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Grans xifres de Mercabarna 

 

 

 

• 90ha a Zona Franca Barcelona + 4,5ha a Sant Boi 

• Més de 700 empreses alimentàries 

• 6.700 llocs de treball directes 

• 23.000 usuaris professionals/dia 

• 14.000 vehicles/dia 

• Uns 4.800 milions d’euros de facturació total/any 

• Exportació: 25% 

• Productes d’importació: 30-40% (depenent del sector) 

• 800.000m3 de fred industrial (major concentració d’Espanya) 

• Àrea d’influència: més de 10 milions de consumidors 

• Primer mercat d’Espanya des de 2013 

• Primer mercat d’Europa en volum de fruites i hortalisses 

 



Ubicació estratègica: al costat del Port, Aeroport, terminal TIR, estació ferroviària de 

mercaderies, connexió viaria nacional i internacional) i a 10 km. del centre de BCN  



 

Tipus d’empreses de Mercabarna 

• Ubicades als Mercats Majoristes:  
‒ Fruites i Hortalisses 
‒ Peix i Marisc 
‒ Flor, Planta i Complements 

 
• Ubicades a l’Escorxador 
 
• Ubicades a la Zona d’Activitats Complementàries 



 

Tipus d’empreses de Mercabarna 

• Zona d’Activitats Complementàries: valor afegit al producte i servei al client 
per donar resposta a les necessitats actuals del comerç i el consum.  
Exemples: 

‒ Cadenes de fruiteries modernes  
‒ Empreses que proveeixen a la restauració 

‒ Plataformes de compra de les empreses 
   de distribució  
‒ Cuines centrals d’empreses de càtering  
‒ Grans frigorífics d’ús públic 

 

‒ Elaboració de quartes gammes 
‒ Vivers i cuitors de marisc 

‒ Maduradors de plàtans 
‒ Pataters 
‒ Importadors i exportadors d’arreu  
   del món 
 



Mercat Fruites 1.047.920 tones 

Mercat Peix 73.350 tones 

Mercabarna-flor 11.303.488 unitats 

Escorxador 21.519 tones 

ZAC 700.000 tones 

Comercialització 2013 



 

Tipus de compradors 

El tipus de compradors de les empreses de Mercabarna és divers: 
 
• Petit comerç especialitzat de Barcelona i Província (mercats municipals 

  i botigues de barri, cada vegada més protagonitzat per la immigració) 

• Cadenes detallistes de fruiteries modernes 

• Cadenes de distribució (cadenes de supermercats, grans superfícies...) 

• Sector Horeca (hoteleria, restauració i col·lectivitats) 

• Majoristes /distribuïdors espanyols 

• Importadors / exportadors 
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Valors  

La vocació de servei a la societat de Mercabarna se sustenta 
en tres valors: 
 

1. Motor econòmic de Barcelona i Catalunya 

2. Garant de salut per als ciutadans 

3. Responsabilitat social 



Mercabarna 

Gran concentració d’oferta i varietat de productes,    
i transparència de preus 
Concentració de serveis logístics especialitzats en 
alimentació (fred industrial, transport, import –
export, etc.) 

 
Viver de pimes i nous negocis 
Sinergies i economies d’escala de 
clúster  
Especialització, valor afegit al 
producte i servei al client 
Internacionalització: Hub 
alimentari cap a la resta 
d’Espanya i  d’Europa 

 
 
Canal de comercialització de l’agricultura, la ramaderia i la pesca del país 
Font de proveïment del comerç de proximitat (cadenes d’alimentació i 
supermercats de proximitat, petit comerç de barri) 
Font de proveïment del sector HORECA (Hoteleria, Restauració i 
càtering) de mitjà i gran tamany 

 

Motor econòmic per Catalunya i BCN 



• Generadora de sinergies, economies d’escala i de concentració:  

 Coincidència a Mercabarna dels diferents agents de la cadena alimentària  

 

 

• Canal de comercialització per a l’agricultura, ramaderia i pesca del país:  

 17% dels productes comercialitzats a Mercabarna són locals 

• Plataforma internacional:  

