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Mercabarna és cada 
dia més Mercabarna. 
Perquè ens renovem 
constantment per seguir 
sent líders en alimentació 
fresca. Perquè treballem 
en xarxa, amb esperit 
col·lectiu i fomentant la 
competitivitat, conscients 
de la nostra dimensió 
social i econòmica per  
al país. Perquè refermem  
el nostre compromís amb  
la societat que ens envolta  
i el món en què vivim.



Perquè  
som líders en 
alimentació  
fresca

Perquè som  
un gran motor 
econòmic 
per a Barcelona, 
Catalunya  
i Espanya

Perquè ens 
comprometem  
cada dia més 
amb les coses  
ben fetes



Perquè  
som líders en 
alimentació  
fresca

A Mercabarna parlem de 

producte fresc, tots els dies, 

des de ben d’hora, i des de 

fa més de 40 anys. Avui som 

un dels principals referents 

internacionals en elaboració, 

comerç, distribució i  

serveis avançats a l’entorn  

del producte fresc.



Ser capdavanters és una  

fita col·lectiva. Aquesta 

posició privilegiada s’ha 

aconseguit gràcies a la gran 

concentració d’empreses 

del sector alimentari 

instal·lades a Mercabarna, 

així com al fet que cada dia 

conflueixen en aquest polígon 

alimentari tots els agents de 

la cadena agroalimentària. 

Això garanteix un altíssim 

nivell d’especialització i de 

qualificació professional.



Perquè som 
un gran motor 
econòmic 
per a Barcelona, 
Catalunya i 
Espanya

Més de 700 empreses,  

6.500 treballadors i 4.500 

milions d’euros de facturació 

l’any 2012. Les xifres parlen 

per si soles. Ens diuen que 

Mercabarna és molt més que 

un gran mercat. Que hi som 

tots —productors, majoristes, 

detallistes i empreses de 

serveis especialitzats—, 

treballant en xarxa, creant 

sinergies, i fomentant  

una competitivitat que ens  

projecta endavant a tots.



 Som on hem de ser,  

al costat de les principals 

infraestructures de transport. 

Som una porta d’entrada 

estratègica d’aliments 

procedents de Catalunya, 

d’Espanya, de l’àrea del 

Mediterrani i de països de 

l’hemisferi sud, amb destinació 

a tot Europa. I també som 

al costat dels de casa, 

dinamitzant el comerç i la 

restauració locals. I facilitant  

la distribució de productes  

de l’agricultura, la ramaderia  

i la pesca de proximitat.



Perquè ens 
comprometem 
cada dia més 
amb les coses  
ben fetes

A Mercabarna, tot ho fem per 

apropar-nos al consumidor. 

Fomentem la competència 

empresarial per proporcionar 

una àmplia varietat de producte 

fresc i una millor relació 

qualitat-preu. I creem nous 

productes, nous formats, nous 

envasatges i nous serveis  

per adaptar-nos a l’evolució  

del consum.

També vetllem per la seguretat 

i la qualitat alimentàries. Per 

això, a Mercabarna comptem 

amb un equip de veterinaris 

de l’Agència de Salut Pública 

de Barcelona, que realitza 

els controls necessaris i 

garanteix el compliment de les 

normatives higienicosanitàries.



Mercabarna és una petita

part d’un gran tot. La nostra

responsabilitat social ens

porta a impulsar polítiques

mediambientals cada cop més

ambicioses, com la de reciclar

el 80% dels residus generats.

També a promoure la dieta

mediterrània i uns hàbits de

vida saludables, especialment

entre els més petits.

I a sumar esforços per

als qui més ho necessiten,

col·laborant activament

amb entitats solidàries com

el Banc dels Aliments.
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Barcelona té moltes fortaleses per 
superar l’actual conjuntura econò-
mica. Entre elles, una posició geogrà-
fica privilegiada, una marca de refe-
rència a nivell internacional i un teixit 
econòmic fortament diversificat, amb 
una indústria potent i uns serveis 
de qualitat. Un teixit que ara estem 
reforçant amb una aposta decidida 
per nous sectors estratègics de futur, 
com les noves tecnologies mòbils, 
l’economia verda, les smart cities, 
la nàutica i la logística.

Dins d’aquesta estratègia, Merca-
barna hi juga un paper molt impor-
tant per tal de donar un nou impuls a 
un sector que té un gran potencial de 
creixement. No només perquè ja està 
consolidada com a centre alimentari 
de referència internacional, sinó 
també perquè ha sabut situar-se com 
a viver d’empreses amb una llarga 
experiència, i també com a espai 
generador d’oportunitats de negoci  
i d’ocupació.

Mercabarna ha sabut combinar 
tradició i innovació, mantenint un 
elevat nivell de qualitat i d’excel·lència 
i incorporant, al mateix temps, noves 
iniciatives i projectes per tal de refor-
çar el valor afegit de tots els seus 
serveis. Mercabarna està ara en una 

posició immillorable per esdevenir 
el Hub Alimentari del Mediterrani i 
contribuir a posicionar Barcelona, i el 
conjunt de l’Àrea Metropolitana, com 
a referència europea i mediterrània 
en l’àmbit de l’alimentació. 

El treball conjunt i coordinat entre 
Mercabarna, el Port, l’Aeroport, la 
Fira i el Consorci de la Zona Franca, 
configura un pol econòmic de primer 
ordre per a tot el territori metropolità. 
Un pol econòmic que cal dotar d’in-
fraestructures ferroviàries modernes 
que ens connectin millor amb Europa, 
especialment pel que fa al transport 
de mercaderies. 

Mercabarna és, en aquest sentit, un 
dels equipaments més importants 
per fer de Barcelona una ciutat de 
referència a Europa i a la Mediterrà-
nia en els àmbits logístic i alimentari. 
Un veritable motor econòmic i social 
per a la nostra ciutat i per al conjunt 
de Catalunya. 

Barcelona i Mercabarna,  
junts sumem

XAVIER TRIAS
Alcalde de Barcelona

SònIA REcASEnS
Tinenta d’alcalde  
de l’Ajuntament de Barcelona 
i presidenta de Mercabarna

Mercabarna té davant seu un impor-
tant repte estratègic: convertir-se en 
el Hub Alimentari del Mediterrani,  
el gran centre d’entrada d’aliments 
frescos per redistribuir-los cap als 
mercats nacionals i europeus. És un 
gran desafiament, però no tinc cap 
dubte que Mercabarna i el conjunt 
d’empreses alimentàries que la for-
men estan preparades per afrontar-lo. 

Ens trobem davant de la concen-
tració empresarial alimentària més 
important de Catalunya i una de les 
primeres en l’àmbit europeu. A Mer-
cabarna es concentren més de 700 
companyies especialitzades en ali-
mentació fresca. Amb una facturació 
de 4.500 milions d’euros anuals, és 
un indubtable motor econòmic, que 
aglutina pimes, crea riquesa i és capaç 
de generar 6.500 llocs de treball.  
És un indret on conflueixen tots els 
esglaons de la cadena agroalimentà-
ria, on trobem la major oferta i vari-
etat de productes, amb les màximes 
garanties higièniques i sanitàries.

Mercabarna està situada en un espai 
estratègic de Barcelona, en plena Zona 
Franca, a tocar de les principals infra-
estructures logístiques de la ciutat, fet 
que li confereix una projecció interna-
cional única i immillorable. Una bona 
dada en aquest sentit és que durant 
l’any 2012 les seves exportacions  
han augmentat fins a un 20%. 

A més, Mercabarna s’ha consolidat 
com un centre alimentari amb un teixit 
empresarial competitiu i innovador.  
En aquest sentit, està resultant fona-
mental la intensa col·laboració entre  
el sector públic (Mercabarna) i el 
sector privat (associacions empre-
sarials del recinte). Aquest treball en 
equip s’ha traduït en l’establiment de 
diferents comissions sobre energies, 
mobilitat, telecomunicacions, estalvi 
d’aigua o riscos laborals, dedicades 
totes elles a aspectes estratègics que 
aporten valor afegit al funcionament 
de les empreses. També exemplifi-
quen aquesta estreta relació publico-
privada iniciatives com l’Associació 
Clúster Alimentari de Barcelona,  
que està desenvolupant projectes  
que busquen potenciar la competitivi-
tat empresarial. 

Així mateix, és cabdal el treball realit-
zat amb els gremis de majoristes per 
acordar les inversions necessàries en 
les instal·lacions de les empreses que 
operen als Mercats Centrals. O els 
acords assolits entre Mercabarna i ins-
titucions, entitats i parcs científics que 
impulsen accions en recerca i desen-
volupament, amb l’objectiu de facilitar 
a les companyies del recinte avançar 
en innovació de producte, tecnològica, 
logística o d’organització.

I en aquesta línia hem de continuar 
treballant, perquè de forma conjunta 
sector públic i sector privat puguem 
seguir avançant en un sector tan 
estratègic per a la nostra ciutat com 
és l’alimentari. 

El gran repte 
de Mercabarna
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OBJECTIUS DE FUTUR

Durant el 2012, la direcció de Merca-
barna, amb la col·laboració de l’asso-
ciació empresarial Assocome, hem 
posat en marxa diversos projectes de 
caràcter estratègic que ens han de 
permetre continuar sent una de les 
unitats alimentàries més competitives 
del món. 

Un d’aquests projectes és el de con-
vertir Mercabarna en el gran Hub 
Alimentari de la Mediterrània, una 
iniciativa ambiciosa i de gran valor 
estratègic que potenciarà la nostra 
posició internacional i la de les empre-
ses que operen al recinte. A més, 
aquest hub pretén situar Mercabarna 
com un centre de referència pel que fa 
a la redistribució de productes fres-
cos cap a la resta d’Europa, cosa que 
de ben segur ajudarà les empreses 
a exportar, encara més, cap a altres 
països europeus. El hub, però, també 
incidirà en aspectes tan importants 
com la qualitat alimentària, la logís-
tica, la innovació i el valor afegit aplicat 
als aliments. 

Amb la voluntat de començar a impul-
sar aquest projecte, des de la direcció 
de Mercabarna hem iniciat contactes 
amb institucions i empreses relaci-
onades amb el sector logístic i del 
comerç d’àmbit nacional i internacio-
nal, així com amb mercats majoristes 
de diferents països europeus. De la 
mateixa manera, ja estem estudiant, 
amb el suport de consultories espe-
cialitzades, possibles nous mercats 
que presenten bones oportunitats de 
negoci per a les empreses que estan 
ubicades a la Unitat Alimentària. 

D’altra banda, per potenciar precisa-
ment aspectes com la innovació i la 

qualitat alimentària, hem organitzat 
durant l’any tot un seguit de jornades  
i conferències sobre temes com  
les darreres tècniques de conserva-
ció de fruites i hortalisses, la implan-
tació de normatives pel que fa a la 
higiene i la seguretat alimentària o els 
processos per engegar un projecte 
innovador, en les quals les empreses 
han après els últims avenços en 
aquestes matèries de la mà de reco-
neguts experts. 

També hem apostat per seguir  
establint acords de col·laboració  
amb reconegudes institucions, 
 entitats i empreses que facilitin a les 
firmes del recinte abordar processos 
relacionats amb la recerca i el desen-
volupament. L’exemple més recent  
és el conveni que hem subscrit a  
principis del 2013 amb el Parc Cientí-
fic de Barcelona. 

Així mateix, considerant que l’estalvi 
de recursos és un factor clau per 
garantir la competitivitat empresarial, 
Mercabarna i Assocome hem  
constituït a finals d’any tres noves 
comissions tècniques, dedicades  
a l’energia, la mobilitat i el tractament 
d’aigües. L’objectiu és que d’aquests 
grups sorgeixin projectes que perme-
tin reduir costos en aquests àmbits 
tan importants, així com fomentar 
 la sostenibilitat i el respecte pel  
medi ambient. De fet, actualment  
ja s’està estudiant algunes iniciatives 
concretes, com per exemple 
la compra conjunta d’energia per  
part de les empreses ubicades a la 
Unitat Alimentària o la creació d’una 
xarxa d’abastiment pròpia de fred  
per a les empreses, aprofitant el fred  
que es genera en la regasificació  

del gas natural que arriba al Port  
de Barcelona. 

