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Mercabarna, aquesta ‘ciutat’ dins de la 
ciutat que ens alimenta a tots i a totes, es 
mou i evoluciona cada dia gràcies a l’esforç 
de milers de persones. Persones que amb 
la seva feina diària fan que aquesta Unitat 
Alimentària estigui posicionada com un 
centre empresarial de primer ordre i un 
autèntic motor per al comerç, l’alimentació 
i l’economia de Barcelona i Catalunya. 

L’essència i la clau de l’èxit de Mercabarna 
són les persones. Però també allò que carac-
teritza cada cop més aquest polígon ali-
mentari i que ja quasi és part del seu ADN: 
el compromís amb la societat. Mercabarna 
entén els moments de dificultat pels quals 
està passant la ciutadania i està aprofitant 
les seves potencialitats per donar resposta a 
aquestes necessitats socials. 

En aquest sentit, m’agradaria destacar la 
col·laboració de Mercabarna i les empre-
ses del recinte amb el Banc dels Aliments. 
Aquest any els majoristes han donat quasi 
un milió de quilos de productes frescos 
perquè aquesta entitat els reparteixi entre 
persones necessitades. Una xifra rècord pel 
que fa a les aportacions i una mostra immi-
llorable de la solidaritat i la sensibilitat que 
té Mercabarna amb l’entorn social. 

Això va molt lligat a un altre aspecte en 
el qual hem de seguir incidint, ara i sempre, 
i en el qual Mercabarna ja està posant fil a 
l’agulla. És la lluita contra el malbaratament 
alimentari. No pot ser que amb la situa-
ció de gana que passen moltes famílies hi 
hagi aliments aptes per al consum que es 
desaprofitin i acabin a les escombraries. Tot 
i que un estudi realitzat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Plataforma 
Aprofitem els Aliments indica que el nivell 
de malbaratament a Mercabarna no arriba a 
l’1%, és necessari no confiar-nos i implantar 
les mesures necessàries perquè aquest tant 
per cent acabi sent zero. 

En definitiva, és imprescindible que 
Mercabarna continuï –i des de l’Ajuntament 
hi donarem tot el nostre suport –sent efecti-
vament corresponsable per fer d’aquesta 
‘ciutat alimentària’ una ciutat compromesa 
també amb les persones que hi viuen. 

Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona

Mercabarna és un pol d’ocupació. Aquest és 
un dels seus principals valors i un dels seus 
trets d’identitat. En aquest recinte alimen-
tari, on hi ha 700 empreses, hi treballen 
més de 7.500 persones. La possibilitat de 
generar oportunitats laborals és un fet. 

Per incentivar aquestes oportunitats cal 
posar en valor iniciatives que impulsa la 
direcció de Mercabarna, com ara les Beques 
Mercabarna, uns ajuts que ja fa més de dos 
anys que s’atorguen i que volen potenciar la 
contractació en empreses del polígon ali-
mentari de persones aturades o de graduats 
que acaben de sortir de la universitat, dos 
col·lectius que sempre tenen dificultats per 
incorporar-se al món laboral. 

A més, no hem d’oblidar la tasca d’en-
senyament d’oficis vinculats al sector 
alimentari que realitza Mercabarna per tal 
que persones aturades puguin obrir el seu 
ventall d’oportunitats laborals i tinguin 
l’opció de treballar en empreses del sector 
alimentari de dins i de fora del recinte que 
necessiten personal amb una preparació 
específica. Aquestes accions entronquen 
directament amb una de les principals pre-
ocupacions d’aquest govern: l’atur. Seguir 
treballant per reduir el nombre d’aturats és 
una feina primordial, en la qual Mercabarna 
té i tindrà molt a dir i a aportar. 

Hem parlat de l’ocupació directa que pot 
generar Mercabarna, però també val la pena 
esmentar tots aquells llocs de treball que 
d’una manera indirecta també van lligats 
a la seva existència i activitat. Parlem de 
tots aquells productors locals que tenen 
en aquesta Unitat Alimentària un espai 
on comercialitzar els seus productes, de 
transportistes, d’empreses de serveis com-
plementaris a l’alimentació i de tots aquells 
detallistes, tant de mercats municipals com 
de botigues de barri i petits supermercats, 
entre d’altres, que difícilment podrien exis-
tir sense la presència d’un mercat majorista 
com el que tenim a Barcelona. Merca-
barna és clau per entendre el nostre model 
alimentari i de comerç de proximitat, un 
model que volem preservar i potenciar.

També apostem per fomentar un model 
empresarial i econòmic que connecti amb 
la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat. 
Mercabarna impulsa diferents iniciatives 
que tenen molt a veure amb això con-
cretament: afavorir la competitivitat de 
les pimes. Les accions que s’organitzen a 
través de l’Associació Clúster Alimentari de 
Barcelona, els recents premis ‘Mercabarna 
Innova’ i els estudis de l’Observatori de Ten-
dències en són bons exemples. Esperem que 
tots perdurin en el temps, ja que contribu-
eixen a què gaudim d’un teixit empresarial 
fort i amb un gran futur. 

Agustí Colom

Regidor d’Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme  
de l’Ajuntament de Barcelona i president de Mercabarna 

El 2015 ha estat un any de noves iniciatives 
i nous reptes, però també de consolidació 
de projectes. Hem seguit apostant per fer 
accions encaminades a promoure, fora de 
les nostres fronteres, la imatge i l’activitat 
comercial de Mercabarna. Conjuntament 
amb el Gremi de Majoristes de Fruites 
i Hortalisses, hem estat presents a fires 
nacionals i internacionals i hem organit-
zat missions comercials per captar clients 
potencials estrangers per al nostre mercat. 
Això, sumat a l’impuls que les empreses han 
donat un any més a les exportacions –que ja 
arriben a un terç del total comercialitzat al 
recinte–, ha reforçat encara més el nostre 
posicionament com el Hub Alimentari del 
Mediterrani-Barcelona®, el gran centre 
internacional de recepció i distribució de 
mercaderies.

També hem consolidat tots els aspectes 
relacionats amb la millora de les infraes-
tructures. Hem seguit realitzant les obres 
de modernització dels Mercats Centrals de 
Fruites i Hortalisses i del Peix. I, a més, hem 
continuat treballant per definir la Mer-
cabarna que volem ser amb el disseny de 
noves actuacions que ens han de permetre 
estar al dia i preparats per afrontar el futur. 

Nous projectes per potenciar  

la competitivitat 

La voluntat de Mercabarna de potenciar la 
competitivitat entre les empreses no és una 
estratègia nova en si mateixa. De fet, impul-
sar una iniciativa com l’Associació Clúster 
Alimentari de Barcelona, que al llarg de 
l’any duu a terme accions per detectar noves 
oportunitats de negoci per a les empreses, 
n’és una bona mostra. 

No obstant això, aquest 2015 hem inci-
dit encara més en aquesta línia gràcies a 
la posada en marxa de dos projectes: els 
premis ‘Mercabarna Innova’ i l’Observatori 
de Tendències. Els premis s’han creat per 
destacar les empreses que aposten per la 
innovació com a estratègia empresarial i 
l’Observatori ha nascut com un servei per a 
les empreses pensat per estudiar tendències 
de present i de futur en el sector alimentari 
que poden transformar-se en noves línies 
de negoci per a les firmes. 

Potenciant la marca Mercabarna

Seguint l’estela de la campanya de marca 
iniciada el 2014 per donar a conèixer 
Mercabarna entre els ciutadans, i que es va 
materialitzar en el curtmetratge Pitahaya, 
d’Albert Espinosa, aquest any hem apostat 
per tornar a mostrar aquest polígon alimen-
tari al gran públic d’una manera original i 
participativa. I ho hem fet amb la celebració 
d’una cursa atlètica dins del recinte, la 1a 
Cursa Mercabarna. 

Aquesta iniciativa ha estat tot un èxit de 
participació –més de 3.000 persones, entre 
corredors i acompanyants– i ens ha permès 
obrir les portes de la Unitat Alimentària a 
milers de persones a través d’una jornada 
esportiva, lúdica, familiar i solidària cen-
trada a difondre els valors i l’activitat de 
Mercabarna. 

