
 

 

 
 
 
 LOCALS  
VENDES 

 
4 Es ven : 

Fabrica d'embotits a Vic de 322 m2, instal·lacions, maquinaria, fons de comerç 
Mòbil  665.27.39.27 
Preguntar per Joan  
 

4 Es ven : 
     T’agradaria tenir una col·lecció de porquets per decorar la teva  
     botiga i l’aparador?  
     Tinc una curiosa col·lecció de 1.000 figures de totes les mides i      
     varietat de materials.  
     Figures de diferents països del món i algunes molt     originals   
     Mòbil: 617.96.25.07  
     Preguntar per Núria  
 
4 Es ven : 
       Per motius de salut, carnisseria-xarcuteria a Figueres 
       en ple funcionament. 
       Mòbil  644.40.89.06         
       Preguntar per Esther  
         
4 Es ven : 
      Per jubilació Carnisseria-Xarcuteria de 25 m2 a Valls  en ple        
      funcionament i amb maquinaria. 
       Mòbil  679.76.42.81         
       Preguntar per Josep Maria  
  
 
4 Es ven : 
       Per jubilació Carnisseria  amb obrador, a Granollers 
       Gran taulell frigorífic d'uns 10 metres de llarg, càmera frigorífica i lavabo.  
       El local te 113 m² + pati interior cobert de 30m². A prop de l’estació    
       Central de Renfe 
       Telèfon: 938 79 20 03  
       Preguntar per Jordi Maspons  
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LOCALS  LLOGUERS 

 
4 Es lloga o venda : 

Local  amb obrador, sala de cocció, cuina, 2 magatzems al Polígon Industrial 
Agro Reus, totalment equipada. 
Mòbil 680.72.05.83  
Preguntar per Carles 

  

4 Es ven  o traspassa  ó lloga :  
Botiga de Cansaladeria amb obrador (70 m2) a Tortosa en ple funcionament i 
bon rendiment per no poder atendre, amb tot tipus de, maquinaries i estris. 
Mòbil 608.52.42.44 
Preguntar per Maria José  

 

4 Es lloga  o ven: 
Per pre-jubilació carnisseria  a Tarragona Ciutat de 70 m2  
totalment equipada, amb  ple funcionament  
Mòbil 620.87.67.00 
Preguntar per Arend  

 
4 Es lloga : 

Botiga en funcionament al centre de Girona. Zona de molta afluència vianants 
dins d'eix comercial de la ciutat. Eixample de Girona. Carnisseria rendible per a 
un treballador i mig.  
Clientela fixa i de barri. 
Interessats trucar als matins  
Mòbil 690.32.95.46 
 

4 Es ven o lloga: 
Carnisseria Xarcuteria  a Figueres en ple funcionament amb punt de venda i 
obrador d'uns 100m2 aproximadament, també es ven   
serradora i maquina d’envasar al buit  

     Mòbil 609.33.55.84   
     Preguntar per Pere             
             
 
 
 
 



 

 

4 Es ven o lloga: 
      Local totalment equipat de carnisseria - xarcuteria.  
       Al centre del  poble de Malgrat  de Mar.      
       Negoci  amb més de cent anys d'història i amb molt bona clientela  
       fins el seu tancament.    Molt bon preu   
       Mòbil  606 616 556. (tardes) 
       Preguntar per : Lluís  
 
LOCALS TRASPASSOS 

 
 4 OCASION: 

Dos tiendas unidas de charcuteria, tocineria y especialidades, de 5 numeros.   
Reformada y moderna, con clientela de 50 años  
Traspaso por jubilación en Mercado de la Merce de Barcelona 
Financiado por el banco 15 años (500 euros mensuales aprox.) 
Mòbil 659.51.07.42 
Preguntar per Javi  

 

4 Es traspassa:  
Per jubilació 
Xarcuteria – Carnisseria al centre de Vic 
Totalment equipada, dues càmeres frigorífiques, cuina, dos espais obrador. Tots 
els permisos, per començat d’immediat   
A ple rendiment, vendes demostrables, preu molt interessant  
Mòbil  659.44.42.28 
Preguntar Sr. Molas  

