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PROGRAMA D’INCENTIVACIÓ DEL PLA D’AUTOCONSUM DE MERCABARNA PER A LA 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

 
Barcelona, ______ de _____________de 2022 
 
REUNITS, 
 
D’una part, MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. en endavant 
MERCABARNA, i en la seva representació el Sr. JORDI VALLS i RIERA, en la seva condició 
de director general de la societat i, 
 
de l’altra,    NOM EMPRESA         , amb NIF                        , i en la seva representació el Sr. 
_______________________en la seva condició d’                       de la societat. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per contractar i obligar-se en 
general i, en especial, per signar la present ADDENDA al contracte d’arrendament en la que 
s’estableixen els compromisos que adquireixen les parts dins del Programa d’Incentivació 
del Pla d’Autoconsum de Mercabarna per a la Transició Energètica.  
 

E X P O S E N: 
 

PRIMER .- Mercabarna, en el seu compromís per garantir que les activitats que es 
desenvolupen a la Unitat Alimentària tinguin un impacti mínim i respectuós 
amb el medi ambient, i a la vegada impulsar la competitivitat de les empreses 
que realitzen la seva activitat en el recinte, està promovent un Pla per a  la 
instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum en els edificis integrats 
dins del recinte de la Unitat Alimentària i Mercabarna-flor, anomenat Pla 
d’Autoconsum de Mercabarna per a la Transició Energètica.  

 

L’objectiu d’aquest Pla és aconseguir:  
 

- La màxima energia fotovoltaica en modalitat d’autoconsum.  
- La reducció de les emissions de CO2. 
- Un preu de l’energia elèctrica més competitiu. 

 
SEGON.-  Per tal d’incentivar les empreses a sumar-se a aquest Pla, per part de 

Mercabarna, paral·lelament s’està desenvolupant un Programa 
d’incentivació, consistent en aplicar, a les empreses que s’adhereixin al 
mateix, durant els anys 2022 i 2023, en  el moment de realitzar la revisió de 
la renda del seus contractes, una bonificació equivalent a aplicar l'Índex de 
Preus al Consum excloent els components de l’índex energètic i el dels 
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aliments no processats. Transcorregut aquest termini (anys 2022 i 2023) 
aquesta bonificació deixarà d’aplicar-se i la renda resultant d’haver aplicat la 
bonificació passarà a revisar-se d’acord amb l’establert en el contracte 
principal. 

 
TERCER.-  Les empreses que realitzen la seva activitat, en el recinte, en naus de la seva 

propietat, per sumar-se al Pla i gaudir del Programa d’incentivació,  hauran 
d’haver invertit o comprometre’s a dur a terme, abans del 31 de desembre 
de 2025,  inversions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les 
cobertes de les seves naus, de dimensionat adequat al seu consum, amb 
l’objectiu principal d’obtenir la màxima energia fotovoltaica en modalitat 
d’autoconsum i així reduir les emissions de CO2 i aconseguir un preu de 
l’energia elèctrica més competitiu respecte a l’actual. 

 
QUART.-  Només podran gaudir del Programa d’incentivació les empreses que en el 

moment de signar l’addenda estiguin al corrent de pagament de totes les 
obligacions econòmiques contretes amb Mercabarna.  

 
CINQUÈ .-  Tenint en compte l’exposat i havent manifestat    NOM EMPRESA         el seu 

interès en adherir-se al Pla d’Autoconsum de Mercabarna per a la Transició 
Energètica i gaudir del Programa d’Incentivació, les parts acorden regir-se 
pels següents :  

 
P A C T E S  

  
I       NOM EMPRESA      estant interessada en adherint-se  al Pla d’Autoconsum per a 

la Transició Energètica, que promou Mercabarna, es compromet a  instal·lar, abans 
del 31.12.2025,  en la coberta de la nau construïda sobre la parcel.la _______ del Bloc 
_________ de la ZAC de la que és arrendatària, plaques fotovoltaiques de 
dimensionat adequat al seu consum, amb la finalitat d’obtenir la màxima energia 
fotovoltaica en modalitat d’autoconsum, reduir les emissions de CO2 i aconseguir un 
preu de l’energia elèctrica més competitiu respecte a l’actual. 

 
II MERCABARNA dins del programa d’incentivació del Pla d’Autoconsum de 

Mercabarna per la transició energètica,  durant els anys 2022 i 2023, en  el moment 
de realitzar la revisió de la renda del contracte subscrit amb    NOM EMPRESA , 
mitjançant el que li arrenda la parcel.la ______ del bloc ________ de la ZAC, aplicarà 
una bonificació equivalent a aplicar l'Índex de Preus al Consum excloent els 
components de l’índex energètic i el dels aliments no processats.  
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Transcorregut aquest termini (anys 2022 i 2023) aquesta bonificació deixarà d’aplicar-
se i la renda resultant d’haver aplicat la bonificació passarà a revisar-se d’acord amb 
l’establert en el contracte principal. 

 

III La bonificació s’aplicarà a partir del moment en què al contracte li pertoqui la revisió 
de la renda corresponent als anys 2022 i 2023, al marge de que la signatura d’aquesta 
addenda es realitzi amb posterioritat a què la revisió s’hagi realitzat. En aquests 
supòsits, abans de finalitzar l’any 2022 , per part de Mercabarna es farà l’abonament 
corresponent per l’import de la diferència.   

 
IV Si arribat per tot el dia 31.12.25 no s’hagués dut a terme, podent-ho fer, per part de    

NOM EMPRESA com a mínim el 50% de la inversió en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la que s’ha compromès, es deixarà sense efecte la bonificació 
aplicada, procedint-se per part de Mercabarna a regularitzar el preu de la renda des 
de la revisió realitzada l’any 2022 fins a la de l’any 2025, aplicant les revisions 
establertes en el contracte d’arrendament signat sense aplicar la bonificació.  La 
diferencia entre l’import de les rendes cobrades i les que s’haguessin tingut que 
satisfer per part de l’arrendatària si no s’hagués aplicat la bonificació,  s’haurà de 
satisfer per aquesta en el termini màxim de 10 dies, a comptar des del moment en 
què li siguin reclamades per Mercabarna de forma fefaent. Així mateix, la renda a 
satisfer, a partir d’aquell moment, serà la resultant de no haver aplicat a les revisions 
corresponents als anys 2022 i 2023 la bonificació inicialment establerta.     

 
En prova de conformitat amb el contingut dispositiu i expositiu de la present ADDENDA, les 
parts la signen i rubriquen, per duplicat exemplar però a un únic efecte en el lloc i data 
assenyalats en l’encapçalament. 

 

Per ____________________________ 

 

Sr/a. ____________________________ 

Per MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS 
DE BARCELONA, SA "MERCABARNA"  
 

Sr. Jordi Valls Riera 
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