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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (MERCABARNA). 

 

Breu descripció: Unitat Alimentària Majorista, seu dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses, 
Mercat Central del Peix, Mercabarna Flor i Escorxador de Barcelona. A més, s’hi concentren nombroses 

empreses del sector alimentari majorista. 
 

 

Dades de contacte: Georgina Cepas, Cap de Medi Ambient de Mercabarna; 

mambient@mercabarna.cat  
 

 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  

2002 primera signatura; 2013 renovació Compromís. 

 
 

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració: (com s’ha realitzat la diagnosi, actuacions a grans trets, 
com es realitza o realitzarà el seguiment de les actuacions, persones impulsores i grau de participació, 
etc.):  
La gènesi del projecte rau en la necessitat de renovar les instal·lacions del Punt Verd de Mercabarna. 
A partir d’aquí, s’estudien diferents alternatives i trobem que entronquen perfectament la reducció de 

residus, la lluita contra el Malbaratament alimentari i la col·laboració amb entitats socials. Es presenta 

un avant projecte  a la Direcció de Mercabarna, el qual s’accepta i es aprovat també pel Consell 
d’Administració. 

El projecte ha estat impulsat per la Direcció General de Mercabarna. 
 

Data d’aprovació del Pla d’acció: Juny 2017 

 
Vigència del pla d’acció: Desembre 2020 
 

Personal implicat: Tota la Unitat Alimentària. 
 

 
 

3. DIAGNOSI 

 

Antecedents: 

L’any 2002, Mercabarna posà en marxa un Sistema de Gestió Ambiental (SGA), basat en la recollida 
selectiva dels residus comercials assimilables a urbans de les empreses situades a la Unitat 

Alimentària. Es va dissenyar tota una estructura i la seva punta de llança fou la construcció del Punt 
Verd, centre neuràlgic de la recollida selectiva a Mercabarna. 

Gràcies al consens entre Associacions Gremials de les empreses que operen a Mercabarna i la pròpia 
organització Mercabarna, es va signar l’Acord Cívic per una Mercabarna Neta i Sostenible el juny de 

2002. És un compromís de col·laboració mútua en matèria de recollida selectiva de residus, encara 

vigent. 
Tanmateix, el 2005 es signà amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Acord de Cooperació per a la millora 

dels residus comercials generals pels usuaris de la Unitat Alimentària. 
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Aquest SGA ha permès, des dels seus inicis, mantenir un índex de recollida selectiva de residus 

comercials per sobre del 70% any rere any. 

 
En aquests moments, Mercabarna vol donar un pas endavant per tal de transformar el ja consolidat 

sistema de recollida selectiva en pro del reciclatge, cap un model on la reducció i la recuperació passin 
al cap davant i deixin el reciclatge com a tercera opció. 

Així doncs ens plantegem com a objectiu l’evolució de l’actual Punt Verd cap a un Centre de 

Recuperació. 
 

Paral·lelament, Mercabarna col·labora també des de fa anys amb diferents entitats socials, per tal que 
aquells excedents alimentaris en bon estat per al consum humà puguin arribar a les persones en 

situació de risc. 

A més, la lluita contra el malbaratament alimentari s’ha convertit en un pilar bàsic en la política de 
Mercabarna i, afegit a aquest nou Centre de Recuperació, es construirà un Centre d’Aprofitament 

Alimentari, que suposarà un filtre molt important per tal que, una bona part dels excedents 
alimentaris no arribin a convertir-se en residus i podent ser tractats per a alimentació humana, 

suposant també una evolució en la relació de Mercabarna amb les entitats socials que recullen 
aliments per a persones en situació de risc. 

Ja s’han donat les primeres passes amb la signatura del Compromís de Mercabarna per a la Reducció 

del Malbaratament d’Aliments, signat per Mercabarna, el Gremi de majoristes de Fruites i Hortalisses 
(AGEM) i l’Associació de Concesionaris de Mercabarna (ASSOCOME), l’octubre de 2016. 

 

Així doncs, la nova perspectiva vers els materials usats o els excedents alimentaris ens permetrà, 

identificar quins materials són potencialment recuperables per a d’altres usos que no siguin la via del 

reciclatge (reutilització d’envasos, reparació de palets, Centre d’Aprofitament Alimentari) i introduir el 
concepte de malbaratament per tal de fomentar la seva minimització divulgant-ho a tots els punts de 

la cadena alimentària, sobretot pel que fa a la distribució que és on opera Mercabarna. 

