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OBJECTIUS 
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Objectius 

 

Per   

OBJECTIUS 

L’objectiu és efectuar un treball de recerca bàsica i anàlisi sobre la situació 
comercial de Vilanova i la Geltrú per tal d’indicar línies d’actuació pel que fa 
a la política comercial del municipi amb la finalitat d’aprofitar les seves 
potencialitats i adequar-se a la nova situació de l’entorn en la qual es troba. 
 

1. Analitzar l’àrea d’influència potencial del municipi: espai municipal + àrea geogràfica amplia d’influència i 

determinar-ne la seva potencialitat econòmica. 

2. Analitzar l’oferta comercial existent al municipi, en las zona de màxima  concentració comercial, en tots els 

sectors i formats comercials i determinar la capacitat que té aquesta oferta d’assortir a la demanda actual i a 

la potencial. En aquest sentit: 

• Els espais comercials i la seva capacitat d’atracció comercial: massa crítica comercial; accessos; 

serveis i comoditat, etc...  Oportunitats i febleses  Propostes de millora. 

• Possibilitats d’incorporació de nova oferta (en el cas que sigui necessari). 

3. Analitzar l’actual delimitació de la TUC i determinar espais idonis per a ubicar nova oferta comercial. 

4. Analitzar els horaris comercials de Vilanova i la Geltrú i de la seva àrea d’influència. Determinació 

d’avantatges i inconvenients de la situació actual i de les possibilitats de canvis. Argumentació. 
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ESQUEMA DE TREBALL i METODOLOGIA 
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METODOLOGIA 

PART 1: ANÀLISI DE L’OFERTA 
COMERCIAL 

 
1. Anàlisi quantitatiu de l’oferta 

comercial: cens d’establiments 
comercials, serveis comercials, 
restauració i locals buits de Vilanova i la 
Geltrú de les principals zones comercials 
(Centre, zona platja). 

 Fonts: Treball de camp per censar quina 
és l’oferta comercial que hi ha 

 
2. Anàlisi qualitatiu de l’oferta 

comercial: anàlisi qualitatiu bàsic dels 
establiments comercials, serveis 
comercials i restauració. 

Fonts: Treball de camp per avaluar quina és 
l’oferta comercial que hi ha i la qualitat. 

 

PART 2: ANÀLISI DE LA DEMANDA 
COMERCIAL 

 
1. Perfil demogràfic i social dels 

residents. 
 Fonts secundàries: Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú, altres estudis referencials fets 
per Procom, Idescat, etc. 

 
 
2. Anàlisi de les Isòcrones d’influència 

des del centre de Vilanova i la Geltrú: 
Caracterització de la població i càlcul del 
mercat potencial teòric. 

 

PART 3: ANÀLISI DELS FACTORS DE 
L’ENTORN 

 

1.Aspectes associats als elements d’urbanisme 
comercial 
 

Aspectes analitzats: 
- Accessos i comunicacions. 
- Urbanisme comercial 
- Aparcament... 
Fonts: treball de camp destinat a conèixer 

l’estructura urbanística de la zona.  
 

2.Informació sobre urbanisme i Plans 
 Informació sobre el desenvolupament turístic 
Fonts: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, altres 

fonts 
 

3.Delimitació de la Tuc. 
 
 

2. Esquema de treball i metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DAFO 
Anàlisi dels punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces. 

 

CONCLUSIONS 

PROPOSTES ESTRATÈGIQUES 
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INTRODUCCIÓ  

I ANÀLISI DEMOGRÀFIC 
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ENTORN SOCIOECONÒMIC 

Caracterització social, demogràfica i econòmica 

Evolució de la població 

La població de Vilanova i la Geltrú sofreix un fort creixement, sobretot a partir de l’any 1992-1996, fins i 
tot per damunt del creixement de Catalunya. 
  
Des de l’any 2010 però, pràcticament està estancada i fins i tot a sofert una petita disminució. 

Any Total

2012 66.591

2011 66.905

2010 66.532

2009 65.890

2008 64.905

2007 63.196

2006 62.826

2005 61.427

2004 59.409

2003 57.300

2002 55.063

2001 53.421

2000 52.389

1999 51.409

1998 50.244
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ENTORN SOCIOECONÒMIC 

Caracterització social, demogràfica i econòmica 

Població ETCA 

Població ETCA  64.856 (Idescat 2011).  

 
-La població resident l’any 2011 va ser de 66.905 persones, si la considerem en termes de l’Index ETCA, 
població fluctuant en termes d’equivalència a temps complert anual, aquesta població disminuiria en 
aproximadament 2.000 persones.  
 

-Vilanova i la Geltrú perd població al llarg de l’any, es produeixen més sortides de població que entrades. 
 

-Trimestralment no es produeix estacionalitat, en tots els trimestres hi ha més sortides de població que 
entrades. 

Un primer element a destacar, un municipi de costa com és Vilanova i la Geltrú, amb un port 

pesquer important, amb zona de platja... té una disminució ETCA de gent fluctuant. Implica 

que l’atracció de visitants no és suficientment forta com per a compensar les sortides de 

residents, majoritàriament per a motius de feina o estudis. 
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ENTORN SOCIOECONÒMIC 

Caracterització social, demogràfica i econòmica 

Nivell econòmic de la població de Vilanova i la Geltrú 

- La població resident l’any 
no es produeix 
estacionalitat, en tots els 
trimestres hi ha més 
sortides de població que 
entrades. 

Any milers d'euros
 RFDB per habitant 

milers d'euros

índex 

Catalunya=100

2009 1.095.388 17 96,8

2008 1.077.190 17 97,0

Atur 

Any Atur

2013 (març) 6.978

2012 6.768

2011 6.557

2010 6.288

2009 5.082

2008 3.027

2007 2.611
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ÀREA D’INFLUÈNCIA 
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Isòcrona 1: 10 minuts en cotxe  

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

A 10 minuts en 
cotxe hi viuen 
97.419 persones.  
 
L’àrea inclou el 
municipi de 
Vilanova i la Geltrú, 
Cubelles i Sant Pere 
de Ribes. 
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Isòcrona 1: 10 minuts en cotxe  

ÀREA D’INFLUÈNCIA 
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Isòcrona 2: 30 minuts en cotxe  

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

A 30 minuts en 
cotxe hi viuen 
440.477 persones.  
 
L’àrea arriba a Gavà, 
sobrepassa Vilafranca 
i pel sud fins al 
Vendrell. 
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Isocrona 2: 30 minuts en cotxe  

ÀREA D’INFLUÈNCIA 
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Isòcrona 3: 60 minuts en cotxe  

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

A 1 hora en cotxe 
hi viuen quasi un 
milió i mig de 
persones. 
 
Des dels límits de 
Barcelona i 
Tarragona fins a 
Manresa pel nord. 
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Isòcrona 3: 60 minuts en cotxe  

ÀREA D’INFLUÈNCIA 
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Isòcrona 1 i 2: oferta organitzada existent 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 
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MERCAT POTENCIAL 
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Equilibri entre oferta i demanda 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

Capacitat de consum dels residents: mercat potencial 

Renda (Index / 

CAT)
POBLACIÓ

CONSUM TOTAL 

hab./any CAT = 

3.239,85 €

CONSUM ALI+CNA 

hab./any 

CAT=2.064,93

CONSUM NO ALI 

hab./any 

CAT=1.174,92€

VILANOVA MUNICIPI                  96,70   66.275                      3.116,46 €                       1.986,46 €                 1.130,00 € 

ISO 1- 10 min Cotxe                  97,80   97.419                      3.144,14 €                       2.008,14 €                 1.136,00 € 

ISO 2- 30 min cotxe                  97,40   427.721                      3.157,24 €                       2.011,24 €                 1.146,00 € 

ISO 3 - 60 min cotxe                  97,25   1.494.478                      3.150,75 €                       2.008,14 €                 1.142,61 € 

POBLACIÓ CONSUM ALIMENTACIÓ CONSUM NO ALIMENTACIÓ

VILANOVA MUNICIPI 66.275                   131.652.637 €                  74.890.750,00 € 

ISO 1- 10 min Cotxe 97.419                   195.630.991 €                110.667.984,00 € 

ISO 2- 30 min cotxe 427.721                   860.250.362 €                490.168.266,00 € 