 

4 Es traspassa o es lloga:  
Per jubilació Carnisseria amb obrador situada centre de Figueres 
En ple funcionament, reformada fa 9 anys, taulell de 8 metres,  
Obrador equipat amb maquinaria industrial 
i cambra  per 700 Quilos diaris 
A prop del Mercat, estació d’autobusos i tren  
Telèfon  972.50.49.11  
Preguntar pel Sr. Josep  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Es traspassa:  
Per jubilació   
Supermercat, xarcuteria, obrador i magatzem de 307 m2. 
Tot equipat i en ple funcionament. Cèntric, cantonada carrer major amb 
Església.  Situat a 15 kilòmetres  de Esparraguera, a 20 kilòmetres de Igualada, a 
17 kilòmetres de Martorell  i 15 kilòmetres de  Sant Sadurní d’Anoia. 
Telèfon  93.771.24.44  
Preguntar per Adelaida  

 

4 Es traspassa:  
Per no poder atendre  
Carnisseria – Xarcuteria i Queviures 
A Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) 
En ple funcionament, totalment equipada  
Telèfon   972.56.80.45 
Preguntar per Sra. Assumpció  

 

4 Es traspassa:  
    Carnisseria , per no poder atendre de 40 m2 , en ple funcionament ,   
    totalment equipada,  inclòs  forn de  pollastres a l'ast.   
     Zona Casc  Antic de Tarragona       
    Mòbil 679.74.42.23 
    Preguntar pel Sr Ramon  
 
   4 Es traspassa:  
   Xarcuteria al centre de Tarragona  
    En ple funcionament  per motius de salut. 60 m2 al públic  
    55 m2 de  rebost. Totalment equipada, amb sortida de fums,  
    cambra frigorífica de 10 m2 i aire condicionat  
    Mòbil 617.05.81.91   
    Preguntar per Sandra 
    
4 Es traspassa:  
    Per jubilació Cansaladeria amb actiu a Torredembarra  
    De 50 m2 i obrador si es volgués, equipada i ple rendiment   
   Mòbil 649.24.66.90 
   Preguntar per Sra. Nati  
 
 
 
 



 

 

      
4 Es traspassa:  
       Cansaladeria -Xarcuteria-Carnisseria 
      Mercat de la Marina (L'Hospitalet Llobregat) 
      Amb ple funcionament , totalment equipada           
      Mòbil  691.764.568 
      Preguntar pel Leonardo  
 

4 Es traspassa:    
     Per jubilació Carnisseria de 50 m2 i obrador per fresc, queviures a    
     Tarragona ciutat centre.  En ple funcionament , totalment equipada,    
     amb cambra, taulell frigorífic, expositor, nevera i rostidora  per 
     pollastres a l'ast i plats precuinats. 
     Telèfon 977.23.50.89 
     Preguntar per Jaume 
 

4 Es traspassa o compra:    
     Xarcuteria-Rostisseria amb degustació en Cerdanyola del Vallés,     
      totalment equipada i amb  terrassa, tancament per motius de salut, 
      Mòbil  649.90.23.92   
      Preguntar per Lurdes 
 
   4 Es traspassa:    
      Carnisseria de 22 m2 situada al barri marítim de Comarruga  
       Totalment equipada i en ple funcionament  
       Mòbil  646.61.50.73 
       Preguntar per Jordi 
 
4  Es traspassa:    
      Carnisseria per jubilació, situada en un carrer cèntric de Puigcerdà. 
       Consta de punt de venda  amb     taulell de 10 m2, 25 m2 d'obrador,   
       2 càmeres de 10 m2, cuina, maquinaria de carnisseria         
       complerta, despatx. Botiga reformada fa 8 o 10 anys. 
       Interessats trucar al mòbil  660.60.63.59  
       Preguntar per Bartomeu.             
 
