
 
 

                

            

         

DADES ECONÒMIQUES SOBRE LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU 
MERCAT DE L’ABACERIA, UN COP FINALITZAT EL PROCÉS DE REMODELACIÓ 

 
 
-        Detall dels ingressos: 

 

 Autoservei quina és l’aportació inicial: L’aportació  de l’autoservei serà la que resulti de 
l’adjudicació del concurs que s’hagi de tramitar en el seu moment.  
 
Dependrà molt de l’oferta i format permès, especialment la possibilitat de comercialitzar 
o no alimentació fresca envasada o en format de venda assistida al detall. Si prenem 
com a referència un autoservei de característiques similars (750 m2), com podria ser el 
del mercat de la Llibertat, també al districte de Gràcia, la previsió és que l’aportació 
estigui al voltant dels 700.000 euros.   
 
Si fos un supermercat de 1.300m2 l’aportació seria de 3.3M€ 

 
o   Aportació inicial de l’espai de cooperatives: A l’igual que l’autoservei, la forma 

d’adjudicació serà mitjançant concurs, en aquest cas condicionat a que només es puguin 
presentar cooperatives comercialitzadores i/o distribuïdores de determinades famílies 
de productes.  
 

La idea inicial és que sota el paraigües d’una única cooperativa titular de l’espai, hi hagin 
entre 10-12 espais d’uns 30 m2 cadascú, gestionats indirectament per cooperatives, 
amb gammes de productes diferents. Per tant es preveu un espai d’uns 300-350 m2. 
 
Si prenem un preu mínim de 3.000 euros per a cadascú d’aquests espais, que està 
totalment alineat amb el que fixa l’Ordenança Fiscal vers els preus mínims d’adjudicació 
dels espais, l’aportació mínima hauria de ser d’uns 30-36.000 euros. 
 

 Està previst que la CDU pagui un cànon? 

 Encara no està prou estudiar el model d’explotació d’aquest CDU (poden aparèixer 
varies opcions), i per tant no podem avançar si es podrà aplicar o no cànon i sobre quina 
superfície. 
 
En cas que no es justifiqui  el pagament d’un cànon, ja que el cànon el que grava és 
l’activitat comercial (parades, autoserveis, restaurants, ...)  o de serveis (aparcaments 
comercials, cambres frigorífiques, magatzems, ...) i aquest no és el cas. Ara bé, sí que 
hauria de participar de les despeses generals del mercat, segons el que exposem en els 
punts que venen a continuació, així com la taxa de brossa, i una part dels consums 
generals del mercat. 

 
  



 
 

                

            

         

 Aportació de paradistes, amb detall de €/m2: 

 

 L’aportació al procés de remodelació està recollida en l’Acord de remodelació signat el 
passat 19 de juliol de 2016 entre l’IMMB i l’Associació de Comerciants del Mercat: 
 
- 1.495€/metre quadrat per als titulars de parades d’alimentació en el nou mercat 
- 747,50€/metre quadrat per a les parades exteriors 
- 900€/metre quadrat per metre quadrat pels magatzems. 
 
Però el cost més rellevant pels paradistes és la construcció del seu establiment 
comercial individual (en funció de superfície, qualitats, equipament de fred,…) 
 

   
-        Previsió del cost de manteniment, segons la inversió prevista inicialment 
 
 Aquesta previsió és molt difícil d’afinar en aquest moment per la manca de concreció de dades 

del projecte executiu, ja que va molt lligat a l’estructura, superfícies, volumetries, materials, etc. 
 
 El que sí que es pot fer és una aproximació als costos de funcionament ordinari de l’equipament 

en general, tenint en compte que d’acord amb el que regula tant la pròpia Ordenança de 
Mercats com l’Ordenança Fiscal de Mercats, alguns d’aquests seran directament imputables a 
l’Ajuntament i altres als comerciants, generalment mitjançant l’Associació de Venedors. 

 
 Per últim, destacar i aclarir que la part imputable als venedors, es fa un repartiment entre totes 

les activitats del mercat, aplicant a cada operador un coeficient de participació en percentatge, 
que es reparteix per a cada cas i no està ni pot estar estandarditzat. És a dir en el nou mercat de 
l’Abaceria, tindrà un % de participació concret per a la imputació de despeses el mercat 
d’alimentació, un altre les parades externes de no comestibles, un per l’autoservei, un per 
l’espai de cooperatives i finalment un per a la CDU, i que vindrà determinat per la superfície, la 
ubicació i altres variables. 

 
 Com a aproximació, un possible desglossament de costos podria ser el següent: 
 
  

SERVEI IMPUTABLE A PREVISIÓ  
COST ANUAL 

Neteja (dilluns a dissabte, WC’s, espais comuns, papereres, plantes logístiques, ...) Mercat +/-210.000 € 

Vigilància (Servei 24 h tot l’any) Mercat +/- 160.000 € 

Manteniment portes automàtiques Mercat +/- 12.000 € 

Manteniment climatització Mercat +-/ 20.000 € 

Servei a domicili Mercat +/- 18.000 € 

Campanyes dinamització Mercat +/- 25.000 € 

Consums aigua i llum general (prenent referència mercat Sants o Santa Caterina) Mercat +/- 80.000 € 

Manteniment general de l’edifici (coberta, nau, instal·lacions, sistema elèctric, ...) IMMB +/- 60.000 € 

Manteniment sistemes de comunicació (muntacàrregues, ascensors persones, ...) IMMB +/- 40.000 € 

Manteniment control accés, veu, dades, wifi, ... IMMB +/- 10.000 € 

Control de plagues IMMB +/- 6.000 € 

 
 
 
 
 



 
 

                

            

         

 
 
-       Procés d’indemnització a paradistes que no continuen  

 

Les amortitzacions de concessions administratives es mouen, majoritàriament, en un tram entre els 
9.000 i els 12.000 euros, depenent de la denominació de venda de la parada, la ubicació, estat, 
instal·lacions, .... 
 
La previsió d’establiments que segueix sent la del mix, uns 50 alimentaris i una quinzena d’exteriors.  

 
- Anys de la concessió de les noves parades 

 
25 anys però si hi ha obra la llei permet a arribar als 50 anys de concessió 

 
- Es fan contractes amb els paradistes? 

 
Els que segueixen no tenen absolutament cap canvi de situació legal i tenen la mateixa concesió i 
denominació que tenen ara, a menys que durant el procés no demanin algun canvi respecte a la 
tipologia de productes a vendre. 

 
- hi ha un regim d’indemnitzacions en el cas de cancel·lació anticipada per part municipal de la 

concessió? 
No 

 
 
 


