
Emprèn al 
nucli antic

Inventari de locals buits 
disponibles ubicats al Nucli Antic 

de Vilanova i la Geltrú



campanya promocional del nucli antic

El Nucli Antic forma part de la Vilanova Vella, la zona del Palmerar i l’àrea de 
l’antic convent dels carmelites. L’any 2006, amb l’objectiu de rehabilitar i revi-
talitzar la zona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya va aprovar un programa d’intervenció integral a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. La llei de barris 2/2004, de 4 de juny, té com a finalitat la 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, 
amb una perspectiva  transversal i integral que passa per una millora urbana 
i de les condicions de vida dels residents a través d’actuacions de rehabilita-
ció física, de sostenibilitat ambiental, de benestar social i de dinamització 
socioeconòmica.

Durant aquests anys, el Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú ha passat 
per una transformació i millora a través d’actuacions urbanístiques, 
culturals i socioeconòmiqes. Ja en la fase final del PINA (Projecte Integral 
del Nucli Antic)  l’àmbit principal d’actuació passa pel Servei de promoció 
del Nucli Antic. 

Es tracta de donar valor i fer difusió del barri a la resta de Vilanova i la Geltrú
i a la comarca, per fer que part del nostre nucli històric de la vila sigui una 
zona amb dinamisme i activitat econòmica. Per això, una de les accions 
principals per contribuir a la revitalització socioeconòmica del Nucli Antic de 
Vilanova i la Geltrú passa per la dinamització comercial per tal de millorar la 
competitivitat dels comerços i serveis existents i promoure noves 
activitats econòmiques al barri.

Guia de locals buits del nucli antic 

Us presentem aquesta guia amb un inventari de locals buits disponibles al mercat 
i en els quals podeu engegar i desenvolupar el vostre projecte de negoci. 
L’elaboració d’aquesta guia ha estat possible gràcies a la cooperació publicopriva-
da, ja que hem comptat amb la col·laboració de diferents agents de la propietat 
immobiliària (API) i dels particulars que gestionen la propietat i venda dels locals.

Aquesta és una mostra de locals de diferents característiques pel que fa a 
superfície, ubicació i preus, que s’adapten a diferents idees de negoci: un comerç 
al detall, un bar restaurant, una oficina o despatx professional, un taller de repa-
racions, etc. Hi ha locals que estan nous, d’altres tenen algunes reformes per fer i 
d’altres requereixen la reforma de tot el local. La majoria d’aquests locals tenen un 
preu de lloguer aproximat i, per tant, es pot ajustar i negociar amb l’API i/o 
particulars que en gestionen el lloguer i la venda.

La informació d’aquestes dades s’ha recopilat durant el primer semestre de 2012. 
S’ha de tenir en compte que el mercat immobiliari és dinàmic i mal·leable i la utili-
tat d’aquesta informació és en funció de la disponibilitat dels locals. L’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú posa les dades d’aquests locals a disposició dels nous/ves 
emprenedors/es , però no fa d’intermediari. La gestió de la venda i lloguer dels 
locals la fan les immobiliàries i els particulars anunciants, dels quals se us facilita 
el contacte per demanar informació i visitar el local que sigui del vostre interès.

Al final de la guia us mostrem un plànol amb la ubicació dels locals buits  
inventariats per emprendre nous negocis al Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú.  
I per conèixer les característiques de la zona, hi ha un segon plànol amb la  
localització dels comerços i serveis, els elements culturals,  
els equipaments municipals, i les zones de mobilitat.
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MÉS INFORMACIÓ

per a les subvencions per a la rehabilitació de comerços, i altres 
dades tècniques d’alguns locals buits: 

Pla Nucli Antic. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
938140000 (ext.2252, 2253, 2247) 
http://nucliantic-vng.blogspot.com.es/ 
http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/nu-
cliantic.html 

per als tràmits en llicències d’activitat, contacteu amb: 
Llicència d’activitats, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
938140000 (ext. 2130, 2139) 
http://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3825 

per a l’assessorament en la creació d’empreses, contacteu amb: 
Servei d’iniciatives Econòmiques 
IMET (La Paperera) 
C/ Unió, 81-87, 2n pis 
Telèfon i fax: 93.814.01.89 sievilanova@mancomunitat.cat

incentius per emprendre al nucli antic

A més d’instal·lar-vos en una zona amb encant, hi ha diversos avantatges per 
obrir un comerç o un servei a les empreses, com ara:

