
 

 

 
BASES REGULADORES PROGRAMA D’INCENTIVACIÓ DEL PLA D’AUTOCONSUM DE 
MERCABARNA PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA: MECANISME D’INCENTIVACIO I 
COMPENSACIÓ DE LA INVERSIÓ. 
 
1. INTRODUCCIÓ  
 
Mercabarna, en el seu compromís per garantir que les activitats que es desenvolupen a la 
Unitat Alimentària i a Mercabarna-flor 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 els seus recintes, 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.  
 
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. 
 
2. FINALITAT PROGRAMA D’INCENTIVACIÓ 
 
La finalitat del Programa és d’incentivar a les empreses a sumar-se al Pla d’Autoconsum de 
Mercabarna per a la transició energètica, mitjançant la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en les cobertes de les seves naus (empreses que es dediquen a l’activitat 
agroalimentària i/o a oferir serveis a aquesta, ubicades a la ZAC i/o al 22AL, amb naus de 
la seva propietat) o mitjançant la contractació d’energia fotovoltaica d’autoconsum, 
(empreses ubicades a la ZAC o a Mercabarna-flor, en edificis propietat de Mercabarna) 
 
D’acord amb l’anterior, amb aquesta bonificació es pretén incentivar a les empreses, 
titulars de contractes d’arrendament, de parcel·les i/o locals/mòduls/despatxos que 
desenvolupen la seva activitat dins dels recintes de la Unitat Alimentaria, inclòs 22AL i/o 
Mercabarna-flor que es comprometin : 
 
 Empreses ubicades a la ZAC i al 22AL, que es dediquen a l’activitat agroalimentària i/o 

a oferir serveis a aquesta, amb naus de la seva propietat: A haver invertit o invertir, 
abans del 31 de desembre de 2025, en 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, reduir 



 

 

les emissions de CO2 i aconseguir un preu de l’energia elèctrica més competitiu 
respecte a l’actual. 

 
 Empreses ubicades a Mercabarna-flor o a la ZAC en edificis propietat de Mercabarna: 

A contractar, abans del 31 de desembre de 2025, energia fotovoltaica d’autoconsum, 
amb la finalitat de reduir les emissions de CO2  i obtenir un preu de l’energia elèctrica 
més competitiu respecte a l’actual. 

 
L’aplicació de la bonificació restarà condiciona al compliment de les presents bases 
reguladores.  
 
La gestió de les bonificacions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
Correspon a Mercabarna la resolució de dubtes interpretatius relatius a les previsions 
d’aquestes Bases. 
 
3. MECANISMES D’INCENTIVACIÓ I COMPENSACIÓ DE LA INVERSIÓ  
 
Amb la finalitat d’incentivar a les empreses a sumar-se al Pla de desenvolupament 
d’instal·lacions fotovoltaiques, es realitzarà una bonificació, durant els anys 2022 i 2023, a 
totes aquelles empreses de la ZAC  i el  22AL que es dediquen a l’activitat agroalimentària 
i/o a oferir serveis a aquesta, i Mercabarna-flor que: 
  
 Hagin invertit o es comprometin a invertir, abans del 31 de desembre de 2025,  en la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques, de dimensionat adequat al seu consum, si són 
propietàries de les naus,  o 

 
 Es comprometin a contractar, abans del 31 de desembre de 2025,  energia fotovoltaica 

d’autoconsum, si desenvolupen la seva activitat en edificis propietat de Mercabarna.  
 
La bonificació es durà a terme mitjançant la signatura d’una addenda al contracte en la que 
s’establirà que, durant els anys 2022 i 2023, aquelles empreses ubicades en la ZAC o al 
22AL que es dediquin a l’activitat agroalimentària i/o a oferir serveis a aquesta, amb naus 
de la seva propietat, o empreses ubicades a la ZAC o a Mercabarna-flor, en edificis 
propietat de Mercabarna, i s’adhereixin al programa d’instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, en el moment de dur a terme la revisió de la renda del seus contractes, 
se’ls 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.  



 

 

 
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. 
 
L’esmentada bonificació s’aplicarà a partir del moment en què a cada contracte li pertoqui 
la revisió de la renda corresponent a l’any 2022 i 2023, al marge que el compromís de 
l’empresa a invertir o contractar i/o la signatura de l’addenda es realitzi amb posterioritat 
a què la revisió s’hagi realitzat. En aquests supòsits, per part de Mercabarna, es farà 
l’abonament corresponent per l’import de la diferència existent.   
 
