T’animes a emprendre un negoci al mercat? Tu ets la peça que falta!
Els Mercats municipals
Un mercat és un conjunt de parades i concessionaris interconnectats que ocupen un mateix espai
físic, per tant, aquestes constitueixen una xarxa per la seva pròpia configuració i característiques,
incloses les formes d’accés, de gestió de l’espai, les formes de proveïment, la gestió de residus,
etc. Aquesta xarxa requereix voluntat, treball en equip, cooperatiu o col·laboratiu.
L’element diferenciador dels mercats és el producte fresc de qualitat, tot i que els productes i
serveis complementaris cada vegada tenen més presència, de forma que una bona barreja
comercial, amb el producte fresc al bell mig de l’oferta, constitueix un reclam atractiu pels
consumidors i singularitza els mercats com a espais referencials de ciutats i viles d’arreu del món.
A Vilanova i la Geltrú té dos mercats: El Mercat del centre - 11 de setembre i el Mercat de Mar

Espais de venda
L’Ajuntament atorga una concessió o llicència administrativa amb caràcter d’ocupació exclusiu i
amb la finalitat i l’obligació de destinar-la a la venda, en la modalitat i els articles per als quals
s’autoritzi. També s’obté dret a fer ús, exclusiu o comunitari d’altres zones dels mercats:
magatzems, cambres frigorífiques, molls de càrrega i descàrrega, places d’aparcament,
obradors...

Reglament dels mercats
El Mercats municipals es regeixen pel seu propi Reglament que és la norma jurídica emesa per
l’Ajuntament que estableix els drets i obligacions de les persones concessionàries dels mercats.

Emprendre als mercats
Els mercats acostumen a tenir parades disponibles que suposen una bona oportunitat
d’autoocupació i també poder iniciar un projecte empresarial que pot esdevenir apassionant i que
possibilitarà poder ser laboralment proactius i crear un negoci fidel als valors que la persona
emprenedora vol aportar al món de l’empresa i dels negocis.
T’animes a emprendre un negoci
al mercat? Tu ets la peça que falta!
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Posa’t en contacte amb nosaltres:
Mercat del Centre – 11 de setembre

Plaça de Soler i Carbonell, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 8930085
Email: promocio@vilanova.cat