Subvencions per a la rehabilitació de comerços 2012

Destinades a les actuacions de rehabilitació de locals comercials dins de l’àmbit 
del projecte d’intervenció integral del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú per l’any 
2012. Són susceptibles aquelles actuacions per a la millora de la imatge exterior,  
de la imatge interior i de la modernització de l’establiment, o els honoraris 
facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic per tramitar 
les llicències corresponents. El termini de sol·licitud per aquestes subvencions 
és el 15 d’octubre del 2012. 

Podran sol·licitar les subvencions establiments ja existents amb la llicència 
d’activitat o bé establiments de nova implantació que hagin sol·licitat 
les corresponents llicències en el moment de presentar la documentació 
per demanar ajut per a la rehabilitació. 

Exempció de la taxa per a la intervenció integral de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions a la zona de Clau 1 del Pla General 
(Nucli Antic i La Geltrú) 

Una de les despeses que han de fer els/les nous/ves emprenedors/es en el Pla 
Financer és el càlcul de la inversió inicial, on es contempla la constitució del 
primer establiment: l’estudi de viabilitat, la llicència municipal, permisos o 
projectes tècnics. La taxa per la intervenció integral de l’administració municipal 
en activitats i instal·lacions comprova si els establiments, instal·lacions o 
activitats, subjectes o no a l’impost d’activitats econòmiques, s’ajusta a 
l’ordenament jurídic vigent. 

L’ordenança fiscal número 9 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en l’article 
6è sobre exempcions i bonificacions contempla que tota aquella activitat 
econòmica que es vulgui instal·lar a la zona de la Clau 1 del Pla General 
(Nucli Antic i la Geltrú), inclosos a l’àmbit, està exempta de pagar la 
llicència d’activitats. Amb tot això, val a dir que alguns carrers i places de 
l’àmbit del PINA -Projecte Integral del Nucli Antic-formen part de la Zona 
de Clau 1, i, per tant, estan exempts del pagament d’aquesta taxa. Això ho 
podeu consultar al corresponent departament de llicències de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
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 C. Aigua, 96, baixos dreta.  95m² de superfície aproximada i alçada lliure de 2,9m².  
700 € de lloguer al mes. *
Aquest local està connectat amb el local dels baixos esquerra. Té un lavabo, pati i despatx. Està donat d’alta de 
les instal·lacions elèctriques, d’aigua i sanejament. Hi ha la possibilitat de llogar aquest local, o ambdós, amb els 
prestatges i mobiliari inclòs. En aquest local hi va haver una botiga d’electrodomèstics. És ideal per un comerç al 
detall d’equipaments de la llar o altres serveis. 

Per a més informació contacteu amb Climent Samarra al 690 985 132. A/e: clemsamre@gmail.com

C. Sant Onofre, 1. Local ubicat a la cantonada del C. Santa Anna. 100 m² de superfície i una 
alçada lliure aproximada de 5-6 m².  630 € de lloguer al mes. 
Hi ha sortida de fums, terra enrajolat, sostre de volta, porta elèctrica i una rampa a l’entrada. També hi ha sortida 
de fums. En aquest local hi va haver la seu social d’una entitat. El seu ús està recomanat per instal·lar un bar-
restaurant, una entitat, un magatzem o d’altres usos similars. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 93.811.52.11 (ext.1)  A/e: finques@montane.cat

C. Taronger, 4. 100 m² de superfície útil i 4 m² d’alçada lliure.  500 € de lloguer al mes. 
Amb instal·lació elèctrica i façana recent pintada i sense barreres arquitectòniques (no hi ha graó). Aquest local 
està recomanat per instal·lar magatzems de materials o altres usos similars. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 93.811.52.11 (ext.1)  A/e: finques@montane.cat

6

5

4

C. Aigua, 12, 150,943 m² de superfície útil, i 95m² de terrassa. 4,58m² d’alçada. 
1.670 € de lloguer al mes.*
Edifici plurifamiliar ubicat en un edifici de planta baixa, més dues plantes, i construït el 2005. Instal·lació amb 
les canonades de coure encastades. Local recomanat per a ús comercial. 

