-3 
perc_estuniv 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
perc_europa 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
perc_africa 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
perc_america 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
perc_asiaiocea 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
midallar 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
renda 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
estallotj 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
hespvida 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
despvida 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
obes_18_74 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
obes_6_12 2-3-4 1-3-4 1-2-4 1-2-3 
Font: IERMB 
Nota: Els números indiquen el clúster, si aquest està marcat en verd s’indica una relació de superioritat significativa (al nivell 
0,05), si està marcat en vermell una relació d’inferioritat significativa. Els números de color negre indica que no hi ha 
diferencia significativa pel que fa a l’accés a l’element de l’oferta alimentària corresponent.  

 

5.4.3. L’efecte dels centres comercials en l’oferta alimentària  

Els resultats explicats en l’apartat anterior ens mostren l’existència d’un grup majoritari de barris que es 
caracteritza per tenir la densitat d’elements de l’oferta alimentària per habitant més reduïda en relació 
a la resta de grups. Aquest grup correspondria als “entorns alimentaris amb menys oferta alimentària 
de tota mena” (clúster 1). Complementàriament, s’ha volgut comprovar com l’aparició dels centres 
comercials, que solen estar equipats amb un o més hipermercats, i que estan en gran part enfocats al 
consumidor que es desplaça amb vehicle privat per fer les seves compres alimentaries, es relacionen 
geogràficament amb l’aparició d’aquests clústers amb menys oferta alimentària de tota mena. Cal 
recordar que, segons dades d’un estudi a nivell de província de Barcelona del 2017, el 35,1% de les 
compres alimentaries (que no són productes frescos i que es realitzen fora del municipi de residència) 
es fan en un hipermercat/centre comercial (DIBA, 2017). Efectivament, es pot comprovar gràficament 
(Mapa 5.4.2) com aquests centres comercials, sobretot els que no es troben als districtes de les Corts 
i l’Eixample de Barcelona, solen estar ciutats en zones urbanes classificades com a clúster 1. Es 
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dedueix per tant que, que l’existència d’aquests centres comercials amb hipermercats pot estar exercint 
un efecte dissuasiu a la implantació d’altres elements de l’oferta alimentària més sostenibles i de 
proximitat.      

Mapa 5.4.2. Isòcrones de 10 minuts caminant al voltant d’un centre comercial de l’àmbit metropolità de 
Barcelona, en comparació als barris classificats com “entorns alimentaris amb menys oferta alimentària 
de tota mena” (clúster 1).  

 
Font: IERMB 

 

5.5. L’accés a l’oferta alimentària saludable al territori 
metropolità 

En aquest apartat es presenten els resultats de l’anàlisi de l’accés de la població de l’àmbit metropolità 

a l’oferta alimentària saludable. Primerament, es procedirà a mostrar els resultats de les anàlisis 

emprades per avaluar l’accés físic a aquesta oferta, a partir dels indicadors de proximitat i densitat, i 
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diferenciant per l’accés a supermercats o a qualsevol establiment que disposi de fruites i verdures. 

Posteriorment es combinarà la informació extreta dels indicadors d’accés amb les dades de renda de 

les llars per comprovar l’existència d’espais amb un accés deficient i amb llars vulnerables, és a dir, 

potencials deserts alimentaris. Els resultats d’aquests indicadors d’accés també estan disponible per 

cada municipi a les fitxes de l’annex (apartat 8).  

5.5.1. Proximitat a l’oferta alimentària saludable  

Pel que respecte a l’indicador de la proximitat, que bàsicament mostra la distància mínima a algun dels 

establiment seleccionat més proper, en aquest cas supermercats per un costat, i establiments que 

venen fruites i verdures per l’altre, els resultats mostren que la gran majoria de la població de l’àmbit 

metropolità de Barcelona té un bon accés. Concretament, un 52,74% de la població viu a una distància 

inferior a 250 metres d’un supermercat, i un 94,03% a una distancia igual o inferior a 1.000 metres 

(Taula 5.5.1). En relació als establiments que venguin fruites i verdures, els resultats són molt similars 

ja que el 95,04% de la població en tenen un a una distància igual o inferior a 1.000 metres, tot i que en 

aquest cas, el percentatge pel que fa als qui en tenen un a una distància inferior a 250 és superior, 

concretament el 63,79% de la població. No obstant això, cal destacar també que un percentatge 

d’aproximadament el 6% de la població de l’àmbit metropolità té un supermercat a una distancia 

superior als 1.000 metres. És a dir, aquest conjunt de persones han de recórrer molt probablement a 

un vehicle privat o al transport públic per poder tenir accés a l’oferta alimentària saludable. Aquest 

percentatge només es redueix una punt (4,96%) si el que s’explora és l’accés a establiments que venen 

fruites i verdures, que vol dir que hi ha unes 160.000 persones que no poden anar a comprar a peu o 

en bici a un establiment on venguin fruites i verdures.    

Taula 5.5.1. Distribució de la població de l’àmbit metropolità de Barcelona en funció de la distància 
mínima de la cel·la on resideixen a un establiments amb oferta alimentària saludable.  

Distàncies 
Supermercat Fruites i verdures 

Població  % Població  % 
< 250 1.699.907,26 52,74 2.0562.29,92 63,79 
250-500 918.923,45 28,51 702.733,25 21,80 
500-750 286.090,17 8,88 203.527,05 6,31 
750-1.000 125.919,93 3,91 101.073,63 3,14 
> 1.000 192.594,73 5,97 159.871,67 4,96 
Font: IERMB 

Tot i que en termes poblacionals els resultats són positius, ja que es demostra que la proporció de la 

població amb un accés limitat a aquests establiment amb oferta d’alimentació saludable és poc 

important, en termes territorials els resultats són més contrastats. S’observa com en una superfície 

urbana residencial de 153,10 km2 (el 23,97% del conjunt del territori metropolità) no té un bon accés a 

supermercats (distància mínima < 1.000 metres), i en 146,60 km2 (22,96%) s’obté els mateixos resultats 

però pel cas dels establiments amb fruites i verdures disponibles. Aquests resultats indiquen que les 

zones amb accés limitat a l’oferta alimentària és situen principalment en espais de baixa densitat com 

serien les urbanitzacions de cases unifamiliars localitzades en municipis com Sant Cugat del Vallès o 

Corbera de Llobregat (Mapa 5.5.1 i Mapa 5.5.2). 
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Mapa 5.5.1. Territorialització de l’accés a l’oferta alimentària saludable. Distància mínima a un 
supermercat.  

 
Font: IERMB 

 

  



 

58 

   

Entorns alimentaris locals a l’àrea metropolitana de Barcelona         

Mapa 5.5.2. Territorialització de l’accés a l’oferta alimentària saludable. Distància mínima a un 
establiment que vengui fruites i verdures.  

 
Font: IERMB 

 

De manera complementaria, s’ha volgut constatar si aquestes zones on no hi ha localitzat cap 
supermercat a una distancia de 1.000 metres, i per tant els seus residents han de recórrer principalment 
a la utilització d’un vehicle privat per accedir a aquest tipus d’oferta, també tenen un accés deficient 
assumint la disponibilitat precisament d’un vehicle privat. Per fer tal cosa, s’ha utilitzat el programa ORS 
Tools (Openrouteservice, 2019) integrat en el sistema d’informació geogràfic QGIS i que, entre altres 
possibilitats, permet la interpolació d’isòcrones, és a dir, les àrees accessibles a un determinat temps i 
mode de transport. Es van estimar les isòcrones en vehicle privat a un temps de 10 minuts per aquells 
supermercats més propers a aquestes zones amb accés limitat, i es va comprovar que efectivament, 
malgrat l’accés pot ser limitat a peu, totes aquestes zones poden accedir a almenys un supermercat en 
un temps de 10 minuts amb vehicle privat. Es conclou doncs que, si s’assumeix la disponibilitat 
generalitzada de vehicle privat per part dels residents en aquestes àrees del territori metropolità, no 
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haurien d’existir problemes d’accés a aliments saludables per aquesta població. No obstant això, cal 
tenir present que l’assumpció de la disponibilitat d’un vehicle privat per part d’aquests residents pot no 
ser certa en funció del seu poder adquisitiu o l’edat. Per tant, cal comprovar si els nivells de renda de 
la població en aquestes zones amb accés limitat són o no comparativament inferiors als de la resta de 
territori, el que podria suposar que sí que poden tenir problemes alhora d’accedir a aquest mode de 
transport privat i, de retruc, a una alimentació saludable.              

5.5.2. Densitat de l’oferta alimentària saludable  

L’indicador de densitat mostra el nombre d’establiments seleccionats (supermercats o establiments 
amb venda de fruites i verdures) dintre d’un radi de 1.000 metres. La Taula 5.5.2 mostra com la majoria 
dels ciutadans de l’àmbit metropolità de Barcelona tenen a l’abast en un radi de 1.000 metres entre 10 
i 19 supermercats, concretament, uns 752.800 habitants (23,35%). Molt semblant és la proporció 
d’habitants que tenen entre 1 i 9 supermercats (aproximadament 723.700 habitants, corresponent al 
22,45%). No obstant això, gairebé la meitat de la població de l’àmbit metropolità té una oferta de 
supermercats igual o superior a 20, concretament, uns 1.554.400 habitants (48,22%).  

Taula 5.5.2. Distribució de la població de l’àmbit metropolità de Barcelona en funció del nombre 
d’establiments amb oferta alimentària saludable un radi de 1.000 metres. Supermercats 

Nombre Població % 
> 60 106.758,31 3,31 
50 - 60 238.597,91 7,40 
40 - 49 319.527,59 9,91 
30 - 39 361.283,49 11,21 
20 - 29 528.220,65 16,39 
10 - 19 752.774,13 23,35 
1 - 9 723.678,72 22,45 
0 192.594,73 5,97 
Font: IERMB 

 

En relació a la densitat d’establiments amb oferta de fruita i verdura (Taula 5.5.3), els resultats mostren 
com gairebé el 55% de la població de l’àmbit metropolità (1.770.100 habitants aproximadament) tenen 
40 o més establiments d’aquest tipus en un radi de 1.000 metres. Per rangs més específics, gairebé 
383.000 ciutadans (11,88%) tenen al seu abast almenys entre un i nou establiments d’aquest tipus.  

