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SOBRE MERCABARNA 



 

 Facturació anual empreses: 5.000 milions € 
 La major concentració de fred  
     d’Espanya: 800.000 m3 

  El primer mercat de fruites i  
      hortalisses d’Europa 
 30.000 tones anuals de residus  
    comercials i industrials 
 72% de reciclatge 
 0’5% de malbaratament 
 1 milió de kg. donats al Banc dels 
     Aliments al 2015 

 Superfície: 90 hectàrees 
 700 empreses 
 10 milions de consumidors 

 

Mercabarna en xifres 



Sectors d’activitat 

Inauguració: 1971      
Superfície: 170.000 m2 
Empreses: 160 
Comercialització:  1,1 milió de tn/any 

Inauguració: 1983 
Superfície: 24.000 m2 
Empreses: 52  
Comercialització: 75.000 tn/any 

MERCAT CENTRAL DEL PEIX MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES 

MERCABARNA-FLOR 

Inauguració: 2008 
Superfície: 44.000 m2 
Empreses: 45 
Comercialització: 14 milions d’unitats 



Mercabarna 

ZONA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (ZAC) 

Superfície: 351.000 m2 
Empreses: 350 
Comercialització:  750.000 tn/any 

ESCORXADOR 

Inauguració: 1979  
Superfície: 30.000 m2 
Volum sacrifci: 25.000 tn/any 



Comercialització de Mercabarna 2015 

Comercialització 2015 Tones  

Mercat Central de Fruites i Hortalisses  1.100.000 

Mercat Central del Peix  75.000 

Escorxador 25.000 

Zona d’Activitats Complementàries 750.000 

Total 1.950.000 



Evolució Mercabarna 

Mercat preocupat per: 
ASPECTES 

COMERCIALS 

Mercat preocupat per: 
MEDI AMBIENT 

 
72% reciclatge 

Mercat preocupat per: 
NECESSITATS  

ENTORN I SOCIETAT: 
 

0,5% malbaratament 



FLASH DE DADES 
SOBRE EL MALBARATAMENT ALIMENTARI 



Malbaratament alimentari al món 

El País 



Malbaratament alimentari al món 

AECOC 



Malbaratament alimentari al món 

El Mundo 



Malbaratament alimentari al món 



PROJECTE DE MERCABARNA PER AL  
NO MALBARATAMENT ALIMENTARI 

(2002-2015) 



Projecte 2002-2015 

Palanques dinamitzadores de Mercabarna en la lluita contra el 
malbaratament: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Banc Aliments 
+ 

Empresaris majoristes 

Sistema 
integral de 

gestió 
residus 

Responsable del no 
malbaratament 

Campanyes 
promoció i 
sensibilitz. 

1.  La relació de partners entre Mercabarna i el 
Banc dels Aliments  

2.  La conscienciació i sensibilització de les 
empreses majoristes del recinte 

3.  Les infraestructures al servei dels usuaris 

4.  La creació de la figura del ‘Responsable de 
vetllar pel no malbaratament alimentari’ 

 



Palanques dinamitzadores 

1. La relació de partners entre Mercabarna i el Banc dels Aliments 

 Cessió de magatzem de 175m2 des del 2002 
 Cessió d’oficina des de 2011 
 Ampliació del magatzem en 250 m2 al 2015 (superfície total de 425m2)  

 

Mercabarna-Banc Aliments 2002 2015 % Dif. 

Empreses donants (nº) 43 210 +388% 

Donacions al Banc (tn) 110 978 +789% 

Magatzem (m2) 175 450 +157% 



Palanques dinamitzadores 

2. La conscienciació i sensibilització de les empreses majoristes 

Donacions al Banc dels Aliments 2002-2015 (kg) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

KG 46.161 273.621 357.752 388.130 458.903 491.618 510.110 627.140 530.481 472.891 528.971 641.412 588.161 977.902 
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(*) Fins a juliol de 2016, 752.264 kg. 