També, mirant cap al futur, Merca-
barna i Assocome hem signat,  
a l’octubre, un annex a l’acord marc 
que es va assolir el 2009 per a la 
renovació dels contractes d’arren-
dament, que finalitzen el 2017, de les 
empreses ubicades a la Zona d’Activi-
tats Complementàries (ZAC).  
Amb aquest annex hem fixat unes 
noves condicions de renovació adap-
tades a l’actual context econòmic, 
cosa que facilita a les empreses la 
possibilitat d’assegurar la seva per-
manència a Mercabarna.

En el cas de les empreses ubicades als 
Mercats Centrals, durant aquest any 
s’ha treballat molt amb els gremis de 
majoristes per acordar les inversions 
necessàries que s’han de fer en aques-
tes instal·lacions.

Pensant en el desenvolupament 
d’aquests projectes, en el darrer 
trimestre de l’any hem dut a terme 
una reestructuració de l’organigrama 
de Mercabarna. El canvi més signifi-
catiu ha estat la creació de l’Àrea de 
Desenvolupament de Negoci i Plani-
ficació Estratègica, que aglutina els 
departaments d’Estratègia i Estudis, 
Comunicació i Organització i Desen-
volupament de Recursos Humans. 
Aquesta àrea s’encarregarà de definir 
i executar els reptes estratègics de 
futur per a aquesta Unitat Alimentària. 

Així mateix, els altres departaments 
de la companyia han quedat reubicats 
dins la resta d’àrees de l’empresa: 
l’Econòmica i Financera, la de Mitjans  
i Serveis i la d’Explotació.

ACTIVITAT COMERCIAL 

Pel que fa a l’activitat comercial, s’ha 
de diferenciar el comportament, en 
general, que tenen les empreses 
ubicades a la Zona d’Activitats Com-
plementàries (ZAC) del que tenen les 
dels Mercats Centrals. Les firmes de 
la ZAC han mantingut, en general, un 
nivell d’activitat pràcticament igual al 
de l’exercici anterior, però han incre-
mentat significativament el seu volum 
d’exportacions. 

En canvi, els Mercats Centrals, que 
des de l’inici de la crisi havien registrat 
certa estabilitat, aquest any han notat 
de forma més evident els efectes 
de la recessió econòmica. Al Mercat 
Central del Peix això s’ha traduït en 
una disminució de la comercialització 
del 7%. Al Mercat Central de Fruites 
i Hortalisses, però, aquest descens 
de les vendes —del 7,4%— també 
s’ha d’atribuir al reequilibri d’aquest 
Mercat, després d’un 2011 en el qual 
l’alerta sanitària de l’E. coli va provo-
car un excés d’oferta, ja que gran part 
dels productes destinats a l’exportació 
a Europa es van quedar al mercat 
nacional. L’Escorxador i Mercabarna-
flor són els dos sectors que han patit 
un major descens en relació amb 
l’exercici anterior, amb una disminució 
de l’activitat d’un 13,8% i un 8,5%, 
respectivament. 

ALTRES ACTIVITATS 

ObRES
Pel que fa a l’apartat d’obres, aquest 
any hem projectat la construcció d’un 
nou aparcament en alçada dins de 
Mercabarna que ens ajudarà a ordenar 
i millorar la mobilitat al recinte. La con-

tractació de les obres es farà durant el 
2013 i l’aparcament entrarà en funcio-
nament al llarg del 2014. 

D’altra banda, durant aquest exercici 
s’han completat les obres d’ampliació i 
d’adequació de la depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) de Mercabarna. Amb 
aquesta intervenció hem ampliat la 
capacitat i hem millorat el funciona-
ment d’aquesta instal·lació, cosa que 
ens permetrà, en un futur, oferir aquest 
tipus de servei a totes les empreses del 
recinte que ho requereixin. 

TElEcOmunIcAcIOnS
El 2012 la Comissió d’Usuaris de 
Telecomunicacions —integrada per la 
direcció de Mercabarna i representants 
d’Assocome i dels Gremis de Majoris-
tes de Fruites i Hortalisses i del Peix— 
ha aconseguit importants millores en 
l’àmbit de les telecomunicacions. Les 
més destacades són l’abaratiment de 
les trucades internacionals a través de 
telèfon mòbil i la implantació del model 
de telefonia fixa IP, que millora els 
costos i les prestacions d’aquest servei 
per als usuaris del recinte. 

mEdI AmbIEnT
El sistema de gestió dels residus 
implantat a Mercabarna ha tornat a 
donar bons resultats i ens ha permès 
mantenir els òptims nivells de reci-
clatge dels darrers anys (al voltant del 
80%). Com a novetat, hem impulsat 
algunes iniciatives vinculades a l’efici-
ència energètica, que s’han concretat 
en la instal·lació de nous comptadors 
a l’Escorxador i de sistemes de control 
a les càmeres frigorífiques de Merca-
barna-flor que redueixen la despesa 
energètica i les emissions contami-
nants en aquests equipaments. 

Fets més destacables
del 2012
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FORmAcIó
Els Serveis de Formació de Merca-
barna han celebrat aquest any el  
seu 25è aniversari i ho ha fet amb  
un creixement de la formació continu-
ada, que ha incrementat en prop  
d’un 45% el nombre d’alumnes  
participants. Aquest augment indica  
la bona acceptació que tenen els 
cursos que organitza els Serveis  
de Formació, que en els darrers  
anys han ampliat l’oferta formativa  
amb noves propostes centrades  
en aspectes estratègics, de gestió  
i tècnics, de gran interès per als  
directius i els càrrecs intermedis de 
les empreses. A aquesta oferta forma-
tiva se suma l’aposta que continuen 
fent les empreses per preparar i reci-
clar el seu personal davant els nous 
reptes que planteja l’actual context 
social i econòmic. 

cOmunIcAcIó
Mercabarna ha participat aquest  
any en dues importants fires sectori-
als. D’una banda, l’Alimentaria,  
on es van presentar als professionals 
del sector dues iniciatives de  
ciutat com són l’Associació Clúster 
Alimentari de Barcelona i la Plata-
forma Alimentària de Barcelona. 
D’altra banda, Mercabarna i el Gremi 
de Majoristes del Peix (GMP) van 
organitzar la presència conjunta d’una 
desena d’empreses del sector del peix 
de la Unitat Alimentària en la primera 
edició de la fira Seafood Barcelona. 
A més, durant els dies de la fira, prop 
d’un centenar de professionals del 
peix d’arreu del món van visitar les 
instal·lacions del Mercat Central del 
Peix. Ambdues accions van servir per 
atraure més compradors internacio-
nals al nostre centre majorista.

En el sector de la flor, hem continuat 
organitzant tot un seguit de cam-
panyes i demostracions (Mercade-
mostracions, demostració de noces, 
campanya de Sant Jordi, etc.) per 
mantenir els clients actuals de Merca-
barna-flor i atraure’n de nous. 

També val la pena ressaltar l’esforç  
de Mercabarna per donar-se a conèi-
xer entre els ciutadans i millorar  
els canals de comunicació adreçats 
als professionals del sector.  
Prova d’això és l’augment de la nostra 
presència en els mitjans de comunica-
ció i el destacable increment de  
visites al web de Mercabarna. 

ESTRATègIA I ESTudIS
Durant el 2012, aquesta àrea ha  
seguit treballant en dos objectius 
estratègics. Un és el servei de pro-
moció internacional de Mercabarna, 
que s’ha plasmat en un assesso-
rament a l’estat brasiler de Minas 
Gerais per a la creació d’una nova 
unitat alimentària en aquest país  
i en la finalització de l’assessora-
ment al consistori de la ciutat  
de Jeddha (Aràbia Saudita) per  
a la construcció d’un nou mercat 
del peix. A més, durant l’any, s’han 
atès més d’una vintena de delega-
cions institucionals i professionals 
d’arreu del món que volien conèixer 
el model Mercabarna.

L’altre objectiu és el de seguir 
liderant l’Associació Clúster  
Alimentari de Barcelona, entitat  
que aglutina diferents institucions  
i una trentena d’empreses del  
sector alimentari i que busca 
potenciar la competitivitat de les 
empreses. Aquest any, l’Associació 

ha centrat els seus esforços  
en el desenvolupament d’iniciatives 
dedicades a conèixer les necessi-
tats i oportunitats de negoci  
de dos canals estratègics per  
a les firmes del recinte, com  
són el foodservice i la distribució  
organitzada.

RESpOnSAbIlITAT SOcIAl 
En aquest camp és important posar 
en relleu la tasca de col·laboració 
i suport que, un any més, s’ha fet 
amb la Fundació Banc dels Aliments 
i que s’ha traduït en un creixement 
d’un 10% de les donacions d’ali-
ments a aquesta entitat per part de 
les empreses ubicades al recinte. 
En total s’han aportat prop de 550 
tones de productes frescos, cosa 
que converteix Mercabarna en un 
dels principals proveïdors d’aliments 
d’aquesta entitat. 

Així mateix, Mercabarna, a través 
dels Serveis de Formació, ha seguit 
apostant per ajudar a la reinserció 
de col·lectius amb risc d’exclusió 
social, mitjançant l’organització de 
cursos ocupacionals vinculats al 
sector alimentari per a la Creu Roja, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Gene-
ralitat de Catalunya o l’Obra Social 
de la Caixa.

AcTIVITAT EcOnòmIcA 
En el camp econòmic i financer, 
la societat Mercabarna ha tancat 
aquest any amb uns beneficis un 7% 
inferiors als registrats durant el 2011. 
Les causes principals han estat la 
reducció de l’activitat de sacrifici a 
l’Escorxador i la disminució del nom-
bre de traspassos entre les empreses 
del recinte. 

Durant el 2012, l’equip de Mercabarna 
hem fet un important esforç per 
contenir les despeses d’explotació. 
Una de les mesures que hem adoptat 
en aquest sentit ha estat la negoci-
ació amb els principals proveïdors 
de serveis per abaratir-ne els costos 
sense reduir-ne la qualitat. Així mateix, 
el gruix de les inversions s’han con-
centrat especialment en la finalització 
de les obres d’adequació de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de 
Mercabarna, tot i que també s’han fet 
treballs de manteniment en les instal-
lacions del recinte.

Per al 2013 es preveu que els benefi-
cis de la Societat augmentin gràcies, 
sobretot, a una major racionalització 
de les despeses i a l’increment de 
la comercialització d’espais dins del 
recinte. A més, s’augmentaran les 
inversions, que es destinaran en gran 
part a la construcció d’un nou apar-
cament en alçada, que es considera 
bàsic per a la mobilitat dins de la 
Unitat Alimentària. 

pERSOnAl 
Els canvis més destacables han estat 
el nomenament del Sr. Josep Garcia 
com a nou responsable del Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses, en 
substitució de Josep Faura, que ha 
passat a ser cap d’explotació de Mer-
cats i ZAC. Així mateix, s’ha creat la 
figura d’assistant de Direcció General i 
cap de Back Office dins de l’estructura 
de l’empresa, un càrrec que ocupa la 
Sra. Ingrid Buera. 

cOnSEll d’AdmInISTRAcIó
En relació amb el Consell d’Adminis-
tració de la companyia, l’1 de març 
va deixar la vicepresidència primera 

de Mercabarna per part de Mercasa 
el Sr. David Chica, que havia ostentat 
aquest càrrec des de juliol del  
2008. El seu lloc l’ocupa ara el  
Sr. Miguel Ramírez. Així mateix, al 
més de maig es va incorporar com 
a conseller de Mercabarna per part 
de Mercasa el Sr. Manuel Estrada, en 
substitució del Sr. Álvaro Curiel. 

