
 

ANNEX I. SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ DELS MERCATS 

1. Mercat del Castellar-l’Oliveral

a. Ubicació i nombre de parades:

S’ubicarà a la plaça de la Figuereta del Castellar, amb un màxim de 15 parades de
productes alimentaris frescos o elaborats provinents de producció i elaboració
pròpia.

b. Dia del mercat i periodicitat:

El mercat s’hi celebrarà cada dissabte amb una periodicitat setmanal.

c. Horari:

El mercat funcionarà en horari comprés entre les 09.00 i les 14.00 hores. Les
tasques de càrrega i descàrrega de gèneres i neteja han d’efectuar-se de 8 a 9 i de
14 a 15 hores.

d. A continuació es donen aproximacions sobre els percentatges òptims de tipologies
de parades:

TIPUS DE PARADA PRODUCTES A LA VENDA 
% aproximat 

de PARADES 

I_ FRESCOS I 

HORTÍCOLES 

Verdura, hortalisses i fruita de 
temporada. Productes vegetals de 
recol·lecció i de temporada com ara 
espàrrecs, bolets, fruits silvestres i altres 
equivalents. 

30% 

II_DERIVATS 

ANIMALS 

Mel i derivats, ous, llet, formatges iogurt i 
altres derivats làctics. 

Pesca i mol·luscos. 

20% 

III_ELABORATS 

D’ORIGEN 

VEGETAL 

Oli, olives, salmorres, adobats, salats. 

Melmelades, conserves, semiconserves, 
cremes vegetals, orxata, sucs de fruita i 
altres begudes vegetals. 

Pa, rebosteria, dolços tradicionals, 
torrons, llepolies. 

Productes secs com cereals, llegums, 
fruits secs, farines, fruita deshidratada. 

Begudes espirituoses artesanals. 

30% 

IV_ALTRES 

PRODUCTES 

RELACIONATS AMB 

L’ACTIVITAT 

PRIMARIA 

Planter, ornamentals, plantes medicinals i 
culinàries, complements culinaris, 
cosmètica natural. Utillatge i ferramenta 
relacionada amb l’activitat primària, 
utillatge per a la cuina i la gastronomia. 

10% 



 

V_ PRODUCTE 

ALIMENTARI DE 

COMERÇ JUST 

Café, xocolate, galletes, panela, sucre, 
infusions, cereals, cosmètica i, en 
general, altres productes alimentaris de 
comerç just. 

5% 

 

 

 
 

 

  



 

2. Mercat de Benimaclet 

a. Ubicació i nombre de parades 

S’ubicarà en la plaça de Benimaclet amb un màxim de 15 parades de productes 
alimentaris frescos o elaborats provinents de producció i elaboració pròpia. 

b. Dia del mercat i periodicitat 

El mercat s’hi celebrarà cada dissabte amb una periodicitat setmanal. 

c. Horari 

El mercat funcionarà en horari comprés entre les 09.00 i les 14.00 hores. Les 
tasques de càrrega i descàrrega de gèneres i neteja han d’efectuar-se una hora 
abans i després de l’horari esmentat. 

d. A continuació es donen aproximacions sobre els percentatges òptims de tipologies 
de parades: 

 

TIPUS DE PARADA PRODUCTES A LA VENDA 
% aproximat 

de PARADES 

I_FRESCOS I 

HORTÍCOLES 

Verdura, hortalisses i fruita de 
temporada. Productes vegetals de 
recol·lecció i de temporada com ara 
espàrrecs, bolets, fruits silvestres i altres 
equivalents. 

30% 

II_ DERIVATS 

ANIMALS 

Mel i derivats, ous, llet, formatges iogurt i 
altres derivats làctics. 

10% 

III_ELABORATS 

D’ORIGEN VEGETAL 

Oli, olives, salmorres, adobats, salats. 

Melmelades, conserves, semiconserves, 
cremes vegetals, orxata, sucs de fruita i 
altres begudes vegetals. 

Pa, rebosteria, dolços tradicionals, 
torrons, llepolies. 

Productes secs com cereals, llegums, 
fruits secs, farines, fruita deshidratada. 

Begudes espirituoses artesanals. 

30% 

IV_ ALTRES 

PRODUCTES 

RELACIONATS AMB 

L’ACTIVITAT 

PRIMÀRIA 

Planter, ornamentals, plantes medicinals i 
culinàries, complements culinaris, 
cosmètica natural. Utillatge i ferramenta 
relacionada amb l’activitat primària, 
utillatge per a la cuina i la gastronomia. 

20% 

V_ PRODUCTE 

ALIMENTARI DE 

COMERÇ JUST 

Café, xocolate, galletes, panela, sucre, 
infusions, cereals, cosmètica i, en 
general, altres productes alimentaris de 
comerç just. 