Palanques dinamitzadores 

3. Les infraestructures al servei dels usuaris 

 Contenidors-compactadors a tots els pavellons dels Mercats (tant del Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses com Mercat Central del Peix)  
 Construcció d’un Punt Verd  
 

RESIDUS Tones 

Comercials Orgànics De fruites i hortalisses 8.536 

De peix 842 

Total orgànics 9.378 

Inorgànics Rebuig 6.010 

Fusta 3.716 

Cartró 2.642 

Plàstic 465 

Altres 232 

Total inorgànics 13.065 

Total residus comercials 22.443 

Industrials  Residus d’Escorxador (no aptes consum humà) 6.416 



Palanques dinamitzadores 

4. Creació figura ‘Responsable de vetllar pel no malbaratament aliment’ 

 Un directiu amb aquesta responsabilitat 

 Des de 2014 

 Objectiu: fomentar les tasques de reducció del malbaratament a Mercabarna 

 Mesura pionera entre els mercats majoristes  

 



PROJECTE D’OPTIMITZACIÓ DEL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI 

A MERCABARNA  
(2015-2018) 



Cap al zero food loss 

 El 2015, assolida la xifra del 0,5% de malbaratament alimentari, Mercabarna 
va encarregar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la Plataforma 
Aprofitem els Aliments,  la realització d’un estudi.   
 
 Objectiu: diagnosticar el malbaratament alimentari produït per l’activitat dels 
operadors que conflueixen a Mercabarna -productors, majoristes i compradors 
(detallistes, distribuïdors, restauradors, etc.)- per: 

Dimensionar-lo 
Analitzar-ne les seves causes 
Explorar la percepció dels actors que hi participen  
Elaborar propostes concretes d’intervenció per tal de reduir el 
malbaratament alimentari i millorar l’operativa de gestió dels residus 
orgànics.  

 
 En aquest treball hi va participar l’Oficina de Medi Ambient de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB); l’empresa Spora Synergies, spin off de la UAB 
especialitzada en consultoria social; i la Plataforma Aprofitem els Aliments 
(PPA). 



Fases del projecte 
 
 1ª Fase: Quantificació 

 Dimensionar quantitativament el malbaratament alimentari. 
 Caracteritzar el malbaratament alimentari. 
 Analitzar l’operativa global de gestió de residus de Mercabarna. 

 
 2ª Fase: Recerca social 

 Analitzar els coneixements, les actituds i les pràctiques dels operadors de Mercabarna 
en relació a la gestió de residus i el malbaratament alimentari. 

  
3ª Fase: Propostes 
Es van fer tres tipus de propostes amb la finalitat última d’aconseguir reduir l’índex de 
malbaratament del 0,5% actual al 0%. Això significaria aprofitar les 9.378 tones d’aliments que 
actualment encara es malbaraten. 

Propostes d’intervenció per millorar el coneixement, les actituds i consolidar bones 
pràctiques. 
Propostes sobre noves funcions i operativa del Punt Verd per convertir-lo en un centre 
d’aprofitament alimentari.  
 Propostes de variació de processos i noves eines, instal·lacions i maquinària 

 

Cap al zero food loss 



Algunes xifres de l’estudi 

RECOPILACIÓ DE DADES 

 ESTUDI DE LES ESTADÍSTIQUES DE MB 

 METEOCAT .Taules de dades de la xarxa d’estacions meteorològiques. 

 Explotació de dades d’entrades i sortides de productes del Banc d’Aliments. 

 Agència de Residus de Catalunya.- Declaracions anuals de residus de MB i 
empreses del seu recinte. 

 

 
TREBALL DE CAMP 
 -En tots els punts de recollida, amb seguiment total de 45TM de residus. 
 
 

ENTREVISTES A AGENTS CLAUS 
 
 -Amb diferents sectors i actors entrevistats. 