JOSEp TEJEdO
Director general de Mercabarna
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Durant el 2012, s’han comercialitzat 
989.282 tones de fruites i hortalisses. 
El preu mitjà s’ha situat en 0,82 €/kg.

El 2012 les vendes disminueixen un 
7,4% i el preu mitjà augmenta un 5,9%, 
després d’un 2011 atípic en l’àmbit 
comercial, en què el Mercat va patir 
un excés d’oferta, amb la consegüent 
baixada de preus, perquè gran part 
dels productes destinats a l’exportació 
es van quedar al mercat nacional.  
El motiu va ser l’alerta sanitària de  
l’E. coli detectada a diversos països 
europeus, l’origen de la qual es va  
atribuir, erròniament, a una partida  
de cogombres procedent d’Espanya. 

El descens en la comercialització  
mostra també que el Mercat ha  
acusat, tot i que de manera més lleu 
que altres sectors, l’alentiment general 
del consum.

 
FruitEs
S’han comercialitzat 465.004 tones 
de fruites, un 2,9% menys respecte  
a l’exercici anterior. La cotització 
mitjana ha estat d’1,11 ¤/kg, un 5,9% 
superior en comparació amb el 2011.

HortalissEs
S’han venut 520.060 tones  
d’hortalisses, un 10,9% menys  
que el 2011. El preu mitjà ha  
augmentat un 2,4% i s’ha situat  
en 0,56 ¤/kg.

* Percentatges respecte al total de productes comercialitzats al Mercat Central de Fruites i Hortalisses. 

* Percentatges respecte al total de productes comercialitzats al Mercat Central de Fruites i Hortalisses. 

l’apunt

La importació s’incrementa lleu-
gerament, després de cinc anys de 
disminució progressiva, per l’augment 
de les vendes de productes com la 
banana, el kiwi, l’alvocat o el mango.

activitat comercial al Mercat Central  
de Fruites i Hortalisses

orígens de les fruites  
i hortalisses
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34,1%
(337.598 tones)
del producte  
comercialitzat És  
d’importació

65,9%
(651.684 tones) 
del producte  
comercialitzat És  
d’origen nacional

PRINCIPALS ORíGENS* dEls productEs dEl MErcAt FRANÇA

13,4%
(132.322 tones)

ANDALUSIA

13,3%
(131.700 tones)

CASTELLA  
I LLEÓ

7%
(69.378 tones)

CATALUNYA

15,5%
(152.964 tones)

COM. 
VALENCIANA

13,9%
(137.705 tones)

0,82 €/kg
preu mitjà dels productes  
comercialitzats al mercat

989.282
tones de fruites i hortalisses  
comercialitzades al mercat

}TOTAL MERCAT Evolució dEl noMbrE dE tonEs coMErciAlitZAdEs i prEu Mitjà (2008-2012)

prEu Mitjà (Euros/KG)tonEs dE fruitEs i hortAlissEs

}TOTAL MERCAT Evolució dEls oríGEns dEls productEs (2008-2012)*

iMportAció nAcionAl

tonEs
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S’han comercialitzat 76.732 tones  
de peix i marisc al llarg del 2012. 
El preu mitjà ha estat de 5,87 ¤/kg.

Els efectes de la crisi econòmica i el 
descens en el consum s’han notat, de 
forma significativa, en l’activitat comer-
cial del Mercat, ja que tant la comercia-
lització com el preu mitjà han disminuït 
un 7% i un 3,3%, respectivament. 

 
FrEsC 
El 84,2% dels productes comercialit-
zats al Mercat són frescos. 

S’han comercialitzat 64.609 tones 
de producte fresc, un 6,6% menys 
respecte al 2011. El preu mitjà ha 
disminuït un 4,5% i s’ha situat en  
5,53 ¤/kg.

CongElat
El 15,8% dels productes comercialitzats 
al Mercat són congelats.
S’han venut 11.972 tones de productes 
congelats, un 9% menys que durant  
el 2011. El preu mitjà ha estat  
de 7,64 ¤/kg, dada que representa  
un increment del 2,7%. 

activitat comercial al Mercat  
Central del peix

orígens del peix i el marisc fresc

60,7%
(39.220 tones)
del producte fresc 
comercialitzat És  
d’origen nacional

39,3%
(25.389 tones) 
del producte fresc 
comercialitzat És  
d’importació

5,87€/kg
preu mitjà dels productes  
comercialitzats al mercat

76.732
tones de peix i marisc  
comercialitzades al mercat

* Percentatges respecte al total de productes frescos comercialitzats al Mercat Central del Peix. 

* Percentatges respecte al total de productes frescos comercialitzats al Mercat Central del Peix. 

PRINCIPALS ORíGENS* dEls productEs dEl MErcAt
CATALUNYA

13%
(8.408 tones)

FRANÇA

11,5%
(7.446 tones)

CORNISA 
CANTàbRICA

9,6%
(6.199 tones)

gALíCIA

29,4%
(18.990 tones)

ITàLIA

5,1%
(3.307 tones)
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}TOTAL MERCAT Evolució dEl noMbrE dE tonEs coMErciAlitZAdEs i prEu Mitjà (2008-2012) }TOTAL MERCAT Evolució dEls oríGEns dEls productEs frEscos (2008-2012)*

tonEs

prEu Mitjà (Euros/KG)tonEs dE pEix i MArisc nAcionAl iMportAció
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Al llarg del 2012 s’han venut 
12.704.952 unitats de flors, plantes  
i complements. El preu mitjà s’ha situat 
en 0,82 ¤/unitat.

Els efectes de la crisi econòmica s’han 
fet sentir un any més en la comercialit-
zació de flors, plantes i complements, 
que ha disminuït un 8,5%, ja que els 
consumidors prioritzen les seves 
compres en una altra tipologia de pro-
ductes. El comportament del Mercat, 
especialment el preu mitjà (que ha 
augmentat un 6,4%), també s’ha vist 
afectat per l’increment de l’IVA, que ha 
passat del 8% al 21% en flors i plantes 
des del passat mes de setembre.

PRINCIPALS ORíGENS* dEls productEs dEl MErcAt

*  Els percentatges són respecte al total dels productes florals  
comercialitzats a Mercabarna-flor.

*  Els percentatges són respecte al total de flors comercialitzades a Mercabarna-flor.
**  Els percentatges són respecte al total de plantes comercialitzades a Mercabarna-flor.

activitat comercial a Mercabarna-flor

orígens de les flors i plantes 

Flors 
S’han comercialitzat 10.509.508 uni-
tats, un 10% menys que durant el 2011. 
La cotització mitjana ha augmentat un 
7,4% i s’ha situat en 0,58 ¤/unitat.

plantEs
S’han venut 1.109.390 unitats,  
xifra que representa una disminució  
del 13,6%. El preu mitjà ha estat  
d’1,76 ¤/unitat, un 4,3% menys  
que el 2011.

COMPLEMENTS 
La comercialització ha pujat un  
23,8% respecte al 2011, amb  
929.159 unitats venudes. El preu 
mitjà ha estat pràcticament igual al de 
l’exercici anterior, 2,19 ¤/unitat. 

VErds
S’han venut 231.218 unitats,  
un 8,7% menys en comparació  
amb l’any passat. La cotització  
mitjana s’ha reduït un 2,5% i ha estat 
d’1,53 ¤/unitat.

45,6%
(5.793.446 unitats) de flors i plantes
són d’importació

54,4%
(6.911.479 unitats) de flors i plantes
són d’origen nacional 
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HOLANDA

25,8%
(3.283.097 unitats)

COLòMbIA

15,3%
(1.953.935 unitats)

EqUADOR

3,2%
(405.175 unitats)

ANDALUSIA

1,5%
(191.671 unitats)

CATALUNYA

45,3%
(6.049.986 unitats)

}TOTAL MERCAT Evolució d’unitAts coMErciAlitZAdEs i prEu Mitjà (2008-2012)

prEu Mitjà (Euros/unitAt)unitAts dE flors, plAntEs i coMplEMEnts

}TOTAL MERCAT Evolució dEls oríGEns dE lA plAntA (2008-2012)**

}TOTAL MERCAT Evolució dEls oríGEns dE lA flor (2008-2012)*

cAtAlunyA AndAlusiAholAndA

cAtAlunyA colòMbiAholAndA EquAdor

unitAts
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Durant el 2012, l’Escorxador  
de Mercabarna ha sacrificat  
22.180 tones de carn  
(351.221 caps). 

El volum de sacrificis disminueix  
un 13,8% respecte a l’exercici  
anterior i manté la línia descendent 
dels últims anys. Com a conseqüèn-
cia de la crisi, els consumidors  
opten per la compra de carns  
més econòmiques que les que se 
sacrifiquen a l’Escorxador (vedella, 
xai, cabrit i cavall). 

VEdElla 
S’han sacrificat 18.074 tones  
(73.928 caps), un 13,3% menys que 
el 2011. El preu mitjà ha augmentat un 
8,7% i s’ha situat en 3,60 ¤/kg. 

xai
S’han sacrificat 3.314 tones  
(237.901 caps), xifra que significa un 
descens del 17,6%. La cotització mitjana 
s’ha mantingut igual a la de 2011,  
amb un valor de 6,88 ¤/kg.

CaBrit 
Els sacrificis de cabrit han disminuït un 
9,3% respecte a l’exercici anterior i han 
suposat un total de 168 tones (36.838 
caps). El preu mitjà ha estat molt similar 
al de l’any anterior (12,20 ¤/kg).

CaVall
S’han sacrificat 623 tones  
(2.554 caps), un 5,8% menys que el 
2011. El preu mitjà, 2,67 ¤/kg, ha estat 
lleugerament inferior (-1,1%) respecte  
a l’exercici anterior. 

ORígEnS pER ESpècIES

activitat a l’Escorxador 

orígens dels productes  
sacrificats a l’Escorxador

18.074
tones (73.928 caps)
de vedella

168
tones (36.838 caps)
de cabrit

3.314
tones (237.901 caps) 
de xai

623
tones (2.554 caps) 
de cavall

 nAcionAl  importació

70%
(15.526 tones)  
del producte sacrificat a l’escorxador 
És d’origen nacional

30%
(6.654 tones)  
del producte sacrificat  
a l’escorxador És d’importació

Es
Co

rx
ad

or

VEdEllA
64,5% d’importació 
35,5% nacional

XAI
100% nacional

cAbRIT
87% nacional 
13% d’importació 

}TOTAL MERCAT Evolució dEls sAcrificis A l’EscorxAdor (2008-2012)

tonEs

tonEs dE cArn
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A la Zona d’Activitats Complementà-
ries (34,5 hectàrees) s’agrupen unes 
350 empreses que es dediquen a 
aportar valor afegit als productes 
frescos i oferir una gran varietat de 
serveis al client. 

Durant el 2012, aquestes firmes han 
mantingut, en general, el nivell d’acti-
vitat en relació amb l’exercici passat  
i han incrementat significativament  
el volum d’exportacions.

nOVES cOndIcIOnS pER A lA 
REnOVAcIó dElS cOnTRAcTES 
dE lES EmpRESES dE lA ZAc
Mercabarna i l’Associació de Conces-
sionaris de Mercabarna (ASSOCOME) 
han signat a l’octubre un annex a 
l’acord marc de 2009 per a la renova-
ció dels contractes d’arrendament  
—que finalitzen el 2017— de les 
empreses ubicades a la ZAC. 

Aquest annex, que adapta les con-
dicions de renovació a les actuals 
circumstàncies econòmiques, 
garanteix que les empreses d’aquest 
polígon alimentari tinguin la possibili-
tat d’assegurar la seva permanència 
a Mercabarna i, així, puguin afrontar 
noves inversions. 

mOVImEnT d’EmpRESES 
A lA ZAc
•  L’empresa de servei de lloguer de  

vehicles frigorífics petit Forestier 
estrena noves instal·lacions i ubica  
a Mercabarna la seu central de la 
companyia per a tot Espanya. 