Més solidaris, més sostenibles

De totes les iniciatives que impulsem, estem 
especialment orgullosos de totes aquelles 
que tenen un vessant social i de respecte al 
medi ambient. En aquests dos camps hem 
treballat intensament al llarg de l’any i hem 
aconseguit resultats molt positius. 

Hem incrementat significativament la 
col·laboració amb el Banc dels Aliments. 
Les empreses han donat prop d’un milió 
de quilos d’aliments a aquesta entitat, xifra 
rècord i que mostra la sensibilitat dels 
empresaris vers les necessitats socials. A 
més, des de l’equip de Mercabarna hem dut 
a terme les obres d’ampliació del magatzem 
que aquesta entitat té dins del recinte i que 
li cedim des de l’any 2002. 

Hem engegat una nova edició de les 
Beques Mercabarna, un programa d’ajuts 
per afavorir la inserció laboral, dins de les 
empreses del recinte, d’aturats i d’universi-
taris acabats de graduar i que ha servit per 
donar feina a una vintena de persones. 

Així mateix, Mercabarna ha mantingut  
el seu compromís amb la lluita contra el 
malbaratament alimentari. N’és una bona 
prova l’estudi que s’ha encarregat per 
minimitzar encara més el volum de pèrdues 
alimentàries que es produeixen en l’activi-
tat del recinte.

En matèria de sostenibilitat hem con-
solidat, un exercici més, els bons nivells de 
reciclatge de residus i hem seguit posant fil 
a l’agulla per cercar i aplicar dins del recinte 
noves fonts d’energia més netes i sosteni-
bles, fomentant l’ús del vehicle elèctric i 
desenvolupant un projecte per construir 
una xarxa de fred pròpia que redueixi el 
consum energètic. 

 

Presentacions ‘Ciutat alimentària’ 
compromesa 

Mercabarna, un espai 
d’oportunitats 

La ciutat que ens alimenta

El 2015, en xifres 

La societat Mercabarna ha tancat l’any  
amb uns beneficis de més de 6 milions d’eu-
ros i amb més de 2 milions d’euros invertits 
en la millora de les infraestructures dels 
Mercats Centrals. 

Pel que fa al comportament comercial 
en els diferents sectors d’activitat, el balanç 
quant a vendes en el Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses, el del Peix, l’Escorxa-
dor i les empreses hortofructícoles ubicades 
a la Zona d’Activitats Complementàries ha 
estat positiu, mentre que l’activitat a Mer-
cabarna-flor i les empreses frigorífiques del 
recinte ha estat inferior a la de l’any passat. 

Josep Tejedo

Director general de Mercabarna
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PRIMER PREMI

El primer premi ha recaigut en 

la companyia Fruit Friends per 

les seves barretes de fruites 

Born GO, les primeres del mercat 

elaborades completament  

amb fruita. 

Durant aquest any l’Associació Clúster 
Alimentari de Barcelona –entitat que lidera 
Mercabarna– ha continuat realitzant acti-
vitats en les diferents comissions que té en 
marxa. Aquestes accions estan encaminades 
a generar noves oportunitats de negoci i a 
millorar la competitivitat de les empreses 
en diferents camps. 

Comissió de foodservice 

S’organitzen dues accions en aquest grup 
de treball. Una és la tercera edició del 
Restaurant Concepts, jornada dedicada a 
explicar les noves tendències en restauració 
i mostrar nous models de restaurants que 
tenen el producte fresc com a protagonista 
principal. L’altra és la visita a l’empresa de 
restauració col·lectiva F. Roca per conèixer 
les seves necessitats de proveïment d’ali-
ments frescos. 

Comissió d’innovació 

Se celebren les jornades de treball inter-
clústers al delta de l’Ebre amb els clústers 
packaging i aqüícola per buscar solucions 
conjuntes a diferents problemàtiques d’àm-
bit comercial i tecnològic de les empreses 
del sector del peix.

Mercabarna premia  
la innovació de les empreses

El Clúster Alimentari promou  
la competitivitat empresarial

SEGON PREMI 

El segon premi ha estat per a una 

app desenvolupada per Laumont, 

una empresa especialitzada en 

la comercialització de bolets 

i trufes. L’aplicació, que rep 

el nom de Naturchef, està 

pensada perquè els restauradors 

i xefs puguin saber en tot 

moment quins productes estan 

disponibles i planificar amb més 

agilitat els seus menús.

Comissió d’export

Al llarg de l’any s’ha realitzat una missió 
directa a Dubai i cinc missions inverses 
a Mercabarna de potencials compradors 
de diversos països europeus: Anglaterra, 
França, Polònia, Itàlia i Irlanda. Totes 
aquestes accions serveixen per impulsar el 
vessant comercial exportador de les empre-
ses del recinte. 

Col·laboració entre clústers

Aquest 2015 s’ha seguit amb l’estratègia de 
cercar sinergies amb altres clústers catalans 
que d’una manera o d’una altra estan vin-
culats al sector alimentari. En aquest marc, 
s’inclouen els esmorzars de presidència 
amb els màxims representants dels clústers 
Bdigital, Packaging i Acuiplus i la jornada 
“Peixos dels nostres mars: més a prop, més 
fresc”, organitzada amb el Clúster Acuiplus 
i que va servir per promocionar el peix de 
cultiu i de proximitat. 

Així mateix, també s’han fet trobades 
de treball amb els clústers alimentaris de 
Galícia, el País Basc i el Food+i (Valle del 
Ebro), els tres més representatius del sector 
alimentari en l’àmbit nacional, amb l’objec-
tiu de potenciar les sinergies i cercar vies de 
col·laboració. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

4Galeria de fotos de les jornades

2Més informació

Ciutat 

dinàmica

Les dues companyies expliquen en què 
consisteixen els projectes guanyadors 
dels premis ‘Mercabarna Innova’ i quin 
paper juga la innovació en les seves 
organitzacions.

EMILI MAJÓ 
Soci de Fruit Friends

JORDI SERENTILL 
Adjunt a la direcció de Laumont

Mercabarna ha creat aquest any els premis 
‘Mercabarna Innova’, uns guardons que 
distingeixen les empreses que han desen-
volupat projectes innovadors dins del món 
alimentari en àmbits tan diversos com el 
desenvolupament de nous productes, for-
mats o packaging, l’ús de noves tecnologies, 
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
processos, innovacions en mobilitat i nous 
serveis, entre d’altres. L’objectiu d’aquests 
premis és reconèixer i alhora incentivar la 
innovació entre les companyies del polígon 
alimentari.

En aquesta primera edició, un total de 
set empreses de Mercabarna han presentat 
projectes a concurs. Un jurat, format per 
experts i representants de l’àmbit univer-
sitari, empresarial, administratiu i del món 
de la recerca, ha estat l’encarregat d’escollir 
els projectes guanyadors. S’han valorat 
aspectes com el grau de millora aconseguit 
en relació amb la qualitat del producte, els 
processos o el servei al client. 

Els guanyadors 

El primer i segon premi han recaigut en les 
empreses Fruit Friends i Laumont, que van 
presentar com a projectes una barreta de 
fruites deshidratades i una app de bolets 
per a cuiners, respectivament. Els guardons 
s’han entregat en un acte públic celebrat el 
25 de novembre. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

1 Entrevista a Emili Majó, soci de Fruit Friends,  
i a Jordi Serentill, adjunt a la direcció de Laumont

4Galeria de fotos

3Declaracions

2Més informació
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Mercabarna-flor i l’Associació d’Empresa-
ris Majoristes (AEM) han celebrat durant 
el 2015 dos esdeveniments pensats per 
fomentar la innovació i la creativitat entre 
els professionals vinculats al sector floral. 