Taula 5.5.3. Distribució de la població de l’àmbit metropolità de Barcelona en funció del nombre 
d’establiments amb oferta alimentària saludable un radi de 1.000 metres. Supermercats 

Nombre Població % 
> 120 158.175,66 4,91 

110-120 117.503,10 3,65 
100-109 128.602,63 3,99 

90-99 170.179,71 5,28 
80-89 238.903,81 7,41 
70-79 189.444,92 5,88 
60-69 195.393,46 6,06 

50 - 59 224.657,91 6,97 
40 - 49 347.230,14 10,77 
30 - 39 271.671,76 8,43 
20 - 29 338.899,63 10,51 
10 - 19 299.932,44 9,30 

1 - 9 382.968,68 11,88 
0 159.871,67 4,96 

Font: IERMB 
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El Mapa 5.5.3 i el Mapa 5.5.4 mostren on es troben els espais urbans residencials amb un millor accés 
a l’oferta de supermercats, o d’establiments amb fruita i verdura disponible. Es distingeix per exemple 
el centre de Santa Coloma de Gramenet (barris com Santa Rosa o Fondo). A Barcelona, al sud del 
districte de Poble Nou (p.ex. el barri de Vilapicina i la Torre Llobeta), al sud del districte de Sant Andreu 
(p.ex. el barri de Navas), a l’est del districte de Sant Martí (p.ex. el barri de Vilapicina i la Torre Llobeta), 
al nord i al sud del districte de l’Eixample (p.ex. el barri de la Sagrada Familia, o Sant Antoni), al sud 
del districte de Gràcia (p.ex. el barri de la Vila de Gràcia), a l’oest del districte de Ciutat Vella (p.ex. el 
barri del Raval), o al nord del districte de Santa-Montjuïc (p.ex. el barri de Sants - Badal). Finalment 
també destacar la part est del municipi de l’Hospitalet del Llobregat (p.ex. el barri de la Torrassa o 
Collblanc).  

Mapa 5.5.3. Territorialització de l’accés a l’oferta alimentària saludable. Densitat de supermercats 
accessibles a una distància de 1.000 metres.  

 
Font: IERMB 
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Mapa 5.5.4. Territorialització de l’accés a l’oferta alimentària saludable. Densitat d’establiments amb 
disponibilitat de fruites i verdures a una distància de 1.000 metres. 

 
Font: IERMB 

5.5.3. La dimensió socioeconòmica de l’accés a l’oferta d’aliments 
saludables 

Aquí es compara dos aspectes clau alhora de valorar l’accés a l’oferta alimentària saludable en un 
territori. El primer és l’accés físic als elements de l’oferta alimentària que disposen d’aliments 
saludables, mesurat principalment mitjançant indicadors de densitat o proximitat com ja s’ha mostrat 
anteriorment. Per altra banda, cal tenir present com els factors socioeconòmics contribueixen a la 
privació a un bon accés a aquesta oferta alimentària, ja que un major poder adquisitiu possibilita tenir 
un major accés a formes de mobilitat privada que faciliti el transport dels aliments a la llar (White et al., 
2004). Seguint els criteri establert per la USDA (2016), aquest estudi ha identificat aquelles cel·les del 
territori residencial de l’àmbit metropolità que poden tenir més difícil accedir a l’oferta alimentària més 
enllà de 1.000 metres, si tenen una renda mitjana de les llars igual o inferior a 26.601,02 euros. 
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La Taula 5.5.4 mostra quin és el conjunt de població que resideix en un situació amb accés físic deficient 
als supermercats, és a dir, no n’hi ha a cap a una distancia de 1.000 metres, i ha estat classificada com 
una àrea de renda baixa. Per començar, cal recalcar que aplicant el càlcul especificat anteriorment, 
unes 544.730 persones estarien residint una àrea de rendes baixes, corresponent al 16,90% de la 
població de l’àmbit. D’aquest conjunt de gent però, només al voltant de 19.120 persones (0,59%) 
estarien també residint amb un espai amb una oferta deficient de supermercats. Això demostra que en 
el territori metropolità, només considerant els supermercats, les potencials situacions d’accés deficient 
a l’alimentació saludable són anecdòtiques. I fins i tot, aquesta problemàtica es veu lleugerament 
reduïda si enlloc dels supermercats es consideren tots els establiments amb oferta de fruites i verdures 
(Taula 5.5.5). En aquest cas, només unes 8.740 persones (0,27%) conviuen amb ambdues condicions.  

Taula 5.5.4. Distribució de la població en relació a si tenen un accés físic deficient als supermercats 
(cap establiment en una distancia de 1.000 metres) i/o una renda baixa.  

  Renda baixa 
Total 

   No Sí 
  n % n % n % 

Accés 
deficient 

No 2.505.231,68 77,72 525.609,12 16,31 3.030.840,80 94,03 

Sí 173.474,29 5,38 19.120,43 0,59 192.594,73 5,97 

Total 2.678.705,97 83,10 544.729,56 16,90 3.223.435,53 100,00 
Font: IERMB 

 

Taula 5.5.5. Distribució de la població en relació a si tenen un accés físic deficient a qualsevol 
establiment que vengui fruites i verdures (cap establiment en una distancia de 1.000 metres) i/o una 
renda baixa.  
  Renda baixa 

Total 
   No Sí 
  n % n % n % 

Accés 
deficient 

No 2.527.573,38 78,41 5.359.90,47 16,63 3.063.563,85 95,04 

Sí 151.132,59 4,69 8.739,08 0,27 159.871,67 4,96 

Total 2.678.705,97 83,10 544.729,56 16,90 3.223.435,53 100,00 
Font: IERMB 

 

El Mapa 5.5.5 i el Mapa 5.5.6 mostren la concreció d’aquests dos fenòmens en l’espai, considerant per 
una banda l’accés a supermercats, i per l’altre l’accés a establiments amb fruites i verdures disponibles. 
Aquests mapes mostren com les zones on hi ha un mal accés físic als establiments amb oferta 
saludable i a més la renda mitjana de les llars s’ha classificat com baixa (zones calorejades en vermell). 
Dels pocs llocs que es veuen remarcats destacaria el municipi de Badia del Vallès. Tot i que sí que 
semblaria que aquest municipi pot tenir accés a algun establiment que vengui fruites i verdures, no té 
un bon accés a supermercats. No obstant això, en consultes recents a Google Maps®, s’ha comprovat 
que actualment, i en el període de l’estudi (2016-17), hi havia supermercats en aquest espai, de manera 
que no es pot considerar un desert alimentari. A Barcelona es pot veure com en alguns dels espais del 
barri de Torre Baró sí es pot estar donant aquesta problemàtica. La resta d’àrees destacades 
semblarien estar molt aïllades i comprendre molt poca àrea residencial per ser importants.    
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Mapa 5.5.5. Territorialització de l’accés a l’oferta alimentària saludable (supermercats) considerant la 
renda dels residents de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 
Font: IERMB 
Nota: Tot i que el municipi de Badia del Vallès apareix en el mapa com una zona amb baix accés a supermercats i amb renda 
baixa, s’ha comprovat a partir de Google Maps®, que per l’any que es fa l’estudi sí que hi havia supermercats en aquest 
municipi, de manera que no es podria considerar un desert alimentari. 
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Mapa 5.5.6. Territorialització de l’accés a l’oferta alimentària saludable (establiments amb fruites i 
verdures disponibles) considerant la renda dels residents de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 
Font: IERMB 

 

 

 

 

 

  



 

65 

 

Entorns alimentaris locals a l’àrea metropolitana de Barcelona         

6 PRINCIPALS RESULTATS I CONCLUSIONS 

 

Tot i que el dret a l’alimentació ha estat reconegut a escala internacional i estatal mitjançant diferents 

tractats, encara ara, a l’àrea metropolitana hi ha un 2% de les llars que no poden permetre's ingerir un 

àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies. D’aquestes llars, 4.500 són llars on viuen menors 

de 18 anys. D’altra banda, a Barcelona, un 10% dels infants d’entre 3 i 4 anys pateixen obesitat infantil.  

En aquest sentit, les polítiques alimentàries urbanes han establert com un dels seus objectius principals 

que la ciutadania pugui gaudir d’una alimentació sostenible i saludable. Per aconseguir aquest objectiu 

és clau un enfocament integrat del sistema alimentari, que inclogui tota la cadena de subministrament 

d’aliments, i que incorpori la perspectiva social i ambiental. Reconeixent que els entorns alimentaris 

locals són mediadors importants entre els sistemes alimentaris més amplis i les dietes individuals, 

l’anàlisi profunda d’aquests entorns, de com es van transformant, i de com condicionen l’accés a una 

alimentació saludable, pot ser una bona eina per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu.  

En relació amb aquesta línia de pensament, el present estudi pretén aprofundir en el coneixement dels 

entorns alimentaris locals que es conformen en l’àmbit metropolità de Barcelona, i amplia així a una 

escala metropolitana els objectius de l’estudi similar previ realitzat en l’àmbit de Barcelona ciutat (Garcia 

et al., 2018).  

Els entorns alimentaris es poden entendre com l’oferta alimentària disponible per a les persones en el 

seu entorn pròxim i en la seva compra quotidiana, així com la qualitat nutricional, la seguretat, el preu, 

la conveniència, l’etiquetatge i la promoció dels aliments (FAO, 2016). D’aquesta definició es pot deduir 

que diferents aspectes que determinen els entorns alimentaris de proximitat esdevenen factors 

rellevants relacionats amb els hàbits de consum alimentaris. Donat aquest vincle amb la salut de la 

ciutadania, s’ha analitzat també la relació entre les característiques dels entorns alimentaris locals i els 

perfils sociodemogràfics dels barris i les seves condicions de salut. D’aquesta manera, s’ha explorat 

l’existència de possibles desigualtats en l’accés d’aliments en relació principalment a la seva qualitat, 

que es relaciona amb l’efecte sobre la salut. 

Complementàriament, i per visibilitzar els indicadors que donen compte de les característiques dels 

diferents entorns alimentaris, s’han identificat i estimat indicadors utilitzats en altres contextos 

geogràfics plasmats en la literatura internacional. La selecció i càlcul d’aquests indicadors, també ha 

permès donar resposta a la pregunta de la possible existència de “deserts alimentaris” al territori 

metropolità, entesos com a àrees (tant urbanes com rurals) amb un accés deficient a elements de 

l’oferta alimentària que tinguin disponible productes saludables (com fruites i verdures) (Clarke et al. 