•  La plataforma online de comerç  
majorista que impulsa Mercasa,  
mercachef, obre una oficina a  
Mercabarna per potenciar i facilitar  
la participació de les empreses del 
recinte en aquest mercat virtual. 

•  grup SOS, empresa dedicada  
a la instal·lació d’equipaments de  
seguretat, inaugura oficina al recinte. 

•  banc de Sabadell amplia la seva 
oficina a Mercabarna.

EMPRESES DEL  
SECTOR DEL PEIx 

Les empreses frigorífiques, que  
distribueixen majoritàriament peix 
i marisc congelat, han mantingut 
l’activitat pràcticament igual al 2011, 
amb un total de 100.823 tones  
distribuïdes de producte congelat. 

EMPRESES DEL 
SECTOR CARNI

Aquestes empreses han experimentat 
un descens de la comercialització  
del 9%, aproximadament, respecte  
a l’exercici passat. 

EMPRESES DEL SECTOR  
hORTOFRUCTíCOLA

Les empreses que distribueixen fruites 
i hortalisses instal·lades a Mercabarna, 
entre les quals s’inclouen les cadenes 
de fruiteries, les centrals de compra de 
supermercats i les firmes que proveei-
xen el canal foodservice, han distribuït 
355.717 tones de productes hortofruc-
tícoles durant el 2012, xifra que repre-
senta una disminució del 4% respecte a 
l’exercici anterior.

Per la seva banda, les empreses dedi-
cades a la manipulació de patates i la 
maduració de plàtans han incrementat 
l’activitat al llarg de 2012. 

•  Empreses de maduració de plàtans: 
84.324 tones (+7,3%)

•  Empreses de manipulació de patates: 
170.673 tones (+5%)

 EMprEsEs dE sErvEis 136
 AltrEs 65  
 sEctor fruitEs i hortAlissEs 56 
 sEctor pEix i MArisc 29 
 sErvEi A lA rEstAurAció 29
 cAdEnEs dE fruitEriEs 13
 friGorífics 10 
  cEntrAls dE coMprA  
dE supErMErcAts 8 

 sEctor cArni 8 * pErcEntAtGEs rEspEctE Al totAl d’EMprEsEs ubicAdEs A lA ZAc.

350
EMprEsEs 

100.823
tones distribuïdes
de producte congelat

activitat a la Zona d’activitats
Complementàries 
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}MADURACIó DE PLàTANS tonEs distribuïdEs (2008-2012)

tonEs

tonEs dE plàtAns

}MANIPULACIó DE PATATES tonEs distribuïdEs (2008-2012)

tonEs

tonEs dE pAtAtEs

}VOLUM DE CONGELATS distribuïts pEr lEs EMprEsEs friGorífiquEs dE MErcAbArnA (2008-2012)}NOMBRE D’EMPRESES sEGons l’ActivitAt quE dEsEnvolupEn A lA ZAc*

tonEs

tonEs dE conGElAts
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Serveis de Formació

Comunicació 
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AVAnTpROJEcTE  
pER A un nOu ApARcAmEnT
L’Àrea de Mitjans i Serveis de Merca-
barna ha treballat durant el 2012  
en l’avantprojecte de construcció  
d’un nou aparcament en alçada dins  
del polígon alimentari amb una  
capacitat inicial, però ampliable,  
per a 300 vehicles. 

Aquest projecte, impulsat per la 
Comissió de Mobilitat que integren la 
direcció de Mercabarna i l’associació 
empresarial ASSOCOME, té com a 
objectiu alliberar places d’estacio-
nament al carrer i guanyar espai de 
circulació i maniobres per a camions  
i furgonetes.

obres i manteniment d’instal·lacions

mIllORES  
En InSTAl·lAcIOnS 
Les principals actuacions que s’han 
fet aquest any han estat l’adequació 
de les instal·lacions on s’ubica l’esta-
ció depuradora d’aigües residuals de 
Mercabarna i de les infraestructures 
de l’aula del Mercat Central del Peix  
on s’imparteixen els cursos de peixa-
teria dels Serveis de Formació.  
A més, s’han realitzat obres de millora 
a l’edifici d’oficines de Mercabarna.
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millores a  
l’edifici d’oficines  

de mercabarna

millores a  
l’aula de

formació del  
mercat central

del peix

mESuRES d’ESTAlVI EnERgèTIc 
Aquest any, Mercabarna ha apostat per adop-
tar mesures que milloren l’eficiència energè-
tica i redueixen les emissions contaminants a 
les seves instal·lacions. En aquest sentit, s’ha 
implantat un sistema per controlar el consum 
elèctric a l’Escorxador i s’han introduït equipa-
ments per millorar el rendiment de les càme-
res de fred de Mercabarna-flor. D’aquesta 
manera, s’ha aconseguit una reducció del 10% 
del consum energètic en cadascuna d’aques-
tes instal·lacions. 

REduccIó dE lA dESpESA EnERgèTIcA
El 2012 s’ha convocat un concurs públic  
per a la contractació del subministrament 
elèctric de baixa i mitjana tensió i de gas natu-
ral, amb la qual cosa s’ha aconseguit un estalvi  
de prop d’un 9% respecte al pressupost  
inicial en les instal·lacions pròpies de  
la societat Mercabarna. 

VEhIclES méS EFIcIEnTS  
I SOSTEnIblES
Mercabarna ha incorporat, gràcies a l’acord 
amb l’empresa que presta serveis de seguretat 
a la Unitat Alimentària, vehicles i ciclomotors 
híbrids, menys contaminants i més eficients, 
per patrullar pels carrers del recinte.

10%
d’estalvi en el  
consum energètic  
a l’escorxador 
i a mercabarna-flor

aposta 
per l’eficiència
energètica

La Comissió de Telecomunicacions, 
formada per la direcció de Merca-
barna, ASSOCOME i els Gremis de 
Majoristes de Fruites i Hortalisses 
(AGEM) i del Peix (GMP), ha impulsat 
durant el 2012 diverses iniciatives: 

ImplAnTAcIó  
dE lA TElEFOnIA Ip
Finalitza la implantació del sistema 
de telefonia fixa digital (IP) a totes les 
empreses del grup tancat d’usuaris 
de la xarxa de telecomunicacions de 
Mercabarna. Gràcies a aquest procés 
de digitalització, les empreses  
han guanyat qualitat i prestacions  
en les trucades fixes, a uns preus  
molt competitius. 

Més prestacions 
en telecomunicacions

mIllORA En lES TARIFES dE lES 
TRucAdES InTERnAcIOnAlS
S’assoleix, gràcies a la negociació 
amb l’operador de telefonia mòbil  
de Mercabarna, un descompte,  
d’un 22% de mitjana, per a les 
empreses en les trucades internaci-
onals a través de mòbil.

S’ESTén El mOdEl  
dE TElEcOmunIcAcIOnS  
dE mERcAbARnA
Se signen convenis amb Mercapalma 
i Mercacórdoba per implantar en 
aquests polígons alimentaris el model 
de telecomunicacions en telefonia fixa, 
mòbil i Internet de Mercabarna. Això 
suposarà que les empreses d’aquestes 
Mercas s’integrin en el grup tancat 
d’usuaris de Mercabarna, cosa que 
permetrà negociar millors condicions 
amb els operadors de telefonia.

adequació
instal·lacions

estació depuradora
d’aigÜes

300
places en el nou  

aparcament
de mercabarna
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 turisMEs 1.844.538 vehIcles
 cAMions 585.003 vehIcles
 furGonEtEs 524.612 vehIcles
 tràilErs 212.208 vehIcles
 Motos 179.189 vehIcles
 sErvEi públic 130.889 vehIcles

}RECOLLIDA DE RESIDUS pEr tipoloGiA (%) 

 MAtèriA orGànicA vEGEtAl 27,1%
 rEbuiG 19,7%
 fustA 12,6%
 cArtró 9,8%
 fAnGs EdAr 8,6%
 MAtEriAl EspEcífic dE risc 8%
 MAtèriA orGànicA pEix 5,4%
 fEMs 3,7%
 plàstic 2,2%
 rEstEs dE productEs cArnis 1,3%
 sAnG 0,9%
 vidrE 0,1%

ES mAnTé l’AlT nIVEll  
dE REcIclATgE
Durant el 2012, s’ha reciclat el 80,2% 
del total de residus que provenen  
de l’activitat comercial dels operadors 
de la Unitat Alimentària i de  
l’activitat industrial, bàsicament  
de l’Escorxador. En total, s’han  
recollit 30.635 tones de residus.

L’estació depuradora d’aigües residu-
als (EDAR) de Mercabarna ha tractat 
al llarg de l’any 134.101 m3 d’aigües 
residuals, procedents de l’Escorxador 
i del Mercat del Peix majoritàriament. 

Compromís amb el Medi ambient

ApOSTA pER 
lA SOSTEnIbIlITAT
Mercabarna s’ha adherit al Com-
promís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022, el pla mediambiental  
que impulsa l’Ajuntament de  
Barcelona i en el qual participen  
més de 800 entitats, escoles i  
empreses. Els objectius principals 
d’aquest Compromís són fomentar  
la biodiversitat, la qualitat ambiental, 
la reducció de les emissions  
contaminants, l’ús racional dels 
recursos i l’educació ambiental,  
entre d’altres. 

EnTRAdA dE VEhIclES 
A llarg de 2012, han accedit al recinte 
de Mercabarna de la Zona Franca 
3.476.439 vehicles, xifra que 
representa una disminució de l’1,9% 
respecte a l’exercici anterior. Per altra 
banda, al recinte de Mercabarna-flor 
hi han entrat 94.864 vehicles. 

InVERSIó En SEguRETAT
Mercabarna ha apostat per millorar 
encara més la seguretat dins del 
polígon alimentari amb l’increment 
del nombre de càmeres de vigilància, 
especialment a la zona comercial  
del recinte, i l’ampliació de la  
capacitat de gravació del sistema  
de videovigilància. 

seguretat 
i accessos 
a Mercabarna

80,2%
de residus reciclats

30.635
tones de residus recollides

6.971
tones de residus industrials

23.664
tones de residus comercials

}TIPOLOGIA DE VEhICLES quE hAn AccEdit A MErcAbArnA durAnt El 2012 

94.864
vehicles han accedit al recinte
de mercabarna-flor

3.476.439
vehicles han accedit al recinte
de mercabarna a la zona franca
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Al llarg de 2012, s’han organitzat  
172 cursos de formació continuada 
per a treballadors en actiu del sector 
agroalimentari. 

FORmAcIó ESpEcIAlITZAdA  
pER pOTEncIAR  
lA cOmpETITIVITAT
A petició de les associacions empre-
sarials del recinte i de l’Associació 
Clúster Alimentari de Barcelona, s’han 
organitzat diferents cursos especialit-
zats per millorar la competitivitat de 
les empreses. 

•  Curs sobre els indicadors de qualitat 
i les noves tècniques de conservació 
de la fruita dolça i els cítrics, impartit 
per l’IRTA.

•  Curs de gestió de clients estratègics, 
impartit per l’escola de negocis 
ESADE.

•  Curs de tècniques comercials de 
venda a l’engròs de productes peri-
bles, impartit pel centre d’estudis 
tècnics Ergo Grup.

•  Curs Innovar amb sistemàtica, impar-
tit per la consultoria LTC Project.

•  Conferència sobre com Internet  
pot millorar l’eficiència d’un  
negoci, impartida per la  
consultora especialitzada en la 
transformació digital d’empreses 
Roca Salvatella.

cuRSOS “A mIdA” pER  
A EmpRESES AlImEnTàRIES
Durant el 2012, s’ha continuat oferint 
el servei de formació in company tant 
a importants cadenes de distribució 
alimentària com a firmes del recinte. 
S’han impartit 60 cursos, dissenyats 
totalment a mida de les necessitats  
de les empreses sol·licitants.

