
Octubre 2021

1 de juny de 2022; Gavà



Ecosistema agroalimentari de Barcelona

MERCABARNA

LOGÍSTICA 
PORTUÀRIA

CONNEXIONS 
VIÀRIES

BARCELONA 
CIUTAT

LOGÍSTICA 
AEROPORTUÀRIA

LOGÍSTICA 
MULTIMODAL

PRODUCCIÓ 
KM 0

22AL



Mercabarna, la ciutat que t’alimenta

Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA (Mercabarna SA) és la societat 
gestora de la Unitat Alimentària de Mercabarna, un dels principals 
dinamitzadors del sector agroalimentari català. 

La seva missió és garantir l’aprovisionament d’aliments per a la població 
assegurant el bon funcionament de la cadena de distribució des de la baula 
majorista, que lliga el sector productiu i el comerç detallista. 

Barcelona i àrea metropolitana
Catalunya 
Espanya
35% exportació 

Proveeix
Mercats municipals
Botigues de barri
Petits i mitjans supermercats 
Sector HORECA



90 h a BCN + 
4,5 h a Sant Boi

600
empreses

2,3 milions 
tones/any

Mercabarna en xifres

30%
d’exportació

10 milions
consumidors

23.000
usuaris/dia

7.500
treballadors 
directes

14.000
vehicles/dia

30.000
tones residus/any

76%
reciclatge

1,5 milions 
kg al Banc 
dels Aliments

0,14% 
malbaratament



Mercabarna - Mercats Centrals

Inauguració: 1971
Superfície: 170.000 m2
Empreses: 150
Comercialització: Aprox. 1,2 milions de tones/any

Inauguració: 1983
Superfície: 24.000 m2
Empreses: 50
Comercialització: 80.000 tones/any

Mercat Central del PeixMercat Central de Fruites i Hortalisses

Biomarket

Inauguració: 2020
Superfície: 8.900 m2
Parades: 21
Empreses: 11

Zona d’Activitats Complementàries (ZAC)



Nova instal·lació a Mercabarna, de 900m2
Integrada com a infraestructura essencial del nou sistema de gestió de 
residus orgànics (fruites i hortalisses fresques) de la Unitat Alimentària



• Maximitzar la reducció de residus orgànics vegetals i l’aprofitament 
alimentari a través d’un sistema integrat de gestió de residus a la Unitat 
Alimentària.

• Implicar les empreses majoristes en la lluita conjunta contra el 
malbaratament alimentari.

• Garantir la traçabilitat de la gestió dels productes excedentaris (des de la 
recepció fins la distribució) i la seguretat alimentària.

• Professionalitzar el triatge i afavorir la inserció socio-laboral.

• Garantir la distribució dels aliments recuperats en benefici de les persones en 
situació de vulnerabilitat, a través de tot l'entramat de entitats socials. 

• Contribuir amb l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles.

Objectius del



Bioeconomia circular

Aprofitament alimentari

Innovació social

Inserció laboral

Treball en xarxa - aliances

Innovació tecnològica 

Integració a l’ecosistema d’iniciatives per la lluita 
contra el malbaratament alimentari 

Principis del



TRIATGE DISTRIBUCIÓ
I COORD GRAL.

RECEPCIÓ

COMISSIÓ OPERATIVA

COMISSIÓ ESTRATÈGICA

Òrgans de gestió 



2002: Mercabarna cedeix un magatzem al Banc dels 
Aliments dins la Unitat Alimentària (UA), per rebre els 
excedents de fruites i hortalisses de les empreses 
majoristes en forma de donació; realitzar el triatge i 
distribuir el producte aprofitat a través d’entitats socials. 
Ampliació del magatzem el 2015.

2015: Estudi UAB-Spora-PAA per diagnosticar el 
malbaratament a la UA.

2016: Manifest per a la reducció del malbaratament 
d'aliments signat amb totes les associacions 
empresarials de la UA.

2021: Creació Càtedra UPC-Mercabarna per quantificar 
el malbaratament alimentari a la UA. 

Cessió a Banc dels Aliments de la infraestructura del 
futur Foodback

2022: Posada en marxa del nou sistema de gestió de la 
matèria orgànica vegetal de Mercabarna (Punt Verd + 
Foodback + ‘contenidors intel·ligents’)

Orígens del

1.017 tones* 

de fruites i hortalisses 
distribuïdes des del 

magatzem del Banc dels 
Aliments de Mercabarna 

(2021)

* Producte vegetal recuperat i altres donacions.



Malbaratament alimentari a Mercabarna: fruites i hortalisses fresques aprofitables per 
consum humà, no recuperades i gestionades com a residu.

Segons l’estudi elaborat en 2021 per la Càtedra Mercabarna-UPC pel la lluita contra el 
malbaratament alimentari.

Diagnòstic del malbaratament alimentari

Excedent del producte vegetal malbaratat a la Unitat 
Alimentària, respecte al volum de tones comercialitzades 

(aprofitable per consum humà, no recuperat)

0,14%

2021 2.939 tones 
malbaratades 



Objectiu d’aprofitament alimentari

9% 15% 20% 25%

2021 2022 2023 2024

% de producte vegetal excedentari recuperat
respecte al total de tones gestionades pel sistema de gestió de 

residus de Mercabarna

1.011 Tn
recuperades

Amb el nou sistema de gestió de residus de 
Mercabarna es preveu augmentar la capacitat de 
recuperació d’aliments vegetals frescos. 



Eixos neuràlgics del nou sistema de gestió de residus vegetals 
a la Unitat Alimentària de Mercabarna

PUNT VERD

Gestiona l’excedent aprofitable 
per consum humà

Gestiona els residus
Objectiu: gestió del 
l’excedent 
majoritàriament NO 
apte per consum humà

COMPACTADORS amb 
identificador d’usuari i 

pesatge

Limitant l’abocament a màx
de 400 kg / dia (2.000 kg / 

setmana). Registre les 
dades de l’empresa.

Mercat Fruites Empreses UA

Triatge
NO aprofitable

Distribució a 
entitats socials





Gràcies per la vostre atenció

Georgina Cepas Ordax
Cap de medi ambient 

cepas@mercabarna.cat

93 556 30 00 

www.mercabarna.es

http://mercabarna.cat
http://www.mercabarna.es/

