LOCALS
TRASPASSOS
! Es traspassa:
Per jubilació.
Cansaladeria-Xarcuteria Mercat d'Hostafrancs cantonada passadís central.
Clientela fixa - en ple rendiment.
Juntament (en lloguer) obrador equipat, a prop del mercat. Maquinària (Forn Rational), embotidora, trinxadora,
bombó, cutter, envasadora, 2 càmeres frigorífiques i d'altres accessoris propis de l'activitat).
Per més informació preguntar per Joan
Mòbil 609.03.95.19

! Es traspassa:
Fabrica d’embotits al centre de Barcelona,
Local 150 m2, tres càmeres frigorífiques, maquinaria
Registre i permisos al dia.
Mòbil 656.60.76.11
Preguntar per Maria
! Es traspassa:
Per jubilació
Xarcuteria- Cansaladeria- Queviures
Mercat de Ntra. Sra. de la Mercè 5 números (80-81-82-83-84)
(especialitats amb pasta fresca, postres, dolços, xocolates etc.)
En ple rendiment
Mòbil 659.51.07.42
Preguntar per Javier (tardes i nits)
! 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
! Es traspassa:
Per jubilació, comerç centenari dedicat a Cansaladeria, Xarcuteria, Carnisseria,
Plats cuinats i alimentació, situat a Sant Fruitós del Bages.
Bones instal·lacions. El preu inclou botiga, obrador, magatzem, existències i sobretot una cartera de clients
fidelitzada i molt consolidada. La botiga es traspassa en ple rendiment per poder començar a treballar des del
primer dia.
Mòbil 676625038
Preguntar per Concepció

! 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 càmera per 700 Quilos diaris
A prop del Mercat, estació d’autobusos i tren
Telèfon 972.50.49.11
Preguntar pel Sr. Josep
! Es traspassa:
Per malaltia
Cansaladeria-Xarcuteria-Formatgeria
Mercat Collblanc (3 números), a prop de la porta
Clientela fixa - en ple rendiment
Mòbil 667.70.05.93
Preguntar per Silvestre
! Es traspassa:
Per no poder atendre
Cansaladeria - Xarcuteria - Queviures amb obrador- cambra
Mercat de Rubí ben situada
Telèfon 93.697.18.61
Preguntar per José Luis
! Es traspassa:
Xarcuteria – Cansaladeria
Mercat Sant Marti (3 números)
Magatzem i obrador
Ple funcionament
Mòbil 669.71.06.22
Preguntar per Carlos
! Es traspassa:
Per jubilació
Botiga de Carnisseria – Xarcuteria
En ple funcionament des de fa 40 anys
Ben situada zona comercial a Vilanova i Geltrú
Telèfon 93.815.29.52 / Mòbil 637.73.54.93
Preguntar per Paqui o Jaume
! Es traspassa:
Ocasió Xarcuteria
Punt de venda totalment equipat, dissenyat e instal·lat per CRUZ SL
6 anys d’antiguitat, al centre de Sallent
Mòbil 619.71.31.77 / Telèfon 93.837.00.72
Preguntar per Sra. Gloria

! 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.
Mòbil 649.47.72.06
Preguntar pel Sr. Carles
! 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
! Es traspassa:
Xarcuteria a Cardona
Centre de la Vil.la
Caps de setmana obert, molt turisme ,lloguer petit
Tel. 93 869.26.48
Mòbil 674.49.57.24
Preguntar per Josep
! Es traspassa:
Per jubilació Carnisseria –Xarcuteria a Vilafranca del Penedès
En ple rendiment. Bona ubicació
Totalment equipada, dissenyada e instal·lada per Cruz S. L
Mòbil 646.01.00.98
Preguntar per Miquel
! Es traspassa:
Botiga per no poder atendre al barri de Sant Marti (Barcelona).
Totalment equipada. Clientela fixe des de fa 30 anys.
Mòbil 615.13.24.83
Preguntar per Montse
! Es traspassa:
Carnisseria – Xarcuteria a Celrà (Girona) (Zona residencial del poble), fàcil d’aparcament, zona de vianants
Ple funcionament, 10 anys en el sector, totalment equipada, disposa d’obrador i sortida de fums, el local te 90 m2,
distribuïts en dos ambients
La botiga i obrador, també disposa de vestuaris i bany, totes les instal·lacions van ser fetes per l’empresa CRUZ SL,
es molt lluminós i disposa de climatització
Mòbil 618.90.09.80
Preguntar per Esther