Com a part d’aquesta formació  
“a mida”, també s’han iniciat uns 
seminaris monogràfics sobre pro-
ducte fresc per ajudar els treballa-
dors dels supermercats i les cadenes 
detallistes a conèixer millor els  
productes frescos i donar-los més 
arguments de venda.

Durant el 2012, s’han impartit  
26 cursos ocupacionals per  
a persones a l’atur. Aquests cursos 
s’han organitzat, majoritàriament,  
per al programa “Pla de Barris”  
de Barcelona Activa, però també per 
al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i per a entitats socials com  
la Creu Roja o el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció (CIRE).

El 37% dels alumnes que han realitzat 
algun dels cursos de formació ocupa-
cional a Mercabarna han trobat feina 
en el sector alimentari.

AcREdITAcIó pER ImpARTIR 
nOuS cERTIFIcATS  
dE pROFESSIOnAlITAT
Els Serveis de Formació de Merca-
barna han obtingut l’homologació 
per part del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) per impartir tres 
nous certificats de professionalitat 
(Sacrifici, feinejat i especejament 
d’animals, Activitats de floristeria i 
Activitats auxiliars de comerç), que 
s’uneixen als dos que ja s’impartien 
(Auxiliar de florista i Activitats de 
venda). Això significa que els alum-
nes que realitzen aquests cursos 
ocupacionals a Mercabarna obtenen 
una acreditació oficial que valida 
la seva capacitació professional i 
que es pot convalidar per fer altres 
estudis en el futur.

ELS SERVEIS DE FORMACIó  
COMPLEIxEN 25 ANyS

Durant el 2012, els Serveis de  
Formació de Mercabarna han celebrat 
el seu 25è aniversari amb l’organitza-
ció de dos actes. 

D’una banda, una conferència,  
oberta a totes les empreses del 
recinte, per conèixer noves tècniques 
de motivació per als treballadors, que 
va tenir un gran èxit de participació. 

De l’altra, una trobada professional 
amb els responsables de formació  
de les Mercas espanyoles que 
 també ofereixen aquest servei,  
per compartir experiències i cercar 
vies de col·laboració.

ASSESSORAMENT  
A LES EMPRESES DE LA CECOT

Mercabarna ha continuat prestant un 
servei d’assessorament a les empre-
ses integrades a la patronal catalana 
CECOT. En total, 21 firmes han  
sol·licitat la col·laboració dels Serveis  
de Formació per tractar temes relacio-
nats amb les normatives alimentàries  
i higienicosanitàries. 

Els alumnes de formació continuada 
augmenten un 45% El 37% dels alumnes de formació

ocupacional troba feina

 mosso de magatzem 1.656 hores
 peixateria 845 hores
 carnisseria 540 hores
 floristeria 275 hores 

4.025 (+5,4%)
hores impartides  
de formació ocupacional

314 (-10,8%)
aLumnes han participat  
en els cursos de formació ocupacional

26
cursos ocupacionals organitzats 
durant el 2012

}FORMACIó OCUPACIONAL principAls cursos pEr noMbrE d’horEs iMpArtidEs 

1.500 (+9,7%)
hores impartides  
de formació continuada

1.359 (+45%)
aLumnes han participat  
en els cursos de formació continuada

l’apunt

l’apunt

}FORMACIó CONTINUADA principAls cursos pEr noMbrE d’horEs iMpArtidEs 

25è 
aniversari serveis  

de formació

 idiomes 572 hores
 venedor de producte fresc 234 hores
 carretoners 234 hores
  higiene dels manipuladors  
d’aliments 114 hores
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 pRESEnTAcIó dEl clúSTER  
AlImEnTARI dE bARcElOnA 
Mercabarna participa en aquesta fira per presentar 
dos grans projectes impulsats amb la col·laboració 
d’altres institucions que pretenen millorar la 
competitivitat del sector empresarial alimentari: 
l’Associació Clúster Alimentari i la Plataforma 
Alimentària de Barcelona. Per fer-ho, Mercabarna 
disposa d’un estand informatiu a la fira i edita uns 
fulletons per donar a conèixer aquestes dues inicia-
tives entre els professionals assistents. Així mateix, 
una quinzena d’empreses de la Unitat Alimentària 
també participen a la fira per promoure els seus 
productes i serveis. 

SupORT A lA pAgESIA lOcAl 
Mercabarna ha col·laborat, mitjançant obsequis i 
aportacions econòmiques, amb les fires agrícoles 
que se celebren a diferents poblacions del Baix 
Llobregat (Gavà, Viladecans, Torrelles de Llobregat, 
el Papiol i Sant Boi de Llobregat). 

  “5 Al dIA”
Aquesta campanya, organitzada per Mercabarna i el 
Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM) 
per promoure el consum de productes hortofructí-
coles entre els infants, finalitza el curs 2011-12 amb 
5.532 participants. 

 “pEIX dE mERcAbARnA”
Mercabarna i el Gremi de Majoristes del Peix (GMP) 
impulsen la campanya “Peix de Mercabarna” coin-
cidint amb la celebració, a l’octubre, de la primera 
edició de la fira Seafood Barcelona. L’objectiu és 
aprofitar aquest esdeveniment per mostrar als 
clients nacionals i internacionals els avantatges 
de comprar al Mercat Central del Peix. Per això, 
es duen a terme diferents accions, com ara la 
participació a la fira amb un estand conjunt entre 
Mercabarna, el GMP i set empreses del Mercat, 
l’edició d’un fulletó informatiu per als professionals 
i l’organització de visites guiades al Mercat, a les 
quals van assistir més d’un centenar de professio-
nals d’arreu del món. 

“cREIX Amb El pEIX”
Aquesta campanya, impulsada pel Gremi de Majo-
ristes del Peix (GMP) amb el suport de Mercabarna, 
conclou el curs 2011-12 amb la visita de 5.993 
escolars a Mercabarna i al Centre Interactiu del Peix, 
en la qual aprenen els beneficis que comporta el 
consum habitual de peix. 

mERcAdEmOSTRAcIOnS:  
l’ApARAdOR dE nOVES  
TEndèncIES 
Al novembre, Mercabarna-flor i l’Asso-
ciació d’Empresaris Majoristes (AEM) 
celebra la 29a edició de les Mercade-
mostracions, un acte únic a tot l’Estat 
que aplega prop de 1.800 professio-
nals per conèixer les principals ten-
dències en moda floral i en decoració 
per al Nadal. Les escoles d’art floral 
espanyoles convidades imparteixen 
tallers temàtics pel Mercat amb l’ob-
jectiu de formar els floristes assistents 
en les tècniques més innovadores.  
A més, s’organitza una gran demos-
tració amb l’actuació dels floristes que 
participen en la Copa d’Espanya d’Art 
Floral de l’Associació Espanyola de 
Floristes Interflora (AEFI).

pOTEncIAnT  
lA cAmpAnyA dE nOcES
Amb la finalitat d’oferir als floristes 
idees per als casaments, Merca-
barna-flor, l’Associació d’Empresaris 
Majoristes (AEM) i Rosa Valls-
formació organitzen, al febrer, una 
demostració temàtica, conduïda per 
la campiona d’Europa d’art floral,  
i celebren la 3a edició del concurs  
de rams de núvia.

cAmpAnyA dE  
pREmSA dE SAnT JORdI
Una vintena de mitjans de comuni-
cació assisteixen a la roda de premsa 
organitzada, a l’abril, per Mercabarna-
flor per presentar les propostes del 
Mercat quant a nous arranjaments de 
roses per a la diada de Sant Jordi.

méS A pROp dEl  
cOl·lEcTIu XInèS 
Mercabarna-flor participa en la fira de 
l’Any Nou Xinès que organitza la Unió 
d’Associacions Xineses de Catalunya 
per promoure aquest centre comercial 
entre els professionals xinesos.

pARTIcIpAcIó A lA bARcElOnA 
OppORTunITy WEEk
Mercabarna-flor, l’AEM, el Gremi de 
Floristes de Catalunya i 42 floristeries 
de Barcelona participen en una nova 
edició de la Barcelona Opportunity 
Week (BCNOW), una iniciativa de 
l’Ajuntament i Turisme de Barcelona 
per potenciar el sector de la restaura-
ció i els comerços de la ciutat. 

SupORT A lA cAmpAnyA  
“VIlES FlORIdES”
L’Associació d’Empresaris Majoristes 
(AEM) i Mercabarna-flor col·laboren en 
la primera edició de la campanya “Viles 
Florides”, una iniciativa de la Confedera-
ció d’Horticultura Ornamental de Cata-
lunya (CHOC) per impulsar els espais 
verds a les poblacions catalanes. 

sector de la Flor

sector del peix

sector de Fruites
i Hortalisses

Mercabarna participa  
a la Fira alimentària

1.800
professionals assisteixen a les  
mercademostracions 

5.532
infants participen a la campanya  
 “5 al dia”

5.993
escolars participen  
a “creix amb el peix”
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5,2%
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15.718
visitAnts

}TIPOLOGIA DE VISITES A MErcAbArnA    escolars que han participat en les 
campanyes “5 al dia”, “creix amb el 
peix” i “flors i plantes, cada dia”  
10.858 VIsITANTs

  estudiants d’instituts i centres 
universitaris 2.798 VIsITANTs

  alumnes de les principals  
escoles d’hoteleria i restauració 
catalanes 817 VIsITANTs
  integrants d’entitats  
i associacions ciutadanes  
746 VIsITANTs

  professionals d’institucions  
i d’empreses agroalimentàries na-
cionals i internacionals  
499 VIsITANTs

mERcAbARnA, AlS mITJAnS  
dE cOmunIcAcIó 
La presència de Mercabarna en els mit-
jans de comunicació durant l’any s’ha 
incrementat un 28% en comparació 
amb el 2011. En total, s’han publicat 
778 notícies positives sobre la Unitat 
Alimentària a diaris generalistes i revis-
tes especialitzades del sector alimen-
tari. A més, s’han comptabilitzat una 
seixantena d’aparicions en informatius 
i programes de ràdio i televisió. 

D’altra banda, amb l’objectiu de 
potenciar el consum de producte 
fresc, Mercabarna ha mantingut o ini-
ciat col·laboracions periòdiques amb 
diferents programes: 

•  divendres, de TV3
•  connexió barcelona, de Barcelona 

Televisió
•  notícies en Xarxa. Edició Matí,  

de l’emissora de ràdio la Xarxa

REcOmAnAcIOnS dE cOnSum  
pER Al nAdAl
Els Gremis de Majoristes de Frui-
tes i Hortalisses (AGEM) i del Peix 
(GMP), amb el suport de Mercabarna, 
celebren una multitudinària roda de 
premsa per informar els consumidors 
sobre les tendències dels productes 
frescos per al Nadal i proposar-los 
idees per fer els menús de les festes. 

pARTIcIpAcIó A l’OpEn  
hOuSE bARcElOnA
Mercabarna-flor mostra la seva 
singularitat arquitectònica i la seva 
activitat comercial en el marc de 
l’Open House Barcelona, un festival 
d’arquitectura que permet obrir al 
gran públic, de forma gratuïta, més 
d’un centenar d’edificis emblemàtics 
de la ciutat.

mERcAbARnA ObRE  
lES SEVES pORTES
Durant el 2012, un total de  
15.714 persones han visitat la Unitat 
Alimentària.

Visites destacades del 2012
•  El nou president de l’empresa 

pública Mercasa.
•  El conseller d’Empresa i Ocupació  

de la Generalitat.
•  El director general de Comerç  

de la Generalitat de Catalunya,  
el subdirector de Comerç i el gerent 
del Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda.

•  El president (i conseller de  
Mercabarna) i el gerent de l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona.

•  Responsables dels Serveis Territo-
rials de Barcelona del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat.