5% 

 



 

 

 

  



 

3. Mercat de Malilla 

a Ubicació i nombre de parades: 

S’ubicarà al carrer de l’Entrada de la Casa Sant Pau, amb un nombre màxim de 15 
parades de productes alimentaris frescos o elaborats provinents de producció i 
elaboració pròpia. 

b Dia del mercat i periodicitat 

El mercat s’hi celebrarà cada dissabte amb una periodicitat setmanal. 

c Horari 

El mercat funcionarà en horari comprés entre les 09.00 i les 14.00 hores. Les 
tasques de càrrega i descàrrega de gèneres i neteja han d’efectuar-se una hora 
abans i després de l’horari esmentat. 

d A continuació es donen aproximacions sobre els percentatges òptims de tipologies 
de parades: 

 

TIPUS DE PARADA PRODUCTES A LA VENDA 

% 

aproximat 

de 

PARADES 

I_FRESCOS I 

HORTÍCOLES 

Verdura, hortalisses i fruita de temporada. 
Productes vegetals de recol·lecció i de 
temporada com ara espàrrecs, bolets, 
fruits silvestres i altres equivalents. 

30% 

II_DERIVATS ANIMALS Mel i derivats, ous, llet, formatges iogurt i 
altres derivats làctics. 

Carn, derivats carnis com l’embotit, 

Pesca, mol·luscs. 

20% 

III_ELABORATS 

D'ORIGEN VEGETAL 

Oli, olives, salmorres, adobats, salats. 

Melmelades, conserves, semiconserves, 
cremes vegetals, orxata, sucs de fruita i 
altres begudes vegetals. 

Pa, rebosteria, dolços tradicionals, 
torrons, llepolies. 

Productes secs com cereals, llegums, 
fruits secs, farines, fruita deshidratada. 

Begudes espirituoses artesanals. 

30% 

IV_ ALTRES 

PRODUCTES 

RELACIONATS AMB 

L’ACTIVITAT PRIMÀRIA 

Planter, ornamentals, plantes medicinals i 
culinàries, complements culinaris, 
cosmètica natural. Utillatge i ferramenta 
relacionada amb l’activitat primària, 
utillatge per a la cuina i la gastronomia. 

10% 

V_ PRODUCTE 

ALIMENTARI DE 

Café, xocolate, galletes, panela, sucre, 
infusions, cereals, cosmètica i, en 
general, altres productes alimentaris de 

10% 



 

COMERÇ JUST comerç just. 

 

 

 

 

 

  



 

4. Mercat de Pla del Remei 

a. Ubicació i nombre de parades: 

S’ubicarà al carrer de Martínez Ferrando amb un nombre màxim de 20 parades. 

b. Dia del mercat i periodicitat: 

El mercat s’hi celebrarà dimarts amb una periodicitat setmanal. 

c. Horari: 

El mercat funcionarà en horari comprés entre les 09.00 i les 14.00 hores. Les 
tasques de càrrega i descàrrega de gèneres i neteja han d’efectuar-se una hora 
abans i després de l’horari esmentat. 

d. A continuació es donen aproximacions sobre els percentatges òptims de tipologies 
de parades: 

 

TIPUS DE PARADA PRODUCTES A LA VENDA 

% 

aproximat 

de 

PARADES 

I_FRESCOS I 

HORTÍCOLES 

Verdura, hortalisses i fruita de 
temporada. Productes vegetals de 
recol·lecció i de temporada com ara 
espàrrecs, bolets, fruits silvestres i 
altres. 

35% 

II_DERIVATS ANIMALS Mel i derivats, ous, llet, formatges iogurt 
i altres derivats làctics. 

Carn, derivats carnis com l’embotit. 

Pesca, mol·luscs. 

15% 

III_ELABORATS 

D'ORIGEN VEGETAL 

Oli, olives, salmorres, adobats, salats. 

Melmelades, conserves, 
semiconserves, cremes vegetals, 
orxata, sucs de fruita i altres begudes 
vegetals. 

Pa, rebosteria, dolços tradicionals, 
torrons, llepolies. 

Productes secs com cereals, llegums, 
fruits secs, farines, fruita deshidratada. 

Begudes espirituoses artesanals. 

30% 

IV_ ALTRES 

PRODUCTES 

RELACIONATS AMB 

L’ACTIVITAT PRIMÀRIA 

Planter, ornamentals, plantes 
medicinals i culinàries, complements 
culinaris, cosmètica natural. Utillatge i 
ferramenta relacionada amb l’activitat 
primària, utillatge per a la cuina i la 
gastronomia. 

15% 

V_ PRODUCTE 

ALIMENTARI DE 

Café, xocolate, galletes, panela, sucre, 
infusions, cereals, cosmètica i, en 

5% 



 

COMERÇ JUST general, altres productes alimentaris de 
comerç just. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