 

 

 

 

 



 

 

4  Es traspassa:    
      Xarcuteria-Cansaladeria 
       Es una illa de 4 números, amb obrador i magatzem amb cambra   
       frigorífica.  En ple funcionament, inversió amortitzable ràpidament  
       Mercat municipal Molins de Rei  
       Mòbil  633.73.05.72 
        Preguntar per  Javier  
   

  4  Es traspassa:    
            Carnisseria-Xarcuteria al Mercat d’Amposta  (2 números) 
            En ple funcionament, rendiment i totalment equipada, per no poder  
            atendre, per motius personals   
            Mòbil 615.32.39.96 
            Preguntar per Josep Miquel  
 
 4  Es traspassa:    
          Per jubilació 
          Cansaladeria-Xarcuteria amb precuinats  al Mercat del Carrilet de       
          Reus, en ple funcionament, totalment equipada 
          Mòbil 679.15.97.40 
          Preguntar per Aurora  
  
4  Es traspassa:    
        Xarcuteria al Mercat Collblanc (2 numeros) 
        Mòbil 699.50.97.94  
        Preguntar per Jordi   
 
4  Es traspassa:      
         Carnisseria Xarcuteria zona Nou Barris - Prosperitat, amb entrada a dos           
         carrers i una tercera entrada directa per mercaderies i obrador. Local de    
         venda  39 m2 i obrador de 25 m2.  
         Totalment equipada             
         Mòbil 687.73.81.47  Eric 
         Mòbil 677.04.59.06  Nuria  
 
4 Es traspassa:    
     Carnisseria Xarcuteria amb obrador a Santpedor 
     Per jubilació 
      Disposa de llicències, comptadors donats d’alta i tota la maquinaria  
     Només cal fer canvi de nom 
     Mòbil 636.97.00.11   



 

 

 
4 Es traspassa:    
      Cansaladeria amb obrador, autoritzada per obrador de cansaladers i menjars     
      Preparats. Cuina i sortida de fums. 
      Fons de comerç amb 77 anys de funcionament al barri de Gràcia de Barcelona a  
       Al costat del metro de Fontana.   Preu ajustat 
       Mòbil 618.54.87.60 
       Preguntar per Ferran  
 
 
4 Es traspassa  o lloga:    
      Per jubilació Carnisseria-Xarcuteria amb ple rendiment, totalment equipada  
       Amb obrador i magatzem, situada al centre de la vila de Martorell  
       Mòbil 618.54.87.60 
        
4 Es traspassa   
      Cansaladeria-Xarcuteria-Queviures (llaunes, begudes, plats preparats) 
       Mercat  Unió-Poble Nou (2 parades números 38-39)  
       Al costat porta, passadís central davant zona de peixateria, ben situat  
       Mòbil 649.74.38.36 
       Preguntar per Ramon  
 
4 Es traspassa   
      Cansaladeria en ple funcionament , vendes demostrables   
      Botiga centenària amb clientela de tota la vida i turisme 
       Situada al centre de la població turística de Moià 
       Consta de 2 obradors(un fred i un calent) 3 cambres frigorífiques,  
       1 assecador d’embotits, 1 congelador  
        Amb el traspàs de botiga, també es donen les fórmules per elaboració 
        d’embotits 
        Interessats  trucar al  622.73.81.35 
        GUILLEM SALA  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  VENDES  
      VARIS 
 

4 Es ven:   
Picadora marca MOBBA, Talladora BIZERBA, Bascula de peu 150 quilos  
Venem les formules. 
Mòbil 676.01.13.90 
Preguntar per Aurora 
 

4 Es ven:   
Per jubilació 
Tot tipus de maquinaria  
Mòbil  629.76.20.47  
Preguntar per José Luis 

 

4 Es ven:  
Serradora de carn Marca GUARDIOLA, en bon estat  
Talladora  marca COLOSAL, Picadora marca CATO  
Mòbil  629.88.22.40 
Preguntar per la Sra. Teresa 

 