Un d’aquests actes han estat les XXXII 
Mercademostracions, la cita anual impres-
cindible per a les persones que treballen en 
el món de la moda floral. L’edició d’enguany, 
que portava el títol “La flor a taula”, ha 
convocat més de 2.000 professionals d’arreu 
d’Espanya per presentar propostes específi-
ques de decoració de les llars per a les festes 
de Nadal, però també per a l’ornamentació 
floral en l’hostaleria i la restauració. 

L’altre acte important ha estat la Festa de 
la Primavera, tot un seguit de demostracions 
temàtiques concentrades en un matí on s’han 
presentat als floristes noves idees per abordar 
esdeveniments tan significatius per al sector 
floral com són Sant Jordi i el Dia de la Mare o 
la campanya de la primavera en general.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

4Galeria de fotos

Mercabarna crea  
l’Observatori de Tendències

Impuls a la creativitat  
en el sector floral

Mercabarna ha posat en marxa aquest 2015 
un nou servei adreçat a les empreses del 
polígon alimentari. Es tracta de l’Observa-
tori de Tendències, que té com a objectiu 
principal estudiar i analitzar temes emer-
gents i de futur que poden afectar el model 
de negoci i millorar la competitivitat de les 
firmes del recinte.

Al llarg d’aquest any s’han estudiat tres 
grans temes:
  L’e-commerce: s’analitzen les oportunitats 
de comercialitzar productes frescos a través 
d’Internet.
  Els productes ecològics: es presenta  
un estudi on es radiografia extensament 
la producció i el consum de productes 
ecològics a Espanya i a Catalunya i on 
s’indiquen les oportunitats de negoci en 
aquest àmbit.
  Tendències i necessitats de compra dels 

detallistes estrangers: s’estudia la situació 
actual d’aquesta tipologia de comerços, les 
seves necessitats de compra i les tendències 
de futur. 

Els resultats d’aquests estudis s’han pre-
sentat en tres jornades diferents, celebrades 
a l’abril, el juliol i el desembre, que han reu-
nit en total més de 150 assistents. A banda 
de presentar els estudis, en aquests actes 
també hi han participat ponents experts en 
les diverses matèries. 

Arran d’aquestes jornades s’han realit-
zat reunions de treball concretes amb les 
empreses interessades amb l’objectiu de 
plantejar possibles projectes de futur, espe-
cialment en el camp de l’e-commerce i dels 
productes ecològics.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Consulta els estudis de l'Observatori de Tendències

Els Serveis de Formació de Mercabarna  
han organitzat, durant el 2015, 198 cursos, 
tant per a persones en actiu com per a atu-
rats. Prop de 2.343 alumnes han participat 
en algun d’aquests cursos i, en total, s’han 
impartit 7.467 hores lectives. 

Això representa un important incre-
ment, tant d’alumnes (+89,5%) com d’hores 
impartides (+39,6%). 

Formació continuada

S’organitzen 161 cursos, en els quals par-
ticipen 1.798 alumnes. Aquest augment 
ve donat, sobretot, per la realització d’un 
major nombre de cursos per a les empreses 
de la gran distribució, que aposten per la 
venda de productes frescos com a factor 
clau diferenciador dels seus establiments. 
 
Formació ocupacional 

Durant el 2015 es realitzen 37 cursos, en 
els quals han participat 545 persones en 
situació d’atur. Aquests cursos s’han orga-
nitzat per al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i per a ajuntaments i entitats que 
ajuden a la reinserció laboral de persones 
amb dificultats.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Principals cursos impartits durant el 2015 

4Galeria de fotos

Més formació per ser més competitius

Al llarg d’aquest any s’ha seguit amb les 
obres de millora d’algunes de les principals 
infraestructures del recinte amb l’objectiu 
de continuar sent un polígon alimentari  
de referència i competitiu.

Mercat Central de Fruites i Hortalisses 

Al febrer s’han posat en marxa els treballs 
de remodelació d’aquest centre majorista, 
que han finalitzat aquest exercici amb la 
primera actuació acabada: la renovació  
de la xarxa de subministrament d’aigua dels 
set pavellons del Mercat. 

Mercat Central del Peix 

S’han continuat les obres d’actualització 
iniciades el 2014. Al llarg d’aquest exercici 
s’ha acabat el reforçament del sostre fals 
i la remodelació dels vestuaris del Mercat 
i també s’ha fet l’adequació de les instal-
lacions elèctriques de baixa tensió.

Pavelló Polivalent 

A finals d’abril finalitzen les obres iniciades 
al febrer de 2014. Els treballs han consis-
tit, principalment, a millorar el sistema 
de subministrament d’aigua i de protecció 
davant d’incendis, i a adoptar mesures que 
propicien l’estalvi d’energia.

Aposta per millorar les infraestructures 

Cursos

198
 
Alumnes 
participants

2.343
 
Hores lectives

7.467

Magatzem del Banc dels Aliments

Mercabarna ha dut a terme aquest any les 
obres d’ampliació d’aquest espai, que s’ha 
incrementat en 250 m². D’aquesta manera 
s’ha habilitat una zona de triatge per als 
aliments frescos que diàriament donen les 
empreses majoristes a aquesta fundació. 

Al llarg de l’any també s’ha treballat en 
l’elaboració de diferents projectes que s’han 
posat o es posaran en marxa durant el pro-
per any.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

1 Entrevista a Fèlix Falcó, secretari del GMP

2Més informació

“La modernització de les  
instal·lacions és molt important  
per seguir sent competitius  
i estar sempre al capdavant dels  
mercats europeus.”

FÈLIX FALCÓ  
Secretari del Gremi de Majoristes del Mercat  
Central del Peix (GMP)
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Ciutat 

propera
Mercabarna obre les portes  
als runners
El 4 d’octubre s’ha celebrat la 1a Cursa Mer-
cabarna, una gran festa esportiva i familiar 
dedicada a l’alimentació saludable i a la 
solidaritat, en la qual han participat més de 
3.000 persones, entre corredors –en total, 
1.520– i els seus acompanyants. 

Aquesta iniciativa, pionera entre els 
mercats majoristes, ha servit per aconseguir 
que molts ciutadans descobreixin aquest 
polígon alimentari i el paper importantís-
sim que juga en la seva alimentació diària.

Córrer per dins dels mercats centrals  

i activitats per a tota la família 

A banda de tenir l’oportunitat única de cór-
rer pels carrers del recinte i per dins de dos 
dels pavellons del Mercat Central de Fruites 
i Hortalisses i per la nau del Mercat Central 
del Peix, la jornada també ha ofert altres 
activitats i concursos, sobretot adreçats als 
nens, que tenien com a protagonistes indis-
cutibles allò que caracteritza Mercabarna: 
els aliments frescos. 

Una cursa solidària

La 1a Cursa Mercabarna ha tingut un ves-
sant compromès amb les problemàtiques 
socials i de salut. En aquest sentit, s’ha 
organitzat un esmorzar solidari per a tots 
els assistents, la recaptació del qual –3.000 
euros en total– s’ha destinat íntegrament 
a La Marató de TV3, programa solidari que 
aquest any es dedicava a la lluita contra la 
diabetis i l’obesitat.

Gran implicació de les empreses  

i els gremis majoristes 

Més d’una vintena de firmes dels diferents 
sectors d’activitat del recinte i les quatre 
associacions d’empresaris del recinte  
(Assocome, AGEM, GMP i AEM) s’han bol-
cat en la 1a Cursa Mercabarna, amb aporta-
cions econòmiques o oferint els seus serveis 
logístics. Però la gran aportació de les 
empreses ha estat, sens dubte, en productes 
frescos, tant per a l’esmorzar solidari, les 
activitats infantils, els avituallaments i els 
obsequis per als guanyadors de la carrera 
com per a l’espectacular bossa del corredor. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

1Resum de la 1a Cursa Mercabarna

4Galeria de fotos

2Més informació 

Assistents (runners i acompanyants)

Més de 3.000
 
Runners

1.520
 
Distància

5 i 10 km 
 
Recaptació solidària  
per a La Marató de TV3 

3.000 €

Recorregut

Amb la primera Cursa 
Mercabarna molts ciutadans 
han descobert aquest polígon 
alimentari.