2002) i que a més hi resideixin majoritàriament llars amb certes privacions materials, com per exemple 

disposar d’un vehicle privat (Smoyer-Tomic et al., 2006). Per tant, no només s’ha estudiat l’accés físic 

a certs elements de l’oferta alimentària amb productes saludables, sinó també s’ha tingut en compte 

els perfils socioeconòmics dels residents. 
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Per tot això, els objectius específics han estat: 

1. Identificar i estimar indicadors que caracteritzin els entorns alimentaris locals a l’àmbit municipal 

(i de districte de Barcelona) en l’àmbit metropolità, d’acord amb l’oferta alimentària més 

pròxima.  

2. Cartografiar i realitzar tipologies d’entorns alimentaris en els diferents barris de l’àmbit 

metropolità, incorporant les característiques socioeconòmiques i de salut de la població.  

3. Identificar els deserts alimentaris, és a dir, detectar desigualtats socioespacials en l’accés a 

aliments saludables. En aquest sentit, es fa una proposta metodològica adaptada al context 

metropolità. 

4. Analitzar la seva incidència en termes d’accés físic a una alimentació saludable en barris amb 

nivell socioeconòmic baix. 

Els principals resultats de l’estudi es presenten a continuació. 

L’oferta alimentària de proximitat a l’àmbit metropolità de Barcelona 

Els elements de l’oferta alimentària de proximitat, són essencials per abastir a la població de 

l’àmbit metropolità de Barcelona. Les tipologies d’elements de l’oferta alimentària que s’ha 

pogut identificar i localitzar dintre d’aquest àmbit són 12 en total: establiments especialitzats ECO, 

establiments alimentaris especialitzats ordinaris,  mercats municipals, autoserveis ètnics, supermercats 

ECO, supermercats amb ECO, supermercats ordinaris, mercats setmanals ECO, mercats setmanals 

ordinaris, cooperatives i grups de consum, horts urbans comunitaris, i horts urbans municipals. 

Dels 9.579 elements de l’oferta alimentària identificats, la gran majoria (el 56,06%) corresponen a 

establiments alimentaris especialitzats ordinaris, com són fruiteries, carnisseries, forns, entre d’altres. 

Aquests resultats demostren la importància que encara tenen els entorns alimentaris tradicionals 

per a la dieta dels habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment dels municipis més 

densos, formats en la seva majoria per establiments especialitzats de petites dimensions localitzats en 

les vies públiques. 

Destaca també el fet que aproximadament el 23% dels elements de l’oferta alimentària correspondrien 

a autoserveis ètnics, la segona categoria més freqüent i que ha anat augmentant progressivament, 

substituint el comerç tradicional. En la literatura internacional, a aquest tipus d’establiments (com els 

small grocery stores o el convenience stores) se’ls hi atribueix una disponibilitat més minsa de productes 

alimentaris saludables (com verdures i fruites fresques), i una disponibilitat més elevada d’apetitius, 

snacks, begudes ensucrades, i d’altres productes hipercalòrics que poden perjudicar la salut. Tot i això, 

manca recerca en aquest sentit per corroborar que en el context metropolità es reprodueix aquesta 

mateixa tendència o que, contràriament, els autoserveis ètnics poden estar influint positivament en els 

hàbits alimentaris.  

Gairebé el 14% dels elements de l’oferta alimentària es poden classificar com supermercats, ja 

siguin ordinaris, o amb disponibilitat d’alguns productes ecològics. Aquest fet fa pal·les el paper tan 

important que aquesta tipologia d’establiment alimentari té en els hàbits de consum dels ciutadans. 

Malgrat que disposen de tota mena d’aliments poc saludables, asseguren l’accés a molts altres que sí 

que contribueixen a una dieta saludable.  
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Pel que fa a la distribució dels elements de l’oferta alimentària, com era previsible, Barcelona és el 

municipi amb més elements de l’oferta alimentària (58,48%), per totes les categories de l’oferta 

alimentària. Entre els municipis de Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, 

Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa 

Coloma de Gramenet, i Viladecans, es concentren el 89,77% dels elements de l’oferta alimentària 

del territori. En el cas de Barcelona, l’element més majoritari són els establiments alimentaris 

especialitzats ordinaris, ja que el 56,69% d’aquest tipus d’establiments es troben en aquest municipi.  

Aproximadament el 7% dels elements de l’oferta alimentària del territori metropolità tenen disponible 

aliments frescos amb etiquetatge ecològic (establiments especialitzats ECO, supermercats ECO, 

supermercats amb ECO, mercats setmanals ECO).  

No obstant això, si el que s’observa és la densitat d’elements de l’oferta alimentària per cada 1.000 

habitants, resulta que Santa Coloma de Gramenet és on es concentra més oferta en relació amb 

la població, en especial d’establiments alimentaris especialitzats ordinaris i d’autoserveis 

ètnics. Aquest municipi es caracteritza per tenir una proporció similar d’establiments alimentaris 

especialitzats ordinaris que la de Barcelona (55,72%), però una representació més elevada dels 

autoserveis ètnics (aproximadament un 30%).  

Caracterització dels entorns alimentaris de proximitat a escala de barri 

En aquest estudi, a partir de l’oferta alimentària dels 464 barris seleccionats de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, s’han pogut establir 4 tipologies d’entorns alimentaris de proximitat. A més, les 

diferències en els valors de les variables sociodemogràfiques i de salut dels respectius grups ha 

contribuït a definir les seves característiques des d’aquestes perspectives. Els entorns alimentaris de 

proximitat identificats són els següents: 

 Entorns alimentaris amb menys oferta alimentària de tota mena (nombre de barris = 297; 

habitants = 1.523.204) 

Es correspon amb barris amb una oferta d’elements més moderada en relació amb altres barris, 

sense excepcions per tipologia. Així mateix, en relació amb les variables sociodemogràfiques i de salut, 

es tractaria d’una tipologia de barri amb un elevat percentatge d’infants i una major mida de les llars. 

Per altra banda, ni la renda ni les variables de salut semblen definir aquest grup. Semblaria 

correspondre a barris perifèrics de baixa densitat on l’activitat turístics (localització d’allotjaments) i 

comercial és reduïda, i per tant, tenen un fort pes residencial.  

Aquesta tipologia d’entorns alimentaris es troba en alguns barris de tots els municipis del territori 

metropolità, amb l’excepció de Sant Climent de Llobregat, i dels districtes de Gràcia i l’Eixample. 

Cal remarcar que aquest grup pot haver sorgit en part per l’efecte de la implantació de grans 

hipermercats en centres comercials. Aquest estudi ha pogut contrastar que molts d’aquests 

establiments alimentaris contemporanis es localitzen dintre o a prop dels barris del clúster 1.   

 Entorns alimentaris amb oferta alimentària ordinària i predomini d’autoserveis ètnics 

(nombre de barris = 78; habitants = 770.949) 

Aquest grup acull una àmplia oferta d’autoserveis ètnics i d’oferta alimentària ordinària. En aquests 

barris hi ha una presència més elevada de població estrangera d’origen no europeu, i d’aquella sense 
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estudis i amb rendes comparativament més baixa que la resta. En aquest cas, les variables de salut sí 

que mostren diferències en relació amb els altres entorns alimentaris. En concret, els barris que 

s’inclouen en aquesta tipologia tenen la característica de tenir un percentatge d’infants de 6 a 12 anys 

amb obesitat excepcionalment alt. En resum, es podrien tractar de barris socialment vulnerables on 

l’oferta és amplia però on aquesta pot no contribuir suficientment a una dieta equilibrada.  

Aquesta tipologia està formada pels barris perifèrics i tradicionalment obrers de les ciutats 

metropolitanes més grans (conurbació de Barcelona, El Prat de Llobregat i Sant Cugat del Vallès) 

 Entorns alimentaris amb oferta de tota mena, predomini de comerç tradicional i 

establiments ecològics (nombre de barris = 37; habitants = 827.529) 

Tot i tenir una oferta diversa en tota mena d’elements destaca especialment l’elevada densitat 

d’establiments alimentaris especialitzats ordinaris (botigues de barri) i amb oferta de productes 

ecològics (ECO). A més, aquest grup presenta la densitat més elevada de cooperatives i grups de 

consum. Els seus residents es caracteritzen per estar notòriament més envellits i amb un baix nombre 

d’infants i mida de la llar. Per contra, es tractaria del grup de barris amb un poder adquisitiu i nivell 

d’estudis més elevat comparativament. En termes d’origen dels residents, els d’altres països europeus 

i americans són destacables. En termes de salut, també es veuen diferències amb les altres tipologies 

d’entorns. Aquests són barris on l’esperança de vida, tant de dones com d’homes, és molt elevada, i 

els nivells d’obesitat, tant adulta com infantil, són els més baixos. En conjunt, es tractaria de barris amb 

un accés molt bo a tota mena d’establiments alimentaris, inclosos aquells amb productes ecològics, 

que donen servei a una població amb nivell educatiu i amb rendes més altes. Atès a tot això i a altres 

factors, els seus habitants tenen en general un millor nivell de salut.  

Aquesta tipologia està formada pels barris cèntrics de les ciutats metropolitanes més grans (Badalona, 

Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Just Desvern, Sant Cugat, Cerdanyola i Ripollet) i a 

Barcelona en alguns barris de tots els districtes de la ciutat a excepció dels d’Horta-Guinardó i Nou 

Barris. 

 Entorns alimentaris amb predomini de mercats setmanals (nombre de barris = 29; habitants 

= 99.679) 

El tret més notori d’aquest grup (el més reduït tant en nombre de barris com de població) de barris és 

l’habitual presència o proximitat a tota mena de mercats, tant els municipals com els setmanals. 

En termes similars als de la tipologia 1, aquest conjunt de barris també presenta una presència reduïda 

d’establiments amb productes ecològics, a excepció, és clar dels mercats setmanals ecològics.  Pel que 

fa als aspectes socials, presenten un elevat percentatge de residents sense estudis i una mida de la 

llar relativament alta. No obstant això, no se’ls hi atribueix una renda excessivament baixa. Són, en 

definitiva barris situats en zones poc cèntriques i amb poca activitat turística, on l’oferta alimentària 

setmanal i té un pes important. 