La inversió en la instal·lació de plaques fotovoltaiques (si són propietaris de les naus) o la  
contractació d’energia fotovoltaica d’autoconsum (si desenvolupen la seva activitat a 
Mercabarna-flor o a la ZAC en edificis propietat de Mercabarna) s’haurà de dur a terme 
abans del 31 de desembre de 2025. En cas que arribada aquesta data no s’hagués dut a 
terme, com a mínim el 50% de la inversió en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la 
que s’ha compromès l’arrendatari de la parcel·la a la ZAC, o, en cas d’empreses que 
realitzen la seva activitat a Mercabarna-flor o a la ZAC en edificis propietat de Mercabarna, 
no s’hagi contractat, podent fer-ho, el subministrament d’energia fotovoltaica per 
autoconsum, la bonificació aplicada  quedarà sense efecte per incompliment dels 
compromisos assolits i es procedirà per part de Mercabarna, com a arrendadora, a 
regularitzar la facturació sense tenir en compte la bonificació aplicada. L’import 
corresponent a no aplicar la bonificació a la revisió de la renda s’haurà de satisfer per 
l’arrendatària, en el termini màxim de 10 dies, a comptar des del moment en què li sigui 
reclamat de forma fefaent per part de Mercabarna. Així mateix, la renda a satisfer, a partir 
d’aquell moment, serà la resultant de no aplicar a les revisions corresponents als anys 2022 
i 2023 la bonificació inicialment establerta.     
 
Per poder beneficiar-se del Pla d’incentivació, en el moment de signar l’addenda, les 
empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de totes les obligacions 
econòmiques contretes amb Mercabarna (renda, increments IPC, drets d’entrada/novació 
i/o traspàs, repercussió IBI, despeses mediambientals...).   
 
4. PERSONES SOL∙LICITANTS I/O BENEFICIÀRIES 
 
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les bonificacions a què es refereixen aquestes 
bases les empreses titulars de contractes d’arrendament de parcel·les i/o 
locals/mòduls/despatxos que desenvolupen la seva activitat agroalimentària i/o a oferir 
serveis a aquesta, dins dels recintes de la Unitat Alimentaria, 22AL o Mercabarna-flor, que 



 

 

es comprometin: 
 
 Empreses ubicades a la ZAC i al 22AL, amb naus de la seva propietat: A haver invertit o 

invertir, abans del 31 de desembre de 2025, en 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, reduir les emissions de CO2 i aconseguir un preu de l’energia elèctrica 
més competitiu respecte a l’actual. 

 
 Empreses ubicades a Mercabarna-flor o a la ZAC en edificis propietat de Mercabarna: 

A contractar, abans del 31 de desembre de 2025, energia fotovoltaica d’autoconsum, 
amb la finalitat de reduir les emissions de CO2  i obtenir un preu de l’energia elèctrica 
més competitiu respecte a l’actual. 

 
5. CONDICIONS I REQUISITS 
 
Podran ser beneficiàries de l’aplicació de les bonificacions a què es refereixen aquestes Bases, 
les empreses que compleixin les condicions següents: 
 
 Que desenvolupin la seva activitat agroalimentària i/o a oferir serveis a aquesta dins 

dels recintes de la Unitat Alimentaria, 22AL, o que desenvolupin la seva activitat a 
Mercabarna-flor, mitjançant contractes d’arrendament, de parcel·les i/o 
locals/mòduls/despatxos. 

 
 Que hagin invertit o es comprometin a invertir, abans del 31 de desembre de 2025,  en 

la instal·lació de plaques fotovoltaiques, de dimensionat adequat al seu consum, si són 
propietàries de les naus,  o que es comprometin a contractar, abans del 31 de 
desembre de 2025,  energia fotovoltaica d’autoconsum, si desenvolupen la seva 
activitat en edificis propietat de Mercabarna.  

 
 Que en el moment de signar l’addenda al seu contracte, estiguin al corrent de 

pagament de totes les obligacions econòmiques contretes amb Mercabarna (renda, 
increments IPC, drets d’entrada/novació i/o traspàs, repercussió IBI, despeses 
mediambientals...).   