  KILÒMETRES 1A I 2A VOLTA AL CIRCUIT

   MERCAT DE FRUITES I HORTALISSES

   MERCAT DEL PEIX

SORTIDA / META

Km 3

Km 4

Km 8

Km 9

Km 1

Km 6

Km 5

Km 10

Km 2

Km 7
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Mercabarna ha estat durant el 2015 un 
focus d’atenció per als mitjans de comu-
nicació. L’interès per tot allò que passa 
en aquest polígon alimentari, tant en els 
aspectes positius com en els negatius, creix 
any rere any i en són una bona mostra les 
2.681 informacions aparegudes en diaris, 
revistes, ràdios, televisions, webs i blogs al 
llarg d’aquest exercici, xifra que representa 
un 46% més que el 2014. 

Del total d’informacions publicades, un 
33% han estat promogudes per Mercabarna, 
a través de diferents iniciatives, com la cele-
bració de rodes de premsa i l’enviament de 
notes i convocatòries de premsa. 

A més, Mercabarna també ha tingut 
presència als mitjans col·laborant amb dife-
rents programes de ràdio i televisió, com 
per exemple el programa Divendres,  
de TV3; Cocina2, de TVE; 8 al Dia, de 8TV,  
i Del Plat a Taula, de Ràdio Estel.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Més informació

Mercabarna ha col·laborat un any més 
amb diverses activitats de caràcter educa-
tiu, esportiu, professional, familiar, etc., 
organitzades per institucions, associacions 
o entitats de tot tipus, que li han permès 
potenciar encara més la marca entre la 
ciutadania. 

En total, s’han fet 14 col·laboracions al 
llarg de 2015, que han tingut el suport eco-
nòmic de Mercabarna i on s’han distribuït 
gratuïtament uns 2.700 kg de fruites.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

4Galeria de fotos

2Enumeració de les col·laboracions

Un any més, la visita a Mercabarna ha 
format part del pla d’estudis de nombrosos 
estudiants. Durant el 2015, un total de 856 
alumnes procedents d’11 escoles de restau-
ració, 9 universitats i 4 centres de formació 
han passat per les instal·lacions de la Unitat 
Alimentària. Tots ells s’estan formant per 
ser futurs professionals de la restauració, 
l’alta gastronomia, la gestió i el comerç 
alimentari, i el sector agroalimentari en 
general, per això el seu interès a conèixer 
un punt clau de la distribució de productes 
frescos com és Mercabarna.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Més informació

4Galeria de fotos

Durant el 2015 la direcció de Mercabarna  
ha estat present en diferents jornades i 
esdeveniments de caire professional, impar-
tint ponències sobre el model de funcio-
nament de la Unitat Alimentària i els seus 
projectes de futur i sobre tendències actuals 
del comerç i el consum agroalimentari. 

Destaquen les conferències realitzades 
a la Conferència Asiàtica de Mercats Majo-
ristes, a la 9th International Public Markets 
Conference, a l’Ateneu Barcelonès o dins de 
la fira Fruit Attraction. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Enumeració de les jornades i conferències

Aquest 2015 Mercabarna ha apostat per 
donar un impuls a la seva imatge online.  
N’és una prova la renovació estètica i funci-
onal del web corporatiu, ja que permet un 
accés més ràpid i directe a tota la infor-
mació institucional i de serveis d’aquest 
polígon alimentari. 

Aquesta renovació reforça el paper del 
web com una eina d’utilitat per a tots els 
usuaris d’aquest recinte, però també com 
una finestra oberta al món per projectar la 
imatge de Mercabarna.

El nou localitzador d’empreses

Mercabarna també ha llançat aquest any 
una webapp (maps.mercabarna.es) que 
permet cercar des del mòbil qualsevol com-
panyia de la Unitat Alimentària i situar-la 
ràpidament dins del polígon alimentari. 

Amb aquesta nova eina es vol facilitar la 
tasca de localització als nous usuaris, però 
també als habituals que busquen noves 
empreses o serveis i que ho fan des dels seus 
dispositius mòbils. També serveix per donar 
més visibilitat a les companyies que hi ha 
dins de Mercabarna i facilitar que clients i 
proveïdors de tot el món les puguin trobar 
de manera ràpida i senzilla. 

Més presència als mitjans  
de comunicació

Accions per apropar-se  
als ciutadans

Visites de futurs professionals  
de la restauració i del sector alimentari

Mercabarna presenta  
els seus projectes en 
jornades i conferències

Portal de la Transparència

Finalment, durant el 2015 Mercabarna ha 
desenvolupat el Portal de la Transparència, 
un servei que ha entrat en funcionament 
l’1 de gener de 2016 i que facilita l’accés de 
qualsevol ciutadà a la informació norma-
tiva i jurídica, econòmica, de contractació, 
d’organització interna i de personal, entre 
d’altres, relativa a la societat. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2maps.mercabarna.es

2www.mercabarna.es/transparencia

2Més informació

Mercabarna potencia  
la seva presència a la xarxa

Conferència dins de la fira Fruit Attraction

Conferència de Mercats Majoristes Àsia-Pacífic

Demostració culinària del xef Isma Prados al Saló Degusta

Informacions 
aparegudes en 
mitjans

2.681
 
Increment respecte 
l’any 2014

46%
 
Informacions 
promogudes per 
Mercabarna

33%

Alumnes

856
 
Escoles de 
restauració

11
 
Universitats

9
 
Centres de formació

4 
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Durant aquesta any, Mercabarna ha tornat a 
ser centre d’atenció per a institucions i pro-
fessionals de tot el món que buscaven des-
cobrir l’activitat d’aquest polígon alimentari 
o bé aprofundir en diferents aspectes de la 
seva gestió.

En total, al llarg de l’any s’han atès  
vuit delegacions procedents de països com 
Israel, Romania, el Senegal, la República  
Libanesa, Corea del Sud i el Marroc,  
entre d’altres. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB

2Mapa de les visites

Mercabarna ha continuat guanyant presèn-
cia nacional i internacional gràcies a la seva 
participació en les fires Fruit Logistica (Ber-
lín) i Fruit Attraction (Madrid), dues de les 
cites més importants del sector hortofructí-
cola. En totes dues hi ha participat con-
juntament amb l’Associació d’Empresaris 
Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM) 
i el Port de Barcelona, a més de Grimaldi 
Lines en el cas de la fira berlinesa. 

En ambdues fires s’ha promogut el paper 
de Mercabarna com el Hub Alimentari del 
Mediterrani-Barcelona® i s’ha reforçat la 
seva imatge com a plataforma d’abast inter-
nacional de redistribució d’aliments frescos 
i com a centre d’abastiment amb gran varie-
tat i qualitat de productes. 

A més del vessant comercial, altres 
aspectes que s’han reforçat són l’expertesa 
de Mercabarna en la gestió de polígons 
alimentaris, l’aposta per la innovació i la 
potenciació de les sinergies entre empreses 
del recinte.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Més informació sobre les fires

La comissió d’exportació de l’Associació 
Clúster Alimentari de Barcelona ha con-
tinuat potenciant durant l’any el vessant 
exportador de les empreses de la Unitat 
Alimentària. 

Amb l’objectiu de donar a conèixer el 
Mercat Central de Fruites i Hortalisses 
entre professionals i clients potencials d’ar-
reu, durant el 2015 s’han dut a terme cinc 
missions comercials inverses, organitzades 
per Mercabarna i l’AGEM. Hi han participat 
compradors d’Anglaterra, França, Polònia, 
Itàlia i Irlanda, que han viscut de primera 
mà com funciona el Mercat, quines tipo-
logies d’empreses en formen part i quins 
productes s’hi comercialitzen.

D’altra banda, el Clúster ha organitzat del 
9 al 12 de febrer una missió comercial i ins-
titucional a Dubai, en la qual han participat 
representants de la direcció de Mercabarna 
i cinc empreses de la Unitat Alimentària. 
L’objectiu: establir relacions comercials 
amb importadors locals. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

1Entrevista a Pere Prats, vicepresident de l'AGEM

2Més informació

L’experiència i els coneixements de Mer-
cabarna a l’hora de gestionar un polígon 
alimentari s’han plasmat aquest any en dues 
iniciatives concretes vinculades a l’assesso-
rament internacional. 