Aquesta tipologia està formada per barris de municipis del Baix Llobregat (Castellbisbal, La Palma i 

Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Sant Climent de Llobregat i Viladecans) i del Vallès Occidental 

(Barberà del Vallès, Cerdanyola i Montcada i Reixac). 
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L’accés a l’oferta alimentària saludable en el context metropolità 

En aquest estudi, l’accés a l’oferta alimentària saludable, d’acord amb la literatura internacional en 

aquesta qüestió, s’ha explorat en termes de proximitat i densitat d’establiments on s’assegura l’oferta 

de fruita i verdura fresca i d’altres productes saludables. En el nostre context, s’han explorat dos 

indicadors en aquest sentit: a) només supermercats (ordinaris, ECO o amb ECO) i b) supermercats i 

altres establiments amb disponibilitat de fruites i verdures (supermercats ordinaris, ECO o amb 

ECO, establiments especialitzats ECO, mercats municipals, i fruiteries). Tots dos indicadors s’han 

calculat a partir de distàncies seguint els eixos vials per on poden passar vianants.  

L’indicador de proximitat mostra la distància mínima que hi ha en un espai determinat a algun dels 

establiments seleccionats per aquest indicador. Segons aquest, al voltant del 95% dels residents de 

l’àmbit metropolità de Barcelona viuen propers a un establiment amb fruites i verdures fresques, 

considerant com a proper una distància inferior als 1.000 metres. Al voltant d’un 64% de la població 

viu molt propera (< 250 metres) d’algun establiment amb fruites i verdures. Aquests resultats 

reforcen la hipòtesi que la gran majoria de la població d’aquest àmbit pot realitzar les seves compres 

alimentàries quotidianes a peu o amb bicicleta, contribuint a la redacció de les emissions de CO2, i 

enfortint els teixits comercials dels barris. Tot i això, encara hi ha unes 160.000 persones que no poden 

arribar a peu a aquesta oferta. S’ha comprovat també que aquesta població sí que tindria accés a 

aquests establiments en el cas que disposessin de vehicle privat. Aquest es concentren principalment 

en les zones residencials de baixa densitat de la segona corona metropolitana. 

Això té algunes implicacions importants. La primera, el fet que la petjada del carboni augmenta pels 

desplaçaments per motius de compra. La segona, que en els municipis on es concentra aquesta 

població, fomenten un model d’estructura comercial que comporten un consum de sòl construït més 

elevat basat en les grans superfície comercials. Per últim, i des de la perspectiva social, és que per 

superar aquesta limitació, s’ha de complir el supòsit de disposar d’un vehicle privat, cosa que pot 

no ser el cas per les llars socioeconòmicament més vulnerables o aquelles envellides. Segons dades 

de la Dirección General de Tráfico del 2017, a l’àrea metropolitana de Barcelona la franja d’edat amb 

un accés de la població a la llicència o permís de conduir més elevada es troba entre els 40 i els 44 

anys (76,2% de la població). Dels 65 als 69 anys aquest es redueix fins al 59,8%, dels 70 als 74 fins al 

46,8% i més de 74 anys se situa en 23,5% (IERMB, 2019).    

L’indicador de densitat descriu el nombre d’establiments seleccionats (supermercats o establiments 

amb fruites i verdures) dintre d’un radi de 1.000 metres. Aquest indicador ens mostra que gairebé el 

50% dels ciutadans metropolitans té una oferta propera igual o superior a 20 supermercats. 

Gairebé un 23% dels residents tenen una oferta propera de supermercats d’entre 10 i 19. Aquesta 

oferta de supermercats seria presumiblement força elevada en comparació amb altres ciutats Europees 

de les quals s’han publicat resultats. La densitat de supermercats de tota mena en el territori metropolità 

és de 2,24 establiments / km2. Estudis realitzats a Amsterdam (Helbich et al., 2017), Glasgow 

(Macdonald et al., 2009) o Bratislava (Križan et al., 2015) van reportar densitats de només 0,56, 0,38 i 

0,63 establiments / km2, respectivament. 

En relació amb la densitat d’establiments amb oferta de fruita i verdura, gairebé el 55% de la població 

tenen 40 o més establiments propers. En resum, la gran majoria dels ciutadans de la metròpoli té al 

seu abast un nombre considerable de supermercats i altres establiments amb oferta de fruita i verdura, 

cosa que pot contribuir, per exemple, a fer possible una compra més assequible i/o de qualitat. 
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Explorar si en un territori hi ha presència de “deserts alimentaris” comporta no solament veure on hi 

ha un accés físic deficient d’establiments amb oferta saludable (fruites i verdures fresques), sinó també 

comprovar si en les àrees urbanes on aquest fet es dóna, el perfil majoritari dels seus residents no sigui 

els de persones de rendes baixes que poden patir privacions materials. A més del baix nivell 

adquisitiu que els hi condiciona la quantitat i la qualitat del menjar al què poden accedir, una altra 

component a tenir en compte, com ja s’ha comentat, seria el fet de no disposar d’un vehicle privat, el 

que encara pot limitar més l’accés físic a establiments que compleixin amb les seves preferències de 

qualitat i preu. Aquest estudi ha demostrat que en tot l’àmbit metropolità el percentatge d’habitants que 

resideixen en àrees on es compleixen aquestes dues premisses és inferior a 1%, unes 8.700 

persones, situades en barris perifèrics aïllats com Torre Baró (Barcelona) o nuclis urbans petits i 

disseminats. Aquesta evidència confirma que, efectivament, segons la metodologia i definició de 

deserts alimentaris, no hi ha deserts alimentaris al territori metropolità.   

Conclusions finals 

Tot i que la selecció de la dieta és una qüestió d’elecció individual, els entorns alimentaris locals 

influeixen en les eleccions alimentàries que pren la població. Conèixer en detall com es configuren els 

entorns alimentaris pot ajudar a entendre aquestes eleccions individuals i poder prendre mesures per 

aconseguir sistemes alimentaris més sostenibles, justos i saludables. 

El present estudi és un dels pocs que han caracteritzat els entorns alimentaris a una escala 

metropolitana. La majoria d’ells s’han realitzat a escala de barri o de ciutat, però aquesta visió més 

territorial, és una novetat respecte a la recerca prèvia. En el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, 

on es combinen zones molt compactes i amb molta mixtió d’usos amb d’altres amb menys densitat i 

d’usos més homogeneïtzats; aquesta aproximació permet analitzar una diversitat més elevada de 

realitats i entendre com el model urbà i social configuren els entorns alimentaris locals.  

Una altra aportació innovadora és la manera d’entendre els entorns alimentaris, des d’una visió més 

extensa. La majoria d’estudis analitzen els entorns alimentaris en relació amb l’oferta comercial, i 

identifiquen la presència de supermercats, com a elements de l’oferta saludable, ja que és on segur 

que es pot trobar molts dels aliments que configuren una dieta saludable, com les fruites i verdures 

fresques. En aquest estudi, com ja es va fer en el de l’any anterior, s’ha utilitzat una interpretació àmplia 

del concepte d’entorn alimentari, que inclou l’oferta comercial, però també altres tipus d’ofertes 

alimentàries com ara els grups de consum ecològic, els horts municipals i comunitaris, mercats 

setmanals, entre d’altres. També s’inclouen les petites botigues especialitzades en venda de productes 

frescos, per ser un element encara molt present en l’oferta alimentària metropolitana.  A més, se li dóna 

un pes important a la presència d’oferta alimentària ecològica. Aquestes noves formes d’apropar-se a 

l’alimentació estan integrant-se amb força en el nostre àmbit, i la tendència apunta que ho continuarà 

fent en el futur.  

Dels resultats explicats anteriorment, es poden extreure les següents conclusions: 

 La distribució de l’oferta alimentària (incloses l’oferta comercial i les altres alternatives) és 

amplíssima però desigual en el territori metropolità.  

S’han identificat fins a quatre tipus d’entorns alimentaris locals diferents, amb característiques 

distintes pel que fa a l’oferta, però també a la configuració social i de salut dels barris. 
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 Les noves formes d’aproximar-se a l’alimentació, com ara les botigues especialitzades en oferta 

ecològica, o les cooperatives de consum són pròpies de barris amb rendes més altes, i dels 

centres urbans dels diferents municipis. 

Si bé aquesta és la tònica general, comencen aparèixer aquestes iniciatives en altres barris, on 

per temes de renda, no s’esperarien, com ara el barri de La Prosperitat de Nou Barris. En 

aquests apareixen experiències de base com les cooperatives de consum, que es basen en 

una lògica i valors diferents dels que imperen en l’actual sistema alimentari industrialitzat. 

 S’han detectat desigualtats en les condicions de salut pel que fa a les diferents tipologies 

d’entorns alimentaris.  

L’entorn alimentari caracteritzat per forta presència d’oferta alimentària ordinària i predomini 

d’autoserveis ètnics, presenta una prevalença d’obesitat infantil més elevada que la de les altres 

tipologies d’entorn. Això es reflecteix en barris d’alguns districtes de Barcelona, com ara Nou 

barris, o en altres municipis com Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet. Cal 

recordar que la prevalença de l'obesitat és més elevada en les classes més desfavorides, una 

diferència que es fa més palesa en el cas dels infants (DS, 2018). Si bé es dóna una 

coincidència entre predomini d’autoserveis ètnics i unes característiques de salut més baixes, 

en aquest treball no s’assumeix causalitat entre ambdós, ja que hi ha d’altres variables, que, a 

més dels entorns alimentaris, poden estar intervenint en les condicions de salut, com ara la 

renda, o altres efectes de barri. 

 A l’àrea metropolitana de Barcelona no es pot parlar de forma generalitzada de l’existència de 

deserts alimentaris, entesos com la coincidència d’una baixa accessibilitat física a establiments 

amb oferta alimentaria saludable, amb situacions de baix nivell socioeconòmic. S’ha estimat, 

però, que unes 8.750 persones estan en aquesta situació, concentrades principalment en el 

barri de Torre Baró del districte de Nou Barris. 

Aquesta situació difereix enormement respecte a altres contextos urbans, com és el cas dels   

anglosaxons, que són els que han estat més àmpliament estudiats. Una explicació d’aquests 

resultats pot venir del model urbà predominant a l'àmbit metropolità, caracteritzat per una 

elevada compacitat i mixtura d’usos i per la important presència d'espais per vianants. Altres 

causes poden ser que encara existeix un teixit comercial molt ric i divers, amb important 

presència de les botigues especialitzades de producte fresc, el foment que s'ha fet dels mercats 

municipals i dels mercats de pagès, i la influència de la cultura i la dieta mediterrànies. 

De totes maneres, a l’haver treballat amb dades mitjanes de renda per secció censal, és 

possible que els resultats envers la població que viu en un “deserts alimentaris” pugui diferir. 