 
 Que estiguin d’acord en signar una addenda al seu contracte, segons models adjunts 

com Annexos 3, 4 i 5.  
 



 

 

- Empreses ubicades a la ZAC i 22AL, amb naus de la seva propietat que ja han invertit 
en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, de dimensionat adequat al seu consum,  
Model Annex 3. 

 

- Empreses ubicades a la ZAC i 22AL, amb naus de la seva propietat que es 
comprometin a invertir abans del 31 de desembre de 2025,  en la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques, de dimensionat adequat al seu consum. Model Annex 4. 

 

- Empreses ubicades a Mercabarna-flor o a la ZAC en edificis propietat de Mercabarna 
que es comprometin a contractar, abans del 31 de desembre de 2025, sempre que 
els hi sigui possible, energia fotovoltaica d’autoconsum. Model Annex 5. 

  
6. TIPUS DE BONIFICACIÓ . 
 
A les empreses que compleixi les condicions i requisits de les presents bases se’ls aplicarà 
durant els anys 2022 i 2023,  en el moment de dur a terme 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 aliments no processats.  
 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 15 de desembre de 2022.  
 
Documentació necessària que s'haurà d'adjuntar en el moment de la sol·licitud:  
 
 Empreses que desenvolupen la seva activitat agroalimentària i/o a oferir serveis a 

aquesta, ubicades a la ZAC i 22AL, amb naus de la seva propietat : Fitxa segons model 
adjunt annex 1, complimentada i signada per persona amb poders de l’empresa per 
poder agafar aquest compromís, manifestant que han invertit o es comprometen a 
invertir abans del 31 de desembre de 2025,  en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, 
de dimensionat adequat al seu consum. 

 
 Empreses ubicades a Mercabarna-flor o a la ZAC en edificis propietat de Mercabarna: 

Fitxa segons model adjunt annex 2, complimentada i signada per persona amb poders 
de l’empresa per poder agafar aquest compromís , comprometent-se a contractar, 
sempre que els hi sigui possible, abans del 31 de desembre de 2025, energia 
fotovoltaica d’autoconsum 

 



 

 

S’adjunten com annexos 1 i 2 model de fitxes de sol·licitud. 
 
Admissió de sol·licitud 
 
Un cop presentats els documents establerts, es comprovarà que s’ajusten als requisits que 
s’han sol·licitat en les Bases de la convocatòria. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que 
estableixen aquestes bases es podrà requerir, per mitjans telemàtics o qualsevol altre mitjà, 
a l’empresa sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte, amb 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. 
 
Serà motiu de no admissió a tràmit d’una sol·licitud, la presentació d’aquesta fora del 
termini, o sense les dades suficients per identificar a la sol·licitant. Aquelles sol·licituds que 
no esmenin els defectes no seran admeses. 
 
Signatura addenda al contracte 
 
Un cop comprovat que es compleixen els requisits establerts en les presents bases i 
admesa la sol·licitud d’aplicació de la bonificació a tràmit, per part de Mercabarna, es 
procedirà a fer arribar a l’empresa sol·licitant l’addenda, segons models annexes 3, 4 i 5, 
complimentada amb les seves dades i se li atorgarà, el termini de deu dies hàbils , a 
comptar des de la seva recepció, per posar-se al corrent de pagament de totes les 
obligacions econòmiques contretes amb Mercabarna, si es el cas, i signar la addenda per 
part de persona amb poder suficients.    
 
Si transcorregut aquest termini, l’empresa sol·licitant, no procedís, a:  
 

 Si es el cas, posar-se al corrent de pagament de totes les obligacions econòmiques 
contretes amb Mercabarna abans de signar l’addenda,  o, 

 Signar l’addenda, per causes imputables a la mateixa,   
 

es considerarà que desisteix de la seva petició. 
 
Resolució d’atorgament i /o denegació 
 
A les sol·licituds presentades que acompleixin tots els requisits establerts en les Bases 
reguladores i que hagin signat l’addenda al contracte se’ls atorgarà la bonificació, aquelles 
que no acompleixin els requisit establerts i si es el cas, no es posin al corrent de pagament 
de totes les obligacions econòmiques contretes amb Mercabarna, abans de signar 
l’addenda i/o no  signin l’addenda al contracte dins del termini conferit per fer-ho, se’ls 
denegarà aquesta.  
 



 

 

Contra la resolució dictada, es podran presentar, dins del termini de quinze dies hàbils,  les 
al·legacions que es consideri oportunes.  
 
L’òrgan competent per a l’estimació i desestimació d’al·legacions, així com per a 
l’atorgament i denegació definitiu de la bonificació és la Direcció general de Mercabarna. 
 
8. JUSTIFICACIÓ I CONTROL 
 
Arribat el 31 de desembre de 2025, per part de Mercabarna es procedirà a realitzar un 
control a les empreses beneficiaries de la bonificació per constatar si s’han dut a terme els 
compromisos assolits per aquestes,  en cas que es constati que arribada aquesta data (31 
de desembre 2025) no s’ha dut a terme, en cas d’empreses propietàries de les naus,  com 
a mínim el 50% de la inversió en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la que s’hagin  
compromès l’ o, en cas d’empreses que realitzen la seva activitat en edificis propietat de 
Mercabarna, no s’hagi contractat, podent fer-ho, el subministrament d’energia 
fotovoltaica per autoconsum, la bonificació aplicada quedarà sense efecte per 
incompliment dels compromisos assolits i es procedirà per part de Mercabarna, com a 
arrendadora, a regularitzar la facturació sense tenir en compte la bonificació aplicada. 
L’import corresponent a no aplicar la bonificació a la revisió de la renda s’haurà de satisfer 
per l’arrendatària, en el termini màxim de 10 dies, a comptar des del moment en què li 
sigui reclamat de forma fefaent per part de Mercabarna. Així mateix, la renda a satisfer, a 
partir d’aquell moment, serà la resultant de no aplicar a les revisions corresponents als 
anys 2022 i 2023 la bonificació inicialment establerta. realitzant-se, a posteriori, un control 
per constatar si s’han dut a terme els compromisos assolits i en cas de que es detecti que 
podent-los acomplir, no s’han dut a terme, s’haurà de retornar l’ajuda rebuda.     
 
9. PUBLICITAT 
 
Mercabarna publicarà les Bases d’aquesta convocatòria en la seva pagina web  
https://www.mercabarna.es  
 
10. CONTACTE I PUNT DE REGISTRE PRESENCIAL 
 
L’empresa sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud, en tot cas abans del 15 de desembre 
de 2022,  degudament complimentada i signada, complimentat les fitxes que s’adjunten 
com Annexes 1 i 2:  
 

http://www.mercabarna.es/


 

 

 Empreses que desenvolupen la seva activitat agroalimentària i/o a oferir serveis a 
aquesta, ubicades a la ZAC i 22AL, amb naus de la seva propietat : Fitxa segons model 
adjunt annex 1. 

 

 Empreses ubicades a Mercabarna-flor o a la ZAC en edificis propietat de Mercabarna: 
Fitxa segons model adjunt annex 2. 

 

En el correu electrònic: camara@mercabarna.cat    
 

En el cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera 
data de registre dins del termini de presentació. 
 

11. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases 
Reguladores i convocatòria han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament 
europeu vigent i, per tant, han d’adoptar i implementar les mesures organitzatives i 
tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament. 
 

Mercabarna,  és l'entitat responsable del tractament de les seves dades personals. 
Aquestes dades seran gestionades per MERCABARNA amb domicili a C/ Major de 
Mercabarna , 76, 08040 - Barcelona,  
 

Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries facilitin en el 
marc de les presents Bases Reguladores seran incorporades en un fitxer titularitat de 
MERCABARNA, amb la finalitat de gestionar la adjudicació de les bonificacions previstes en 
les presents Bases Reguladores així com d’informar dels serveis i activitats de 
MERCABARNA. Si es considera que el tractament de les dades personals vulnera la 
normativa o els drets les persones interessades, aquestes podran exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment presentant una reclamació 
davant de la Delegació de Protecció de Dades de MERCABARNA indicant clarament en 
l’assumpte “Exercici de Drets LOPDTercers”.17. 
 

12. LES CONSULTES  
 

Les consultes relatives a les previsions d’aquestes bases es faran arribar a MERCABARNA a 
través de la bústia de correu electrònic comercial@mercabarna.cat 
 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2022 
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