D’una banda, s’ha completat el projecte 
de viabilitat per implantar una Unitat 
Alimentària en una de les ciutats més 
importants de la regió de la Meca (Aràbia 
Saudita). 

De l’altra, el 2015 s’ha signat un acord 
amb la China National Agriculture Whole-
sale Market Association (CAWA). Mitjan-
çant aquest conveni, Mercabarna posa al 
servei d’aquesta associació xinesa –que 
agrupa més de 250 centres majoristes del 
país– els seus serveis d’assessorament en 
aspectes tècnics i de gestió.

Ciutat 

internacional
Professionals d’arreu del 
món visiten Mercabarna

Mercabarna reforça el seu posicionament  
com a Hub Alimentari del Mediterrani

Impuls a l’exportació entre  
les empreses del polígon

Mercabarna,  
un model a exportar

“Les missions comercials ens  
permeten diversificar els clients,  
desenvolupar nous productes  
i enfortir el posicionament de les  
empreses del Mercat.”

PERE PRATS
Vicepresident del Gremi de Majoristes de Fruites  
i Hortalisses (AGEM)

Estand de Mercabarna i AGEM a Fruit Logistica

Participació a Fruit Attraction
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Ciutat 

solidària
La implicació de Mercabarna i les empreses 
de la Unitat Alimentària amb el Banc dels 
Aliments es reafirma un any més. N’és una 
mostra que durant el 2015 les empreses 
majoristes van donar 977.902 kg de produc-
tes frescos a aquesta entitat benèfica, una 
xifra que, en relació amb l’exercici ante-
rior, representa un increment del 66,3%. 
Aquesta xifra és la més alta registrada des 
del 2002, any en el qual Mercabarna va 
cedir un magatzem a aquesta entitat dins 
del polígon alimentari.

Augmenten les donacions  
al Banc dels Aliments

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

1 Entrevista a Joan Llonch, president de l'Associació  
de Concessionaris de Mercabarna (Assocome)

5Evolució de les donacions (2011-2015)

4Imatges del nou magatzem

Millora de les instal·lacions

Amb l’objectiu de contribuir a augmentar  
les aportacions, Mercabarna ha ampliat  
en 250 m² el magatzem del Banc dels 
Aliments. Aquest espai, on s’ha condicio-
nat una zona específica per al triatge dels 
aliments, disposa, a més, d’una sala per 
emmagatzemar els productes i d’una cam-
bra frigorífica.

EVOLUCIÓ DE LES DONACIONS DE FRUITES I HORTALISSES AL BANC DELS ALIMENTS (2011-2015)

KG

KG

Mercabarna ha ampliat  
el magatzem que el  
Banc dels Aliments té dins  
del recinte.

“La donació d’aliments és un  
tema de consciència i les empreses  
de Mercabarna s’hi troben bé 
col·laborant.”

JOAN LLONCH 
President d’Assocome

Donacions 2015

977.902 kg
 
Increment respecte a 2014

66,3%
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La Meritxell Romans és tècnica  

de qualitat de l’empresa Hortec  

i ha estat contractada gràcies  

a les Beques Mercabarna 

Barcelona Magic Line

Esmorzar solidari de la 1a Cursa Mercabarna

Aquest programa, que es va posar en marxa 
el 2014, busca incentivar l’ocupació dins de 
les empreses de Mercabarna de joves uni-
versitaris i d’aturats de llarga durada. 

Durant el 2015 s’ha aconseguit la con-
tractació de 19 professionals, 12 dels quals 
són persones sense ocupació que han cursat 
formació ocupacional en els Serveis de For-
mació de Mercabarna i 7 són graduats uni-
versitaris procedents de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC). 

Aquest programa d’ajuts ha presentat 
dues novetats principals en aquesta segona 
edició. Per una banda, s’ha incrementat 
el pressupost en un 14% i, per l’altra, s’ha 
afegit la possibilitat d’incorporar nous 
perfils universitaris procedents de l'Escola 
Superior de Comerç Internacional (ESCI-
UPF) enfocats al comerç internacional i al 
màrqueting digital.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

4Galeria de fotos

2Reportatge sobre les Beques Mercabarna

Durant el 2015 Mercabarna ha col·laborat 
amb diverses iniciatives solidàries, princi-
palment a través de l’aportació de productes 
frescos. En són exemples la caminada soli-
dària Barcelona Magic Line, el Diumenge 
Inclusiu, la Gran Nit Solidària al Liceu i  
La Marató de TV3. En total, Mercabarna ha 
donat uns 2.800 kg de fruites i ha realitzat 
aportacions econòmiques per un valor de 
més de 8.000 euros. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

4Galeria de fotos 

2Explicació de les col·laboracions

Prop de 12.500 escolars  
descobreixen Mercabarna

Suport a  
projectes solidaris

Les campanyes infantils que organitzen 
conjuntament Mercabarna i els gremis de 
majoristes de la Unitat Alimentària han 
rebut la visita de 12.437 alumnes durant el 
curs 2014-2015. 

Concretament, 5.700 escolars han parti-
cipat a “5 al dia”, 6.205 a “Creix amb el peix” 
i 532 a “Flors i plantes, cada dia”. Aquestes 
iniciatives volen potenciar els hàbits ali-
mentaris saludables, incidir en la necessitat 
de no malbaratar els aliments i apropar els 
més petits al món de les flors i les plantes. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

4Galeria de fotos

2Les campanyes infantils, al detall

Balanç positiu de la segona edició  
de les Beques Mercabarna

Professionals contractats

19
 
Aturats procedents dels cursos dels Serveis  
de Formació de Mercabarna

12
 
Graduats universitaris

7
 
Increment del pressupost de les Beques 
Mercabarna respecte al 2014

+14%
Participants a “5 al dia”

5.700
 
Participants a “Creix amb el peix”

6.205
 
Participants a “Flors i plantes, cada dia”

532
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A Mercabarna s’han generat 31.270 tones  
de residus comercials i industrials durant  
el 2015, procedents de l’activitat que  
duen a terme els usuaris que operen al  
polígon alimentari. 

De les deixalles d’origen comercial, 
en total 24.019 tones, se n’ha reciclat un 
72,03% gràcies al sistema de recollida i de 
separació de residus del recinte, que disposa 
d’infraestructures mediambientals especí-
fiques, com el Punt Verd i els contenidors 
dels Mercats. 

Per altra banda, s’han recollit 7.251 tones 
de residus industrials, provinents majori-
tàriament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) i de l’Escorxador.  
Aquests residus s’han transportat cap als 
diferents gestors autoritzats per procedir  
al seu tractament.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

5Gràfics reciclatge

Gestió i reciclatge  
dels residus

Ciutat 

sostenible
Durant el 2015 s’ha seguit analitzant tèc-
nicament el projecte de construcció d’una 
xarxa pròpia, més ecològica i sostenible, per 
subministrar fred a les empreses de la Uni-
tat Alimentària. Aquesta feina d’anàlisi s’ha 
fet dins de la Comissió Mixta d’Energies, 
integrada per Mercabarna i l’Associació de 
Concessionaris de Mercabarna (Assocome). 

Aquest projecte és fruit d’un acord signat 
entre Mercabarna, l’Ajuntament de Barce-
lona i Ecoenergies el setembre de 2014 que 
té com a objectiu aprofitar el fred que es 
genera durant el procés de gasificació del 
gas natural que arriba al Port de Barcelona 
per distribuir-lo entre les firmes del recinte 
a través d’una xarxa pròpia.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Beneficis de la xarxa de fred pròpia

Recerca de noves fonts 
d'energia

Mercabarna està fermament compromesa 
amb la lluita contra el malbaratament 
alimentari i, amb aquest objectiu, ha estat 
pionera en la designació d’un responsable 
de no malbaratament, que té com a finalitat 
reduir els aliments que es llencen dins  
del recinte. 