OFIcInA d’ATEncIó Al cOmpRAdOR  
L’Oficina d’Atenció al Comprador de Mercabarna 
(OAC) ha atès al llarg de l’any 415 persones —
majoritàriament professionals de la restauració, 
importadors i exportadors— que estaven  
interessades a proveir-se de producte fresc  
a les empreses del polígon alimentari.

lES pRIncIpAlS EScOlES dE 
RESTAuRAcIó, A mERcAbARnA 
Un total de 817 futurs professionals del sector  
de la restauració que estudien a les principals  
escoles d’hoteleria i restauració catalanes visiten 
Mercabarna, com a part del seu programa  
d’estudis, per conèixer de primera mà les diferents 
possibilitats de proveïment que els ofereixen  
les empreses del recinte. 

mERcAbARnA, A lA XARXA 
Al llarg d’aquest any, Mercabarna ha 
seguit treballant per ampliar la infor-
mació d’utilitat que ofereix als profes-
sionals agroalimentaris en el seu web 
amb la incorporació de dues noves 
seccions. Una permet a les empreses 
del recinte promoure els nous produc-
tes que comercialitzen i l’altra ajuda 
les firmes a incorporar en les seves 
plantilles alumnes en pràctiques que 
participen en els cursos de formació 
que s’imparteixen a Mercabarna. 

Gràcies a aquestes millores i a l’actua-
lització constant d’aquest portal, s’ha 
aconseguit augmentar un any més 
el nombre de persones que visiten el 
web. En total, s’han rebut  

la informació sobre Mercabarna

a prop dels  
professionals de  
la restauració

Campanyes per potenciar  
Mercabarna entre els ciutadans 

267.512
visites rebudes al web  
de mercabarna 

778
notícies positives  
sobre mercabarna 
durant el 2012

817
estudiants de restauració han visitat 
mercabarna durant el 2012

18,2%
d’increment de les visites 
al web respecte al 2011

28%
d’increment en la  
presència de  
mercabarna als mitjans 
de comunicació

267.512 visites, un 18,2% més  
respecte al 2011. 

lES publIcAcIOnS
Mercabarna ha editat les següents 
publicacions que es distribueixen 
entre els professionals del sector 
agroalimentari: 
•  La revista mensual L’Informatiu  

de Mercabarna.
•  La Memòria econòmica i  

d’activitats 2011.
•  Els anuaris estadístics dels Mercats 

Centrals de Fruites i Hortalisses  
i del Peix.

•  El fulletó “Forma’t a Mercabarna”.
•  Els calendaris del Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses i del Florista. 
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Més d’una vintena de delegacions 
de tot el món han visitat Mercabarna 
durant aquest any per conèixer el seu 
model de funcionament i d’infraes-
tructures i, també, per encetar noves 
relacions comercials amb les empre-
ses del polígon alimentari.

L’Associació Clúster Alimentari  
de Barcelona, entitat que impulsa 
Mercabarna amb la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona, ASSO-
COME, el Consorci de la Zona Franca 
i 25 empreses alimentàries, ha seguit 
desenvolupant accions per ajudar 
les empreses alimentàries a créixer i 
abordar nous reptes estratègics.

Aquest any, l’Associació ha redefinit 
els grups de treball, reorientant-los 
cap als dos canals de distribució que 
tenen més valor estratègic per a les 
empreses del polígon alimentari, com 
són el sector foodservice (restauració, 
hoteleria i col·lectivitats) i el de traders 
(distribuïdors).

Per aprofundir en les necessitats 
d’aquests canals, l’Associació ha orga-
nitzat al llarg de l’any diversos actes, 
la majoria dels quals s’han obert a 
totes les empreses de Mercabarna, tot 
i que els projectes més concrets s’han 
desenvolupat amb les empreses que 
integren el clúster. 

•  I Jornada d’Immersió  
Foodservice (21 i 22 de febrer,  
Sant Benet de Bages). Una quaran-
tena d’empresaris del sector 
alimentari debaten sobre les prin-
cipals tendències i oportunitats de 
negoci del sector foodservice. 

•  Sessions de clients-proveïdors 
Foodservice (17 de juliol i 15 de 
novembre, Mercabarna). 
S’organitzen dues jornades, amb 
uns 40 assistents en total, imparti-
des per les empreses Grup Eat Out 
i Serhs Food per conèixer el que 
demanen els clients del canal food-
service als seus proveïdors.

•  curs “gestió de clients estra-
tègics” (13 de març, Mercabarna). 
Unes 30 persones participen en 
aquest curs d’ESADE, on s’explica 
com gestionar de forma eficient els 
clients estratègics. 

•  Estudi d’AEcOc sobre la gran 
distribució. Jornada exclusiva per a 
les empreses de l’Associació per pre-
sentar l’estudi elaborat per AECOC, 
on s’identifiquen noves oportunitats 
per ampliar les relacions comer-
cials entre la gran distribució i les 
empreses associades. La iniciativa 
es complementa amb un taller en el 
qual participen firmes majoristes i de 
la distribució organitzada. 

•  Jornada sobre aliances  
i fusions empresarials  
(4 d’ octubre, Mercabarna).  
Sessió impartida per l’empresa One 
to One, amb la presència  
de la tinenta d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Barcelona i presidenta de 
Mercabarna, Sònia Recasens.

mAuRITànIA
Consultors interessats  
a conèixer com s’estruc-
tura la distribució ali-
mentària a Catalunya. 

TuRquIA
Governadors de  
diferents regions del 
país que volien estudiar 
la política mediambien-
tal de Mercabarna.

bRASIl
Delegació de la  
Secretaria de Salut  
de Sao Paulo, per veure 
els controls sanitaris  
i veterinaris que es fan 
als Mercats Centrals. 

ITàlIA
La direcció del Mercat 
Central de Bolonya, 
interessada a conèixer 
el Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses.

Els presidents, directors 
generals i majoristes 
dels Mercats de Verona 
i Pàdua, per establir 
relacions comercials 
amb els operadors  
de la Unitat Alimentària.

cOlòmbIA
Representants del 
Govern central i empre-
saris agroalimentaris, 
que volien aprendre 
sobre el desenvolupa-
ment de la Zona d’Acti-
vitats Complementàries 
de Mercabarna.

gRècIA
El president i el direc-
tor gerent del Mercat 
Central de Tessalònica, 
per conèixer el funci-
onament de la Unitat 
Alimentària. 

bOlíVIA
Delegació d’empresaris 
alimentaris, per establir 
línies de negoci amb 
empreses del recinte. 

pERú
Membres de la Cambra 
de Comerç de Lima, 
interessats a iniciar  
contactes comercials 
amb les empreses del 
polígon alimentari.

assEssoraMEnt  
a l’Estat  
dE Minas gErais

Mercabarna ha assessorat el 
Govern de l’estat de Minas Gerais 
(Brasil) en el desenvolupament de 
diferents clústers, un dedicat a la 
producció i l’altre a la comercialit-
zació i transformació de producte 
fresc. Dins d’aquest segon clúster, 
Mercabarna, conjuntament amb 
l’empresa d’enginyeria IDOM, s’ha 
encarregat de l’elaboració d’un pla 
mestre per dur a terme un projecte 
d’ampliació i modernització de l’ac-
tual mercat majorista de la capital, 
Belo Horizonte, on també s’inclou 
el desenvolupament d’una zona 
d’activitats complementàries. 

XInA
Empresaris del sector 
agrícola de la província 
de Sichuan, que volien 
fer contactes amb 
empreses del recinte.

Departament de qualitat 
i inspecció de la regió 
de Yunnan, per veure els 
controls sanitaris que 
s’efectuen als Mercats. 

IRlAndA
Delegació del parc agro-
alimentari Foodcentral, 
per conèixer l’estratègia 
de clústers que impulsa 
Mercabarna i intercan-
viar bones pràctiques.

AuSTRàlIA
Empresaris del Mercat 
d’Adelaide, per establir 
contactes comercials 
amb empreses del sec-
tor hortofructícola.

nORuEgA 
Propietaris i gerents 
d’empreses del sector 
del peix, per aprofundir 
sobre temes de traçabi-
litat i etiquetatge.

EScòcIA 
Empreses comercialit-
zadores de peix i marisc, 
interessades a conèixer 
el Mercat Central del 
Peix i establir relacions 
comercials.

SuècIA 
Delegació d’empreses 
i institucions del clús-
ter alimentari d’East 
Sweden, per compartir 
experiències i projectes 
de l’àmbit alimentari. 

ARàbIA SAudITA
Grup d’empreses de 
diferents sectors d’ac-
tivitat, per conèixer el 
model de Mercabarna i 
el sistema de distribució 
alimentària de la ciutat. 

FRAnçA 
Representants de 
l’oficina comercial (Ubi-
france) de l’ambaixada 
francesa a Espanya, per 
establir contactes amb 
les firmes de Merca-
barna que tenen relaci-
ons comercials amb  
el seu país. 

l’associació Clúster alimentari  
de Barcelona impulsa nous reptes 
estratègics 

un model  
de referència 
internacional

l’apunt

l’apunt
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Amb l’objectiu de potenciar la 
seva imatge corporativa i guanyar 
visibilitat, aquest any l’Associació 
Clúster Alimentari de Barcelona  
ha estrenat un nou logo i ha posat 
en marxa el seu web:  
www.clusteralimentari.com

l’assoCiaCió ClústEr  
aliMEntari dE BarCElona 
EstrEna iMatgE i wEB

 bRASIl

 bOlíVIA

 pERú

 cOlòmbIA

 mAuRITànIA

 ARàbIA SAudITA
 XInA

 nORuEgA

 SuècIA

 TuRquIA
 gRècIA

 ITàlIA
 FRAnçA

AuSTRàlIA  

EScòcIA  

IRlAndA  

mERcAbARnA  
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méS dOnAcIOnS Al bAnc
dElS AlImEnTS
Les empreses de Mercabarna han 
donat 528.971 kg de productes 
frescos al Banc dels Aliments durant 
el 2012. Això representa un increment 
de les aportacions del 9,7% respecte 
a l’any anterior. Les donacions de les 
empreses de la Unitat Alimentària, 
una de les principals col·laboradores 
d’aquesta entitat, van representar un 
5% del total d’aportacions rebudes 
pel Banc dels Aliments durant l’exer-
cici passat. 

Amb l’objectiu de facilitar encara més 
les donacions, aquest any el Banc 
dels Aliments ha ampliat l’horari de 
funcionament del magatzem cedit per 
Mercabarna que té dins del polígon 
alimentari i ha incorporat al seu servei 
una furgoneta per recollir les donaci-
ons d’aquelles empreses que no poden 
portar els productes al magatzem. 

AlImEnTS pER A  
lA FundAcIó buSquETS
Un any més, Mercabarna ha col-
laborat amb la Fundació Busquets, 
entitat que ajuda persones amb  
pocs recursos, amb la donació  
de productes alimentaris, en total  
uns 2.700 kg, que s’usen en  
els cursos impartits pels Serveis  
de Formació. 

cOnTRA El mAlbARATAmEnT 
AlImEnTARI
Mercabarna participa en la Taula 
d’Excedents Alimentaris creada per 
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports de l’Ajuntament de Barcelona 
amb l’objectiu de millorar l’aprofita-
ment dels excedents alimentaris que 
es generen a la ciutat i, així, cobrir 
les necessitats bàsiques d’un major 
nombre de famílies.

cOl·lAbORAcIó Amb l’Ong 
InTERmón OXFAm 
Mercabarna se suma a la campanya 
“Taula per a 7.000 milions”, impulsada 
per Intermón Oxfam per reivindicar 
i facilitar l’accés a l’alimentació als 
habitants de diferents països d’Àfrica, 
Amèrica Llatina i Àsia, ajudant al 
desenvolupament dels productors 
d’aquestes zones.

Mercabarna promou entre els infants 
els bons hàbits alimentaris i el res-
pecte per l’entorn natural a través 
de tres campanyes, en les quals han 
participat 10.858 infants.