Per a més informació contacteu amb Caja de Ahorros Mediterraneo al 695 477 221. A/e: mtenriquez@mdt.cam.es   

C. Aigua, 64, 55 m² de superfície i 3m² aproximats d’alçada lliure.  
550 € de lloguer al mes. Possibilitat de compra per 100.000 €. 
Local amb aire condicionat, instal·lació elèctrica i d’aigua, telèfon i sanejament, i amb sortida de fums. 
Local recomanat per a un bar, restaurant o ús comercial. 

Per a més informació contacteu amb Juan José Álvarez al 606 578 576. A/e: juanjoelperico@hotmail.com

C. Aigua, 96, baixos esquerra, 100m² de superfície aproximada i alçada lliure de 2,9m².  
700 € de lloguer al mes.
Aquest local està connectat amb el local dels baixos dret. Té un taller i un pati. Està donat d’alta de les 
instal·lacions elèctriques, d’aigua i sanejament. Possibilitat de llogar aquest local, o ambdós, amb els prestatges 
i mobiliari inclòs. En aquest local hi va haver una botiga d’electrodomèstics. Ideal per a un comerç al detall. 

Per a més informació contacteu amb Climent Samarra al 690 985 132. A/e: clemsamre@gmail.com
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 C. Picapedrers, 21, 65m² de superfície aproximada i alçada lliure de 3,5 m². 
400 € de lloguer al mes.
Amb instal·lació elèctrica i d’aigua fetes, i sanejament. Hi ha un aire condicionat split. Local preparat per a 
una oficina o botiga. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938115211 (ext.1). A/e: finques@finquesmontane.cat

C. Aigua,5, 60 m² de superfície aproximada. 800 € de lloguer al mes.
Local preparat per a una botiga a peu de carrer i ubicat al costat de la Rambla Principal. Amb terra de parquet, 
instal·lacions de llum i aigua fetes, lavabo i façana en bon estat. En aquest local hi va haver un centre estètic.

Per a més informació contacteu amb Finques Rius al 938936767.  A/e: info@finquesrius.com

C. Aigua,8, 80 m² de superfície aproximada més el pati del darrere. Local ubicat a prop de 
la Rambla Principal.  1.000 € de lloguer al mes.
En aquest local hi va haver un centre diatètic i herbolari. És ideal per a una botiga a peu de carrer. 

Per a més informació contacteu amb Finques Rius al 938 936 767.  A/e: info@finquesrius.com
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C. Manuel de Cabanyes, 11, baixos 2, 105m²  de superfície aproximada, i dividit en tres 
espais i 3 metres d’alçada lliure. 500 € de lloguer al mes.*
Amb instal·lació elèctrica, d’aigua i lavabo. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938115211 (ext.1). A/e: finques@finquesmontane.cat

C. Manuel de Cabanyes, 11, baixos 1, 60m² de superfície i 3m² d’alçada aproximada.  
370 € de lloguer al mes.
Instal·lació elèctrica i d’aigua fetes. Es recomana el seu ús per a magatzem, aparcament de vehicles  
o usos similars. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938 115 211 (ext.1).  A/e: finques@finquesmontane.cat

C. Santa Anna, 73, 60m² de superfície útil 3m² d’alçada lliure. 300 € de lloguer al mes. 
A la cantonada del C.Estudis, 15. Local cantoner amb molta façana, terra posat, amb instal·lacions elèctriques i 
d’aigua i lavabo. En aquest local hi va haver una botiga d’antiguitats. Està recomanat per a tot tipus d’activitats 
comercials.  

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938115211 (ext.1), o amb Finques Rius al 938 936 767. 
A/e: info@finquesrius.com 
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Pl. de les Neus, 8, 90,2m² de superfície útil. 1.330 € de lloguer al mes.
Està feta la preinstal·lació elèctrica i d’aigua. Aquest local està connectat amb l’edifici de 3 plantes a través d’un 
ascensor. Local recomanat per a una cafeteria, restaurant o botiga. 