En aquesta línia, Mercabarna ha encar-
regat aquest any un estudi a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Plataforma 
Aprofitem els Aliments i la consultora social 
Spora per minimitzar encara més el volum 
d’aliments que es desaprofiten en l’activitat 
diària del polígon. 

Així mateix, també s’ha incorporat a  
les campanyes infantils que es fan al recinte 
i que promouen uns hàbits d’alimentació 
saludables una sessió de sensibilització 
sobre el no malbaratament d’aliments a  
les llars.

Estudi per lluitar  
contra el malbaratament 
alimentari

Mercabarna ha posat en funcionament 
aquest any quatre carregadors situats a 
l’aparcament P2 que hi ha al carrer Major, 
una iniciativa que s’emmarca dins del pro-
jecte de promoció del vehicle elèctric entre 
els detallistes i majoristes del recinte. 

A més de tres punts de recàrrega lenta, 
també s’hi ha instal·lat un punt de recàrrega 
ràpida que permet carregar les bateries dels 
vehicles en menys de 30 minuts. Aquest 
darrer carregador, que forma part de la 
xarxa de 13 connectors que hi ha a la ciutat, 
és resultat de l’acord entre l’Ajuntament de 
Barcelona i Nissan per incentivar l’ús del 
vehicle elèctric. 

Per poder fer ús d’aquests carregadors, 
s’ha de disposar de la targeta d’usuari  
de vehicle 100% elèctric que expedeix 
l’Ajuntament.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Com es poden usar aquests punts de càrrega?

Nous punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics

  MATÈRIA ORGÀNICA VEGETAL: 43,5%

 INDISCRIMINAT: 28%

 FUSTA: 13,2%

 CARTRÓ: 10,7%

  MATÈRIA ORGÀNICA PEIX: 3,1%

 PLÀSTIC: 1,4%

 VIDRE: 0,1%

 MER: 31,7%

  FANGS EDAR (ESTACIÓ DEPURADORA  

D’AIGÜES RESIDUALS): 30,9%

 SANG: 20,9%

 MATÈRIA FEMÀRIA: 13,5%

 TEIXITS ANIMALS: 3%

*  Percentatges respecte al total de residus comercials.

*  Percentatges respecte al total de residus industrials.

RESIDUS COMERCIALS RECOLLITS A MERCABARNA* (2015)

RESIDUS INDUSTRIALS RECOLLITS A MERCABARNA* (2015)
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La comercialització de productes al Mercat Central 
de Fruites i Hortalisses s’ha incrementat en un 2% 
respecte al 2014, amb un volum total d’1.062.590 
tones. El preu mitjà també experimenta un augment 
del 3,7% i se situa en els 0,87 €/kg. 

Fruites 

La venda de fruites, amb 487.857 tones, s’ha reduït 
un 7,8% en relació amb l’any anterior. En canvi, el 
preu mitjà ha estat d’1,12 €/kg, cosa que representa 
un increment d’un 1,8%.

Hortalisses 

Durant el 2015 aquests productes han experimen-
tat un augment de l’11,5% en el volum comercia-
litzat i del 13,2% en el preu mitjà. En total, s’han 
venut 561.584 tones a una cotització mitjana de 
0,60 €/kg. 

Orígens dels productes 

El 74% dels productes comercialitzats al Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses ha estat d’origen 
nacional, mentre que el 26% restant era  
d’importació. Els principals proveïdors del Mercat  
han estat, per aquest ordre, Catalunya, el País  
Valencià i Andalusia. 

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Més informació estadística

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 

2Més informació estadística

El volum de vendes al Mercat Central del Peix ha 
arribat a les 73.288 tones, xifra que representa un 
increment del 2,4% respecte al 2014. El preu mitjà 
ha crescut un 6,8% i s’ha situat en els 7,03 €/kg.

Producte fresc 

S’han venut 61.787 tones de peix, marisc i pro-
ductes varis de fresc a una cotització mitjana de 
6,80 €/kg. En comparació amb l’exercici anterior, 
ambdues xifres han experimentat un increment  
del 2,4% en el volum comercialitzat i del 8,1% en  
el preu mitjà. 

Producte congelat 

Com en el cas dels frescos, els congelats també aug-
menten en tonatge i preus, prop d’un 2% i un 1,61%, 
respectivament. En valors absoluts, s’han venut 
11.289 tones i el preu mitjà ha estat de 8,21 €/kg. 

Orígens del producte fresc 

El 59,3% del producte fresc comercialitzat al Mercat 
és d’origen nacional, mentre que el d’importació 
representa el 40,7% del global. 

Els principals proveïdors són Galícia, Catalunya, 
la cornisa cantàbrica, França i països de l’Europa no 
comunitària. 
 

TONES PREU MITJÀ (EUROS/KG)

EVOLUCIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ (2011-2015) EVOLUCIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ (2011-2015)

TONES

TONES PREU MITJÀ (EUROS/KG)

Mercat Central de Fruites  
i Hortalisses

Mercat Central del Peix

Dades de comercialització

TONES

Escorxador

Durant el 2015 s’han sacrificat 22.025 tones de vede-
lla, xai, cabrit i cavall a l’Escorxador, un 7,4% més 
que l’exercici anterior. Per altra banda, la cotització 
mitjana ha estat de 4,16 €/kg, que, si es compara amb 
el 2014, representa un lleuger augment del 0,2%. 

Vedella 

Amb 17.476 tones, el volum de vedella sacrificada 
s’incrementa en un 7,2% respecte al tonatge de 2014. 
En canvi, el preu mitjà s’ha reduït un 4,6% i s’ha 
situat en els 3,30 €/kg. 

Xai 

Tant el tonatge sacrificat (3.839) com el preu mitjà 
(7,78 €/kg) han augmentat durant el 2015, el 10,2% 
en el volum de sacrificis i el 9,1% en la cotització 
mitjana.

Cabrit 

En total, s’han sacrificat 213 tones, un 7,6% més que 
l’exercici anterior. El preu mitjà ha augmentat un 
1,4% i ha arribat als 13,36 €/kg.

Cavall 

En relació amb el 2014, les tones sacrificades  
(496) han baixat un 7,3%, mentre que el preu mitjà 
(2,67 €/kg) ha augmentat en un 2,7%. 

Consum nacional i exportacions 

Durant el 2015 s’ha experimentat una certa recu-
peració del consum nacional, després d’uns anys 
de davallada a causa de la recessió econòmica. Les 
exportacions continuen tenint un pes important, 
tant per la consolidació dels mercats existents com 
per l’obertura de noves vies de comercialització, 
principalment al nord d’Àfrica. 

Pel que fa al xai, el 50% que se sacrifica a  
l’Escorxador s’exporta majoritàriament a França i, 
en menor mesura, a Itàlia i a Algèria. En el cas de la 
vedella, el volum exportat es troba al voltant del 5%  
i les destinacions finals són Algèria i Portugal.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 
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EVOLUCIÓ DELS SACRIFICIS (2011-2015)

TONES

TONES

Durant el 2015, les empreses  
de Mercabarna han comercialitzat  
prop de 2 milions de tones d’aliments  
frescos i quasi 11 milions  
d’unitats de productes florals.
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Zona d’Activitats 
Complementàries (ZAC)

Accessos a Mercabarna

Sector de fruites i hortalisses 

Les empreses del sector hortofructícola ubicades a 
la ZAC han experimentat un creixement en la seva 
activitat durant el 2015. 

En primer lloc, les empreses de distribució de 
fruites i hortalisses han adquirit un volum total de 
328.461 tones d’aquests productes, un 2,4% més que 
l’exercici anterior. Les empreses que s’inclouen en 
aquest grup són les cadenes de fruiteries, les cen-
trals de compres de supermercats i els proveïdors 
del canal foodservice. 

En segon lloc, les companyies de maduració de 
plàtans han incrementat l’activitat en un 8,4% i han 
assolit un volum total de 118.222 tones. 