•  “5 al dia”, organitzada conjunta-
ment amb el Gremi de Majoristes 
de Fruites i Hortalisses (AGEM), 
va rebre la visita de 5.532 escolars 
durant el curs 2011-2012.

apostant pEl MEdi aMBiEnt  
i l’EstalVi EnErgÈtiC 

Durant el 2012, Mercabarna ha seguit 
potenciant la correcta separació dels 
residus que es generen a partir de 
l’activitat industrial i comercial de les 
empreses ubicades al recinte. Grà-
cies a aquesta tasca s’ha aconseguit 
mantenir un alt nivell de reciclatge 
d’aquestes deixalles, que s’ha situat 
en el 80,2%. 

Així mateix, s’ha apostat per posar en 
marxa tot un seguit d’iniciatives que 
permeten assolir una major eficiència 
i un estalvi energètic en el funcio-
nament i la utilització de les infraes-
tructures i els vehicles de serveis de 
Mercabarna. 

FoMEntant la insErCió  
laBoral

Els Serveis de Formació de Merca-
barna han organitzat, al llarg de 2012, 
cursos de formació ocupacional 
per afavorir la inserció laboral de 
col·lectius amb risc d’exclusió social 
o problemes especials. Així, s’ha 
col·laborat amb la Creu Roja, en el 
programa “Pla de barris” de Barcelona 
Activa i en el projecte “Reincorpora” 
que impulsen l’Obra Social de la Caixa 
i el Departament de Justícia de la 
Generalitat. 

+9,7%
d’increment de les aportacions 
respecte a l’any 2011

528.971
kg de productes frescos
donats al banc d’aliments

10.858
participants en les  
campanyes de promoció 
dels bons hàbits  
alimentaris

per una bona alimentació infantil

•  “creix amb el peix”, impulsada pel 
Gremi de Majoristes del Peix (GMP) 
amb la col·laboració de Mercabarna, 
va registrar la participació de 5.993 
infants al llarg del curs.

•  “Flors i plantes, cada dia”, realit-
zada amb l’Associació d’Empresaris 
Majoristes (AEM), va aplegar, durant 
el curs, 200 escolars. 

aliments solidaris
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Evolució de l’activitat econòmica de Mercabarna

Balanç de situació

Compte de pèrdues i guanys 

Exercici 2012

Estat de fluxos d’efectiu
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RESULTAT DE L’ExERCICI

Mercabarna ha tancat el 2012 amb 
un Resultat abans d’impostos de 
3.760.836,76 euros, un 6,9% menys 
en relació amb el 2011. La Xifra de 
negoci, que també ha disminuït,  
en aquest cas un 1,8%, ha estat de  
27 milions d’euros. 

El descens en aquests dos conceptes 
s’ha d’atribuir, principalment, a la dis-
minució dels Ingressos d’explotació, 
a causa de la reducció de l’activitat a 
l’Escorxador i del nombre de traspas-
sos entre empreses del recinte. 
També, durant el 2012, s’ha produït un 
descens de les Despeses d’explotació, 
com a conseqüència de la baixada 
dels consums vinculats a l’activitat 
de l’Escorxador, de la disminució de 
les partides destinades al personal 
propi de Mercabarna i de l’esforç de 
negociació per part del personal de 
Mercabarna amb els seus principals 
proveïdors de serveis per abaratir-ne 
els costos. 

INVERSIONS

Aquest any, la inversió s’ha contingut 
i s’ha situat en 1 milió d’euros, desti-
nats, majoritàriament, a la finalització 
de les obres d’ampliació i d’adequació 
de l’estació depuradora d’aigües resi-
duals (EDAR) de Mercabarna. 

PREVISIONS PER AL 2013

El pressupost per al 2013 preveu 
un increment del Resultat abans 
d’impostos d’un 16,3%, gràcies a la 
racionalització de les despeses i a una 
major comercialització d’espais dins 
del recinte. 

Per al 2013, s’ha previst una inversió 
de més de 6 milions d’euros,  
dels quals una part important es 
dedicarà a la construcció d’un nou 
aparcament en alçada al carrer 
Major de Mercabarna. 

EVoluCió dE  
l’aCtiVitat EConòMiCa  
dE MErCaBarna
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2011 2012

aCtiu no CorrEnt 86.827.201,39 83.650.628,36

Immobilitzat intangible 343.289,28 301.055,47

Aplicacions informàtiques 277.371,14 236.717,97

Altres immobilitzats intangibles 65.918,14 64.337,50

Immobilitzat material 84.429.020,14 81.319.161,69

Terrenys i construccions 72.271.685,66 70.418.688,02

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 10.745.921,58 10.127.269,49

Immobilitzat en curs i avançaments 1.411.412,90 773.204,18

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 1.952.942,54 1.930.676,44

Crèdits a tercers 1.942.526,83 1.919.295,13

Altres actius financers 10.415,71 11.381,31

Actius per impost diferit 11.797,61 9.582,94

aCtiu CorrEnt 17.151.598,86 12.115.355,03

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.148.055,45 3.588.765,64

Clients per vendes i prestacions de serveis 3.839.368,67 2.885.529,70

Clients empreses del grup i associades 4.590,00 28.062,96

Deutors diversos 62.649,89 88.604,28

Personal 41.432,67 78.068,60

Actius per impost corrent 97.651,22 508.500,10

Altres crèdits amb les administracions públiques 102.363,00 0,00

Inversions financeres a curt termini 12.257.585,96 8.305.587,59

Crèdits a empreses 367.049,31 271.208,29

Valors representatius de deute 1.500.000,00 2.497.909,04

Altres actius financers 10.390.536,65 5.536.470,26

Periodificacions a curt termini 114.424,67 72.866,64

Efectiu i altres actius líquids equivalents 631.532,78 148.135,16

Tresoreria 631.532,78 148.135,16

total aCtiu 103.978.800,25 95.765.983,39

2011 2012

patriMoni nEt 76.300.682,22 78.745.148,86

Fons ProPIs 75.056.603,92 77.592.294,08

Capital escripturat 14.287.813,40 14.287.813,40

reserves 56.853.198,11 59.655.624,09

Legal i estatutàries 2.857.620,23 2.857.620,23

Altres reserves 53.995.577,88 56.798.003,86

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

resultat de l’exercici 4.016.890,12 3.750.154,30

subvEnCIons, DonACIons I llEgAts rEbuts 1.244.078,30 1.152.854,78

passiu no CorrEnt 7.242.626,75 7.249.788,45

Provisions a llarg termini – 357.803,59

Altres provisions – 357.803,59

Passius per impost diferit 3.743,44 3.468,94

Periodificacions a llarg termini 7.238.883,31 6.888.515,92

passiu CorrEnt 20.435.491,28 9.771.046,08

Deutes a curt termini 15.309.336,12 5.788.052,71

Deutes amb entitats de crèdit 13.170.146,96 3.899.338,65

Altres passius financers 2.139.189,16 1.888.714,06

Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.391.298,48 3.260.614,90

Proveïdors, empreses del grup i associades 227.804,93 67.569,00

Creditors diversos 3.049.386,02 2.253.661,90

Personal, remuneracions pendents de pagament 552.140,75 450.829,32

Altres deutes amb les administracions públiques 561.966,78 488.554,68

Periodificacions a curt termini 734.856,68 722.378,47

total patriMoni nEt i passiu 103.978.800,25 95.765.983,39

actiu patrimoni net i passiu
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Comptes de pèrdues i guanys ingressos, despeses i resultats abans d’impostos

ingressos i despeses d’explotació

2011 2012

opEraCions ContinuadEs

Import net de la xifra de negocis 27.506.345,63 27.001.471,26

Prestacions de serveis 27.506.345,63 27.001.471,26

Aprovisionaments (-) 3.066.305,82 (-) 2.639.561,61

Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles (-) 327.896,73 (-) 264.209,65

Treballs realitzats per altres empreses (-) 2.738.409,09 (-) 2.375.351,96

Altres ingressos d’explotació 4.237.030,60 3.598.210,42

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 4.046.645,47 3.402.490,94

Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 190.385,13 195.719,48

Despeses de personal (-) 8.145.424,68 (-) 7.681.096,76

Sous, salaris i assimilats (-) 6.091.406,35 (-) 5.527.241,92

Càrregues socials (-) 2.054.018,33 (-) 2.153.854,84

Altres despeses d’explotació (-) 12.172.948,19 (-) 12.171.133,53

Serveis exteriors (-) 10.084.699,03 (-) 9.820.678,07

Tributs (-) 2.059.874,50 (-) 2.312.445,69

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (-) 28.374,66 (-) 38.009,77

Amortització de l’immobilitzat (-) 4.200.503,81 (-) 4.191.969,43

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 98.466,48 91.498,02

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (-) 56.338,66 (-) 59.358,73

Resultats per alienacions i altres (-) 56.338,66 (-) 59.358,73

rEsultat d’ExplotaCió 4.200.321,55 3.948.059,64

Ingressos financers 536.202,41 414.771,59

De valors negociables i altres instruments financers

De tercers 536.202,41 414.771,59

Despeses financeres (-) 717.194,37 (-) 601.994,47

Per deutes amb tercers (-) 717.194,37 (-) 601.994,47

Altres ingressos i despeses de caràcter financer 18.985,97 0,00

Incorporació a l’actiu de despeses financeres 18.985,97 0,00

rEsultat FinanCEr (-) 162.005,99 (-) 187.222,88

rEsultat aBans d’iMpostos 4.038.315,56 3.760.836.76

Impostos sobre beneficis (-) 21.425,44 (-) 10.682,46

rEsultat dE l’ExErCiCi 4.016.890,12 3.750.154,30

INGRESSOS D’ExPLOTACIó

 zac i locals 32,6%
 mercats centrals 26,6% 

 fruites i hortalisses  
 (+ pavelló polivalent) 18,8%  
 peix 7,8%

  escorxador 20,1%
 accessos 11,7%
  altres 6,7% 
 mercabarna-flor 2,3%

DESPESES D’ExPLOTACIó

  serveis exteriors 36,7%
 personal 28,7%
  amortitzacions, deterioraments i baixes 16,1%
 aprovisionaments 9,9%
  tributs i altres 8,6%

evolucIó  (1973-2013*)

inGrEssos dEspEsEs rEsultAts rEsultAts 2012 *prEvisió
xifrEs ExprEssAdEs En MilErs d’Euros
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2011 2012

Fluxos d’EFECtiu dE lEs aCtiVitats d’inVErsió (-) 9.714.192,82 2.554.006,58

Pagaments per inversions (-) 20.749.429,45 (-) 16.619.723,72

Immobilitzat intangible (-) 89.007,29 (-) 71.155,42

Immobilitzat material (-) 4.781.288,30 (-) 1.342.472,78

Altres actius financers (-) 15.879.133,86 (-) 15.206.095,52

Cobraments per desinversions 11.035.236,63 19.173.730,30

Altres actius financers 11.035.236,63 19.173.730,30

Fluxos d’EFECtiu dE lEs aCtiVitats dE FinanÇaMEnt (-) 709.842,10 (-) 10.113.314,20

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 504.622,04 (-) 8.898.850,07

Emissió/Devolució

Deutes amb entitats de crèdit (-) 8.393,67 (-) 9.234.678,27

Altres deutes 513.015,71 335.828,20

Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni (-) 1.214.464,14 (-) 1.214.464,14

Dividends (-) 1.214.464,14 (-) 1.214.464,14

augMEnt/disMinuCió nEt dE l’EFECtiu o EQuiValEnts (-) 2.313.989,40 (-) 483.397,62

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 2.945.522,18 631.532,78

Efectiu o equivalents al final de l’exercici 631.532,78 148.135,16

Exercici 2012

2011 2012

Fluxos d’EFECtiu dE lEs aCtiVitats d’ExplotaCió 8.110.045,52 7.075.910,01

resultat de l’exercici abans d’impostos 4.038.315,56 3.760.836,76

Ajustaments del resultat 3.275.340,13 3.739.907,27

Amortització de l’immobilitzat 4.200.503,81 4.191.969,43

Variació de provisions – 357.803,59

Imputació de subvencions (-) 98.466,48 (-) 91.498,02

Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat 56.338,66 59.358,73

Ingressos financers (-) 555.188,38 (-) 414.771,59

Despeses financeres 717.194,37 601.994,47

Altres ingressos i despeses (-) 1.045.041,85 (-) 964.949.34

Canvis en el capital corrent 640.001,37 (-) 106.008,98

Deutors i altres comptes per cobrar 450.281,55 970.088,69

Altres actius corrents 10.938,12 41.558,03

Creditors i altres comptes per pagar 238.920,82 (-) 1.130.683,58

Altres passius corrents (-) 60.139,12 13.027,88

Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 156.388,46 (-) 318.825,04

Pagaments per interessos (-) 307.952,37 (-) 154.800,21

Cobraments d’interessos 464.340,83 255.291,84

Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis – (-) 419.316,67

2012

proposta dE distriBuCió dE rEsultats

resultat de l’exercici 3.750.154,30

Dividends 1.214.464,14

Reserva voluntària 2.535.690,16

Estats financers auditats, amb resultat favorable, per la firma 

Price Waterhouse Coopers, SL i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA.