ISO 3 - 60 min cotxe 1.494.478           3.001.127.663,99 €              1.707.605.507,58 € 
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Equilibri entre oferta i demanda 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

Capacitat de l’oferta existent 

CAPACITAT DE OFERTA municipis

Total 

establiments 

Idescat

Idescat 

establiment 

alimentaicó

Superficie 

mitja 

alimentació - 

m2

Número 

establiments 

Idescat 

(excepte 

organitzat i 

superficie 

alimentació NO 

organitzada

Superficie 

comerç 

organitzat 

estudi - m2

VILANOVA MUNICIPI Vilanova 1.120 361 70 271 18.970 25.858

ISÒCRONA 10 min. cotxe Vilanova +Cubelles+St. Pere de Ribes 1.508 491 70 382 26.740 39.229

ISÒCRONA 30 min. cotxe
Garraf + Alt Penedeès (excepte Gelida, St Marti 

Surroca)+ Baix Penedès + Castelldefels + Gava
6.022 1.848 70 1.598 111.860 145.582

CAPACITAT DE OFERTA municipis

Rendiment 

alimentació - 

no organitzat

Rendiment 

alimentació -  

organitzat

capacitat 

alimentació No 

organitzada

capacitat 

economica  

mercat

capacitat 

alimentació 

Organitzada

CAPACITAT 

TOTAL ALIM

VILANOVA MUNICIPI Vilanova 1.750 2.800 33.197.500 € 8.085.000 € 72.402.400 € 113.684.900 €

ISÒCRONA 10 min. cotxe Vilanova +Cubelles+St. Pere de Ribes 1.750 2.800 46.795.000 € 8.085.000 € 109.841.200 € 164.721.200 €

ISÒCRONA 30 min. cotxe
Garraf + Alt Penedeès (excepte Gelida, St Marti 

Surroca)+ Baix Penedès + Castelldefels + Gava
1.750 2.800 195.755.000 € 8.085.000 € 407.629.600 € 611.469.600 €
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Equilibri entre oferta i demanda 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

CAPACITAT DE OFERTA ALIMENTACIO comarcas i/o municipis que incloen
Capacitat 

oferta

Població 

resident

Consum 

persona / any
TOTAL consum

EQUILIBRI: 

Diferencia entre 

consum i oferta

VILANOVA MUNICIPI Vilanova 113.684.900 € 66.275 1.986 € 131.652.637 € -17.967.737 €

ISÒCRONA 10 min. cotxe Vilanova + Cubelles + St. Pere de Ribes 164.721.200 € 97.419 2.008 € 195.630.991 € -30.909.791 €

ISÒCRONA 30 min. cotxe
Garraf + Alt Penedeès (excepte Gelida, St Marti Surroca) 

+ Baix Penedès + Castelldefels + Gava
611.469.600 € 427.721 2.008 € 858.923.649 € -247.454.049 €

comarcas i/o municipis que incloen

Total 

establiments 

Idescat

total 

establimetns NO 

ALIMENTACIÓ

Superficie 

Mijana - m2

Superficie NO 

alimentació

Rendiment 

M2 (€/m2)

Capacitat 

oferta

Població 

resident

Consum 

persona / any

TOTAL 

consum

EQUILIBRI: 

Diferencia entre 

consum i oferta

M2 

Vilanova 1.120 759 75 56.925 1.500 85.387.500 € 66.275 1.130 € 74.890.750 € 10.496.750 € 6.998

Vilanova +Cubelles+St. Pere de Ribes 1.508 1.017 75 76.275 1.500 114.412.500 € 97.419 1.136 € 110.667.984 € 3.744.516 € 2.496

Garraf + Alt Penedeès (excepte Gelida, St Marti Surroca)+ 

Baix Penedès + Castelldefels + Gava
6.022 4.174 75 313.050 1.500 469.575.000 € 427.721 1.146 € 490.168.266 € -20.593.266 € -13.729

Equilibri d’ALIMENTACIÓ I QUOTIDIÀ ALIMENTARI 

Equilibri de NO ALIMENTACIÓ 

Hi ha un dèficit important en la Alimentació en totes les àrees analitzades, considerant la capacitat de consum dins de cada una i 
l’oferta existent. 
En no alimentació, tenint en compte el municipi de Vilanova i la Geltrú aïlladament hi ha un cert superàvit d’oferta, però en la seva 
àrea d’influència més immediata està pràcticament equilibrat i si anem una mica més enllà geogràficament, fins a la Isòcrona de 
30 minuts, hi ha dèficit. Per un municipi que vol fer atracció de compradors, la quantitat d’oferta comercial en no alimentació 
(equipaments) és important. 
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Equilibri entre oferta i demanda 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

Equilibri en el barri de Collada – Sis Camins 

S’ha analitzat l’oferta comercial i els equilibris a aquest barri de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest barri te una població de 5.633 habitants i, en funció del consum d’alimentació, una capacitat de consum de 11.189.729€  
(5.633 x 1.986,46€). 
Això, tenint en compte el rendiment d’un establiment de distribució organitzada (que en l’estudi s’ha considerat de mitja de 
2.800€/m2/any), faria que fos possible ubicar-hi un equipament comercial de fins a 3.996 m2. 
En aquesta zona no hem identificat cap establiment tipus súper gran, i per tant creiem possible i inclús convenient impulsar a la 
zona un equipament de entre 1000 i 1500 m2 tipus  Aldi, Lidl, Dia, o inclús Mercadona o similars, per tal de donar el servei 
d’abastiment en proximitat en els productes de compra més quotidiana i freqüent a la població d’aquesta zona. 
 
En la zona s’ha de considerar que part d’aquesta és fora de la trama urbana consolidada (TUC), que es correspon a la part que va 
més enllà de la C-33, i per tant, seria necessari revisar si s’ha de modificar la TUC en aquesta zona. 
 
El fet que es consideri necessari possibilitar la implantació d’una superfície comercial no implica per si mateix que s’hi instal·li, ja 
que depèn de l’interès comercial i empresarial dels possibles operadors de distribució. 
 
 

CAPACITAT DE OFERTA 

ALIMENTACIO
Barri

Rendiment 

superfície 

organitzada

Població 

resident

Consum 

persona / any
TOTAL consum

Possibilitat 

implantació

VILANOVA MUNICIPI
Collada - Sis 

Camins
2.800 € 5.633 1.986 € 11.189.729 € 3.996 €
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 ANÀLISI QUANTITATIU 

de l’oferta de Vilanova i la Geltrú 
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Metodologia i anàlisis 

S’han tingut en compte els següents paràmetres de classificació: 

 

A/ Les botigues s’han classificat per sectors    

En funció del producte que hi predomina s’han classificat en:  
- Alimentació fresca,  
- Alimentació seca,  
- Quotidià no alimentari,  
- Equipament de la persona,  
- Equipament de la llar  
- Lleure i cultura.  

I dins cada sector, s’han classificat els establiments en funció de 
subsectors per conèixer exactament l’oferta existent i analitzar les 
mancances. 

 
 

B/ Bars i Restauració 
 
Inclou tota la tipologia d’establiments:  
- Bar, cafeteria, cafè. 
- Restaurant 
- Altres 

 

ANÀLISIS QUANTITATIU 

S’HA TREBALLAT AMB CENS PROPI D’ESTABLIMENTS realitzat en els carrers més comercials de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
 
C/ Els serveis s’han classificat en comercials i no comercials: 
 

1. Serveis Comercials 
 

Són serveis privats que habitualment s’ubiquen en 
plantes baixes i que fan una funció molt similar a la 
d’un establiment comercial, i a més apliquen horaris 
d’obertura similars al de les botigues.  
S’inclouen en aquest grup: 

a) Perruqueries 
b) Centres d’estètica i bellesa, centres de 
bronzejat, centres SPA i cura personal, i NO s’inclouen 
els gimnasos si aquests no ofereixen una certa 
especialització i diferenciació en els àmbits de: bellesa, 
SPA, teràpies naturals, noves tendències (Pilates, etc.).  
c) Agències de viatge 
d) Arranjaments de calçat i roba 
e) Bugaderia/tintoreria 
f) Copisteria-disseny gràfic  
g) Fotografia artística (fotògraf professional) 
h) Loteria 
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2. Serveis NO Comercials 
 

Són aquells serveis que NO estan inclosos en els Serveis de tipus comercial i 
que, donada la tipologia d’activitat que desenvolupen i degut a que tenen, 
normalment, un horari diferent al comercial, entenem que provoquen una 
ruptura important de  la continuïtat de la façana comercial, i 
constitueixen un tipus d’activitat que pot ubicar-se a altres zones a prop del 
Centre sense influenciar negativament en l’àrea de centralitat comercial. 
 