Per a més informació contacteu amb Atenea Gestión Immobiliaria al 938 142 569. A/e: info@ateneagestion.com

C. Estudis, 4, 39,12 m² de superfície aproximada i 3.20 m² d’alçada lliure.  400 € de lloguer 
al mes, amb possibilitat de venda per 85.000 €.
Edifici rehabilitat fa 10 anys. No hi ha instal·lació d’aigua feta, però sí elèctrica. No hi ha lavabos, però sí clavegueram. 

Per a més informació contacteu amb Repercussions M²  o amb Rafael Gil al 678 406 366.

C. Sant Francesc, 17, 100m² de superfície aproximada. 700 € de lloguer al mes.
Té barra d’obra, cristalleria, sortida de fums i aire condicionat. Instal·lacions elèctriques i d’aigua fetes, i amb dos 
lavabos. Hi ha un pati amb barbacoa. Fa molts anys hi va haver un restaurant. Es recomana el seu ús per a un 
restaurant, escola de ball o activitat similar. 

Per a més informació contacteu amb Finques Afys al 938 140 819 / 663 011 491. A/e: fincas@afysvilanova.com
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C. Comerç, 11, superfície total de 52m², amb altell inclòs de 12m² 
650 € de lloguer al mes.*
Aire condicionat, instal·lacions elèctriques fetes i sortida de fums. Local amb magatzem. Ús recomanat per a 
restauració. 

Per a més informació contacteu amb Anna Cobos al 652 080 050 / 931 886 138. A/e: fincasdico22@hotmail.com

C. Comerç, 10, superfície aproximada de 40m². 450 € de lloguer al mes.
Local situat en una zona de vianants molt a prop del centre més comercial de Vilanova. Terra posat, instal·lacions 
fetes i lavabo.

Per a més informació contacteu amb Finques Rius al 938 936 767. A/e: info@finquesrius.com

C. Comerç, 3-5, 93m², i 76m² de superfície útil – 1.100 € de lloguer al mes -
Instal·lació elèctrica i d’aigua fetes, i amb sortida de fum. Té dos lavabos. En aquest local hi va haver un centre 
d’estètica amb divisió per 4 books i un quarto de neteja. Es recomana qualsevol ús comercial. 

Per a més informació contacteu amb Finques Afys al 938 140 819 / 663 011 491. A/e: fincas@afysvilanova.com
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C. Sant  Antoni, 18-20,  77,70m² de superfície útil, i 3m²  d’alçada lliure. 
 700 € de lloguer al mes i 200.000 € de venda.
Local que té accés al C. De la Lluna, 4-6. Instal·lació elèctrica, sortida de fums i un lavabo. Es recomana per a  
qualsevol ús. 

Per a més informació contacteu amb Finques Buqueras al 938 140 233. A/e: vilanova@buqueras.com

C. De l’Església,7. 80m²  de superfície aproximada, ampliable a 120 m² , 4,3 m² d’alçada 
lliure. 600 € de lloguer al mes.
Amb instal·lació elèctrica, d’aigua i sortida de fums. Es recomana l’ús d’aquest local per a un celler, o similars. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938 115 211 (ext.1). A/e: finques@finquesmontane.cat

C. Sant Pere, 41, 80m² (67m²  en planta i 13m² en altell) de superfície aproximada.  
Alçada lliure de 4m².  800 € de lloguer al mes i 140.000 € de venda.*
Ús recomanat: comercial, magatzem, oficines i taller. Està feta la preinstal·lació elèctrica i d’aigua, sortida de 
fums, i un lavabo. Al segon any del contracte es fa una oferta: els primers sis mesos el lloguer és gratuït i al segon 
semestre hi ha un 50 % de descompte. 

Per a més informació contacteu amb: Finques Afys al 938 140 819 / 663 011 491.  A/e: fincas@afysvilanova.com
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C. Major, 41. 85m² de superfície aproximada i 2,40 m² d’alçada lliure. 
400 € de lloguer al mes.
Hi ha fetes les instal·lacions elèctriques i d’aigua, i un lavabo. Es recomana un ús social del local o d’altres similars. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938 115 211 (ext.1). A/e: finques@finquesmontane.cat

C. Major, 25-27, 80m² de superfície aproximada. 500 € de lloguer o 120.000 € de compra.*
Local ubicat a la planta baixa, amb 2 pisos. No hi ha instal·lacions elèctriques, però sí lavabo. Ús recomanat: 
despatx professional o oficines, magatzem, i garatge.  