Es pot donar el cas de l’existència de grups molt vulnerables en espais amb rendes mitjanes 

d’un nivell superior i amb un accés deficient a l’alimentació saludable, i que per tant, puguin 

veure agreujada la seva situació pel que fa a la dieta.      

Aquests resultats mostren que la millor comprensió dels entorns alimentaris locals i la seva influència 

en la dieta, ha d’anar de la mà de l’anàlisi de les causes estructurals de la pobresa i l’augment del preu 

dels aliments i d'altres serveis bàsics. En aquest sentit, s'hauria d’analitzar juntament amb la resta de 

privacions com la manca d'un habitatge digne, o el dret a serveis bàsics com ara l'aigua i l'energia. 
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D'altra banda, el coneixement sobre la configuració dels diferents entorns alimentaris a l'àmbit 

metropolità, també hauria de servir per sensibilitzar a la població en general, i la més vulnerable en 

particular, sobre la importància que tenen els hàbits alimentaris i sobre quines alternatives tenen a 

l’abast per aconseguir-ho. Això promouria la participació activa de la població, que, juntament amb una 

gran diversitat d’actors, tenen un paper molt important en el desenvolupament de nous enfocaments i 

alternatives innovadores per transformar el sistema alimentari metropolità, per fer-lo més saludable i 

més sostenible. 
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8 ANNEX 

Índex 
  
Municipi5 / districte Pàgina 
Badalona 79 

Barberà del Vallès 81 

Barcelona 83 

Barcelona: Ciutat Vella 85 

Barcelona: Eixample 87 

Barcelona: Gràcia 89 

Barcelona: Horta - Guinardó 91 

Barcelona: Les Corts 93 

Barcelona: Nou Barris 95 

Barcelona: Sant Andreu 97 

Barcelona: Sant Martí 99 

Barcelona: Sants - Montjuïc 101 

Barcelona: Sarrià - Sant Gervasi 103 

Begues 105 

Castellbisbal 107 

Castelldefels 109 

Cerdanyola del Vallès 111 

Cervelló 113 

Corbera de Llobregat 115 

Cornellà de Llobregat 117 

el Papiol 119 

el Prat de Llobregat 121 

Esplugues de Llobregat 123 

Gavà 125 

la Palma de Cervelló 127 

l'Hospitalet de Llobregat 129 

Molins de Rei 131 

Montcada i Reixac 133 

Montgat 135 

Pallejà 137 

Ripollet 139 

Sant Adrià de Besòs 141 

Sant Andreu de la Barca 143 

Sant Boi de Llobregat 145 

Sant Climent de Llobregat 147 

Sant Cugat del Vallès 149 

Sant Feliu de Llobregat 151 

Sant Joan Despí 153 

Sant Just Desvern 155 

Sant Vicenç dels Horts 157 

Santa Coloma de Cervelló 159 

Santa Coloma de Gramenet 161 

Tiana 163 

Torrelles de Llobregat 165 

Viladecans 167 

 
 

                                                      

5 Les dades en relació amb el municipi de Badia del Vallès no es mostren perquè s’hi ha detectat errors.  
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CONTINGUT DE LES FITXES  

Elements de l’oferta alimentària 
 

 Establiments especialitzats ECO 
 Establiments alimentaris especialitzats 

ordinaris 
 Mercats municipals 
 Autoserveis ètnics 
 Supermercats ECO 
 Supermercats amb ECO 
 Supermercats ordinaris 
 Mercats setmanals ECO 
 Mercats setmanals ordinaris 
 Cooperatives i grups de consum 
 Horts urbans comunitaris 
 Horts urbans municipals 

 

Característiques dels elements de l’oferta alimentària 
 

 Total d’establiments per tipologies (n) 
 Distribució dels establiments entre tipologies 

(% del municipi) 
 Pes de cada tipologia d’establiment en el 

conjunt de l’AMB (% de l’AMB) 
 Nombre d’establiments per superfície 

municipal (n/Km2) 
 Densitat d’establiments per 10.000 habitants 

municipal (n/10.000 hab.) 

 
 Diversitat de l’oferta alimentària 
Índex de diversitat de Shannon: Valors propers 
a 1 indiquen un nivell de diversitat d’elements de 
l’oferta alimentària molt elevat. Valors propers a 
0 indiquen un nivell de diversitat d’elements de 
l’oferta alimentària molt baixa. 

 

Tipologies d’entorns alimentaris per barris 

 
Percentatge de la població que resideix a 
cadascuna de les tipologies d’entorns alimentaris 
identificades.  

 
 Tipologia 1 (n = 297): Entorns alimentaris 

amb menys oferta alimentària de tota mena 
 Tipologia 2 (n = 78): Entorns alimentaris amb 

oferta alimentària ordinària i predomini 
d’autoserveis ètnics. 
 

 
 
 
 
 
 Tipologia 3 (n = 37): Entorns alimentaris amb 

oferta de tota mena, predomini de comerç 
tradicional i establiments ecològics. 

 Tipologia 4 (n = 29): Entorns alimentaris amb 
predomini de mercats setmanals. 

Proximitat i densitat 
 

 
 Proximitat: Percentatge de la població que resideix a una distància concreta d’un supermercat o 

d’un establiment amb fruita i verdura.  
 Densitat: Nombre de supermercat o d’un establiment amb fruita i verdura en un radi de 1.000 

metres. 
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BADALONA 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 11 1,59 5,98 1,56 0,51 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 418 60,58 7,78 59,19 19,38 
Mercats municipals 4 0,58 5,06 0,57 0,19 
Autoserveis ètnics 163 23,62 7,48 23,08 7,56 
Supermercats ECO 3 0,43 4,11 0,42 0,14 
Supermercats amb ECO 22 3,19 5,54 3,12 1,02 
Supermercats ordinaris 55 7,97 5,75 7,79 2,55 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 4 0,58 7,55 0,57 0,19 
Cooperatives i grups de consum 6 0,87 4,03 0,85 0,28 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 4 0,58 5,56 0,57 0,19 
Total establiments 676 97,97 7,32 95,73 31,35 
Total elements 690 100,00 7,20 97,71 32,00 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,47      

 
Font: IERMB 
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BADALONA 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  

 

  
Font: IERMB  
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BARBERÀ DEL VALLÈS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 11 40,74 0,20 6,02 3,35 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 5 18,52 0,23 2,74 1,52 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 2 7,41 0,50 1,09 0,61 
Supermercats ordinaris 3 11,11 0,31 1,64 0,91 
Mercats setmanals ECO 1 3,70 4,55 0,55 0,30 
Mercats setmanals ordinaris 1 3,70 1,89 0,55 0,30 
Cooperatives i grups de consum 2 7,41 1,34 1,09 0,61 
Horts urbans comunitaris 1 3,70 2,22 0,55 0,30 
Horts urbans municipals 1 3,70 1,39 0,55 0,30 
Total establiments 21 77,78 0,23 11,49 6,40 
Total elements 27 100,00 0,28 14,78 8,22 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,72      

 
Font: IERMB 
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BARBERÀ DEL VALLÈS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  

 

  
Font: IERMB  
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BARCELONA 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 141 2,52 76,63 3,01 0,88 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 3044 54,34 56,69 64,90 18,92 
Mercats municipals 41 0,73 51,90 0,87 0,25 
Autoserveis ètnics 1296 23,13 59,50 27,63 8,06 
Supermercats ECO 54 0,96 73,97 1,15 0,34 
Supermercats amb ECO 242 4,32 60,96 5,16 1,50 
Supermercats ordinaris 594 10,60 62,07 12,66 3,69 
Mercats setmanals ECO 7 0,12 31,82 0,15 0,04 
Mercats setmanals ordinaris 7 0,12 13,21 0,15 0,04 
Cooperatives i grups de consum 105 1,87 70,47 2,24 0,65 
Horts urbans comunitaris 43 0,77 95,56 0,92 0,27 
Horts urbans municipals 28 0,50 38,89 0,60 0,17 
Total establiments 5412 96,61 58,58 115,38 33,64 
Total elements 5602 100,00 58,48 119,43 34,82 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,55      

 
Font: IERMB 
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BARCELONA 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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BARCELONA: CIUTAT VELLA 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 12 2,19 6,52 4,76 1,20 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 256 46,72 4,77 101,53 25,58 
Mercats municipals 4 0,73 5,06 1,59 0,40 
Autoserveis ètnics 206 37,59 9,46 81,70 20,59 
Supermercats ECO 4 0,73 5,48 1,59 0,40 
Supermercats amb ECO 4 0,73 1,01 1,59 0,40 
Supermercats ordinaris 49 8,94 5,12 19,43 4,90 
Mercats setmanals ECO 1 0,18 4,55 0,40 0,10 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 8 1,46 5,37 3,17 0,80 
Horts urbans comunitaris 3 0,55 6,67 1,19 0,30 
Horts urbans municipals 1 0,18 1,39 0,40 0,10 
Total establiments 535 97,63 5,79 212,18 53,46 
Total elements 548 100,00 5,72 217,34 54,76 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,50      
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BARCELONA: CIUTAT VELLA 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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BARCELONA: EIXAMPLE 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 30 2,80 16,30 4,38 1,14 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 571 53,36 10,63 83,29 21,60 
Mercats municipals 6 0,56 7,59 0,88 0,23 
Autoserveis ètnics 243 22,71 11,16 35,45 9,19 
Supermercats ECO 10 0,93 13,70 1,46 0,38 
Supermercats amb ECO 47 4,39 11,84 6,86 1,78 
Supermercats ordinaris 144 13,46 15,05 21,01 5,45 
Mercats setmanals ECO 2 0,19 9,09 0,29 0,08 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 14 1,31 9,40 2,04 0,53 
Horts urbans comunitaris 1 0,09 2,22 0,15 0,04 
Horts urbans municipals 2 0,19 2,78 0,29 0,08 
Total establiments 1051 98,22 11,38 153,31 39,76 
Total elements 1070 100,00 11,17 156,08 40,48 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,54      
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BARCELONA: EIXAMPLE 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  

 

  
Font: IERMB  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

amb predomini de mercats setmanals

amb oferta de tota mena, predomini de comerç
tradicional i establiments ecològics

amb oferta alimentària ordinària i predomini 
d’autoserveis ètnics

amb menys oferta alimentària de tota mena

% de la població per tipologia d'entorn

0 20 40 60 80 100

< 250

250-500

500-750

750-1000

> 1000

D
is

tà
nc

ia
 (m

)