Estan inclosos com a Serveis NO comercials: 
a) Oficines de serveis financers, que inclou bancs, caixes d’estalvi, 
entitats de crèdit i finançament i similars, i activitats auxiliars d’aquestes.  

b) Activitats d’assegurances en totes les seves manifestacions, amb 
inclusió de les auxiliars.  
c) Les següents activitats professionals i empresarials: activitats 
jurídiques, comptables i de gestió empresarial (despatxos jurídics, 
notaries, registres públics, assessorament i gestió empresarial i anàlegs), 
serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, assaigs i anàlisis tècniques, 
activitats de publicitat, imatge corporativa i relacions públiques, selecció 
i col·locació de personal (amb inclusió de les empreses de treball 
temporal), serveis d’investigació i de seguretat i activitats industrials de 
neteja.  
d) Establiments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a 
serveis telefònics per a ús públic (“locutoris”) i/o de l’accés a connexió 
d'Internet, i oficines de canvi de divises i/o transferències de diners.  
e) Tallers de reparació de vehicles de motor, motocicletes i 
ciclomotors, així com qualsevol taller mecànic, fusteria, servei de 
reformes i altres activitats de caire més industrial. 

Metodologia i anàlisis 

ANÀLISIS QUANTITATIU 
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Font: cens propi realitzat sobre el terreny al setembre 2013 

Cens propi d’establiments a la zona delimitada 

ANÀLISIS QUANTITATIU 

Zones analitzades 

S’han analitzat les dues zones més comercials de Vilanova i 
la Geltrú: 

- CENTRE, es correspon amb els carrers més comercials de 
la zona centre. 

-  ZONA PLATJA: s’ha analitzat el tram de la Rambla de la 
Pau (entre Passeig Marítim i c. Marquesat de Marianao) i el 
c. Ferrer i Vidal, perquè és la via que uneix la zona del centre 
amb la zona de la platja, superant la barrera urbanística de 
Renfe que dificulta el pas d’una a altra zona. 

 

El mapa indica tots els carrers analitzats.  

VILANOVA ZONA PLATJA 

VILANOVA ZONA CENTRE 



   SITUACIÓ COMERCIAL I PERSPECTIVES DE FUTUR DEL COMERÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 29 

Font: cens propi realitzat sobre el terreny al setembre 2013 

Cens propi d’establiments a la zona delimitada 

ANÀLISIS QUANTITATIU 

Zona analitzada 

Dins de les zones analitzades (Vilanova i la Geltrú Centre i zona platja) , els carrers analitzats són els  més comercials: 

 VILANOVA I LA GELTRÚ ZONA CENTRE 
 
L’àrea més comercial  està compresa pels carrers: 
- Rambla Principal 
- Rambla Salvador Samà 
- C. Llibertat 
- C. Caputxins 
- C. De l’Aigua 
- Rambla de la Pau 
- c. Sant Gervasi 
- c. Sant Pau 
- c .Escolapis 
- Av. Francesc Macià 
- C. Josep Llanza 
- Rambla Josep Antoni Vidal Gumà 
- Pl. Soler i Gustems 
- C. Comerç 
- Pl. De les Cols 
- Pl. Vila 
- Pl. Enric Cristòfol Ricart 
- C. Lleida (tram Mercat) 
- Pl. Pau Casals 
- Pl. Cotxes 

Vilanova i la Geltrú ZONA PLATJA 
 
S’ha analitzat la Rambla de la Pau (tram entre 
Passeig Marítim i c. Marquesat de Marianao)  i  
la part del c. Ferrer i Vidal que s’uneix a la 
Rambla de la Pau i forma una unitat. 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Mostra 

Mostra de locals a peu de carrer analitzats al centre de Vilanova i la Geltrú 

El quadre reflexa tots els baixos analitzats i censats a Vilanova i la Geltrú.  

En la majoria dels carrers analitzats s’han censat tots els locals a peu de carrer, 

inclosos els que no són negocis (cases, pàrquings, altres espais no comercials..).  

No obstant, en els carrers on el grau de dispersió és molt elevada, nomes s’han 

censat els baixos comercials (comerços, restauració i botigues) i locals tancats. 

Distribució de les dades obtingudes: 

Botiga
14%

Serveis 
comercials

4%
Restauració

7%

Façana 
comercial

0%

Locals tancats, 
buits
20%

Entitat 
financera

1%

Servei no 
comerciial

9%

Locals culturals 
i socials

2%

Cases, garatge, 
obres…

42%

Altres espais no 
comercials

1%

Font: cens propi realitzat sobre el terreny al setembre 2013 

Num. %

Botiga 305 29,0

Serveis comercials 54 5,1

Restauració 107 10,2

Façana comercial 34 3,2

Locals tancats, buits 137 13,0

Entitat financera 23 2,2

Servei no comercial 79 7,5

Locals culturals i socials 25 2,4

Cases, garatge, obres… 269 25,6

Altres espais no comercials 18 1,7

Total 1051 100,0

Total

Espais
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Mostra 

Mostra de locals a peu de carrer analitzats al centre de Vilanova i la Geltrú 

Font: cens propi realitzat sobre el terreny al setembre 2013 

S’han censat un total de 1.051 baixos ‘a peu de carrer’ dels quals, 500 són locals comercials (inclosos botigues, 

serveis comercials i restauració) i  suposen el 47% dels locals de la zona analitzada.  

El 29% corresponen exclusivament a botigues (numèricament, 305 comerços). 

El número de locals buits i/o tancats  a la zona, potencials d’una nova ubicació comercial, és de 137, significa que amb 

la seva ocupació el número de locals comercials podria incrementar de 500 a 637 (‘d’un espai comercial del 47% passaria a 

ser del 60% en la zona analitzada). 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

més de 50 botigues

31-50 botigues

15-30  botigues

EL MAPA INDICA ELS CARRERS AMB 
MÉS CONCENTRACIÓ DE 
BOTIGUES: 

Concentració:  espais comercials dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

Rbla Principal

c Caputxins

Rbla Salvador Samà

c Sant Sebastià

Av Francesc Macià

c Sant Gregori

Pl Mercat
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Concentració espais comercials dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

EL MAPA INDICA ELS CARRERS AMB 
MÉS ESPAI COMERCIAL QUE 
INCLOU: 

-Botigues 

-Restauració 

-Serveis comercials 

-Façana comercial 

més de 50 espais comercials

31-50 espais comercials

15-30 espais comercials 

Rbla Principal

Rbla Salvador Samà

c Caputxins

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal

Av Francesc Macià

c Llibertat

c Sant Sebastià

Pl Mercat

c Sant Gregori

Rbla de la Pau

Pl. Soler i Gustems

c Sant Gervasi

c Josep Llanza

c Sant Pau
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Concentració comercial dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

% VERTICALS

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Total 305 100,0 54 100,0 107 100,0 34 100,0 137 100,0 23 100,0 79 100,0

Rbla Principal 75 24,6 4 7,4 22 20,6 3 8,8 5 3,6 6 26,1 5 6,3

c Caputxins 32 10,5 3 5,6 4 3,7 0 0,0 11 8,0 2 8,7 1 1,3

Rbla Salvador Samà 23 7,5 7 13,0 9 8,4 4 11,8 14 10,2 0 0,0 13 16,5

c Sant Sebastià 23 7,5 0 0,0 1 0,9 0 0,0 3 2,2 0 0,0 2 2,5

Av Francesc Macià 21 6,9 2 3,7 2 1,9 4 11,8 1 0,7 3 13,0 2 2,5

c Sant Gregori 20 6,6 0 0,0 0 0,0 1 2,9 5 3,6 0 0,0 1 1,3

Pl Mercat 15 4,9 3 5,6 4 3,7 2 5,9 3 2,2 1 4,3 1 1,3

c Llibertat 13 4,3 6 11,1 8 7,5 1 2,9 14 10,2 1 4,3 16 20,3

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 11 3,6 4 7,4 15 14,0 1 2,9 12 8,8 1 4,3 6 7,6

