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Mercabarna amplia les seves instal·lacions
amb un nou espai urbanitzat
La nova gran nau, denominada Multiservei III, permet el creixement
d’empreses que ja estan instal·lades a Mercabarna
En total, el projecte ha suposat la urbanització de més de 35.000 metres
quadrats
Empreses del sector del peix aposten per obrir noves línies de negoci en
aquests nous espais
El president de Mercabarna i primer tinent d’alcalde, Jordi William Carnes, acompanyat de la
directora de Mercabarna, Montserrat Gil de Bernabé, han inaugurat avui les noves instal·lacions
Multiservei III, que entraran en funcionament en els propers dies.
Mercabarna ha urbanitzat els terrenys que ocupava l’antic Mercat Central de la Flor (des de 2008
traslladat a un nou equipament a Sant Boi de Llobregat) i ha construït una gran nau, anomenada
Multiservei III (dividida en 8 magatzems al seu interior). Així mateix, ha urbanitzat quatre
parcel·les adjacents edificables, amb l’objectiu que s’ubiquin més empreses que aportin valor
afegit al producte i servei als professionals que vénen a proveir-se en aquest gran polígon
alimentari. La zona es troba al costat de l’estació de Metro (anomenada Mercabarna) de la futura
línia 9, d’un aparcament en alçada de 420 places i d’una zona verda de 1.320 m2.
La superfície total dels terrenys urbanitzats és de 35.167m2. L’edifici Multiservei té 8.577m2
construïts en dues plantes (6.660m2 a la planta baixa i 1.917m2 a la primera planta) i els
magatzems que hi ha a dins d’aquest Multiservei tenen entre 715 i 1.245m2 en planta baixa. El
número de portes de càrrega i descàrrega per magatzem va de 4 a 8 unitats. Pel que fa a les
quatre parcel·les adjacents edificables van dels 1.500 als 3.200m2.
Es preveu que aquesta iniciativa generi al voltant de 250 llocs de treball. La inversió del projecte ha
estat de 4,6 milions d’euros i el període d’execució de 13 mesos.
El president de Mercabarna i primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi William
Carnes, ha destacat “la importància d’aquest nou espai per un projecte com el de Mercabarna
competitiu, ambiciós i sòlid. Les empreses que han demostrat la seva fortalesa tot i el context de
crisi econòmica, tenen l’oportunitat d’ampliar o diversificar el seu negoci en una zona on ja porten
a terme la seva activitat quotidiana, optimitzant així recursos. Mercabarna és un dels símbols de la
competitivitat de Barcelona”.
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Un espai idoni per les empreses ja ubicades a Mercabarna
Aquest nou espai permetrà a les empreses del sector alimentari, tant les que ja estan instal·lades
dins de Mercabarna com les de fora del recinte, desenvolupar activitats de valor afegit al producte
fresc i de servei als clients.
De moment, totes les empreses menys una que ja han reservat parcel·la o magatzem en aquest
espai són companyies del sector del peix que ja operen a Mercabarna i que volen ampliar les seves
instal·lacions dins del polígon alimentari o engegar noves línies de negoci. Alguns dels exemples
d’empreses que s’hi ubicaran són:
Empresa majorista del Mercat Central del Peix que ha reservat un magatzem de 730 m2
per realitzar elaborats de peix i per exportar productes de la pesca.
Companyia que ha reservat un magatzem de 715 m2 per a l’elaboració i distribució de peix
fresc i congelat al sector de la restauració.
Empresa que operava dins d’una firma de serveis logístics de Mercabarna i que ha reservat
una parcel·la d’uns 3.000 m2 per a la importació, elaboració i distribució de productes de la
pesca.
Companyia de lloguer de vehicles industrials per a la distribució d’aliments que ja ocupava
un espai a Mercabarna i que ha reservat una parcel·la d’uns 3.200 m2 per ampliar aquesta
activitat.
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