! Es traspassa:
Nau de 215 m2 repartits en dues plantes. Planta baixa de 125 m2 i planta altell de 90 m2 ampliables a 123 m2.
Disposa de 3 càmeres de fred amb un total de 31 m2 i un abatedor de temperatura.
Sala d'elaboració refrigerada de 34 m2 i una cuina de 21 m2. Sala d'expedició, sala de neteja, magatzem, oficines i
2 vestidors amb WC.
Lloguer baix.
Polígon Industrial.
Molt bona comunicació.
Mòbil 616.99.09.26
Preguntar per Xavier
! Es traspassa:
Es traspassa botiga amb una petita fabrica d'embotits a Olot, per jubilació del titular, ja que no té successió.
Mòbil 629.34.07.83
Preguntar per Sara
! Es traspassa:
Botiga amb obrador, en ple rendiment per jubilació a Tarragona
Mòbil 636.89.07.94
Telèfon 977.23.50.89
Preguntar per Magí
! Es traspassa:
Parada al Mercat de l'Estel, 3 números de xarcuteria, plats cuinats i cansaladeria amb 6 metres de taulell, amb
reserva de fred i cambra comunitària.
Preu 35.000 euros
Mòbil 629.57.66.79
Preguntar per Joan
! Es traspassa:
Empresa d'elaboració d'embotits artesans de la zona del Vallès, superfície 350 m2, amb dos obradors 4 cambres
frigorífiques, cuina i tota la maquinaria en funcionament. Inclou furgoneta frigorífica i cartera de clients.
Es disposa d’informació detallada de les instal·lacions i maquinaria disponible.
Lloguer assequible 30.000 euros
Mòbil 629.18.58.04
Preguntar per Valentí
! Es traspassa:
Per jubilació Xarcuteria-Cansaladeria, en ple funcionament des de fa 40 anys, clientela fixa.
Disposa de magatzem i cambra, zona la Sagrera entre Sant Andreu i Clot.
Telèfon 93.340.92.52
Mòbil 601.08.89.38
Preguntar pel Sr. Ernesto
! Es traspassa:
Per jubilació parada Mercat de l'Estel de carn i menuts.
En ple funcionament, reformada.
Amb dependenta o no (opcional)
Mòbil 622.45.10.48
Preguntar per Carmen

! 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
Preguntar pel Sr Ramon
Mòbil 679.74.42.23
! Es traspassa:
Xarcuteria al centre de Tarragona
En ple funcionament per motius de salut. 60 m2 al públic i 55 m2 de rebost
Totalment equipada, amb sortida de fums, cambra frigorífica de 10 m2 i aire condicionat
Preguntar per Sandra
Mòbil 617.05.81.91

LOCALS
VENDES
! Es ven:
Per jubilació
Botiga de cansaladeria, totalment equipada
Centre de La Garriga
Mòbil 679.31.99.52
! Es ven:
Per jubilació
Botiga de Cansaladeria – Xarcuteria
totalment equipada a Canovelles
Telèfon 93.844.34.03
Preguntar pel Sr. Alberto
! Es ven:
Per jubilació carnisseria-xarcuteria en ple funcionament
amb punt de venda + obrador d’uns 100 m2 aproximament a Figueres
Telèfon 972.50.89.19
Preguntar pel Sr. Pere
! Es ven:
Carnisseria Xarcuteria per jubilació, en funcionament i molt bona ubicació, a 5 minuts a peu del centre de Blanes
davant de l’ambulatori i Mercat municipal. Té punt de venda més obrador amb una petita cuina. Tota equipada
amb cambra frigorífica, congelador, extractor, cuina, envasadora al buit, trituradora, pastadora, embotidora, petit
magatzem.
Telèfon 972.33.50.17
Preguntar per Paquita.

! Es ven:
Amb possibilitat de lloguer i amb opció a compra
Nau industrial frigorífica al Pol. Ind. a prop de la Bisbal d’Empordà
Instal·lacions en molt bon estat, utilitzades com a fàbrica d’embotits,
però adaptables altres activitats, disposa de 4 equips de refrigeració
i un assecador 340 m2 (planta i altell).
Preu 367.500 euros
Mòbil 634.84.91.92
Preguntar per Pere
! Es ven:
Per jubilació fabrica d’embotits (300 m2) situada al Vallès Oriental
En ple rendiment, totalment equipada, 5 cambres frigorífiques, 2 assecadors,
Sala obrador, sala cocció, sala expedició, entrada carga
Molt bona comunicació (autopista AP7, carretera C35
Telèfon 93.848.19.22
Mòbil 679.61.83.01
Preguntar per la Sra. Marcela
! Es ven o es traspassa:
Carnisseria amb tot en ple funcionament i permisos en regla al Carrer Sant Antoni Mª Claret, 213 de Barcelona.
Preu a convenir.
Telèfon 93.456.26.43
Mòbil 616.27.47.69
Preguntar pel Sr. Josep

LOCALS
LLOGUERS
! Es lloga:
Local de 90 m2, situat a Torreforta (Tarragona), completament equipat, com obrador de cansaladeria-xarcuteria.
Preu a convenir
Mòbil 661.41.74.58
Interessats preguntar per Manel
! Es lloga:
Botiga de Cansaladeria amb obrador
Totalment equipada
Zona Sagrada Família
Mòbil 678.90.41.04
Preguntar pel Sr. Josep
! Es lloga:
Local amb obrador, sala de cocció, cuina, 2 magatzems al Polígon Industrial Agro Reus, totalment equipada.
Mòbil 680.72.05.83
Preguntar per Carles.
CASA BORRULL

VENDES
VARIS
! Es ven:
Màquina de pasta fresca Marca PAT MAN
Preu a convenir
Telèfon 93.869.81.86
Preguntar pel Sr. Miquel
! Es ven:
Vitrina frigorífica CRUZ, model Alaska, de 5 metres x 2,50 metres vidres ovals
Màquina d’envasar al buit TECNOTRIP de 80 x 40 x 85
Picadora, talladora fiambres i serra
Bon Preu
Telèfon 93.871.44.74
Preguntar per Sra. Antònia

! Es ven:
Màquina empaquetadora WALDISA Automàtica
Bon estat
Telèfon 93.735.63.56
Preguntar pel Sr. Oliveras
! Es ven:
Doble cinta motoritzada encoladora/arrebossa
Bona producció. Preu a convenir
Mòbil 609.31.53.30
Preguntar per Artur
! Es ven:
Picadora marca MOBBA, Talladora BIZERBA, Bascula de peu 150 quilos
Mòbil 676.01.13.90
Preguntar per Aurora
! Es ven:
Màquina de bistecs BICERBA, Màquina de tallar ossos GUARDIOLA
Màquina talladora d’embotits.
Mòbil 629.76.20.47
Preguntar per José Luis
! 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
! Es ven:
Balança MICRA , amb bateria , Balança DINA
Congelador CONSTAN
Telèfon 977.54.48.98 / Mòbil 686.71.26.39
Preguntar pel Sr. Josep

! Es ven:
Forn EURAST- CONVACCIO
Mòbil 667.41.69.17
Preguntar per Sebastià
! Es ven:
Túnel de rentar safates marca DINOX
Injectora marca ROLER, màquina de compactar cartró
Cutter 80 litres marca TALSA
Mòbil 667.439.255
Preguntar per Miquel o Llorens
! Es ven:
Picadora Castellvall, Amassadora al buit marca CIA
Embotidora al buit marca CIA, Lligadora de botifarres marca CIA
Mòbil 656.70.76.11
Preguntar per Maria
! Es ven:
Moble de caixa
Caixa automàtica per cobrament
Congelador tipus illa 518 litres.
Telèfon 972.22.52.52
Preguntar per Jordi o Roser
! Es ven:
Forn marca CONVOTERM, batedora de temperatura, taules, safates,
Envasadora al buit, vitrina frigorífica marca CRUZ, entre d’altres coses
Mòbil 619.71.31.77
Telèfon 93.837.00.72
Preguntar per la Sra. Gloria
! Es ven:
Vitrina, aire condicionat, pica amb pedal, Balança marca DIBAL
Estisores per pollastre sobre mostrador, pica amb escorredor
Mòbil 687.83.65.32 Preguntar per Neus
! Es ven:
Bombo marca TECNOTRIP (per fer pernil dolç 20 unitats)
Telèfon 93.731.29.09 / Mòbil 691.65.81.72
Preguntar per Daniel
! Es ven:
Caldera 200 litres elèctrica
Tallers Serra
Mòbil 619.74.57.94
Preguntar Pau
! Es ven:
Embotidora marca CATO (35 litres)
Mòbil 629.93.92.16
Preguntar per Josep Maria

! Es ven:
Vitrina frigorífica, vidres ovals, model Alaska
Mides 5 metres x 2,50 metres (marca Cruz)
Mòbil 679.31.99.52
! Es ven:
Talladora de fiambres OMAS (Trifàsica)
Mòbil 678.90.41.04
Preguntar pel Sr. Josep
! Es ven:
Per jubilació, maquinaria a l’obrador, maquina de picar, embotidora,
maquina serradora i maquina d’envasar al buit.
Telèfon 972.50.89.19
Preguntar per Pere
! Es ven:
Maquina envasadora ULMA model EXTRAPLUS de 30 safates minut
I dues amplades de fil.
Telèfon . 973.15.00.60 / 973.15.07.09
Preguntar per Sr. Josep
! Es ven:
Trinxadora de carn, embotidora
Mòbil 638.90.78.19
! Es ven:
Taulell frigorífic de 5 metres
Preu 2000 euros
Mòbil 680.65.80.34
Preguntar per Jordi
! Es ven:
Pastera de 70 llitres volcable III, embotidora 380 volts. caldera 130 litres d'acer inox. (no hi ha cremador)
Mòbil 629.97.77.09
Preguntar per Sra. Montserrat