Per acabar, les empreses manipuladores de  
patates han distribuït 192.410 tones, xifra que repre-
senta un augment del 13,5% respecte al 2014.  
Aquestes dades van lligades a la recuperació de la 
patata, tant en volum comercialitzat com en preu, 
com a producte fort del Mercat Central de Fruites  
i Hortalisses. 

Els frigorífics

En canvi, els frigorífics de servei de Mercabarna  
han tingut un retrocés del 15,5% en relació amb  
els productes distribuïts durant el 2014. En total, 
el volum assolit ha estat de 89.269 tones d’aliments 
congelats. 

Durant el 2015 han accedit a Mercabarna 3.531.264 
vehicles, un 0,5% més que l’any passat. 

ENTRADES A MERCABARNA SEGONS EL TIPUS DE VEHICLES (2014-2015)

 2014 2015 % 

Turismes  1.775.822 1.777.311 0,1%

Furgonetes 607.940  601.191  -1,1%

Camions  607.557 616.686 1,5%

Tràilers 231.375 243.783 5,4%

Motos 178.124  190.712 7,1%

Servei públic 111.499 101.581 -8,9%

Total 3.512.317 3.531.264 0,5%

EVOLUCIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE DISTRIBUCIÓ  
DE FRUITES I HORTALISSES UBICADES A MERCABARNA (2011-2015)

EVOLUCIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ DE LES EMPRESES ESPECIALITZADES  
EN PLÀTANS (2011-2015)

EVOLUCIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ DE LES EMPRESES  
ESPECIALITZADES EN PATATES (2011-2015)

TONES DE FRUITES I HORTALISSES

TONES DE PLÀTANS

TONES DE PATATES

TONES

TONES

TONES

EVOLUCIÓ DEL VOLUM DE CONGELATS DISTRIBUÏTS PER LES EMPRESES  
FRIGORÍFIQUES DE MERCABARNA (2011-2015)

TONES DE CONGELATS

TONES
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Mercabarna-flor

La comercialització a Mercabarna-flor s’ha reduït 
un 6% respecte al 2014, amb un total de 10.754.160 
unitats venudes. El preu mitjà s’ha situat en els  
0,85 €/unitat, un 2,4% més que l’exercici anterior.

 
Flors 

Durant l’any, s’han venut 9.234.568 unitats a un  
preu mitjà de 0,65 €/u. Aquestes dades indiquen un 
descens del 6,3% en el volum de comercialització, 
així com un manteniment dels preus. 

Plantes 

La venda de plantes ha disminuït un 16,2%, que  
en unitats venudes representa un total de 595.190.  
En canvi, la cotització mitjana s’ha situat en  
2,09 €/u., un increment de gairebé el 3%. 

Complements 

S’han comercialitzat 208.748 unitats durant el 2015, 
un 4,4% menys que l’exercici anterior. En canvi, el 
preu mitjà –3,02 €/u.– ha experimentat un augment 
del 16,6%.

Orígens dels productes 

Les flors i plantes d’origen nacional suposen el 
46,9% del volum total comercialitzat a Mercabarna-
flor, mentre que el 53,1% són d’importació. Les 
principals procedències són Catalunya, Holanda, 
Colòmbia i l’Equador.

0CONTINGUTS EXTRA AL WEB 
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EVOLUCIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ (2011-2015)

PREU MITJÀ (EUROS/UNITAT)UNITATS

UNITATS
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 2014  2015 

PATRIMONI NET  81.932.371,22 86.913.810,45 

FONS PROPIS  80.911.116,80 85.985.294,77

Capital escripturat  14.287.813,40  14.287.813,40

Reserves  62.192.756,82 65.510.136,97

Legal i estatutàries  2.857.620,23 2.857.620,23

Altres reserves  59.335.136,59 62.652.516,74 

Accions i participacions en patrimoni pròpies  (-) 101.297,71 (-) 101.297,71

Resultat de l’exercici  4.531.844,29 6.288.642,11 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS  1.021.254,42 928.515,68

   

 

PASSIU NO CORRENT  14.912.287,73  15.464.197,03 

PROVISIONS A LLARG TERMINI  2.383.344,03 1.482.931,22 

Altres provisions  2.383.344,03  1.482.931,22

PASSIUS PER IMPOST DIFERIT  101.253,97  96.958,88 

PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI  12.427.689,73 13.884.306,93

   

 

PASSIU CORRENT  7.705.781,25  7.296.683,22 

PROVISIONS A CURT TERMINI 0,00  178.698,18

Altres provisions  0,00  178.698,18

DEUTES A CURT TERMINI  2.934.780,42  2.555.480,25

Altres passius financers  2.934.780,42  2.555.480,25

CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR  3.930.100,32 3.518.454,01 

Proveïdors, empreses del grup i associades  36.852,48 80.046,25

Creditors diversos  2.562.335,99 2.405.550,35

Personal, remuneracions pendents de pagament  836.669,76 469.908,83

Passius per impost corrent  0,00 98.278,54

Altres deutes amb les administracions públiques  494.242,09 464.670,04 

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI  840.900,51 1.044.050,78

  

 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 104.550.440,20 109.674.690,70

Actiu Patrimoni net i passiu

Mercabarna manté la tendència positiva dels darrers anys i assoleix 
un benefici abans d’impostos de 6.241.055 euros. 

D’altra banda, la xifra de negoci, que engloba els ingressos ordina-
ris, ha estat de 28 milions d’euros, un 4,6% superior a l’exercici prece-
dent, gràcies sobretot a la major activitat de l’Escorxador. Els altres 
ingressos d’explotació s’han incrementat en un 8,1% respecte al 2014. 

Pel que fa a les despeses d’explotació, durant el 2015 s’han  
mantingut tot i el decrement de l’1,2% respecte a l’exercici anterior. 
No obstant això, Mercabarna ha augmentat les despeses de reparaci-
ons i conservació en un 3,5%, en el marc de les accions de manteni-
ment del recinte.

Inversions

Tot i que gran part de les inversions s’han ajornat fins al 2016, durant 
el 2015 s’han invertit 2,2 milions d’euros. Les principals accions que 
s’han dut a terme són l’inici de les obres de renovació i modernització 
del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, amb el desenvolupament 
de la nova xarxa d’aigües, i la remodelació del Mercat Central del Peix, 
amb la renovació de la instal·lació de baixa tensió, del fals sostre del 
Mercat i dels vestuaris. 

De cara al 2016, es preveu una despesa de 17,8 milions d’euros, on 
s’inclou la continuació dels projectes de modernització del Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix. També 
s’invertirà en la creació de nous espais, com ara l’Espai Food i el Food 
Trade Center, i en la remodelació de la zona comercial i de l’edifici 
d’oficines de Mercabarna, entre d’altres. 

Estats financers
 2014  2015

ACTIU NO CORRENT 87.079.814,52 83.787.016,66

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 279.372,36 319.697,40

Aplicacions informàtiques 218.196,14 260.101,82

Altres immobilitzats intangibles 61.176,22 59.595,58

IMMOBILITZAT MATERIAL 78.930.049,72 76.957.078,79

Terrenys i construccions 67.772.644,70 68.870.764,55

Instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials 7.575.460,79 7.770.206,21

Immobilitzat en curs i avançaments 3.581.944,23 316.108,03

INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI 90.151,82 90.151,82

Instruments de patrimoni 90.151,82 90.151,82

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 7.441.343,31 6.010.413,75

Crèdits a tercers 4.931.282,25 3.998.720,25

Altres actius financers 2.510.061,06 2.011.693,50

ACTIU PER IMPOST DIFERIT 338.897,31 409.674,90

ACTIU CORRENT 17.470.625,68 25.887.674,04

DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR 2.905.420,85 3.428.963,04

Clients per vendes i prestacions de serveis 2.731.537,48 3.267.118,52

Clients empreses del grup i associades 5.000,00 17.914,80

Deutors diversos  82.374,25 112.508,38

Personal  39.690,32 30.215,56

Actius per impost corrent  46.818,80 0,00

Altres crèdits amb les administracions públiques  0,00 1.205,78

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 11.840.897,87 20.643.655,29

