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   DADES GENÈRIQUES DEL MUNICIPI DE GAVÀ

 Gavà. Municipi privilegiat amb 46.326 habitants, integrat en una zona de platja, zona forestal, parc
empresarial, zona agrícola i un ric teixit comercial. Amb 31 km d’extensió de territori. 

 El model comercial de Gavà és un model equilibrat, caracteritzat pel comerç de trama urbana de
petita i mitjana dimensió, de qualitat, sostenible i de proximitat. L'oferta comercial es caracteritza
per:

o Fàcil aparcament

o Comerços de moda, calçat, serveis

o Àmplia oferta de restauració

o Alimentació especialitzada en productes frescos i de qualitat

o Ofertes culturals a un pas

o Entorn urbà agradable

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 



 A Gavà hi ha identifcades les següents zones comercials:

o Eix comercial de Centralitat: Illa de vianants + c. Sant Pere + pl. Jaume Balmes + Rambla =
aproximadament hi ha 368 locals  comercials,  que representen un 25% de concentració
comercial en relació a tot el municipi.

o Eix comercial de Proximitat:

 C. de Sant Lluís i pl. de Catalunya.

o Al marge dels dos espais comentats, Gavà també disposa de diversos carrers comercials
d'alta concentració comercial: av. Diagonal, passeig Maragall, av. del Mar, ctra. de Sta. Creu
de Calafell, c. de Montforit, c. de les Colomeres, c. del Centre, c. Antoni Gaudí i c. de St
Josep Oriols.

 A 12 km de l’aeroport, 18 km del port, línies d’autobús interurbà a Barcelona i comarca, autobús urbà,
estació de rodalies RENFE i autopista C-32. 

 Límits municipals: Begues, Viladecans, Sant Climent i Castelldefels.

 Alt grau de concentració urbana de l’entorn i proximitat de nuclis urbans de poblacions veïnes, així
com de barris de la pròpia ciutat de Gavà que no estan annexionats al nucli urbà però sobre els que
els Mercats tenen una infuència real com a centre de proveïment de producte fresc (La Sentiu, Ca
n’Espinòs, Can Tries i franja de Viladecans).

 Més informació a www.gavaciutat.cat

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 

http://www.gavaciutat.cat/


ELS MERCATS MUNICIPALS A GAVÀ

A  Gavà  hi  ha  dos  Mercats  Municipals:  el  Mercat  Municipal  de  la  plaça  Catalunya  
-conegut com MercaGavà- i el Mercat del Centre. 

Els Mercats Municipals són espais comercials propers, humans, saludables, integradors i responsables que amb
el seu producte fresc i de proximitat fomenten una alimentació saludable i equilibrada. Al mateix temps són
una singular forma de comerç plenament arrelada a la nostra cultura mediterrània i contribueixen a millorar els
nostres hàbits alimentaris i de consum.

El Mercat Municipal del Centre està ubicat a l’eix comercial de centralitat (detallat anteriorment). Compta
amb 9 parades, totes ocupades, que garanteixen una àmplia oferta comercial. L’horari d’obertura del Mercat
del Centre és: dilluns (de 08:00 a 14:00 h.), de dimarts a divendres (de 08:00 a 14:00 h. i de 17:00 a
20:00 h.) i dissabte (de 08:00 a 14:00 h.)

Els dos Mercats Municipals, a banda de per les normatives sectorials que els siguin d’afectació i pels
Plecs  Jurídics,  Administratius,  Econòmics  i  Tècnics  que  han  regulat  els  diversos  processos
d’adjudicació de les concessions, tenen una normativa específca pròpia. 

Aquesta  és  l’Ordenança  Reguladora  de  Mercats  Municipals  de  Gavà,  publicada  íntegrament  al
Butlletí Ofcial de la Província de Barcelona d’11 d’abril de 2016 així com a la web de l’Ajuntament. 

MercaGavà i  el Mercat  de Centre  tenen una  afuència anual  (estimada)  global  d’1,6 milions  de
persones.

Podeu  obtenir  més  informació  dels  Mercats  Municipals  de  Gavà  al  web
https://www.gavaciutat.cat/mercats-municipals . 

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 

https://www.gavaciutat.cat/mercats-municipals


Des de fnals  de 2020 els dos Mercats Municipals de Gavà compten amb un sistema digital de
control d’aforament digital. Mitjançant aquest sistema, l’Ajuntament, els gestors dels Mercats i els
propis concessionaris  del Mercat poden avaluar des de l’aforament fns a l’afuència de clients al
Mercat,  poden  analitzar  l’impacte  de  les  campanyes  de  promoció  i  dinamització  dels  mercats,
impulsar-ne de noves, consultar l’evolució històrica, etc.