Proximitat (% població)

Supermercats Est. Fru. & verd.
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Est. Fru. & verd. Supermercats

Densitat (nombre d'establ iments en 1000 m)



 

89 

 

BARCELONA: GRÀCIA 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 22 4,21 11,96 6,53 1,82 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 275 52,68 5,12 81,60 22,74 
Mercats municipals 4 0,77 5,06 1,19 0,33 
Autoserveis ètnics 109 20,88 5,00 32,34 9,01 
Supermercats ECO 7 1,34 9,59 2,08 0,58 
Supermercats amb ECO 22 4,21 5,54 6,53 1,82 
Supermercats ordinaris 54 10,34 5,64 16,02 4,47 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 21 4,02 14,09 6,23 1,74 
Horts urbans comunitaris 6 1,15 13,33 1,78 0,50 
Horts urbans municipals 2 0,38 2,78 0,59 0,17 
Total establiments 493 94,44 5,34 146,28 40,77 
Total elements 522 100,00 5,45 154,89 43,17 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,59      
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BARCELONA: GRÀCIA 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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BARCELONA: HORTA - GUINARDÓ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 2 0,44 1,09 0,36 0,12 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 279 60,92 5,20 49,74 16,68 
Mercats municipals 4 0,87 5,06 0,71 0,24 
Autoserveis ètnics 100 21,83 4,59 17,83 5,98 
Supermercats ECO 1 0,22 1,37 0,18 0,06 
Supermercats amb ECO 17 3,71 4,28 3,03 1,02 
Supermercats ordinaris 38 8,30 3,97 6,77 2,27 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 7 1,53 4,70 1,25 0,42 
Horts urbans comunitaris 6 1,31 13,33 1,07 0,36 
Horts urbans municipals 4 0,87 5,56 0,71 0,24 
Total establiments 441 96,29 4,77 78,61 26,36 
Total elements 458 100,00 4,78 81,64 27,38 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,48      
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BARCELONA: HORTA - GUINARDÓ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  

 

  
Font: IERMB  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

amb predomini de mercats setmanals

amb oferta de tota mena, predomini de comerç
tradicional i establiments ecològics

amb oferta alimentària ordinària i predomini 
d’autoserveis ètnics

amb menys oferta alimentària de tota mena

% de la població per tipologia d'entorn

0 20 40 60 80 100

< 250

250-500

500-750

750-1000

> 1000

D
is

tà
nc

ia
 (m

)

Proximitat (% població)

Supermercats Est. Fru. & verd.
0

10

20

30

40

50

60

70

Est. Fru. & verd. Supermercats

Densitat (nombre d'establ iments en 1000 m)



 

93 

 