Pel que fa a la gestió dels excedents alimentaris, les accions del Centre D’Aprofitament Alimentari es 

centraran en els productes vegetals, ja que els carnis i de peix o marisc tenen uns circuits molt ben 
definits de recuperació, orientats cap a l’alimentació animal. 

 

 
 

4. FINALITAT 

 

Els objectius principals del salt qualitatiu en la gestió dels materials a Mercabarna ens permetran 
millorar encara més el nostre SGA, disminuir el nivell de malbaratament alimentari, tot augmentant 

l’aprofitament dels aliments, sigui directament via entitats socials, o bé per a la fabricació de 

productes com ara melmelades o similars. 

 

Principalment podem actuar en: 

- Augmentar la sensibilització vers el Medi Ambient i els residus en general. 
- Incentivar conductes de prevenció i aprofitament. 
- Aconsellar i assessorar per fer compres responsables. 
- Disminuir l’excés d’oferta. 
- Mantenir les instal·lacions de manera que els aliments es conservin el màxim de temps 

possible. 
- Establir una corresponsabilització en tot el procés. 
- Actuar directament sobre la gestió dels excedents alimentaris. 
- Millorar la col·laboració amb les entitats d’aprofitament alimentari. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Construcció del Centre de Recuperació de Materials i del Centre 

d’Aprofitament Alimentari. 

Objectiu/s:  

- Reducció de residus d’envasos i embalatges. 

- Ampliació de fraccions recuperables. 
- Reducció de residus orgànics vegetals; augment de restes orgàniques recuperades. 

- Minimització de la fracció resta. 

 
 

Breu descripció:  

En el 2016 es genera la idea de transformació de l’actual Punt Verd de Mercabarna, gestant-se les 

bases sobre quin model es seguirà. Es realitza projecte bàsic de les noves instal·lacions. 

Tanmateix, també s’introduiran modificacions en els contenidors de recollida selectiva dels diversos 
Mercats Centrals. 

Es consensuaran amb els operadors noves tarifes per a la gestió de restes orgàniques. 

Es realitzarà una campanya d’educació ambiental d’informació / conscienciació, prevista just abans de 

posar en marxa els nous equipaments. 

En el 2017 s’ha licitat el projecte executiu i està en marxa tot el procés per començar les obres el 
2018. 

Paral·lelament, s’està dissenyant el model de gestió que tindrà el Centre d’Aprofitament Alimentari. 

 

 

 
Beneficis esperats: 

 
X  Ambientals: Disminució global de residus.        

X  Socials: Major col·laboració amb entitats 
socials.    

__ Econòmics   

 

 
Actuació: 

 
X d’innovació: Nova instal·lació pionera. 

__ de millora 
__ de continuïtat 

 

 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 

El nostre objectiu entronca clarament amb l’objectiu 5 sobre l’ús racional dels recursos, especialment 

en els punts: 
- 7: Malbaratament. 

- 8: Residu Zero. 
- 9: Recollida Selectiva. 

- 10: Millora en la gestió de residus. 

 
 

 

Persona o àrea responsable: Georgina Cepas, Cap de Medi Ambient i Neteja de Mercabarna 

 

Calendari d’execució previst: Darrer trimestre de 2018. 

 

Recursos humans i econòmics: Un cop establerts els models de gestió i la construcció definitiva 
dels equipaments, tindrem coneixement de la totalitat de recursos emprats. 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Observacions:  

 

 

 

 

Indicador/s:  
Total Matèria Orgànica Vegetal Recuperada 

 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: El 2019 el valor esperat és de 2.000 tones 

recuperades. 

 
 

 
 

 



  

 

6. AVALUACIÓ 

 

Indicadors de seguiment 

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat 
de l’indicador 

al cap d’un any 

Estat actual 1r any 2n any 

5.1 Total matèria orgànica vegetal recuperada 
per a consum humà. 

2.000 Tones 1.203,75 Tones   

      

      

      

      



  

 

 

 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 
pla d’acció 
 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 

 

 

 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 
 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf