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 



DADES DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA 
          PL. CATALUNYA (MERCAGAVÀ)

 Inaugurat al novembre de 2015.

 Ubicat a l’eix comercial de proximitat confgurat pel carrer Sant Lluís i la Plaça Catalunya. 

 23 parades actives: 15 interiors actives + 2 disponibles + 8 locals exteriors (tots actius) + Mercadona.

 Mercat i Mercadona, en planta única i accessos compartits. Total 3 entrades.

 Pàrquing (dues plantes) al propi edifci amb accés directe a l’entrada del Mercat. Les dues primeres
hores, aparcament gratuït si es realitza una compra superior a 5€. 

 Serveis: climatització, wif, dinamització comercial, dinamització a les xarxes socials principals xarxes
socials  (Instagram,  Twitter  i  Facebook)  amb  l’usuari  @mercagava,  la  web  pròpia
www.mercagava.  com  , la botiga online www.mercagava.online i repartiment a domicili, etc. 

 El  Mercat  disposa  de  zona  logística  pròpia,  diferenciada  de  la  de  l’operador  de  l’autoservei
(Mercadona). Aquesta zona logística disposa de moll de càrrega i descàrrega, accés peatonal des de
l’exterior i des de l’interior del Mercat, magatzems (Lot 3) i places d’aparcament (Lot 4), zona de
rentat  i  gestió  de  residus  i  dues  plataformes  elevadores  d’accés  directe  a  l’interior  del  Mercat
Municipal. 

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 

http://www.mercagava.online/
http://www.mercagava.com/
http://www.mercagava.com/


 Parades interiors disponibles: 2 

Mix comercial disponible
 Carnisseria i despulles
 Cansaladeria i xarcuteria
 Queviures
 Dietètica i herboristeria
 Peix i marisc
 Ús no defnit (alimentació)

 MercaGavà està gestionat de forma directa per la pròpia Associació de MercaGavà mitjançant una
gerència  totalment  professionalitzada.  Aquesta  s’encarrega  de  la  gestió  integral  de  l’equipament
(neteja,  manteniments,  subministraments, serveis als  concessionaris  i  als  clients,  etc.)  així  com la
gestió (disseny i execució) del seu propi pla de dinamització comercial anual.

 Horari comercial de les parades del Mercat: de dilluns a dissabte de 08:15 a 21:00 hores. 

 Horari comercial supermercat:

o D’octubre a maig: de dilluns a dissabte, de 09:00 a 21:00 hores. 

o De juny a setembre: de dilluns a dissabte, de 09:00 a 21.30 hores. 

 Afuència de clients a MercaGavà (dades de novembre 2019, mitja de clients diaris). 

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 



Podeu veure l’estudi complet a: https://bit.ly/32XVcCN

 Més informació del Mercat Municipal de la plaça de Catalunya –MercaGavà- als següents enllaços: 

o Espai  de  MercaGavà  al  web  de  l’Ajuntament:   https://www.gavaciutat.cat/mercagav
%25c3%25a0

o Pàgina web del Mercat: http://mercagava.com/

o Noticies de MercaGavà a:

 Bruguers Digital:  https://elbruguersdigital.cat/tag/mercagava/

 Gavà TV: https://bit.ly/38R3xvI

o Tour virtual per l’interior de MercaGavà: https://bit.ly/3pDePtz

o Estudi d’afuència i satisfacció de MercaGavà: https://bit.ly/32XVcCN

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 

https://bit.ly/32XVcCN
https://bit.ly/3pDePtz
https://bit.ly/38R3xvI
https://elbruguersdigital.cat/tag/mercagava/
http://mercagava.com/
https://www.gavaciutat.cat/mercagav%25c3%25a0
https://www.gavaciutat.cat/mercagav%25c3%25a0
https://bit.ly/32XVcCN


DADES DE LES  CONCESSIONS DISPONIBLES

Lot núm. 1 / Parada 1-4

 Superfície de la parada: 42.20 m2

 Superfície de frontal de la parada 21,17 metres lineals (8,10 ml + 4,97 ml + 8,10 ml).

 Preu de sortida (mínim) de licitació: 947 € semestrals. 

 El  concessionari  ha  d’assumir  les  despeses  corresponents  a  la  quota  de  participació  en  despeses
comunes de l’associació que correspon a aquest Lot 1. A títol informatiu, per a l’any 2020 aquest
import ha estat de 374,7 € mensuals. 

 Concessió a 19 anys. Possibilitat de realitzar 3 pròrrogues de 5 anys cada una.

 El licitador haurà de fer oferta obligatòria pel Lot núm 3.

 L’adjudicació d’aquest lot es farà d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos a la Clàusula 11 dels
Plecs Jurídics, econòmics i administratius.