Estats de Fluxos d’Efectiu
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 A

Abad García, Joaquín 

Alberich Hernández, Lluís

Alberola de Haro, Anna 

Alcañiz Velasco, Estefania

Alonso Fernández, Luis 

Amat Alsina, Xavier

Amorós Mañas, Ramon

Anoro Soler, Marta

Añón Galano, Agustín 

Aroca Tornel, Agustín 

Arró Mañé, Rosa

Arrontes Arranz, José

Aspuro Barral, Susana

 b

Bergel Asensio, Bartolomé

Bolea Acosta, Carles Josep

Buera Nadal, Ingrid 

 C

Caba Farrando, Jaime

Calmet Salamero, M. Antònia

Calvet Banchs, Ramon 

Calvo Palencia, Xavier

Cámara Santos, M. Àngels 

Canto Izquierdo, Manuel

Cañigueral Casellas, Joan

Cárdenas Fuentes, Sebastián 

Carmona Martínez, Paqui 

Carod Oliete, Rafael 

Carrizosa Gala, Victoriano 

Casado Tabares, Eugenio 

Castro Sanahuja, Francesc 

Cebrián Agudo, Francisco

Cebrián Balaguer, Juan

Cepas Ordax, Georgina 

Cereijo Álvarez, José Luis

Chaler García, Lluïsa 

Claramunt Tintoré, Gabriel 

Colomer Palma, Mercè

Cruz Reyes, Juan

 D

De Castro Bordel, Longinos

Defez Torelló, Jorge 

Del Río Miranda, Carmen

Diego Pérez, Montserrat 

 E

Eduardo Cote, Sergio

Escarmís Homs, Salvador 

Esteve Archs, Jaume

Esteve Olivares, Eduardo 

Esteve Ruiz, Albert 

 F

Farrés Molina, Carles 

Faura Busquet, Josep

Febré Muniente, Teresa

Fernández González, Alba 

Flo Vicente, Francisco 

 g

Gálvez López, Víctor 

García García, Mario 

García Haro, Pascual J. 

García Ponce, Francisco 

García Quintana, Josep A. 

García Rovi, Pedro 

García Soler, Francisco 

Gil de Bernabé Sala, Montserrat 

Godas Bonfill, Gemma

Gómez García, Armando

Gómez Ostos, José J. 

Gomicia Mestres, David 

González Macías, Miguel A.

González Muñoz, Fernando 

González Pelegrín, Aranzazu 

González Revuelta, José

González Teba, Jordi

González Torras, Fernando 

Gramunt Montanuy, Rubén 

Granero Madrid, Josep M. 

Guerra Navarro, José Luis

 H 

Hellín Pérez, Antonio

Heras Tabales, Manuel

Herbón Andreu, M.ª Carmen

Hermosilla Arauz, Julián

Hermosilla Heras, Eloy

Hernández Navas, José Luis

 J

Jover Padró, Joan

 l

Landeira Adell, Luis Iván

Laouah Brahim, El Amin

Lapuente Camins, Roser

Larumbe Pérez, Carles

León Pérez, Antonio

Linuesa Díez, Jorge

Llach Córdoba, Meritxell

López Blázquez, Miguel Ángel

López Gutiérrez, Elisabet

López López, Alicia

López Madrid, José

López Paez, Juan M.

Lozano Yagüe, Juan Manuel

 M

Manero Gascón, Josefa

Mañé Pérez, Víctor

Marcos Hermosilla, Óscar

Maresma Morera, F. Xavier

Marfil Moreno, Marta

Márquez Villegas, Manuel

Martín Aran, Juan Carlos

Martín Barrera, Marta

Martínez Fortuna, Fernando

Martínez Guarde, Daniel

Martínez Menchón, Daniel

Mas Roca, Jaume

Masdevall Gari, Juan

Matas Pedra, Jaume

Mayor Bernal, Maribel

Medel Gómez, Antonio

Mena Moral, Eduardo

Mestieri Pradas, Aristides

Micó Canut, Núria

Millán León, José

Molinero Arance, Ismael

Mombiela Martí, Joaquín

Mónaco Pedra, Jordi

Monràs Cortés, Josep M.

Morejón Martín, Eladio

 n

Nieto Rivera, Antonio

Nogués Gibert, Joan Carles

Núñez Sánchez, José Amador

 o

Octavio Cascales, Ruth

Oraa Mas, Teresa Emilia

Oviedo Sierra, Juan Carlos

 P

Palat Gubert, M. Teresa

Palau Vidal, Manuel

Peña Gómez, Daniel

Peragón Giráldez, Víctor Hugo

Pérez Moreno, Elena

Pérez Otero, José M.

Petitpierre Prado, Josep M.

 Q

Quesada Bautista, Tomàs 

 r

Ramírez del Cacho, Antonio

Rastrojo Mena, Alberto

Redón Palaín, Lídia

Ricol Carreras, Teresa

Romanos Arasa, Sergio

Romero Jiménez, Jorge

Ros Saqués, Joaquim

Roselló Peñaranda, José María

Rubio Román, J. Antonia

Ruiz Guerrero, Mercedes

 s

Sabaté Dalla Francesca, Luis

Sabaté Sabadell, Jaume

Salaverria Palanca, Adrián

Salinas Nuviala, Manuel

Sanabra Spinola, Enric

Sánchez Mayo, José Antonio

Sanchís Sánchez, José Vicente

Sastre Misas, Martín

Savall Torruella, Raúl

Sende Torres, Elisa

Soler Barrachina, Elisabet

Solervicens Ruiz, Sandra

Sumelzo Pradas, Diana

 t

Tejedo Fernández, Josep

Tenedor Arroyo, Gonzalo

Torrens López, Pedro

Torrente Guerrero, Francisco

Torrents Valdelomar, Óscar

Trigueros Falcó, Juan José

Trigueros Falcó, Víctor

 v

Valero Fernández, Pedro

Valero Gandul, Juan Miguel

Valls Catalán, Antonio

Valls Catalán, Lorenzo

Vera Anguita, Juan Antonio

Vera Torres, Pedro

Vergel Asensio, Juan

Vilalta Capdevila, Jordi

Vilanova Montagut, Pablo

Vives Font, Jaime

 ACCIonIstEs

Barcelona de Serveis Municipals, SA  

50,69%

Empresa Nacional Mercasa 

36,79%

Comarca del Barcelonès 

12,16%

Autocartera  

0,36%

 ConsEll D’ADMInIstrACIÓ

PrEsIDEntA 

Sònia Recasens Alsina  

vICEPrEsIDEnt PrIMEr 

David Chica Marcos (3)

Miguel Ramírez González (4)   

vICEPrEsIDEnt sEgon 

Jordi Joly Lena 

 

ConsEllErs 

barcelona de serveis Municipals, sA

Joaquim Forn Chiariello

Raimond Blasi Navarro 

Constantí Serrallonga Tintoré 

Jordi W. Carnes Ayats 

Xavier Mulleras Vinzia

Jordi Portabella Calvete

Isabel Ribas Seix

Empresa nacional Mercasa

José A. Crespo Albelda 

Álvaro Curiel Fernández (3) 

Manuel Estrada Nora (4) 

María Vázquez González 

M.ª Jesús Prieto Jiménez 

Domènec Vila Navarra 

Consell Comarcal del barcelonès

Alfons Bonals Florit

Jordi Martí Galbís 

sECrEtÀrIA

Lidia Redón Palaín

DIrECtor gEnErAl 

Montserrat Gil De Bernabé Sala (1)

Josep Tejedo Fernández (2)

 CoMIssIÓ EXECutIvA

 

Sònia Recasens Alsina

David Chica Marcos (3)

Miguel Ramírez González (4)

Jordi Joly Lena 

Constantí Serrallonga Tintoré 

María Vázquez González 

 EQuIP DIrECtIu

DIrECtor gEnErAl

Montserrat Gil de Bernabé Sala (1)

Josep Tejedo Fernández (2)

AssEssorIA JuríDICA

Lídia Redón Palaín 

DIrECtor DE  
DEsEnvoluPAMEnt DE 
nEgoCI I PlAnIFICACIÓ 
EstrAtègICA

Josep Tejedo Fernández 

organització i Desenvolupament  
de recursos Humans

Maria Teresa Palat Gubert 

Estratègia i Estudis

Pablo Vilanova Montagut

Comunicació 

Roser Lapuente Camins

DIrECtor DE MItJAns  
I sErvEIs

Lluís Alberich Hernández 

Medi Ambient i neteja

Georgina Cepas Ordax

tecnologies de la Informació

Teresa Febré Muniente

Manteniment i obres

Adrià Salaverria Palanca 

seguretat i vigilància

Jordi Mónaco Pedra

DIrECtor EConòMIC  
I FInAnCEr 

Salvador Escarmís Homs

Desenvolupament Financer  
i Control de gestió

Aranzazu González Pelegrín 

Comptabilitat i Administració

Josep M. Monràs Cortés

Administració i relacions  
laborals (rrHH)

Xavier Maresma Morera

DIrECtor D’EXPlotACIÓ

Joaquim Ros Saqués

Cap d’Explotació  
de Mercats i ZAC

Josep Faura Busquet

Mercat Central de Fruites  
i Hortalisses

Josep Garcia Quintana (5)

Mercat Central del Peix 

Daniel Martínez Menchón 

Zona d’Activitats  
Complementàries (ZAC)

Tomàs Quesada Bautista

Mercabarna-flor

Jaume Esteve Archs

Escorxador

Víctor Trigueros Falcó (6)

Diana Sumelzo Pradas (7)

AssIstAnt DIrECCIÓ gEnErAl  
I CAP bACk oFFICE 

Ingrid Buera Nadal (5)

 

(1) Fins a l’1/3/2012

(2) Des de l’1/3/2012

(3) Fins al 9/5/2012

(4) Des del 9/5/2012

(5) Des de l’1/10/2012

(6) Fins al 28/2/2012

(7) Des del 28/2/2012an
nE

x
òrgans de representació relació de personal
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Associació de Concessionaris 
de Mercabarna

Associació Gremial d’Empresaris
Majoristes de Fruites i Hortalisses
de Barcelona i Província

Gremi de Consignataris-Majoristes de Peix 
i Marisc, Fresc i Congelat, de Barcelona i Província

Associació d’Empresaris Majoristes
de Mercabarna-flor

Associació Professional de Concessionaris 
del Pavelló Polivalent

accionistes de Mercabarna

associacions empresarials dels sectors que operen a Mercabarna

Mercabarna és membre



MErCADos DE AbAstECIMIEntos DE bArCElonA s.A.
C. Major 76 / Centre Directiu / 5a planta
Mercabarna / 08040 Barcelona
T 93 556 30 00 / F 93 335 29 40 - 93 556 31 20
mb@mercabarna.cat / www.mercabarna.cat