Per a més informació contacteu amb Anna Cobos al 652 080 050 / 931 886 138. A/e: fincasdico22@hotmail.com

C. Major, 24-28, 62,8m² de superfície aproximada i 2,7m² d’alçada. 
400€ de lloguer al mes.*
Edifici bastant nou, amb magatzem i un lavabo. Es recomana un ús comercial, un despatx professional, un 
garatge o un taller.

Per a més informació contacteu amb Pascual Artero al 629 733 737 o al 619 740 958.
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Pl. Pou, 1, 83m² de superfície útil. Ocupació màxima de 93m². 600€ de lloguer al mes.
Amb instal·lació de llum i aigua, i dos lavabos. Ús recomanable per a bar musical o pub. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938 115 211 (ext.1). A/e: finques@finquesmontane.cat

C. Estudis, 27, s’entra pel C. De les Tires, 55 m² de superfície aproximada i entre 6-7 m² 
d’alçada lliure. 500 € de lloguer al mes.
Hi ha fetes les instal·lacions elèctriques i d’aigua, i un lavabo. Hi ha parquet a la meitat del local. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938115211 (ext.1). A/e: finques@finquesmontane.cat

Pl. Casernes, 11, 140,18m² de superfície construïda, 137,07m² de superfície útil. 
 Alçada lliure de 3 m² . 800 € de lloguer al mes.
Local buit per reformar. Té un cantoner amb 6 aparadors paredats. Qualsevol ús. 

Per a més informació contacteu amb Finques Buqueras al 938 140 233. A/e: vilanova@buqueras.com

Pl. Llarga, 18, 86m² de superfície aproximada.* 800 € de lloguer al mes i 162.300 € de venda.
Local que dóna a dos carrers de vianants. Terra posat, instal.lacions fetes i lavabo, diverses estances.

Per a més informació contacteu amb Finques Rius al 938 936 767. A/e: info@finquesrius.com

Pl. Llarga, 10, 192m² de superfície útil divisible en 72m²+120 m². Alçada lliure de 2,5m². 
550 € de lloguer al mes per local, 1.000 € de lloguer ambdós locals.
Amb instal·lació elèctrica i d’aigua fetes. 

Per a més informació contacteu amb Finques Montané al 938115211 (ext.1). A/e: finques@finquesmontane.cat

29

28

27

* disposem dels plànols d’aquests locals per si és del vostre interès.
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Alimentació  
  1. Cal Miquelet - C. de Manuel de Cabanyes, 9
  2. El Rebost - Pl. de les Casernes, 10
  3. Can Batadet - Pl. de Sant Antoni, 2
  4. Carnisseria Tayrat - Pl. Cap de Creu, 8� 
  5. Quim Llaràs Forner - C. de Sant Antoni 21
  6. Pastisseria Abraham - C. de l’Aigua, 102 
  7. El Rostit - C. de Sant Pere, 20
  8. La Estrella - C. de Sant Pere, 2
  9. Mini-Cash (Can Pebrots) - C. de Santa Anna, 6
10. L’Espiga d’or - C. del Comerç  17
11. Forn de pa Escofet - C. del Pare Garí, 1
12. Alimentació Alhambra - C. del Pare Garí, 9
13. El Rey del Pollo - C. dels Estudis, 13
14. Forn de pa Escofet - Pl. de les Neus, 6 Baixos Esquerra

Comerç mixt
15. Ferret - C. del Comerç, 13
16. Graneria Carreras - C. de les Casernes, 13
17. Estanc nº2 Vilanova i la Geltrú - C. de Josep Anton Marqués, 3
18. Agrobotiga Cal Vendrell - C. de l’Església, 12
19. Autoservei Vives - C. del Comerç, 4
20. Supermercat Rigual - Pl. del Pou, 7