 La  distribució  del  Lot  1  es  pot  apreciar  gràfcament  en  l’ANNEX  2.1  dels  Plecs  de  Condicions
Tècniques.

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 



Lot núm. 2 / Parada 16-17

 Superfície de la parada: 23,75 m2

 Superfície de frontal de la parada 11,75 metres lineals. (2,35 ml + 9,40 ml) 

 Preu de sortida (mínim) de licitació: 862,35 € semestrals. 

 El  concessionari  ha  d’assumir  les  despeses  corresponents  a  la  quota  de  participació  en  despeses
comunes de l’associació que correspon a aquest Lot 2. A títol informatiu, per a l’any 2020 aquest
import ha estat de 216,01 € mensuals.

 Concessió a 19 anys. Possibilitat de realitzar 3 pròrrogues de 5 anys cada una.

 El licitador haurà de fer oferta obligatòria pel Lot núm 3.

 L’adjudicació d’aquest lot es farà d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos a la Clàusula 11 dels
Plecs Jurídics, econòmics i administratius.

 La distribució  del  Lot  2 es  pot  apreciar  gràfcament en l’ANNEX 2.2 dels  Plecs  de Condicions
Tècniques.

Lot núm. 3/ Magatzems 

M2 Preu mínim licitació

Magatzem núm. 3 8,23 m2

18,14 x m2 (semestrals)Magatzem núm. 16 7,60 m2

Magatzem núm. 47 9,54 m2

 Els licitadors pel Lot 1 i Lot 2 hauran de presentar obligatòriament oferta per aquest Lot 3. 

 El concessionari ha d’assumir les despeses corresponents a la quota de participació en despeses co-
munes de l’associació que correspon a aquest Lot 3. A títol informatiu, per a l’any 2020 aquest im-
port (mensual) ha estat el que es detalla: 

Magatzem núm. 3 8,23 m2 90,28 € mensuals.

Magatzem núm. 16 7,60 m2 74,24 € mensuals.

Magatzem núm. 47 9,54 m2 94,30 € mensuals.

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 



 L’oferta no podrà especifcar a quin magatzem s’opta. L’adjudicació d’aquest lot es farà d’acord amb
els criteris d’adjudicació previstos a la Clàusula 11 dels Plecs Jurídics, econòmics i administratius.

 La distribució dels magatzems es pot apreciar gràfcament a l’ANNEX 2.3 dels Plecs de Condicions
Tècniques. 

Lot núm. 4 / Aparcaments

Preu mínim licitació

Aparcament 1

114,73 € (semestrals)
Aparcament 2

Aparcament 3

Aparcament 4

 L’oferta pel Lot 4 és voluntària.

 El concessionari ha d’assumir les despeses corresponents a la quota de participació en despeses co-
munes de l’associació que correspon a aquest Lot 4. A títol informatiu per a l’any 2020 aquest im-
port ha estat de 72,04 € mensuals.

 En cas de realitzar-se oferta, no podrà especifcar a quina plaça d’aparcament s’opta. L’adjudicació
d’aquest lot es farà d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos a la Clàusula 11 dels Plecs Jurídics,
econòmics i administratius. 

 La distribució dels aparcaments es pot apreciar gràfcament a l’ANNEX 2.4 dels Plecs de Condicions
Tècniques.

Com s’ha comentat anteriorment, el concessionari ha d’assumir les despeses corresponents a la quota de par -
ticipació en les despeses comunes de l’Associació (consums generals –aigua i llum-, manteniments, neteja,
gestió de residus, dinamització, etc.). Aquestes despeses estan subjectes a l’aprovació del pressupost anual de
l’Associació que es repercuteixen d'acord amb els coefcients de repartiment establerts en el seu moment per
l’Ajuntament.  

També li correspon al concessionari assumir l’obra civil necessària (incloses les escomeses) per adequar l’espai
concessionat a l’activitat comercial a desenvolupar. 

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 



En canvi, el imports a pagar semestralment en concepte de cànon d’adjudicació (import ofertat pel licitador),
seran els mateixos al llarg de la vigència de la concessió d’acord amb els detalls d’aquesta en el moment d’adju -
dicació. 

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 



INFORMACIÓ DE CONTACTE

Gerència de MercaGavà:
Telf: 628 039 572

Mail: mercagava@gmail.com

Ajuntament:
Mercats Municipals

Telf: 93 263 91 00 / 699 75 74 34
Mail: mercatsdegava@gava.cat

Aquest document no té valor normatiu. La licitació es regula d’acord amb els Plecs Administratius i Tècnics aprovats per la JGL del 23/12/2020,  per 
l’Ordenança Reguladora de Mercats Municipals i altra normativa aplicable. 
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