BARCELONA: LES CORTS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 11 4,64 5,98 2,80 1,35 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 121 51,05 2,25 30,78 14,82 
Mercats municipals 1 0,42 1,27 0,25 0,12 
Autoserveis ètnics 50 21,10 2,30 12,72 6,12 
Supermercats ECO 7 2,95 9,59 1,78 0,86 
Supermercats amb ECO 17 7,17 4,28 4,32 2,08 
Supermercats ordinaris 22 9,28 2,30 5,60 2,69 
Mercats setmanals ECO 2 0,84 9,09 0,51 0,24 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 3 1,27 2,01 0,76 0,37 
Horts urbans comunitaris 1 0,42 2,22 0,25 0,12 
Horts urbans municipals 2 0,84 2,78 0,51 0,24 
Total establiments 229 96,62 2,48 58,25 28,05 
Total elements 237 100,00 2,47 60,29 29,03 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,61      
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BARCELONA: HORTA - GUINARDÓ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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BARCELONA: NOU BARRIS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 8 1,61 4,35 2,10 0,49 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 279 56,02 5,20 73,13 16,92 
Mercats municipals 7 1,41 8,86 1,83 0,42 
Autoserveis ètnics 103 20,68 4,73 27,00 6,25 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 31 6,22 7,81 8,13 1,88 
Supermercats ordinaris 49 9,84 5,12 12,84 2,97 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 4 0,80 7,55 1,05 0,24 
Cooperatives i grups de consum 7 1,41 4,70 1,83 0,42 
Horts urbans comunitaris 5 1,00 11,11 1,31 0,30 
Horts urbans municipals 5 1,00 6,94 1,31 0,30 
Total establiments 477 95,78 5,16 125,03 28,93 
Total elements 498 100,00 5,20 130,53 30,20 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,55      
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BARCELONA: NOU BARRIS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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BARCELONA: SANT ANDREU 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 10 2,18 5,43 2,91 0,68 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 266 57,95 4,95 77,32 18,13 
Mercats municipals 3 0,65 3,80 0,87 0,20 
Autoserveis ètnics 78 16,99 3,58 22,67 5,32 
Supermercats ECO 9 1,96 12,33 2,62 0,61 
Supermercats amb ECO 25 5,45 6,30 7,27 1,70 
Supermercats ordinaris 57 12,42 5,96 16,57 3,88 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 7 1,53 4,70 2,03 0,48 
Horts urbans comunitaris 1 0,22 2,22 0,29 0,07 
Horts urbans municipals 3 0,65 4,17 0,87 0,20 
Total establiments 448 97,60 4,85 130,22 30,53 
Total elements 459 100,00 4,79 133,42 31,28 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,54      
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BARCELONA: SANT ANDREU 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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BARCELONA: SANT MARTÍ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 22 2,96 11,96 3,73 0,94 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 407 54,78 7,58 69,10 17,40 
Mercats municipals 5 0,67 6,33 0,85 0,21 
Autoserveis ètnics 171 23,01 7,85 29,03 7,31 
Supermercats ECO 6 0,81 8,22 1,02 0,26 
Supermercats amb ECO 29 3,90 7,30 4,92 1,24 
Supermercats ordinaris 72 9,69 7,52 12,22 3,08 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 2 0,27 3,77 0,34 0,09 
Cooperatives i grups de consum 17 2,29 11,41 2,89 0,73 
Horts urbans comunitaris 8 1,08 17,78 1,36 0,34 
Horts urbans municipals 4 0,54 5,56 0,68 0,17 
Total establiments 712 95,83 7,71 120,88 30,44 
Total elements 743 100,00 7,76 126,14 31,76 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,55      
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BARCELONA: SANT MARTÍ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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BARCELONA: SANTS - MONTJUÏC 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 9 1,49 4,89 2,19 0,50 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 310 51,16 5,77 75,38 17,13 
Mercats municipals 3 0,50 3,80 0,73 0,17 
Autoserveis ètnics 177 29,21 8,13 43,04 9,78 
Supermercats ECO 3 0,50 4,11 0,73 0,17 
Supermercats amb ECO 28 4,62 7,05 6,81 1,55 
Supermercats ordinaris 50 8,25 5,22 12,16 2,76 
Mercats setmanals ECO 2 0,33 9,09 0,49 0,11 
Mercats setmanals ordinaris 1 0,17 1,89 0,24 0,06 
Cooperatives i grups de consum 14 2,31 9,40 3,40 0,77 
Horts urbans comunitaris 7 1,16 15,56 1,70 0,39 
Horts urbans municipals 2 0,33 2,78 0,49 0,11 
Total establiments 580 95,71 6,28 141,04 32,05 
Total elements 606 100,00 6,33 147,36 33,48 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,54      
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BARCELONA: SANTS - MONTJUÏC 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
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verdures a una distància de 1.000m.  
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BARCELONA: SARRIÀ - SANT GERVASI 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 15 3,25 8,15 2,09 1,01 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 280 60,74 5,21 39,02 18,92 
Mercats municipals 4 0,87 5,06 0,56 0,27 
Autoserveis ètnics 59 12,80 2,71 8,22 3,99 
Supermercats ECO 7 1,52 9,59 0,98 0,47 
Supermercats amb ECO 22 4,77 5,54 3,07 1,49 
Supermercats ordinaris 59 12,80 6,17 8,22 3,99 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 7 1,52 4,70 0,98 0,47 
Horts urbans comunitaris 5 1,08 11,11 0,70 0,34 
Horts urbans municipals 3 0,65 4,17 0,42 0,20 
Total establiments 446 96,75 4,83 62,15 30,13 
Total elements 461 100,00 4,81 64,24 31,14 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,54      
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BARCELONA: SARRIÀ - SANT GERVASI 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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BEGUES 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 5,00 0,54 0,41 1,48 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 12 60,00 0,22 4,86 17,81 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 5,00 0,25 0,41 1,48 
Supermercats ordinaris 4 20,00 0,42 1,62 5,94 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 5,00 1,89 0,41 1,48 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 5,00 1,39 0,41 1,48 
Total establiments 18 90,00 0,19 7,30 26,72 
Total elements 20 100,00 0,21 8,11 29,69 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,49      
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BEGUES 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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CASTELLBISBAL 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 9 60,00 0,17 4,00 7,33 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 2 13,33 0,09 0,89 1,63 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ordinaris 1 6,67 0,10 0,44 0,81 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 6,67 1,89 0,44 0,81 
Cooperatives i grups de consum 1 6,67 0,67 0,44 0,81 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 6,67 1,39 0,44 0,81 
Total establiments 12 80,00 0,13 5,34 9,77 
Total elements 15 100,00 0,16 6,67 12,22 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,52      
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CASTELLBISBAL 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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CASTELLDEFELS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 11 1,59 5,98 1,56 0,05 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 418 60,58 7,78 59,19 1,94 
Mercats municipals 4 0,58 5,06 0,57 0,02 
Autoserveis ètnics 163 23,62 7,48 23,08 0,76 
Supermercats ECO 3 0,43 4,11 0,42 0,01 
Supermercats amb ECO 22 3,19 5,54 3,12 0,10 
Supermercats ordinaris 55 7,97 5,75 7,79 0,26 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 4 0,58 7,55 0,57 0,02 
Cooperatives i grups de consum 6 0,87 4,03 0,85 0,03 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 4 0,58 5,56 0,57 0,02 
Total establiments 676 97,97 7,32 95,73 3,13 
Total elements 690 100,00 7,20 97,71 3,20 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,46      
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CASTELLDEFELS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures 
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CERDANYOLA DEL VALLÈS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 0,85 0,54 0,17 0,17 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 72 61,02 1,34 12,23 12,51 
Mercats municipals 2 1,69 2,53 0,34 0,35 
Autoserveis ètnics 17 14,41 0,78 2,89 2,95 
Supermercats ECO 1 0,85 1,37 0,17 0,17 
Supermercats amb ECO 4 3,39 1,01 0,68 0,70 
Supermercats ordinaris 12 10,17 1,25 2,04 2,09 
Mercats setmanals ECO 1 0,85 4,55 0,17 0,17 
Mercats setmanals ordinaris 2 1,69 3,77 0,34 0,35 
Cooperatives i grups de consum 4 3,39 2,68 0,68 0,70 
Horts urbans comunitaris 1 0,85 2,22 0,17 0,17 
Horts urbans municipals 1 0,85 1,39 0,17 0,17 
Total establiments 109 92,37 1,18 18,51 18,94 
Total elements 118 100,00 1,23 20,04 20,51 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,56      
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CERDANYOLA DEL VALLÈS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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CERVELLÓ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 9 64,29 0,17 2,92 10,16 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 1 7,14 0,05 0,32 1,13 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 7,14 0,25 0,32 1,13 
Supermercats ordinaris 1 7,14 0,10 0,32 1,13 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 7,14 1,89 0,32 1,13 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 7,14 1,39 0,32 1,13 
Total establiments 12 85,71 0,13 3,89 13,54 
Total elements 14 100,00 0,15 4,54 15,80 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,49      
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CERVELLÓ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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CORBERA DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 16 66,67 0,30 2,77 11,29 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 4 16,67 0,18 0,69 2,82 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ordinaris 3 12,50 0,31 0,52 2,12 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 4,17 1,89 0,17 0,71 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 23 95,83 0,25 3,98 16,23 
Total elements 24 100,00 0,25 4,15 16,94 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,39      
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CORBERA DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 2 0,84 1,09 0,87 0,23 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 151 63,18 2,81 65,72 17,54 
Mercats municipals 3 1,26 3,80 1,31 0,35 
Autoserveis ètnics 50 20,92 2,30 21,76 5,81 
Supermercats ECO 1 0,42 1,37 0,44 0,12 
Supermercats amb ECO 10 4,18 2,52 4,35 1,16 
Supermercats ordinaris 17 7,11 1,78 7,40 1,98 
Mercats setmanals ECO 1 0,42 4,55 0,44 0,12 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 1 0,42 0,67 0,44 0,12 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 3 1,26 4,17 1,31 0,35 
Total establiments 234 97,91 2,53 101,85 27,19 
Total elements 239 100,00 2,50 104,02 27,77 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,47      
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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EL PAPIOL 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 1 16,67 0,02 2,01 2,45 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 2 33,33 0,09 4,02 4,91 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ordinaris 1 16,67 0,10 2,01 2,45 
Mercats setmanals ECO 1 16,67 4,55 2,01 2,45 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 16,67 1,39 2,01 2,45 
Total establiments 4 66,67 0,04 8,05 9,82 
Total elements 6 100,00 0,06 12,07 14,72 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,63      
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EL PAPIOL 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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EL PRAT DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 2 1,02 1,09 0,85 0,32 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 107 54,59 1,99 45,55 16,86 
Mercats municipals 3 1,53 3,80 1,28 0,47 
Autoserveis ètnics 46 23,47 2,11 19,58 7,25 
Supermercats ECO 1 0,51 1,37 0,43 0,16 
Supermercats amb ECO 12 6,12 3,02 5,11 1,89 
Supermercats ordinaris 18 9,18 1,88 7,66 2,84 
Mercats setmanals ECO 1 0,51 4,55 0,43 0,16 
Mercats setmanals ordinaris 1 0,51 1,89 0,43 0,16 
Cooperatives i grups de consum 3 1,53 2,01 1,28 0,47 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 2 1,02 2,78 0,85 0,32 
Total establiments 189 96,43 2,05 80,46 29,78 
Total elements 196 100,00 2,05 83,44 30,89 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,55      
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EL PAPIOL 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 0,67 0,54 0,47 0,22 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 90 60,00 1,68 42,20 19,68 
Mercats municipals 2 1,33 2,53 0,94 0,44 
Autoserveis ètnics 35 23,33 1,61 16,41 7,65 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 5 3,33 1,26 2,34 1,09 
Supermercats ordinaris 12 8,00 1,25 5,63 2,62 
Mercats setmanals ECO 1 0,67 4,55 0,47 0,22 
Mercats setmanals ordinaris 3 2,00 5,66 1,41 0,66 
Cooperatives i grups de consum 1 0,67 0,67 0,47 0,22 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 145 96,67 1,57 67,99 31,71 
Total elements 150 100,00 1,57 70,34 32,80 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,48      
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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GAVÀ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 2,44 0,54 0,31 0,22 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 26 63,41 0,48 8,18 5,62 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 7 17,07 0,32 2,20 1,51 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 2,44 0,25 0,31 0,22 
Supermercats ordinaris 3 7,32 0,31 0,94 0,65 
Mercats setmanals ECO 1 2,44 4,55 0,31 0,22 
Mercats setmanals ordinaris 1 2,44 1,89 0,31 0,22 
Cooperatives i grups de consum 1 2,44 0,67 0,31 0,22 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 38 92,68 0,41 11,96 8,21 
Total elements 41 100,00 0,43 12,90 8,86 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,50      
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GAVÀ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures a una distància de 1.000m.  
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LA PALMA DE CERVELLÓ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 5 62,50 0,09 12,18 16,67 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ordinaris 1 12,50 0,10 2,44 3,33 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 12,50 1,89 2,44 3,33 
Cooperatives i grups de consum 1 12,50 0,67 2,44 3,33 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 6 75,00 0,06 14,62 20,00 
Total elements 8 100,00 0,08 19,49 26,67 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,43      
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LA PALMA DE CERVELLÓ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 4 0,46 2,17 0,80 0,16 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 482 55,72 8,98 96,31 18,92 
Mercats municipals 9 1,04 11,39 1,80 0,35 
Autoserveis ètnics 259 29,94 11,89 51,75 10,16 
Supermercats ECO 1 0,12 1,37 0,20 0,04 
Supermercats amb ECO 30 3,47 7,56 5,99 1,18 
Supermercats ordinaris 72 8,32 7,52 14,39 2,83 
Mercats setmanals ECO 1 0,12 4,55 0,20 0,04 
Mercats setmanals ordinaris 3 0,35 5,66 0,60 0,12 
Cooperatives i grups de consum 3 0,35 2,01 0,60 0,12 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 0,12 1,39 0,20 0,04 
Total establiments 857 99,08 9,28 171,24 33,63 
Total elements 865 100,00 9,03 172,84 33,95 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,46      
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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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MOLINS DE REI 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 3,23 0,54 0,63 0,39 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 24 77,42 0,45 15,07 9,46 
Mercats municipals 1 3,23 1,27 0,63 0,39 
Autoserveis ètnics 1 3,23 0,05 0,63 0,39 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 3,23 0,25 0,63 0,39 
Supermercats ordinaris 1 3,23 0,10 0,63 0,39 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 2 6,45 1,34 1,26 0,79 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 29 93,55 0,31 18,22 11,44 
Total elements 31 100,00 0,32 19,47 12,22 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,37      
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MOLINS DE REI 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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MONTCADA I REIXAC 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 0,91 0,54 0,41 0,29 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 62 56,36 1,15 25,35 17,82 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 19 17,27 0,87 7,77 5,46 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 7 6,36 1,76 2,86 2,01 
Supermercats ordinaris 14 12,73 1,46 5,72 4,02 
Mercats setmanals ECO 1 0,91 4,55 0,41 0,29 
Mercats setmanals ordinaris 2 1,82 3,77 0,82 0,57 
Cooperatives i grups de consum 2 1,82 1,34 0,82 0,57 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 2 1,82 2,78 0,82 0,57 
Total establiments 103 93,64 1,11 42,11 29,60 
Total elements 110 100,00 1,15 44,97 31,61 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,55      
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MONTCADA I REIXAC 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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MONTGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 14,29 0,54 1,25 0,86 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 3 42,86 0,06 3,74 2,58 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 1 14,29 0,05 1,25 0,86 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 14,29 1,89 1,25 0,86 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 14,29 1,39 1,25 0,86 
Total establiments 5 71,43 0,05 6,23 4,30 
Total elements 7 100,00 0,07 8,73 6,02 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,59      
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MONTGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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PALLEJÀ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 20 71,43 0,37 12,26 17,62 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 1 3,57 0,05 0,61 0,88 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 3 10,71 0,76 1,84 2,64 
Supermercats ordinaris 3 10,71 0,31 1,84 2,64 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 3,57 1,89 0,61 0,88 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 27 96,43 0,29 16,55 23,79 
Total elements 28 100,00 0,29 17,16 24,67 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,36      
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PALLEJÀ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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RIPOLLET 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 23 63,89 0,43 17,14 6,11 
Mercats municipals 1 2,78 1,27 0,75 0,27 
Autoserveis ètnics 2 5,56 0,09 1,49 0,53 
Supermercats ECO 1 2,78 1,37 0,75 0,27 
Supermercats amb ECO 1 2,78 0,25 0,75 0,27 
Supermercats ordinaris 5 13,89 0,52 3,73 1,33 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 2,78 1,89 0,75 0,27 
Cooperatives i grups de consum 1 2,78 0,67 0,75 0,27 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 2,78 1,39 0,75 0,27 
Total establiments 33 91,67 0,36 24,60 8,77 
Total elements 36 100,00 0,38 26,84 9,56 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,53      
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RIPOLLET 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  

 

  
Font: IERMB  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

amb predomini de mercats setmanals

amb oferta de tota mena, predomini de comerç
tradicional i establiments ecològics

amb oferta alimentària ordinària i predomini 
d’autoserveis ètnics

amb menys oferta alimentària de tota mena

% de la població per tipologia d'entorn

0 20 40 60 80 100

< 250

250-500

500-750

750-1000

> 1000

D
is

tà
nc

ia
 (m

)

Proximitat (% població)

Supermercats Est. Fru. & verd.
0

10

20

30

40

50

60

70

Est. Fru. & verd. Supermercats

Densitat (nombre d'establ iments en 1000 m)



 

141 

 

