
POLÍTICA AMBIENTAL DE MERCABARNA 
 
El compromís per la protecció del Medi Ambient en les nostres actuacions és un dels elements essencials que 
integra i inspira la política de Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A, d’ara endavant Mercabarna, i 
assumim com a deure general tractar de compatibilitzar les exigències pròpies de les activitats econòmiques i 
industrials amb el respecte al medi ambient. 
 
La intensa activitat que es desenvolupa a Mercabarna genera problemes ambientals propis del seu 
desenvolupament. Per aquesta raó, la Direcció de Mercabarna publica els seus principis d’actuació en relació 
al medi ambient en forma d’una declaració que continuï orientant i inspirant totes les activitats realitzades i 
que serveixi per posar de manifest el compromís públic de la nostra organització en l’àmbit ambiental. 
 
PRINCIPIS BÀSICS 

 
La política ambiental de Mercabarna s’inspira en dos principis bàsics: la millora contínua de les activitats 
pròpies amb la finalitat de protegir el medi ambient, i el facilitar al conjunt d’empreses que integren la Unitat 
Alimentaria de Mercabarna l’aplicació de polítiques empresarials cada vegada més sostenibles. 
 
Per a dur a la pràctica aquests principis, la Direcció de Mercabarna es proposa:  
 
▪ Reduir sistemàticament el rebuig amb destí a l’abocador, reciclant i reutilitzant els residus sempre 

que sigui possible, així com utilitzar de manera eficient els recursos naturals, matèries primeres i 
energia.  

 
▪ Difondre la política ambiental i conscienciar al conjunt de les empreses usuàries de la Unitat 

Alimentaria, a tots els nivells, des dels empresaris fins als treballadors. 
 
▪ Adoptar les mesures necessàries per prevenir la contaminació i, quan no sigui possible, reduir al 

mínim les emissions contaminants. 
 
▪ Adoptar totes les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental a 

nivell europeu, estatal, autonòmic i local aplicable a les nostres activitats, així com qualsevol 
exigència voluntària que Mercabarna subscrigui en un futur. 

 
▪ Establir procediments i efectuar la revisió periòdica del compliment de la política ambiental, tot 

adoptant les mesures correctores davant els incompliments detectats. 
 
▪ Difondre la política ambiental i exigir el seu compliment a les empreses proveïdores o contractades 

per Mercabarna. 
 
▪ Formar i conscienciar el personal sobre els possibles aspectes ambientals que es puguin generar, fent-

los partíceps del respecte de la nostra política en totes les seves activitats. 
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