Pl. Soler i Gustems 11 3,6 1 1,9 3 2,8 0 0,0 2 1,5 0 0,0 2 2,5

c. De l’Aigua 7 2,3 0 0,0 3 2,8 0 0,0 12 8,8 0 0,0 3 3,8

Rbla de la Pau 7 2,3 4 7,4 9 8,4 0 0,0 5 3,6 3 13,0 4 5,1

c Sant Gervasi 6 2,0 4 7,4 3 2,8 2 5,9 7 5,1 0 0,0 2 2,5

c Josep Llanza 6 2,0 4 7,4 4 3,7 1 2,9 5 3,6 0 0,0 3 3,8

c Comerç 6 2,0 1 1,9 1 0,9 0 0,0 8 5,8 0 0,0 0 0,0

c Sant Pau 5 1,6 1 1,9 2 1,9 7 20,6 6 4,4 0 0,0 3 3,8

Pl de les Cols 5 1,6 1 1,9 5 4,7 1 2,9 6 4,4 0 0,0 0 0,0

Rbla Josep Tomàs Ventosa 4 1,3 4 7,4 2 1,9 1 2,9 3 2,2 4 17,4 5 6,3

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 4 1,3 2 3,7 1 0,9 0 0,0 4 2,9 1 4,3 5 6,3

c Escolapis 3 1,0 2 3,7 3 2,8 5 14,7 3 2,2 0 0,0 1 1,3

Pl Enric Cristòfol Ricart 3 1,0 1 1,9 1 0,9 0 0,0 2 1,5 0 0,0 1 1,3

c Lleida (tram Mercat) 2 0,7 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3

Pl Vila 1 0,3 0 0,0 2 1,9 1 2,9 5 3,6 1 4,3 1 1,3

Pl Pau Casals 1 0,3 0 0,0 1 0,9 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 1,3

Pl Cotxes 1 0,3 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Entitat financera

Servei no 

comercialBotiga Servei comercial Restauració Façana comercial

Locals tancats, 

buits

CONCENTRACIÓ COMERCIAL VILANOVA I LA GELTRÚ

Carrers amb més 

concentració de 

botigues
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Continuïtat comercial dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

EL MAPA INDICA QUINA ÉS LA CONTINUITAT 
COMERCIAL DELS CARRERS AMB MÉS ESPAIS 
COMERCIALS (botigues, restauració, serveis 
comercials….). 

Continuïtat comercial elevada 

(més del 70%)

Força continuitat comercial

(50%-70%)

ContinuÏtat comercial inferior al 50%

Pl Mercat

Rbla Principal

c Caputxins

c Sant Sebastià

Pl. Soler i Gustems

c Sant Gregori

Av Francesc Macià

c Josep Llanza

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal

Rbla de la Pau

Rbla Salvador Samà

c Sant Pau
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Continuïtat comercial dels carrers més comercials de Vilanova i la Geltrú 

ANÀLISIS QUANTITATIU 

Continuïtat comercial dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

La relació entre espai comercial i altres tipus de baixos, indica que la qualitat de la 

continuïtat comercial, i es considera una bona zona comercial aquella que 

té un elevat percentatge de locals comercials que ocupen la façana 

comercial. 

 

% HORITZONTALS

Num. %

Total 500 47,6

Rbla Principal 104 73,8

c Caputxins 39 73,6

Rbla Salvador Samà 43 35,0

c Sant Sebastià 24 72,7

Av Francesc Macià 29 67,4

c Sant Gregori 21 67,7

Pl Mercat 24 77,4

c Llibertat 28 31,5

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 31 41,9

Pl. Soler i Gustems 15 68,2

c. De l’Aigua 10 18,9

Rbla de la Pau 20 37,7

c Sant Gervasi 15 31,3

c Josep Llanza 15 46,9

c Comerç 8 42,1

c Sant Pau 15 31,9

Pl de les Cols 12 63,2

Rbla Josep Tomàs Ventosa 11 35,5

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 7 31,8

c Escolapis 13 28,9

Pl Enric Cristòfol Ricart 5 62,5

c Lleida (tram Mercat) 3 42,9

Pl Vila 4 25,0

Pl Pau Casals 2 28,6

Pl Cotxes 2 50,0

ESPAI COMERCIAL

Carrers més comercials

Carrers amb comerç més dispers

Els carrers que tenen una continuïtat comercial més elevada són: 

-Rambla Principal , carrer comercial per excel·lència de Vilanova i la Geltrú, 
que concentra un total de  104 comercials (dels quals 75 són botigues), té una 
continuïtat comercial del 74% 

-C. Caputxins, carrer de vianants que concentra un elevat número de baixos 
comercials (39, dels quals 32 són botigues),  també  té una façana comercial 
elevada: 74% 

-C. Sant Sebastià, amb 73% de l’espai comercial 

-Pl.Mercat, amb el 78% de continuïtat comercial. 
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Continuïtat comercial dels carrers més comercials de Vilanova i la Geltrú 

ANÀLISIS QUANTITATIU 

Continuïtat comercial dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

El quadre mostra la relació entre l’espai comercial i altres tipus de baixos, dels carrers més comercials de la zona objecte d’anàlisis.  

% HORITZONTALS

Num. % Num. % Num. % Num. %

Recuen

to

% de la 

fila Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Total 1051 100,0 305 29,0 54 5,1 107 10,2 34 3,2 137 13,0 23 2,2 79 7,5 25 2,4 269 25,6 18 1,7

Rbla Principal 141 100,0 75 53,2 4 2,8 22 15,6 3 2,1 5 3,5 6 4,3 5 3,5 5 3,5 15 10,6 1 ,7

c Caputxins 53 100,0 32 60,4 3 5,7 4 7,5 0 0,0 11 20,8 2 3,8 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Rbla Salvador Samà 123 100,0 23 18,7 7 5,7 9 7,3 4 3,3 14 11,4 0 0,0 13 10,6 4 3,3 49 39,8 0 0,0

c Sant Sebastià 33 100,0 23 69,7 0 0,0 1 3,0 0 0,0 3 9,1 0 0,0 2 6,1 2 6,1 1 3,0 1 3,0

Av Francesc Macià 43 100,0 21 48,8 2 4,7 2 4,7 4 9,3 1 2,3 3 7,0 2 4,7 0 0,0 5 11,6 3 7,0

c Sant Gregori 31 100,0 20 64,5 0 0,0 0 0,0 1 3,2 5 16,1 0 0,0 1 3,2 0 0,0 4 12,9 0 0,0

Pl Mercat 31 100,0 15 48,4 3 9,7 4 12,9 2 6,5 3 9,7 1 3,2 1 3,2 0 0,0 2 6,5 0 0,0

c Llibertat 89 100,0 13 14,6 6 6,7 8 9,0 1 1,1 14 15,7 1 1,1 16 18,0 1 1,1 27 30,3 2 2,2

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 74 100,0 11 14,9 4 5,4 15 20,3 1 1,4 12 16,2 1 1,4 6 8,1 1 1,4 22 29,7 1 1,4

Pl. Soler i Gustems 22 100,0 11 50,0 1 4,5 3 13,6 0 0,0 2 9,1 0 0,0 2 9,1 0 0,0 3 13,6 0 0,0

c. De l’Aigua 53 100,0 7 13,2 0 0,0 3 5,7 0 0,0 12 22,6 0 0,0 3 5,7 0 0,0 28 52,8 0 0,0

Rbla de la Pau 53 100,0 7 13,2 4 7,5 9 17,0 0 0,0 5 9,4 3 5,7 4 7,5 1 1,9 19 35,8 1 1,9

c Sant Gervasi 48 100,0 6 12,5 4 8,3 3 6,3 2 4,2 7 14,6 0 0,0 2 4,2 2 4,2 20 41,7 2 4,2

c Josep Llanza 32 100,0 6 18,8 4 12,5 4 12,5 1 3,1 5 15,6 0 0,0 3 9,4 1 3,1 7 21,9 1 3,1

c Comerç 19 100,0 6 31,6 1 5,3 1 5,3 0 0,0 8 42,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 15,8 0 0,0

c Sant Pau 47 100,0 5 10,6 1 2,1 2 4,3 7 14,9 6 12,8 0 0,0 3 6,4 1 2,1 20 42,6 2 4,3

Pl de les Cols 19 100,0 5 26,3 1 5,3 5 26,3 1 5,3 6 31,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0