4 Es ven:  
Balança MICRA , amb bateria , Balança DINA, Amassadora  
Congelador CONSTAN,  Maquina d’embotir , Talladora d’ossos,  
Telèfon 977.54.48.98  / Mòbil 686.71.26.39 
Preguntar pel Sr. Josep  

 
4 Es ven:  

Túnel de rentar safates marca DINOX 
Injectora marca ROLER, Màquina de compactar cartró  
Mòbil 667.439.255 
Preguntar per Miquel o Llorens  

 
4 Es ven:  

3 Congeladors tipus illa 518 litres. 
Telèfon  972.22.52.52 
Preguntar per Jordi o Roser  

 



 

 

 
 
 
 

4 Es ven:  
Bombo marca TECNOTRIP (per fer pernil dolç 20 unitats) 
Telèfon   93.731.29.09  / Mòbil  691.65.81.72 
Preguntar per Daniel  

 

4 Es ven:  
Trinxadora de carn, embotidora  
Mòbil  638.90.78.19 

 

4 Es ven:  
Injectora  
Mòbil  620.35.41.42 
Preguntar per Miquel  

 
4 Es ven:  
      Motllos pernil dolç espatlla, motllos pernils dolç cuixa   (acer, inox)  

  Pastera 30 litres 
 Mòbil  609.03.95.19   Preguntar pel  Joan  

4 Es ven:  
     Premsa de llardons automàtica 

Batidor per remenar llar  
Mòbil  696.93.51.61   
Preguntar per Xevi.  
 

4 Es ven:  
Camara frigorífica  de 3x5 (15m2), en ple funcionament  
Preu a convenir  
Mòbil  678.96.98.65 
Preguntar per Jaume 

 

4 Es ven:  
Maquina esmoladora de ganivets professionals, casi nova, esta intacta de no 
haver-la fet servir molt 
Mòbil 639.00.06.66  
Preguntar per Angelines  

 
 



 

 

 
 
 
4 Es ven:  

Embotidora   Cato   model E-S-G20  
Picadora Mainca   P-M-98 
Per fer hamburgueses   (100)  1-M-H-100 
Caldera rectangular    90x63x60 feta  mida Mecanicas Campillo  
Campana extractora   1,50 x 60  3 filtres  
Mòbil 627.53.41.67  
Telèfon   93.777.17.08  / 93.777.13.93 
Preguntar per Jordi  

 

  TERMOSELLADORA SEMI AUTOMATICA AL BUIT 
Es ven envasadora al buit amb atmosfera de gas alimentari. Se n'ha fet poc us  
Marca VC999 
Mòbil 696.93.51.61 
Preguntar per Xevi  
 

4 Es ven:  
Picadora, envasadora al buit, maquina tallar fiambres, retractiladora, mostrador 
4 metres per carn, mostrador 2 metres per fiambres i formatges, mural exterior 
per formatges, pizzes  ect.,  amassadora  marca CATO 50 kgs. , embotidora 
hidràulica marca VIMAR 12,5 kgs , taula acer inoxidable 2 x 1 metres., 
microones, picadora, dos congeladors de arcon, 2 càmeres frigorífiques, 
rentamans de inoxidable homologat, extracció de fums totalment legalitzada. 
Mòbil  687.73.81.17 Eric 
Mòbil 677.04.59.06 Nuria  
 
 

4 Es ven:  
Per  pre-jubilació   
Un calaix intel.ligent Cashlogy de Azkoyen amb etiquetadora Edikio Acces, molt 
poc utilitzada i aparells de taulell de carnisseria, a escollir  
Trucar a mòbils  655.17.66.64 /  660.92.69.29 
Preguntar per Antonieta o Josep 
 
 
 
 
 



 

 

 
4 Es ven:  

Maquina formadora d’hamburgueses de segona mà GASER R-2000 
Funciona perfecte preu 2900 euros  
Mòbil  665.90.10.29 
preguntar per Jaume  
 
 
 
 
 
 
Es dóna per no fer-ho servir: 
Caldera de 150 litres 
Amassadora de 100 litres 
Picadora 
Per més informació preguntar per Xavier 93.457.06.18 
 
 
 