Principals resultats obtinguts: 
 

 El principal motiu d’abocament d’aliments als contenidors és l’excés d’oferta (excedents), 
seguit de les minves. 

 Hi ha una correlació directe (del 0,73) entre la generació de residus i la temperatura ambient. 
En aquest sentit, durant els mesos d’estiu, es malmet més producte. 

 Un 25% dels residus orgànics recollits al Punt Verd provenen de minves i restes d’aliments de 
les empreses elaboradores i transformadores.  

 Un 21% dels residus orgànics són fruita de temporada. 

 Un 17% dels residus recollits al Punt Verd i un 40% dels recollits als contenidors del Mercat de 
Fruites i Hortalisses es podrien aprofitar per al consum humà per la seva qualitat. Això 
representen un total de 2.063 tones. 

 Hi ha un alt percentatge d’enquestats (70%) que afirma que els preocupa bastant o molt el 
tema del malbaratament. Aquesta dada és important perquè significa que a Mercabarna hi ha 
una massa crítica de persones sensibles i conscienciades amb aquesta problemàtica. 

 

Cap al zero food loss 



Pla Malbaratament Mercabarna (2016-2018) 

  Objectius principals 
 

 Reduir l’índex de malbaratament del 0,5% actual al 0% 
 De la voluntat d’un màxim reciclatge a l’objectiu  primari i prioritari de no 
malbaratament i, després i també, màxim reciclatge. 
 

  Objectius específics 

 Incrementar el coneixement i la sensibilització sobre el malbaratament alimentari, 
evidentment dintre de l’Unitat Alimentaria, però també en altres àmbits. 
 Incentivar conductes de prevenció i aprofitament. 
 Augmentar el grau d’aprofitament dels aliments descartats. 
 Millorar la col·laboració amb les entitats d’aprofitament. 
 Vincular la imatge de Mercabarna amb l’aprofitament alimentari. 
 Mides per mantenir els aliments a temperatura adequada de conservació als mercats per 
reduir el malbaratament. 
 

  Objectiu complementari 
 

 Aprofitar la presència de 12.000 escolars per introduir un clar missatge de no 
malbaratament. 
 



Accions 
 

Acció Descripció acció Quan 

A1 
Integració d’uns primers missatges a la campanya infantil ‘5 al dia’ de 

missatges sobre malbaratament alimentari 
Febrer 2016 

A2 
Signatura d’un acord formal amb totes les associacions empresarials 

per a la reducció del malbaratament alimentari a Mercabarna 
Setembre 2016 

A3 
Integració total a les campanyes infantils (‘5 al dia’ i ‘Creix amb el 

peix’) de missatges sobre malbaratament alimentari 

Inici campanya 

(nou curs escolar). 

Octubre 2016 

A4 
Optimització del procés de gestió de residus al Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses 
Gener 2017 

A5 
Pla de comunicació interna sobre malbaratament alimentari 

(treballadors i empreses) 

Octubre/Desembre 

2016 

Pla Malbaratament Mercabarna (2016-2018) 



Acció Descripció acció Quan 

A6 

Pla de comunicació externa sobre malbaratament alimentari (mitjans 

de comunicació i promoció d’activitats de RSC d’entitats vinculades al 

malbaratament alimentari) 

Octubre/Novembre 

2016 

A7 
Creació d’un Centre d’Aprofitament d’Aliments, CAA, que substitueix 

l’actual Punt Verd (inclou obres i noves instal·lacions) 
Octubre 2017 

A8 Integració espacial i logística de les entitats socials al CAA Octubre 2017 

A9 
Integració al CAA d’altres iniciatives d’aprofitament alimentari diferent 

a l’ús humà sense transformació 
Gener 2018 

A10 Climatització de les parades del MCFH i del MCP  
D’acord amb les 

obres del mercat 

Pla de Malbaratament Alimentari de Mercabarna 




