Memòria justificativa
Arrendament de parades del Mercat Central de Reus

El Mercat Central de Reus es troba immers en un procés de transformació
comercial per consolidar-se com l’eix vertebrador del comerç alimentari de la
ciutat. Una transformació comercial en la línia del que ja s’ha fet en altres mercats
de Catalunya amb experiències favorables.
En aquest marc, hi ha una aposta ferma per actualitzar i modernitzar les
instal·lacions, ampliar l’oferta i afegir-hi serveis per atendre la demanda dels
clients. I tot això amb una modificació horària necessària per buscar nous públics
i adaptar més els mercats als hàbits de compra dels clients potencials.
El primer pas ha estat la modificació de l’horari, que s’aplicarà a partir de
l’octubre:
dilluns de 9:00 a 14:00 h
dimarts a divendres de 9:00 a 20:00 h
dissabte de 8:00 a 15:00 h
Aquesta mesura ha d’impulsar l’arribada de nous clients i una modernització de
les parades, afavorir la implantació de noves activitats, millorant l’oferta actual
del mercat, i oferint la possibilitat de consumir al mateix mercat els productes
frescos.
Els eixos d’aquesta transformació es basen en els estudis encarregats els
darrers anys. L’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal Reus
Mobilitat i Serveis, va encarregar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
un estudi comercial dels Mercats de Reus amb l’objectiu d’adoptar mesures per
adaptar els mercats al segle XXI.
En el cas del Mercat Central, l’estudi de març de 2017 s’encarrega poc temps
després dels 25 anys de la reobertura i la gran transformació que va suposar
l’aparcament de les Oques, la reforma de tot l’edifici i de la superfície destinada
a la venda al públic. Les concessions vigents no acaben fins al 2041 i les parades
que surten ara a concurs disposaran d’un contracte d’arrendament també fins al
2041.
Més recentment, l’estudi elaborat per identificar les barreres a la compra en el
Mercat Central, realitzat per CERES el setembre de 2019, també apunta diversos
aspectes per incentivar la compra relacionats amb la millora de l’horari d’obertura
i la incorporació del servei de degustació i restauració com promoure i facilitar
l’adaptació i ampliació de les parades actuals per tal de poder obrir més hores i
prestar nous serveis a les mateixes parades.
Aquest també recomanava acompanyar l’ampliació horària d’una campanya de
comercialització per incorporar noves activitats i omplir les parades buides, amb
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productes que es puguin consumir in situ. Justament, ja es treballa per alliberar
espai i crear zones comunes destinades a la degustació.
Al concurs públic s’oferten les parades disponibles al Mercat Central, la majoria
s’han de destinar a qualsevol tipus d’activitat alimentària: pastisseria, fruita i
verdura, productes làctics, pasta fresca, fleca, carnisseria, xarcuteria i
cansaladeria, peix i marisc, degustació i venda de sushi, congelats, celler,
precuinats, aviram i ous, herboristeria, etc. En definitiva, qualsevol proposta
innovadora relacionada amb l’alimentació i el producte fresc, amb noves
elaboracions i, si s’escau, preparats per a la degustació.
I també surt a concurs una parada destinada a altres activitats, és a dir, a serveis
o productes no comestibles.
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