Rbla Josep Tomàs Ventosa 31 100,0 4 12,9 4 12,9 2 6,5 1 3,2 3 9,7 4 12,9 5 16,1 0 0,0 6 19,4 2 6,5

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 22 100,0 4 18,2 2 9,1 1 4,5 0 0,0 4 18,2 1 4,5 5 22,7 0 0,0 5 22,7 0 0,0

c Escolapis 45 100,0 3 6,7 2 4,4 3 6,7 5 11,1 3 6,7 0 0,0 1 2,2 1 2,2 25 55,6 2 4,4

Pl Enric Cristòfol Ricart 8 100,0 3 37,5 1 12,5 1 12,5 0 0,0 2 25,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

c Lleida (tram Mercat) 7 100,0 2 28,6 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0 3 42,9 0 0,0

Pl Vila 16 100,0 1 6,3 0 0,0 2 12,5 1 6,3 5 31,3 1 6,3 1 6,3 4 25,0 1 6,3 0 0,0

Pl Pau Casals 7 100,0 1 14,3 0 0,0 1 14,3 0 0,0 1 14,3 0 0,0 1 14,3 0 0,0 3 42,9 0 0,0

Pl Cotxes 4 100,0 1 25,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0

Entitat 

financera

Servei no 

comercial

Cases, garatge, 

obres...

Altres espais no 

comercials

CONTINUITAT COMERCIAL VILANOVA I LA GELTRÚ

Total Botiga

Servei 

comercial Restauració

Façana 

comercial

Locals 

tancats, buits

Locals culturals i 

socials
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de botigues dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

Cens botigues per zones i carrers 

Num. %

Botiga 305 29,0

Serveis comercials 54 5,1

Restauració 107 10,2

Façana comercial 34 3,2

Locals tancats, buits 137 13,0

Entitat financera 23 2,2

Servei no comercial 79 7,5

Locals culturals i socials 25 2,4

Cases, garatge, obres… 269 25,6

Altres espais no comercials 18 1,7

Total 1051 100,0

Total
Espais

% VERTICALS

ZONES Num. %

Total 305 100,0

Rbla Principal 75 24,6

c Caputxins 32 10,5

Rbla Salvador Samà 23 7,5

c Sant Sebastià 23 7,5

Av Francesc Macià 21 6,9

c Sant Gregori 20 6,6

Pl Mercat 15 4,9

c Llibertat 13 4,3

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 11 3,6

Pl. Soler i Gustems 11 3,6

c. De l’Aigua 7 2,3

Rbla de la Pau 7 2,3

c Sant Gervasi 6 2,0

c Josep Llanza 6 2,0

c Comerç 6 2,0

c Sant Pau 5 1,6

Pl de les Cols 5 1,6

Rbla Josep Tomàs Ventosa 4 1,3

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 4 1,3

c Escolapis 3 1,0

Pl Enric Cristòfol Ricart 3 1,0

c Lleida (tram Mercat) 2 0,7

Pl Vila 1 0,3

Pl Pau Casals 1 0,3

Pl Cotxes 1 0,3

BOTIGUES

Els carrers que concentren més botigues són: 

- Rambla Principal: 75 comerços 

- c. Caputxins: 32 botigues 

- Rambla Salvador Samà: 23 botigues 

- c. Sant Sebastià: 23 botigues 

 

Aquests quatre carrers concentren el 50% de 

les botigues analitzades a Vilanova i la Geltrú. 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de botigues per grans sectors comercials* 

El quadre mostra, de manera general, l’oferta que hi ha: les botigues censades classificades per grans sectors.  

Grans sectors comercials: Centre de Vilanova i la Geltrú: % verticals 

Predomina l’oferta d’equipament de la persona, suposant el 42% del total 

analitzat, amb 128 botigues. 

I lleure i cultura, que suposa el 24% del mix comercial analitzat (72 botigues). 

Aquest sector, juntament amb la llar i lleure i cultura, són els que generen atracció en un 

eix comercial.  

L’equipament de la llar té poca força, suposa el 14% del mix comercial. Alimentació i 

quotidià no alimentari el 20% 

GRANS SECTORS Num. %

Total 305 100,0

ALIMENT. FRESCA 33 10,8

ALIMENT. SECA 19 6,2

QNA 10 3,3

EQUIP. PERSONA 128 42,0

EQUIP. LLAR 43 14,1

LLEURE I CULTURA 72 23,6

VILANOVA I LA GELTRÚ

10,8

6,2

3,3

42,0

14,1

23,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

ALIMENT. FRESCA

ALIMENT. SECA

QNA

EQUIP. PERSONA

EQUIP. LLAR

LLEURE I CULTURA

Font: cens propi realitzat sobre el terreny al setembre 2013.  Exemple de botiga tèxtil de la llar, 
ubicada al centre. 

Aquest mix comercial no inclou  els 

establiments del mercat municipal , que 

han estat objecte d’un anàlisis 

diferenciat  com es veurà més endavant. 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de botigues per grans sectors comercials* 

Grans sectors comercials per carrers: % verticals 

núm % núm % núm % núm % núm % núm %

Total 33 100,0 19 100,0 10 100,0 128 100,0 43 100,0 72 100,0

Rbla Principal 6 18,2 2 10,5 2 20,0 45 35,2 3 7,0 17 23,6

c Caputxins 1 3,0 1 5,3 1 10,0 24 18,8 1 2,3 4 5,6

Rbla Salvador Samà 4 12,1 0 0,0 1 10,0 3 2,3 6 14,0 9 12,5

c Sant Sebastià 1 3,0 1 5,3 0 0,0 11 8,6 3 7,0 7 9,7

Av Francesc Macià 5 15,2 3 15,8 1 10,0 10 7,8 0 0,0 2 2,8

c Sant Gregori 0 0,0 2 10,5 1 10,0 12 9,4 3 7,0 2 2,8

Pl Mercat 2 6,1 1 5,3 0 0,0 6 4,7 4 9,3 2 2,8

c Llibertat 2 6,1 2 10,5 0 0,0 1 ,8 3 7,0 5 6,9

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 0 0,0 1 5,3 3 30,0 1 ,8 5 11,6 1 1,4

Pl. Soler i Gustems 2 6,1 0 0,0 1 10,0 4 3,1 2 4,7 2 2,8

c. De l’Aigua 0 0,0 1 5,3 0 0,0 1 ,8 3 7,0 2 2,8

Rbla de la Pau 1 3,0 1 5,3 0 0,0 1 ,8 3 7,0 1 1,4

c Josep Llanza 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,6 1 2,3 3 4,2

c Sant Gervasi 2 6,1 0 0,0 0 0,0 2 1,6 1 2,3 1 1,4

c Comerç 1 3,0 1 5,3 0 0,0 1 ,8 2 4,7 1 1,4

c Sant Pau 0 0,0 1 5,3 0 0,0 2 1,6 1 2,3 1 1,4

Pl de les Cols 3 9,1 0 0,0 0 0,0 1 ,8 0 0,0 1 1,4

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 4,2

Rbla Josep Tomàs Ventosa 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 4,2

Pl Enric Cristòfol Ricart 1 3,0 0 0,0 0 0,0 1 ,8 0 0,0 1 1,4

c Escolapis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,3 2 2,8

c Lleida (tram Mercat) 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4

Pl Pau Casals 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4

Pl Cotxes 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Pl Vila 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,3 0 0,0

% VERTICALS
LLEURE I

 CULTURA

GRANS SECTORS COMERCIALS

ALIMENT. 

FRESCA

ALIMENT.

 SECA
QNA EQUIP. 

PERSONA

EQUIP. 

 LLAR

Per sectors: 

-El 35% d’equipament de la persona 

es concentra a la Rambla Principal i el 

19% al c. Caputxins. Aquests dos 

carrers concentren el 54% de 

l’oferta d’aquest sector. 

-En quant a equipament de la llar, els 

carrers que concentren més oferta 

d’aquest sector són: Rambla Salvador 

Samà (14%), i a la zona de platja, a la 

Rbla. de la Pau-Ferrer i Vidal (12%), i pl. 

Mercat (9%). 