Crèdits a empreses  283.355,66 515.202,30

Altres actius financers 11.557.542,21 20.128.452,99

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 53.143,24 119.264,43

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 2.671.163,72 1.695.791,28

Tresoreria  2.671.163,72  1.695.791,28

   

 

TOTAL ACTIU 104.550.440,20 109.674.690,70
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Accionistes

Barcelona de Serveis Municipals, SA 
(50,69%)
Empresa Nacional Mercasa 
(36,79%)
Consell Comarcal del Barcelonès 
(12,16%)
Autocartera 
(0,36%)

Consell d’Administració

PRESIDENT/A
Sònia Recasens i Alsina (1)
Agustí Colom Cabau (2)

VICEPRESIDENT PRIMER
Miguel Ramírez González

VICEPRESIDENT SEGON
Jordi Joly i Lena (1)
Jordi Torrades Aladren (2)

CONSELLERS
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Joaquim Forn Chiariello (1)
Constantí Serrallonga Tintoré (1)
Sara Jaurrieta Guarner (1)
Jordi Portabella Calvete (1)
Isabel Ribas Seix (1)
Sònia Recasens i Alsina (2)
Raimon Blasi i Navarro
Francisco Sierra Navarro (2)
Alfred Bosch Pascual (2)
Montserrat Ballarín Espuña (2)
Xavier Mulleras Vinzia
Xavier Idrach Queral (2)

Empresa Nacional Mercasa  
José A. Crespo Albelda
Manuel Estrada-Nora Rodríguez
M.ª Jesús Prieto Jiménez
María Vázquez González
Domènec Vila Navarra (1)
Vanessa Moreno Vincent (2)

Consell Comarcal del Barcelonès
Alfons Bonals Florit (1)
José María García Mompel (2)
Jordi Martí i Galbís

SECRETÀRIA
Lídia Redón Palaín

DIRECTOR GENERAL
Josep Tejedo Fernández

Comissió Executiva 

Sònia Recasens i Alsina (1)
Agustí Colom Cabau (2)
Miguel Ramírez González
Jordi Joly i Lena (1)
Jordi Torrades Aladren (2)
Constantí Serrallonga Tintoré (1)
María Vázquez González

Equip Directiu 

DIRECTOR GENERAL
Josep Tejedo Fernández

DIRECCIÓ JURÍDICA I FINANCERA
Lídia Redón Palaín 
•  Serveis Jurídics i Relacions Laborals
•  Direcció Econòmica i Financera 

 Arantxa González Pelegrín 
 •  Administració i Comptabilitat  

Ferran González Torras
    •  Administració de Personal 

Rosa Arró Mañé 

DIRECCIÓ TÈCNICA
Lluís Alberich Hernández (3)
•  Seguretat i Vigilància 

Juan Carlos Oviedo Sierra 
•  Medi Ambient i Neteja 

Georgina Cepas Ordax
•  Tecnologies de la Informació 

Teresa Febré Muniente
•  Manteniment i Obres 

Teresa Ricol Carreras 

DIRECCIÓ D’EXPLOTACIÓ
Josep García Quintana 
•  Assessor de Mercats 

Josep Faura Busquet 
•  Cap de Mercats (Fruita i ZAC)  

Tomàs Quesada Bautista 
•  Cap de Mercats (Flor i Escorxador) 

Diana Sumelzo Pradas 
•  Mercat Central del Peix 

Jordi Defez Torelló

DIRECCIÓ D’OPERACIONS I COMUNICACIÓ
Ingrid Buera Nadal 
•  Back Office
•  Comunicació
•  Mitjans de Comunicació 

Roser Lapuente Camins 

DIRECCIÓ D’ESTRATÈGIA I MÀRQUETING
Pablo Vilanova Montagut
•  Medi Ambient i Neteja (4) 

Georgina Cepas Ordax
•  Manteniment i Obres (4) 

Teresa Ricol Carreras

DIRECCIÓ D’ORGANITZACIÓ  
I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS
Maite Palat Gubert
•  Organització 
•  Serveis de Formació 
•  Qualitat 
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PROPOSTA I DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

RESULTAT DE L’EXERCICI 6.288.642,11

Dividends  1.214.464,14

Reserva voluntària 5.074.177,97

Ingressos, despeses i resultat abans d’impostos

Exercici 2015

Ingressos i despeses d’explotació

*PREVISIÓ

XIFRES EXPRESSADES EN MILERS D’EUROS

EVOLUCIÓ (1974-2016*)

INGRESSOS DESPESES RESULTAT RESULTAT 2015

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

 ZAC, PAVELLONS I LOCALS 36,49%

  MERCATS CENTRALS 24,75%  

MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES 17,50% 

MERCAT CENTRAL DEL PEIX 7,25%

 ESCORXADOR 21,28%

 ACCESSOS 13,37%

 MERCABARNA-FLOR 2,48%

 ALTRES 1,64%

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

 SERVEIS EXTERIORS 38,10%

 PERSONAL 26,59%

 AMORTITZACIONS, DETERIORAMENTS I BAIXES 15,82%

 APROVISIONAMENTS 9,76%

 TRIBUTS I ALTRES 9,28%

 ALTRES 0,45%

Estats financers auditats, amb resultat favorable, per la firma Price Waterhouse Coopers, SL  
i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA.

Òrgans de  
representació

(1) Fins a l’11/12/2015  |  (2) Des de l’11/12/2015
(3) Fins al 14/05/2015  |  (4) Des del 15/05/2015

 2014 2015 

OPERACIONS CONTINUADES     

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS  26.803.351,05 28.038.439,25

Prestacions de serveis  26.803.351,05 28.038.439,25

APROVISIONAMENTS  (-) 2.409.319,37 (-) 2.582.790,30

Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles  (-) 230.452,86 (-) 251.368,79

Treballs realitzats per altres empreses  (-) 2.178.866,51 (-) 2.331.421,51

ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ  3.845.281,63 4.157.611,68

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  3.680.398,02 3.978.034,57

Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici  164.883,61 179.577,11

DESPESES DE PERSONAL  (-) 7.084.842,21 (-) 7.039.194,53

Sous, salaris i assimilats  (-) 5.040.283,33 (-) 5.129.002,11

Càrregues socials  (-) 2.044.558,88 (-) 1.910.192,42

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ  (-) 12.598.552,20 (-) 12.541.449,48

Serveis exteriors  (-) 9.978.670,22 (-) 10.086.282,57

Tributs  (-) 2.249.037,64 (-) 2.456.456,72

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials  (-) 370.844,34 1.289,81

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT  (-) 3.904.722,36 (-) 3.956.372,37

IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D’IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES  108.827,46 97.033,83

DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L’IMMOBILITZAT  (-) 673.182,05 (-) 232.633,70

Resultats per alienacions i altres  (-) 673.182,05 (-) 232.633,70

  

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  4.086.841,95 5.940.644,38

INGRESSOS FINANCERS  455.945,48 465.207,41

De valors negociables i altres instruments financers   

De tercers  455.945,48 465.207,41

DESPESES FINANCERES  (-) 157.868,97 (-) 167.647,50

Per deutes amb tercers  (-) 157.868,97 (-) 167.647,50

DIFERÈNCIES DE CANVI  (-) 419,49 2.851,16

DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIÓ D’INSTRUMENTS FINANCERS  (-) 296,89 0,00

Deteriorament i resultat per alienacions i altres  (-) 296,89 0,00

RESULTAT FINANCER  297.360,13 300.411,07

  

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  4.384.202,08 6.241.055,45

Impostos sobre beneficis  147.642,21 47.586,66

  

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES  4.531.844,29 6.288.642,11

OPERACIONS INTERROMPUDES    

Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes  
net d’impostos  0,00 0,00

RESULTAT DE L’EXERCICI  4.531.844,29 6.288.642,11

Comptes de pèrdues i guanys
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2Quadres estats financers
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2Relació de personal

2Associacions empresarials de Mercabarna