Bars i restaurants
21. Bar Mari - C. de l’Economia, 38�, bis 1r
22. Bar Quimera - C. dels Estudis, 27 i 29
23. Restaurant Manara - C. Major, 46
24. Espai de la Carme - C. Sant Antoni, 6
25. Pizzeria Rest. El Cistell - C. Manuel de Cabanyes, 16
26. Bar Restaurant Apolo - C. de Sant Josep, 11
27. Cal Xarli - C. Manuel de Cabanyes, 12, Baixos Esquerra
28. La Cova d’en Joan - C. Major, 34
29. Restaurant-Bar Can Cuenca - C. del Comerç, 7
 30. Bar Cafeteria La Fusta - C. de l’Aigua, 52
31. Cantina Don Taquito - Pl. Pau Casals, 4

Serveis a les persones
32. Amb Art - C. dels Picapedrers, 27
33. Assistència Sanitària Col·legial - Pl. de les Neus, 13
34. Bufet d’advocats Rojas Fraire - C. de l’Aigua, 2, 1r 2a
35. Centre de Yoga Ayatana - C. de l’Aigua, 57
36. Centre d’estudis Beepmeca - C. de l’Aigua, 14
37. Doctora Garcia Milla - C. de l’Aigua, 1, 1r 2a
38. Espai Estètic - C. de l’Aigua, 2, 2n 1a
39. Estudi de dansa - C. dels Picapedrers, 25
40. Farmàcia Granda - C. de Tarragona, 53, local A
41. La Caixa - C. del Pare Garí, 43
42. Missatgeria Tegar - C. dels Estudis, 1
43. Mix estilistes - C. de Manuel de Cabanyes, 57
44. Perruqueria Amistat - C. de l’Aigua, 78�
45. Perruqueria Ana Pastor - C. de Manuel de Cabanyes, 21
46. Perruqueria Bartolomé - Pl. de les Neus, 15
47. Perruqueria Bucles - C. del Pare Garí, 25
48. Perruqueria Equip Galo - C. de Sant Pere, 43
49. Perruqueria i saló de bellesa Gertru - Pl. de les Casernes, 11
50. Perruqueria Juanjo - C. de l’Aigua, 71
51. Perruqueria Julio Ávila - C. de Manuel de Cabanyes, 2
52. Perruqueria Laura - C. de l’Aigua, 8�3
53. Perruqueria Mikel Paris - C. de la Bomba, 3

54. Perruqueria Vanessa estilista - C. de Santa Anna, 33
55. Raffel Pages - Pl. de les Neus, 9 i 10
56. Centre de fisioteràpia i osteopatía - C. de Sant Pere, 38� bis, local 1
57. Taller dels Sentits - C. de l’Aigua, 68�
58. Taller d’escultura Josep Lluís Porras - C. del Mig, 8�
59. Xaloc - C. de Sant Onofre, 31
60. Cucades - C. Comerç , 3

Equipament a les persones
61. Teixits Baig - C. de l’Aigua 77
62. Papereria i Joguines Celeste - C. del Pare Garí, 9 bis
63. Pickin’ Pack - Pl. de les Casernes 14
64. Papereria Anna - Pl. Llarga 7
65. La Llar de les Mitges - C. de l’Aigua, 54
66. Papereria Nova - Pl. de les Neus 6, Baixos Dreta
67. Atalajes, productes d’equitació - C. de Sant Magí, 22 Baixos Esquerra
68.Arc-en-Ciel Perfumeria Merceria - C. de l’Aigua, 91
69. Ortopèdia Tècnica Ansebeda, SL - C. de l’Aigua, 29 bis
70. Hereus Dr V.L. Ferràndiz, centre d’ajuts tècnics i ortopèdics - C. de Manuel Cabanyes, 4
71. Tot per tu - C. de Sant Antoni, 13
72. Cumbaya, regals i articles d’Àfrica - C. de l’Aigua, 35
73. Modes Mans - C. de Tarragona, 53, local B Baixos Esquerra
74. L’Oulet - Pl. de les Neus, 5
75. Minerals Vilanova - C. Manuel de Cabanyes, 14
76. Instal·ladors del Garraf SCCL - Pl. Llarga, 13
77. 2ma.es - C. Sant Roc, 6