-El sector de lleure i cultura es 

concentra especialment en la Rambla 

principal (23%) i en Rambla Salvador 

Samà (12,5%). 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de botigues per grans sectors comercials* 

Grans sectors comercials per carrers: % horitzontals 

Num. % núm % núm % núm % núm % núm % núm %

Total 305 100,0 33 10,8 19 6,2 10 3,3 128 42,0 43 14,1 72 23,6

Rbla Principal 75 100,0 6 8,0 2 2,7 2 2,7 45 60,0 3 4,0 17 22,7

c Caputxins 32 100,0 1 3,1 1 3,1 1 3,1 24 75,0 1 3,1 4 12,5

Rbla Salvador Samà 23 100,0 4 17,4 0 0,0 1 4,3 3 13,0 6 26,1 9 39,1

c Sant Sebastià 23 100,0 1 4,3 1 4,3 0 0,0 11 47,8 3 13,0 7 30,4

Av Francesc Macià 21 100,0 5 23,8 3 14,3 1 4,8 10 47,6 0 0,0 2 9,5

c Sant Gregori 20 100,0 0 0,0 2 10,0 1 5,0 12 60,0 3 15,0 2 10,0

Pl Mercat 15 100,0 2 13,3 1 6,7 0 0,0 6 40,0 4 26,7 2 13,3

c Llibertat 13 100,0 2 15,4 2 15,4 0 0,0 1 7,7 3 23,1 5 38,5

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 11 100,0 0 0,0 1 9,1 3 27,3 1 9,1 5 45,5 1 9,1

Pl. Soler i Gustems 11 100,0 2 18,2 0 0,0 1 9,1 4 36,4 2 18,2 2 18,2

c. De l’Aigua 7 100,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0 1 14,3 3 42,9 2 28,6

Rbla de la Pau 7 100,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0 1 14,3 3 42,9 1 14,3

c Josep Llanza 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 1 16,7 3 50,0

c Sant Gervasi 6 100,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 2 33,3 1 16,7 1 16,7

c Comerç 6 100,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 1 16,7 2 33,3 1 16,7

c Sant Pau 5 100,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0

Pl de les Cols 5 100,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 4 100,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0

Rbla Josep Tomàs Ventosa 4 100,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0

Pl Enric Cristòfol Ricart 3 100,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 1 33,3

c Escolapis 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7

c Lleida (tram Mercat) 2 100,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0

Pl Pau Casals 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Pl Cotxes 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Pl Vila 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0

% HORITZONTALS
LLEURE I

 CULTURA

GRANS SECTORS COMERCIALS

Total

ALIMENT. 

FRESCA

ALIMENT.

 SECA
QNA

EQUIP. 

PERSONA

EQUIP. 

 LLAR
Per carrers més comercials: 

-A la Rambla Principal 

predomina l'equipament de la 

persona (60%), i el 24% de lleure 

i cultura, sectors que fan atracció 

en un eix comercial. 

-Al c. Caputxins el 75% de la 

seva oferta és equipament de la 

persona. 

-A Rbla Salvador Samà, 

predomina el lleure i cultura 

(39%) i l’equipament de la llar 

(26%). 

-Al c. Sant Sebastià els sectors 

predominants són l’equipament de 

la persona (48%) i lleure i cultura 

(30%). 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de botigues per grans sectors comercials* 

Grans sectors comercials per carrers: 

Botigues de la llar a la zona de la platja. 

Botigues d’equipament de la persona de Rambla Principal i c. Caputxins 

Botigues de la lleure i cultura a la Rambla Principal 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de botigues per subsectors dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

Les botigues s’han classificat en subsectors, en funció 

del tipus de producte que predomina majoritàriament a 

l’establiment. 

En el sector d’alimentació fresca, les fleques-

pastisseries,  són les que tenen més varietat (15 

establiments). També les rostisseries o menjar per 

emportar (5 botigues). 

D’alimentació seca, predomina el subsector de 

supermercats i botigues de queviures (6 botigues). 

D’equipament de la persona, moda roba dona, home 

i infantil (72 botigues). També perfumeries-cosmètiques 

(14 botigues) i llenceries (12 botigues). 

D’equipament de la llar, els que tenen més pes són 

els basars multipreus (5 comerços) i les botigues de 

roba per la llar (5). 

D’equipament de lleure i cultura, destaca les 

botigues de telefonia (10 botigues) i les òptiques (10 

botigues). 

SECTORS SUBSECTORS Num.

% sobre 

sector

% sobre 

total

Total 33 100 11

FLECA, PASTISSERIA 15 45,5 4,9

MENJAR CUINAT,ROSTISSERIA 5 15,2 1,6

FRUITERIA,VERDURES 3 9,1 1,0

CANSALADERIA 2 6,1 0,7

FORMATGES,PERNIL 2 6,1 0,7

CARNISSERIA 2 6,1 0,7

PEIXATERIA 2 6,1 0,7

XURRERIA 1 3,0 0,3

ALTRES ALIMENTACIÓ FRESCA 1 3,0 0,3

Total 19 100 6

SUPER, QUEVIURES 6 31,6 2,0

DOLÇOS,GOMINOLES 4 21,1 1,3

HERBORISTERIA, DIETÈTICA, COMP ESPORT 4 21,1 1,3

GOURMET 1 5,3 0,3

CONGELATS 1 5,3 0,3

LICORERIA,BEGUDES,BODEGA 1 5,3 0,3

ALTRES ALIMENTACIÓ SECA 2 10,5 0,7

Total 10 100 3

FARMÀCIA 8 80,0 2,6

DROGUERIA,PINTURES 1 10,0 0,3

ALTRES QUOTIDIÀ 1 10,0 0,3

ALIMENTA

CIÓ SECA

QNA

ALIMENTA

CIÓ 

FRESCA
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de botigues per subsectors dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

SECTORS SUBSECTORS Num.

% sobre 

sector

% sobre 

total

Total 128 100,0 42,0

ROBA DONA 22 17,2 7,2

SABATERIA,COMPLEMENTS 20 15,6 6,6

ROBA HOME,DONA 20 15,6 6,6

PERFUMERIA I COSMÈTICA, PDTES CABELL 14 10,9 4,6

LLENCERIA I COMPLEMENTS 12 9,4 3,9

ROBA INFANTIL 10 7,8 3,3

JOIERIA,RELLOTGERIA 8 6,3 2,6

ROBA HOME 8 6,3 2,6

BIJUTERIA 3 2,3 1,0

MERCERIA,COMPLEMENTS 2 1,6 0,7

BOSSES,MALETES,COMPLEMENTS 2 1,6 0,7

SABATES INFANTILS 2 1,6 0,7

COMPLEMENTS PERSONA 1 0,8 0,3

NÚVIES,FESTA 1 0,8 0,3

ESPARDENYERIA 1 0,8 0,3

ALTRES PERSONA 2 1,6 0,7

Total 43 100 14

TOT A 100, MULTIPREU 5 11,6 1,6

ROBA LLAR 5 11,6 1,6

MATALASSERIA, LLITS 4 9,3 1,3

LAMPADES,IL-LUMINACIÓ 4 9,3 1,3

MOBLES LLAR 4 9,3 1,3

MENAGE,ARTICLES LLAR 4 9,3 1,3

FLORISTERIA 3 7,0 1,0

REGALS,,DECORACIÓ 3 7,0 1,0

QUADRES,MARCS 2 4,7 0,7

FERRETERIA,ELECTRICITAT 2 4,7 0,7

ELECTRODOMÈSTICS,IMATGE,AUDIO 2 4,7 0,7

NADÓ MOBILIARI,PUERICULTURA 1 2,3 0,3

CISTELLERIA 1 2,3 0,3

CUINES,BANYS 1 2,3 0,3

MOBLES,DECORACIÓ 1 2,3 0,3

ALTRES LLAR 1 2,3 0,3

EQ  LLAR

EQ 

PERSONA

SECTORS SUBSECTORS Num.

