
 

 

 

 

 

Localitat i adreça :                

Badia del Vallès 

Nom del Mercat:  

Mercat Municipal de  Badia del 

Vallès 

Dades de contacte del responsable: 

Jordi Capdevila 

Horari d’obertura: de 8:00 h a 

13 dilluns, de dimarts a dijous 

8:00 a 14 h, divendres de 8:00 h 

a 20.30 h i dissabtes de 

8:0007.30 a 14.30 h 

Reglament Mercat Municipal: (enllaç a la publicació del Reglament del mercat 

municipal) 

Reglament de Règim Interior del Mercat Municipal 

Principals característiques del mercat: Mercat Municipal inaugurat l’any 1977 amb algunes remodelacions 

posteriors i amb un total de 173 parades.  

 

      

Característiques parada Respostes (S/N) Informació 
     

      

Identificació de la parada  :                                                        

Número:  nº 155-156       

Metres quadrats:  10,50 m2       

Denominació: --------------       

Opció Magatzem N       

Opció Cambres frigorífiques S       

Característiques de  la instal·lació de venda  :                           Respostes (S/N)                         Informació      

Punt de Llum S       

Xarxa aigua N Comesa      

Possibilitat datàfon S       

Instal·lació buida [si la resposta es No indicar quins] s       

Mostrador        

Vitrina frigorífica        

Maquina de tallar         

Balança        

Envasadora        

Altres:  especificar         

Altres:  especificar         

Altres:  especificar         

Altres:  especificar         

Altres:  especificar    
     

      

Forma d’accés :                                                                                  Respostes (S/N)                         Informació      

Accés [ Concessió – Llicència] Concessió       

Durada adjudicació   Fins 30/09/2027       

Possibilitat de prorrogar N       

Tipus licitatori (€/m2) En fase d’estudi       



 

 

 

Cànon (1) [ Si/No i import]         

Cost Taxes (2) : Si,Si,15,00€/m2 i mes       

Bonificació municipal ocupació [Taxes] N       

Altres bonificacions municipis [emprenedors] N       

Pla de dinamització del Mercat N       

Altres        

Altres        

 

 

 

 

1. Cànon: el dret a l’ocupació d’un espai dins un mercat municipal obliga al pagament d’una 

quantitat inicial en concepte de cànon o semblant, el qual vindrà definit pel plec de condicions 

de la concessió o llicència administrativa o de qualsevol de les formes que adopti la vostra 

incorporació al mercat. 

2. Les taxes a satisfer per part dels titulars dels llocs de venda del mercat són sempre les 

necessàries per a cobrir, a anys vençuts, les despeses comunes generades al mercat, les 

despeses de promoció comercial, les derrames negatives i una provisió anual per a futures 

reformes de les instal·lacions comunes i, si escau, els drets d’ocupació dels diferents espais. Les 

taxes són les recollides a l’ordenança fiscal que cada any aprova l’ajuntament. 

 

 

 

 

Data i signatura de la persona de contacte.  

Activitats lliures: pesca salada-conserves i olives, menuts, Cansaladeria-

xarcuteria, queviures, fruites i verdures, dietètica-herboristeria, congelats, 

Papereria-joguines, ferreteria, neteja-bijuteria-perfumeria,  sabateria, 

Joieria-rellotgeria, roba per a la llar, merceria, alimnetació per a animals, 

Floristeria, bugaderia, articles de regal, fruits secs i llaminadures, llauneria i 

Vinateria. 

 

Preu lloguer: 15,00€ m² i mes 

 
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=6950 (plec de clàusules  

que regirà l’adjudicació de la concessió) 


