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PROPOSTA TARIFES DE MERCABARNA PER A L’ANY 2022 
 
Com cada any, s’ha procedit a elaborar la proposta de tarifes d’accés al recinte de la Unitat 
Alimentaria de MERCABARNA, les que regiran la utilització dels llocs de venda al Mercats Central 
de Fruites i Hortalisses i Peix i les corresponents a l’expedició de títols habilitants per 
desenvolupar l’activitat en els Mercats Centrals. 
 

La direcció de MERCABARNA, un cop aprovada la proposta pel Consell d’Administració de la 
Societat en data 25 d’octubre de 2021 procedeix a presentar a l’Ajuntament de Barcelona, per 
a la seva aprovació per la Comissió de Govern,  la proposta de tarifes pel proper any 2022, que 
es relacionen seguidament : 

 

TARIFES D’ACCÉS AL RECINTE DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA 
Tarifes 2021 2022      %  
Targetes d’abonament anual :     
T1 (Turisme) 108,91 112,29 3,1%  
T2 (Furgoneta) 217,94 224,69 3,1%  
T3 (Camió < 10,5 m.) 435,75 449,26 3,1%  
T4 (Camió > 10,5 m.) 871,62 898,64 3,1%  
Entrada manual :    2022 + IVA  
T1 1,78 1,82 2,33% 2,20 
T2 2,23 2,31 3,70% 2,80 
T3 4,59 4,71 2,70% 5,70 
T4 8,02 8,26 3,09% 10,00 
Entrada prepagament :     
T1 0,91 0,94 3,10%  
T2 1,40 1,45 3,10%  
T3 2,81 2,90 3,10%  
T4 5,61 5,78 3,10%  

Cost de la targeta                6,94       7,16         3,10% 
  
 

Pel que fa a les tarifes d’accés al recinte, comentar que l’increment general proposat és d’un 3,1 
% tenint en compte la directriu que ens ha fet arribar l’Ajuntament, llevat en les tarifes d’entrada 
manual, on l’increment és inferior o en alguns casos superior tenint en compte la necessitat de 
arrodonir els preus per facilitar el canvi en els accessos manuals.  
 

A aquestes tarifes se’ls aplicarà el tipus d’IVA que correspongui segons normativa aplicable. 
 

Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de febrer de 2022. 
 
TARIFES MENSUALS PER UTILITZACIÓ DELS LLOCS DE VENDA MERCATS CENTRALS 
Mercat Central de Fruites i Hortalisses     2021     2022      %  
Lloc de venda gran 1.071,32 1.101,32 2,80%  
Lloc de venda mitjà 834,48 857,84 2,80%  
Lloc de venda petit 343,12 352,73 2,80%  
Cooperatives 344,44 354,09 2,80%  
Tarifes mensual utilització dels llocs de venda 
Mercat Central del Peix 

 
 

 
       

 
   % 

 

Casella majorista 1.652,94 1.699,22 2,80%  
Casella aplegador 631,10 648,68 2,80%  

 
Pel que fa a les tarifes d’ús dels llocs de venda dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del 
Peix, se’ls aplica un increment del 2,80%, que es correspon amb el percentatge d’increment dels 
costos dels serveis que es presten en ambdós mercats centrals que és el que, de forma 
consensuada, es pren com a referència per la revisió d’aquestes tarifes.  
 

A aquestes tarifes se’ls aplicarà el tipus d’IVA que correspongui segons normativa aplicable. 
 

Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2022. 
 