% sobre 

sector

% sobre 

total

Total 72 100,0 23,6

TELEFONIA 10 13,9 3,3

ÒPTICA 10 13,9 3,3

INFORMÀTICA, VIDEOJOCS 6 8,3 2,0

JOGUINES 5 6,9 1,6

CIGARRETS ELECTRONICS 4 5,6 1,3

ESPORTS 4 5,6 1,3

ESTANC 4 5,6 1,3

PAPERERIA 4 5,6 1,3

LLANES, BRODATS 3 4,2 1,0

ORTOPÈDIA 2 2,8 0,7

INSTRUMENTS 2 2,8 0,7

MOTOS,COTXES,MAQUINÀRIA MOTOR 2 2,8 0,7

BICICLETES 2 2,8 0,7

FOTOGRAFIA,IMATGE 2 2,8 0,7

LLIBRERIA 2 2,8 0,7

SEXSHOP 1 1,4 0,3

CAÇA,PESCA 1 1,4 0,3

LLAVORS, PINSOS, LLEGUMS 1 1,4 0,3

ANIMALS,AQUARI 1 1,4 0,3

HOBBIES 1 1,4 0,3

ESOTÈRICA 1 1,4 0,3

ALTRES LLEURE I CULTURA... 4 5,6 1,3

TOTAL 305 100,0 100,0

LLEURE I 

CULTURA
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú 

Mercat del centre 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Mercat Centre de Vilanova i la Geltrú 

Ubicació  

El mercat inaugurat al 1941, s’ubica en el centre 

neuràlgic de la ciutat, a la pl. De Soler i 

Carbonell s/n. 

La darrera remodelació, es va realitzar al 1999. 

Horari: 

Matins: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h 

           Dissabtes de 7.00 a 14.30h. 

Tardes: Dimarts i divendres de 17.00 a 20.00h 

Horari estiu 

Les tardes de Dimarts i divendres perllonguen horari 

30 minuts, fins 20.30h. 

ACTIVITAT m²

Mercat del frec 2.280,1

Altra oferta no alimentària 50,1

Serveis Comuns 9.820,0

         - Magatzems 756,0

         - Espai recollida brossa 28,0

         - Espai càrrega i descàrrega 156,0

         - Lavabos 42,0

         - Direcció 52,0

         - Passadissos 20,0

         - Aparcament (al propi edifici) 8.766,0

TOTAL SUPERFÍCIE 12.150,2
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Mercat Centre de Vilanova i la Geltrú 

Mix comercial 

El 92% del mix comercial de Vilanova i la Geltrú 

és alimentació fresca, predominant els 

subsectors de fruites-verdures (25%), 

cansaladeries-xarcuteries  (24%) especialment. 

També peixateries i aviram (15% i 12% 

respectivament). 

Només es van observar dues parades tancades. 

Font: cens propi realitzat sobre el terreny al setembre 2013. 

Aquest mix comercial s’ha analitzat separadament de la resta de botigues de Vilanova i la Geltrú; les parades del mercat NO estan incloses en 

el cens quantitatiu d’oferta de Vilanova i la Geltrú analitzat en quadres anteriors. 

SECTORS SUBSECTORS Num.
% respecte a 

cada sector

% respecte al 

total mix 

mercat

60 100,0 100,0

Total 55 100 92

FRUITERIA, VERDURES 14 25,5 23,3

CANSALADERIA, CARNISSERIA 13 23,6 21,7

PEIXATERIA 8 14,5 13,3

AVIRAM 7 12,7 11,7

XARCUTERIA 5 9,1 8,3

MENJAR CUINAT,LLEGUMS 2 3,6 3,3

FLECA, BOLLERIA 2 3,6 3,3

BACALLANERIA 2 3,6 3,3

ALTRES ALIMENTACIÓ FRESCA 2 3,6 3,3

ALIM. SECA Total 2 100 3

CONGELATS 1 50,0 1,7

HERBORISTERIA 1 50,0 1,7

Total 2 100,0 3,3

Llenceria 2 100,0 3,3

Total 1 100,0 1,7

BAR, CAFETERIA 1 100,0 1,7

TOTAL MIX COMERCIAL MERCAT CENTRE

RESTAURACIÓ

EQ PERSONA

ALIMEN. 

FRESCA
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de serveis comercials dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

Cens serveis comercials subsectors Cens serveis comercials 

S’han comptabilitat un total de 54 serveis 
comercials. 

Els serveis comercials que tenen més 
varietat són els de estètica-perruqueria-
solarium. Representen del 63% del total de 
serveis comercials analitzats. 

Num. %

Botiga 305 29,0

Serveis comercials 54 5,1

Restauració 107 10,2

Façana comercial 34 3,2

Locals tancats, buits 137 13,0

Entitat financera 23 2,2

Servei no comercial 79 7,5

Locals culturals i socials 25 2,4

Cases, garatge, obres… 269 25,6

Altres espais no comercials 18 1,7

Total 1051 100,0

Total
Espais

63,0

13,0

5,6

5,6

3,7

3,7

5,7

0,0 10,020,030,040,050,060,070,0

ESTÈTICA,PERRUQUERIA,SOLA
RIUM

AGENCIA VIATGES

COMPRO OR

ADM LOTERIA

TATUATGES, PEARCING

COPISTERIA

ALTRES SERVEIS COMERCIALS

SERVEIS COMERCIALS

% VERTICALS Num. %

Total 54 100,0

ESTÈTICA,PERRUQUERIA,SOLARIUM 34 63,0

AGENCIA VIATGES 7 13,0

COMPRO OR 3 5,6

ADM LOTERIA 3 5,6

TATUATGES, PEARCING 2 3,7

COPISTERIA 2 3,7

ALTRES SERVEIS COMERCIALS 3 5,7

Total
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de serveis comercials dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

Cens serveis comercials per carrers % VERTICALS

Num. %

Total 54 100,0

Rbla Principal 4 7,4

c Caputxins 3 5,6

Rbla Salvador Samà 7 13,0

c Sant Sebastià 0 0,0

Av Francesc Macià 2 3,7

c Sant Gregori 0 0,0

Pl Mercat 3 5,6

c Llibertat 6 11,1

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 4 7,4

Pl. Soler i Gustems 1 1,9

c. De l’Aigua 0 0,0

Rbla de la Pau 4 7,4

c Sant Gervasi 4 7,4

c Josep Llanza 4 7,4

c Comerç 1 1,9

c Sant Pau 1 1,9

Pl de les Cols 1 1,9

Rbla Josep Tomàs Ventosa 4 7,4

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 2 3,7

c Escolapis 2 3,7

Pl Enric Cristòfol Ricart 1 1,9

c Lleida (tram Mercat) 0 0,0

Pl Vila 0 0,0

Pl Pau Casals 0 0,0

Pl Cotxes 0 0,0

Servei comercial

La Rambla Salvador Samà i el c. Llibertat són els que concentren 
més serveis comercials (13% i 11% respectivament).  

Serveis comercials a la Rambla Salvador Samà 

Serveis  comercials a la Rambla Principal 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de restauració 

Cens restauració Cens restauració per subsectors 

Num. %

Botiga 305 29,0

Serveis comercials 54 5,1

Restauració 107 10,2

Façana comercial 34 3,2

Locals tancats, buits 137 13,0

Entitat financera 23 2,2

Servei no comercial 79 7,5

Locals culturals i socials 25 2,4

Cases, garatge, obres… 269 25,6

Altres espais no comercials 18 1,7

Total 1051 100,0

Total
Espais

Num. %

Total 107 100,0

BAR, CAFETERIA 61 57,0

RESTAURANT 37 34,6

BAR MUSICAL 5 4,7

RECREATIUS, BINGO 2 1,9

LICORERIA, BEGUDES, BODEGA 1 0,9

LUDOTECA 1 0,9

Total
RESTAURACIÓ

% VERTICALS

57,0

34,6

4,7

1,9

0,9

0,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

BAR, CAFETERIA

RESTAURANT

BAR MUSICAL

RECREATIUS, BINGO

LICORERIA, BEGUDES,

BODEGA

LUDOTECA
El 57% de la restauració analitzada es correspon amb 

bars/cafeteries, i un 35% amb restaurants. En total s’han 

censat 98 establiments d’aquests dos subsectors, xifra que 

indica varietat i un bon complement a l’oferta comercial.  

Gairebé un 25% de la restauració analitzada es localitza a Rbla. de 

la Pau prolongació amb el c. Ferrer i Vidal (zona Platja).  