SANT ADRIÀ DE BESÒS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 1,15 0,54 0,75 0,27 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 55 63,22 1,02 41,34 15,07 
Mercats municipals 1 1,15 1,27 0,75 0,27 
Autoserveis ètnics 13 14,94 0,60 9,77 3,56 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 3 3,45 0,76 2,25 0,82 
Supermercats ordinaris 10 11,49 1,04 7,52 2,74 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 1,15 1,89 0,75 0,27 
Cooperatives i grups de consum 1 1,15 0,67 0,75 0,27 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 2 2,30 2,78 1,50 0,55 
Total establiments 83 95,40 0,90 62,38 22,74 
Total elements 87 100,00 0,91 65,39 23,84 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,50      
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SANT ADRIÀ DE BESÒS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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SANT ANDREU DE LA BARCA 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 14 48,28 0,26 8,87 5,10 
Mercats municipals 1 3,45 1,27 0,63 0,36 
Autoserveis ètnics 7 24,14 0,32 4,44 2,55 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 3 10,34 0,76 1,90 1,09 
Supermercats ordinaris 2 6,90 0,21 1,27 0,73 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 3,45 1,89 0,63 0,36 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 3,45 1,39 0,63 0,36 
Total establiments 27 93,10 0,29 17,11 9,84 
Total elements 29 100,00 0,30 18,37 10,57 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,59      
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SANT ANDREU DE LA BARCA 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  

 

  
Font: IERMB  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

amb predomini de mercats setmanals

amb oferta de tota mena, predomini de comerç
tradicional i establiments ecològics

amb oferta alimentària ordinària i predomini 
d’autoserveis ètnics

amb menys oferta alimentària de tota mena

% de la població per tipologia d'entorn

0 20 40 60 80 100

< 250

250-500

500-750

750-1000

> 1000

D
is

tà
nc

ia
 (m

)

Proximitat (% població)

Supermercats Est. Fru. & verd.
0

10

20

30

40

50

60

70

Est. Fru. & verd. Supermercats

Densitat (nombre d'establ iments en 1000 m)



 

145 

 

SANT BOI DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 2 1,39 1,09 0,52 0,24 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 90 62,50 1,68 23,18 10,92 
Mercats municipals 2 1,39 2,53 0,52 0,24 
Autoserveis ètnics 16 11,11 0,73 4,12 1,94 
Supermercats ECO 4 2,78 5,48 1,03 0,49 
Supermercats amb ECO 7 4,86 1,76 1,80 0,85 
Supermercats ordinaris 16 11,11 1,67 4,12 1,94 
Mercats setmanals ECO 1 0,69 4,55 0,26 0,12 
Mercats setmanals ordinaris 4 2,78 7,55 1,03 0,49 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 2 1,39 2,78 0,52 0,24 
Total establiments 137 95,14 1,48 35,29 16,63 
Total elements 144 100,00 1,50 37,09 17,48 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,54      
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SANT BOI DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 2 40,00 0,04 5,96 4,97 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 1 20,00 0,05 2,98 2,49 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 20,00 0,25 2,98 2,49 
Supermercats ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 20,00 1,89 2,98 2,49 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 4 80,00 0,04 11,93 9,94 
Total elements 5 100,00 0,05 14,91 12,43 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,54      
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SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 7 5,34 3,80 0,59 0,79 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 68 51,91 1,27 5,69 7,65 
Mercats municipals 2 1,53 2,53 0,17 0,22 
Autoserveis ètnics 14 10,69 0,64 1,17 1,57 
Supermercats ECO 2 1,53 2,74 0,17 0,22 
Supermercats amb ECO 10 7,63 2,52 0,84 1,12 
Supermercats ordinaris 15 11,45 1,57 1,25 1,69 
Mercats setmanals ECO 1 0,76 4,55 0,08 0,11 
Mercats setmanals ordinaris 1 0,76 1,89 0,08 0,11 
Cooperatives i grups de consum 4 3,05 2,68 0,33 0,45 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 7 5,34 9,72 0,59 0,79 
Total establiments 118 90,08 1,28 9,87 13,27 
Total elements 131 100,00 1,37 10,96 14,73 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,66      

 
Font: IERMB 

 

 



 

150 

   

SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures a una distància de 1.000m.  
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SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 2 2,30 1,09 1,27 0,45 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 56 64,37 1,04 35,64 12,70 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 12 13,79 0,55 7,64 2,72 
Supermercats ECO 1 1,15 1,37 0,64 0,23 
Supermercats amb ECO 6 6,90 1,51 3,82 1,36 
Supermercats ordinaris 5 5,75 0,52 3,18 1,13 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 1,15 1,89 0,64 0,23 
Cooperatives i grups de consum 1 1,15 0,67 0,64 0,23 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 3 3,45 4,17 1,91 0,68 
Total establiments 82 94,25 0,89 52,18 18,60 
Total elements 87 100,00 0,91 55,36 19,73 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,51      
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SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 

 

 

Distància mínima a un establiment que vengui fruites i 
verdures 

Densitat d’establiments amb disponibilitat de fruites i 
verdures a una distància de 1.000m.  
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SANT JOAN DESPÍ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 1,16 0,54 0,73 0,30 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 39 45,35 0,73 28,57 11,64 
Mercats municipals 2 2,33 2,53 1,46 0,60 
Autoserveis ètnics 21 24,42 0,96 15,38 6,27 
Supermercats ECO 1 1,16 1,37 0,73 0,30 
Supermercats amb ECO 4 4,65 1,01 2,93 1,19 
Supermercats ordinaris 13 15,12 1,36 9,52 3,88 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 2 2,33 3,77 1,46 0,60 
Cooperatives i grups de consum 1 1,16 0,67 0,73 0,30 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 2 2,33 2,78 1,46 0,60 
Total establiments 81 94,19 0,88 59,33 24,18 
Total elements 86 100,00 0,90 62,99 25,67 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,62      
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SANT JOAN DESPÍ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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verdures 
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SANT JUST DESVERN 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 4,17 0,54 0,57 0,59 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 12 50,00 0,22 6,85 7,09 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 3 12,50 0,14 1,71 1,77 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 4,17 0,25 0,57 0,59 
Supermercats ordinaris 4 16,67 0,42 2,28 2,36 
Mercats setmanals ECO 1 4,17 4,55 0,57 0,59 
Mercats setmanals ordinaris 1 4,17 1,89 0,57 0,59 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 4,17 1,39 0,57 0,59 
Total establiments 21 87,50 0,23 11,99 12,41 
Total elements 24 100,00 0,25 13,70 14,18 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,63      
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SANT JUST DESVERN 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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SANT VICENÇ DELS HORTS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 1,28 0,54 0,34 0,36 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 52 66,67 0,97 17,54 18,60 
Mercats municipals 1 1,28 1,27 0,34 0,36 
Autoserveis ètnics 8 10,26 0,37 2,70 2,86 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 2 2,56 0,50 0,67 0,72 
Supermercats ordinaris 10 12,82 1,04 3,37 3,58 
Mercats setmanals ECO 1 1,28 4,55 0,34 0,36 
Mercats setmanals ordinaris 1 1,28 1,89 0,34 0,36 
Cooperatives i grups de consum 2 2,56 1,34 0,67 0,72 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 74 94,87 0,80 24,96 26,47 
Total elements 78 100,00 0,81 26,31 27,90 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,47      
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SANT VICENÇ DELS HORTS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 6 54,55 0,11 5,67 7,43 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 1 9,09 0,05 0,94 1,24 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 9,09 0,25 0,94 1,24 
Supermercats ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ECO 1 9,09 4,55 0,94 1,24 
Mercats setmanals ordinaris 1 9,09 1,89 0,94 1,24 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 9,09 1,39 0,94 1,24 
Total establiments 8 72,73 0,09 7,56 9,91 
Total elements 11 100,00 0,11 10,39 13,63 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,57      
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SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 0,24 0,54 0,35 0,09 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 231 55,13 4,30 80,72 19,72 
Mercats municipals 1 0,24 1,27 0,35 0,09 
Autoserveis ètnics 131 31,26 6,01 45,78 11,18 
Supermercats ECO 1 0,24 1,37 0,35 0,09 
Supermercats amb ECO 14 3,34 3,53 4,89 1,20 
Supermercats ordinaris 31 7,40 3,24 10,83 2,65 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 3 0,72 5,66 1,05 0,26 
Cooperatives i grups de consum 3 0,72 2,01 1,05 0,26 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 3 0,72 4,17 1,05 0,26 
Total establiments 410 97,85 4,44 143,27 35,00 
Total elements 419 100,00 4,37 146,41 35,77 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,46      
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SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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TIANA 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 3 33,33 0,06 2,54 3,51 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 2 22,22 0,09 1,69 2,34 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 11,11 0,25 0,85 1,17 
Supermercats ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 1 11,11 1,89 0,85 1,17 
Cooperatives i grups de consum 1 11,11 0,67 0,85 1,17 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 1 11,11 1,39 0,85 1,17 
Total establiments 6 66,67 0,06 5,07 7,02 
Total elements 9 100,00 0,09 7,61 10,52 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,68      
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TIANA 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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TORRELLES DE LLOBREGAT 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 4 66,67 0,07 2,15 6,74 
Mercats municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autoserveis ètnics 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats ordinaris 2 33,33 0,21 1,08 3,37 
Mercats setmanals ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercats setmanals ordinaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 6 100,00 0,06 3,23 10,11 
Total elements 6 100,00 0,06 3,23 10,11 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,26      

 
Font: IERMB 

 

 



 

166 

   

TORRELLES DE LLOBREGAT 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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VILADECANS 
Elements de l’oferta alimentària per tipologia 

Element n % del municipi % de l’AMB  n/Km2 n/10.000 hab. 
Establiments especialitzats ECO 1 0,61 0,54 0,34 0,15 
Establiments alimentaris especialitzats ordinaris 108 66,26 2,01 36,30 16,42 
Mercats municipals 3 1,84 3,80 1,01 0,46 
Autoserveis ètnics 29 17,79 1,33 9,75 4,41 
Supermercats ECO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Supermercats amb ECO 1 0,61 0,25 0,34 0,15 
Supermercats ordinaris 19 11,66 1,99 6,39 2,89 
Mercats setmanals ECO 1 0,61 4,55 0,34 0,15 
Mercats setmanals ordinaris 1 0,61 1,89 0,34 0,15 
Cooperatives i grups de consum 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans comunitaris 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horts urbans municipals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total establiments 161 98,77 1,74 54,11 24,48 
Total elements 163 100,00 1,70 54,79 24,78 
Diversitat de l’oferta alimentària. Índex de Shannon : 0,41      
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VILADECANS 
Tipologies d’entorns alimentaris metropolitans 
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