 Porta d’entrada d’aliments procedents d’arreu de Catalunya, Espanya i l’hemisferi 

      sud per redistribució a tot Europa (30 - 40% importació segons sector) 

 25% exportació 

PRODUCCIÓ MAJORISTES DETALLISTES 

Motor econòmic per Catalunya i BCN 



     Recurs davant la baixada 
L’exportació com a  del mercat intern 
                                      
    Posicionament estratègic 
 

• Ja és l’agroalimentació el segon sector exportador de l’Estat 
• Ja és l’exportació el 2,5% del PIB 
• Ja és Catalunya capdavantera en exportació: 

‒ Catalunya el 26% del total exportat a l’Estat 
‒ Madrid el 12% 
‒ Euskadi el 8% 

• Ja s’ha arribat a Mercabarna al 25% d’exportació 

 
 

Font: ICEX 



 

Principals orígens 

FRUITES I HORTALISSES 

Catalunya 15,6% 

França 12,3% 

Almeria 8,5% 

València 6,5% 

Castelló 5,7% 

Múrcia 5,4% 

Equador 4,5% 

Segòvia 4,4% 

Tenerife 3,9% 

Brasil 2,8% 



Principals orígens 

Nacional Importació 

PEIX FRESC 

60% 

Galícia 

Catalunya 

Cantàbria 

40% 

França  

Irlanda 

MARISC FRESC 

69% 

Galícia 

Catalunya 

Andalusia 

31% 

Itàlia  

França 



 

Mercabarna, garant de la salut 

• Un equip de 22 veterinaris i auxiliars de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona (Ajuntament - Generalitat) vetllen per garantir la 
seguretat alimentària 

 

 

 

  

• Impuls a la dieta mediterrània i a la promoció de dieta sana i 
equilibrada: 

− Campanya infantil ‘5 al dia’ 
− Campanya infantil ‘Creix amb el peix’ 

 



   ‘5 al dia’ 

 

 

 

 

 ‘Creix amb el peix’ 

 



 

Responsabilitat social 

• Beques Mercabarna: 80.000€ el 2014, destinats a: 
‒ Llicenciats universitaris 
‒ Aturats de més de 45 anys 
 

• Banc Aliments:  
‒ Cessió de magatzem des de 2002  
‒ Aportació de 650 tones d’aliments frescos anuals 
 

• Cursos de formació per a persones en risc d’exclusió social 
 
• Col·laboracions amb iniciatives ciutadanes solidàries: Marató TV3, 
Caminada Magic Line Sant Joan de Déu... 
 
• Campanyes en favor d’una alimentació sana: 12.000 escolars/any 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercats 
Centrals de 
Barcelona 
(1971 - 1994) 
 

Unitat 
Alimentària de 
Barcelona 
(1995 - 2012) 

 

HUB Alimentari 
del Mediterrani 
(2013 - Futur) 

Evolució Mercabarna 



SITUACIÓ 
GEOESTRATÈGICA 

LOGÍSTICA 
INFRAESTRUCT. i 

OPERADORS 

ACTIVITAT 
EMPRESARIAL 

VALOR AFEGIT 

ENTORN IMPULS 
IMPORT/EXPORT 

Hub Alimentari del Mediterrani 



Mercabarna 
 
 
 

 
Integradora de tota la 

cadena de valor  
(producció, 

comercialització, 
distribució) 

 

Experiència en 
liderar estratègies 
de col·laboració 
públic - privada 

 
Equip humà 
expert en el 

sector  
 

 
Promoció de la Innovació 
(col·laboració amb IRTA,  

Parc Científic de Barcelona, Parc 
Científic  i Tecnològic 

Agroalimentari de Lleida) i  
Internacionalització 

(col·laboració amb ACC1Ó) 
 

 
Impulsora de clústers 
(Clúster Alimentari de 

Barcelona: clúster 
foodservice, clúster 

retail, clúster traders-
majoristes, cluster 

export) 
 

 
Mercabarna 
Consultoria 

internacional 
 

Formació de 
 1er nivell 

especialitzada 
en el sector 

agroalimentari 
(directius i personal 

de base) 