Vehicles i reparacions
78. Auto Taller F.M.- C. dels Estudis, 22-24
79. Mecànic Josep Ferrer- C. Manuel de Cabanyes, 11
80. Taller Jesús - C. Major, 24
81. Tallers Aguado - Pl. de les Casernes, 7
82. I.R.D. Gálvez - Pl. de Pau Casals, 1

Serveis electrònics, informàtics i de comunicació
83. Artrivity Disseny Global - C. de Sant Josep Anton Marqués, 4
84. Beep Informàtica - C. de l’Aigua, 14
85. Locutori-Manzano Digital - C. de l’Aigua, 31
86. Birme - C. de l’Aigua, 4
87. Locutori Aigua - C. de l’Aigua, 41
88. El Bit Alegre - C. del Campanar, 2
89. AGR-Teletres - C. de Manuel de Cabanyes, 27
90. Servei Tècnic Ferrer - C. de Santa Anna, 11
91. Cocolia Estudi Disseny Gràfic - C. Palmerar de Baix 6, Baixos 1a
92. Electrònica Joan - C. del Pare Garí, 19
93. Vieson Electrònica - C. del Pare Garí, 5
94. Protecson - C. del Pare Garí, 7
95. Reparacions Pérez - Pl. de l’Arxiprest Llorenç Garriga, 2

Equipament de la llar
96. Cuellar Marcs - C. de Sant Gervasi, 10
97. Aluminis Mir - C. de Tarragona, 45
98. Floristeria Hera - C. Horts, 1
99. Maquinària Freica - Fred i Calor i  acondicionaments - C. del Taronger, 7
100. Deco 3P - C. de l’Aigua, 75
101. Enric Garcia Viadel - C. Tires, 7
102. Lluna Plena Flors i decoració - C. de l’Aigua, 38�
103. Saladie Llum - C. de l’Aigua, 6
104. Matalasseria Miret - C.del Comerç, 6
1o5. David Pla Instal·lacions - Pl.  de Pau Casals, 9-B
106. Mobles Bescompte - Pl. de les Neus, 1
107. Electricitat JC Vilanova - C. de l’Aigua, 29
108. Ferreteria Daumar - C. de l’Aigua, 16

llistat de comerços al nucli antic



22 23

museus i elements culturals

01. Centre d’Art Contemporani La Sala - C. de Joaquim Mir 12
02. Museu Romàntic Can Papiol - C. Major 32
03. Font d’Elies Miró i Soler - Pl. de Miró i Soler
04. Font de l’arquebisbe Armanyà - Pl. del Pou
05. Orfeó Vilanoví - C. de l’Església 14
06. Església i campanar de Sant Antoni Abat - Pl. de Sant Antoni
07. Casa Mir - C. de Sant Josep 5
08. Església dels Josepets - C. de Sant Josep 21
09. Casa Cabanyes - Pl. de les Cols 1-3
10. Casa Samà - C. Major 54-56
11. Casa Font - Pl. Llarga 1
12. Casa Joaquim Sadurní (Cal Sanfaina) - C. Major 47
13. Casa Nin - C. de Sant Antoni 2
14. Casa Ignasi Font - C. de Sant Antoni 5
15. Casa Freixedes (Cal Segimon) - C. de Sant Antoni 13
16. Casa de Miró i Pascual - C. de Sant Antoni 18-20
17. Casa Sard - C. de la Lluna 1
18. Casa Torrents i Marqués (Ca l’onclet) - C.del Palmerar de Baix 4
19. Casa Antoni Mela - C. del Palmerar de Baix 12
20. Casa Coloma - C. del Comerç 4-6

Equipaments

01. Hospital Comarcal Sant Antoni Abat - C. de Sant Josep 21-23
02. La Plataforma Centre Multiserveis - C. de Sant Josep 16-22
03. Escola Municipal d’Art i Disseny  - Pl. de les Casernes 8
04. Pavelló Municipal d’Esports - Pl. de les Casernes s/n
05. Auditori Municipal Eduard Toldrà - C. d’Olesa de Bonesvalls 8 
06. Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre  
       Montserrat - C. de l’Escorxador 4

Zones de mobilitat



Organitza: Col·labora: Amb el suport de:


