
MERCAT DE MAR: 

ADJUDICACIÓ MITJANÇANT LLICÈNCIA D’ÚS TEMPORAL DE PARADES BUIDES 

 

El Mercat de Mar és un petit mercat de barri amb un mix prou equilibrat actualment amb 10 

parades actives dedicades a les següents activitats: fruita i verdura, peix i marisc, xarcuteria i 

cansaladeria, llegums i precuinats, carnisseria, aviram, congelats, una fleca-cafè i una, fora del 

recinte, de premsa i loteria.  

Els mercats de barri abasteixen el veïnat de producte fresc, de qualitat i quilòmetre zero, i també 

de serveis complementaris que els fan més atractius: un bon mix comercial compost per 

productes frescos a primera fila i el complement d’altres comerços que combinen i 

complementen les necessitats dels compradors. Els mercats del segle XXI posseeixen alguns dels 

valors i pràctiques per esdevenir equipaments de ciutat sostenibles, Així, cada vegada és més 

present la necessitat d’uns negocis més justos socialment i ambiental,  amb uns valors ferms i 

valorats pels consumidors actuals: tradició, respecte, cooperació, relacions socials i gestió de 

residus. Ara és l’hora d’omplir les parades buides.  

En l’actualitat, es contempla un procés d’adjudicació de les parades buides,  mitjançant una 

llicència d’ús temporal d’un termini de cessió de 2 anys, fins a la sortida del plec de clàusules 

que regeixen la concessió de domini públic. Les noves denominacions de venda de productes 

poden ser alimentàries o no; això sí, regulades en el Reglament de Mercats Municipals.  

L’objectiu d’aquest procés és aconseguir l’ocupació plena, i la millora i revitalització d’un mercat 

entranyable oferint, especialment al barri on està ubicat,  tota mena de productes i serveis. 

Queden excloses immobiliàries o similars, agències de viatges, reparació de sabates i qualsevol 

altra denominació de productes o serveis no alimentaris que per normativa higienicosanitària 

siguin incompatibles amb l’àmbit del mercat. 

Informació de les parades buides disponibles:  

 

   Núm. de parada buida                                                                               Metres lineals 

01      Nova denominació i/o No representada  ...............             11.38 m l. 

03      Nova denominació i/o No representada ................             39.40 m l. 

04      Bar  ......................................................................              10.89 m l. 

05       Nova denominació i/o No representada ................             7.27 m l. 

06       Nova denominació i/o No representada ................              5.82 m l. 

08       Nova denominació i/o No representada ................            10.42 m l. 

13       Nova denominació i/o No representada ................              5.93 m l. 

21       Nova denominació i/o No representada ................              5.11 m l. 

22       Nova denominació i/o No representada ................              5.56 m l. 
 

 

� Preu metre lineal: 112 euros 
� Ús temporal 
� Termini de cessió a dos anys 
� Permís de venda: 20 euros/metre lineal  

 