 

 

 

Num % Num %

RESTAURANT 28 75,7 9 24,3

BAR, CAFETERIA 55 88,7 6 9,7

RESTAURACIÓ

% HORITZONTALS

VILANOVA 

CENTRE

ZONA 

PLATJA
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de restauració 

Cens restauració per carrers 

% VERTICALS

Num. %

Total 107 100,0

Rbla Principal 22 20,6

c Caputxins 4 3,7

Rbla Salvador Samà 9 8,4

c Sant Sebastià 1 0,9

Av Francesc Macià 2 1,9

c Sant Gregori 0 0,0

Pl Mercat 4 3,7

c Llibertat 8 7,5

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 15 14,0

Pl. Soler i Gustems 3 2,8

c. De l’Aigua 3 2,8

Rbla de la Pau 9 8,4

c Sant Gervasi 3 2,8

c Josep Llanza 4 3,7

c Comerç 1 0,9

c Sant Pau 2 1,9

Pl de les Cols 5 4,7

Rbla Josep Tomàs Ventosa 2 1,9

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 1 0,9

c Escolapis 3 2,8

Pl Enric Cristòfol Ricart 1 0,9

c Lleida (tram Mercat) 1 0,9

Pl Vila 2 1,9

Pl Pau Casals 1 0,9

Pl Cotxes 1 0,9

Restauració

La Rambla Principal concentra el 21% del total de restauració 
analitzada (22 establiments en números absoluts). 

La Rambla Principal, juntament amb la Rambla de la Pau (tram de la platja) i 
Salvador Samà, concentren el 43% de la restauració analitzada. 

 La restauració suposa un bon complement a l’oferta comercial. 

Restauració i terrasses a la 
Rambla Principal. 

Restauració amb terrasses a la plaça 
de les Cols 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de locals tancats* 

Cens locals tancats per carrers del Centre de Vilanova i la 
Geltrú. 

Num. %

Botiga 305 29,0

Serveis comercials 54 5,1

Restauració 107 10,2

Façana comercial 34 3,2

Locals tancats, buits 137 13,0

Entitat financera 23 2,2

Servei no comercial 79 7,5

Locals culturals i socials 25 2,4

Cases, garatge, obres… 269 25,6

Altres espais no comercials 18 1,7

Total 1051 100,0

Total
Espais

% VERTICALS

Num. %

Total 137 100,0

Rbla Salvador Samà 14 10,2

c Caputxins 11 8,0

Rbla Principal 5 3,6

c Sant Gregori 5 3,6

c Sant Sebastià 3 2,2

Pl Mercat 3 2,2

Av Francesc Macià 1 0,7

c Llibertat 14 10,2

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 12 8,8

c. De l’Aigua 12 8,8

c Comerç 8 5,8

c Sant Gervasi 7 5,1

c Sant Pau 6 4,4

Pl de les Cols 6 4,4

Rbla de la Pau 5 3,6

c Josep Llanza 5 3,6

Pl Vila 5 3,6

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 4 2,9

Rbla Josep Tomàs Ventosa 3 2,2

c Escolapis 3 2,2

Pl. Soler i Gustems 2 1,5

Pl Enric Cristòfol Ricart 2 1,5

Pl Pau Casals 1 0,7

c Lleida (tram Mercat) 0 0,0

Pl Cotxes 0 0,0

LOCALS 

TANCATS, BUITS

*El treball de camp per elaborar el cens s’ha realitzat en horari comercial de 

matins. En casos puntuals és possible que un local tancat sigui un magatzem, 

o bar nocturn, o bé s’hagi comptabilitzat com 2 locals tancat si té dues 

entrades (o a la inversa). 

El 13% dels baixos analitzats són locals tancats. 

La Rambla Principal que té molta concentració de botigues, 
només s’han comptabilitzat 5 locals tancats. 

Mentre que Rbla Salvador Samà, c. Caputxins, c. Llibertat, c. 
Aigua, Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal tenen entre 10-14 locals 
tancats, concentren gairebé el 50% del total de locals 
censats a la zona analitzada. 
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Cens de locals tancats* 

EL MAPA INDICA ELS CARRERS 
AMB MÉS LOCALS TANCATS 

Rbla Salvador Samà

c Llibertat

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal

c. De l’Aigua

c Caputxins

MÉS DE 10 LOCALTS TANCATS
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ANÀLISIS QUANTITATIU 

Exemples de locals tancats a Vilanova i  la Geltrú 

Locals tancats a Rambla de la Pau, a la zona platja de Vilanova i la Geltrú. 

Cens de locals tancats dels carrers del centre de Vilanova i la Geltrú 

Locals tancats 

Rambla Salvador 

Samà. 

Locals tancats/ 

liquidació al c. 

Caputxins 

Locals tancats al c. Sant Pau 

Local tancat a  Rambla 

Principal 
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ANÀLISI QUALITATIU 

de l’oferta del Centre de Vilanova i la Geltrú 
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ANÀLISIS QUALITATIU 

Zones analitzades 

Mostra i metodologia de l’anàlisi qualitatiu 

La zona objecte d’estudi de l’anàlisi qualitatiu s’ha fet 
en base als carrers on s’ha censat establiments 
comercials (botigues, serveis comercials, restauració), 
per tant tots els mateixos on s’ha fet el cens. 

Zones analitzades:  Vilanova i la Geltrú centre i zona 
platja. 

L’objectiu que es pretén en 

l'anàlisi qualitatiu de l’oferta 

és obtenir una imatge global 

del comerç en tot el seu 

conjunt, simulant al màxim 

possible la percepció de la 

imatge unitària que rep un 

comprador que es troba a la 

zona. 

VILANOVA ZONA PLATJA 
 

VILANOVA ZONA CENTRE 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Mostra i metodologia de l’anàlisi qualitatiu 

Per l’anàlisi s’ha tingut en compte, sobretot: 

• Valoració dels establiments: 

És una valoració genèrica a partir del qual el tècnic de treball 
qualitatiu ha avaluat els aspectes principals d’adequació de punt de 
venda (adequació exterior, rètol, imatge comercial, aparador, 
assortiment de producte, punt de venda interior, etc.) 

Es realitza una valoració global mitja de cada establiment amb 
un rang de puntuació de l’1 al 5  

 (1 molt malament i 5 molt bé).  

• Gamma de productes:  

Segons el preu, ensenyes dels establiments, imatge de l’establiment 
que acompanya al producte i altres variables.  

La classificació es fa per:  
 - alta,  
 - mitja-alta, 
 - mitja,  
 - mitja-baixa,  
 - baixa.  

• Edat a la que va dirigida l’oferta 

En aquesta variable s’ha considerat a quina edat es dirigeixen els 
establiments comercials, si a:  
 - edats infantils (aproximadament fins els 14 anys) 
 - adolescents (entre 15 i 19 anys) 
 - joves (de 20 a 30 anys) 
 - adults (de 30 a 65 anys) 
 - grans (més de 65 anys). 

 

• Valoració dels serveis comercials 

Es realitza una valoració global mitja de cada establiment amb un 
rang de puntuació de l’1 al 5  

 (1 molt malament i 5 molt bé).  

 

• Valoració de la restauració. 

Es realitza una valoració global mitja de cada establiment amb un 

rang de puntuació de l’1 al 5  

 (1 molt malament i 5 molt bé).  

La qualificació que es realitza és subjectiva, però s’utilitzen instruments de recollida d'informació estàndard per a poder objectivar, 

al màxim, la percepció.  
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ANÀLISI QUALITATIU 

S’ha realitzat una valoració global de tot el comerç 

censat a Vilanova i la Geltrú, per tal de poder 

determinar quina és la imatge global que ofereix la 

zona. 

Per realitzar aquesta valoració global de la botiga, 

s’han considerat variables com: l’estructura externa i 

interna de l’establiment, el rètol, l’aparador, el 

merchandising....i com estan relacionats tots ells 

amb el posicionament de l’establiment i el públic 

objectiu al que es dirigeix. 

Valoració Global 

Valoració dels comerços* a la zona analitzada 

* Quan parlem de comerços ens referim exclusivament a botigues, sense incloure 

els serveis comercials o la restauració que són objecte d’un anàlisi separat. 

El comerç de Vilanova i la Geltrú té una bona 

imatge en general: gairebé el 70% dels comerços 

analitzats s’han valorat positivament. 

Un 32% dels comerços analitzats són 

susceptibles de fer alguna millora  o potenciar 

algun dels aspectes de la botiga. Les principals 

mancances són a nivell de col·locació del producte, 

il·luminació, aparadors poc atractius, o treballats 

decoració de la botiga, estructura externa 

excessivament tancada o poc actualitzada, etc. 

*Els percentatges de millores a fer no sumen 100 perquè hi 

ha botigues amb més d’un problema (multiresposta). 

VALORACIÓ %

Total 100,0

molt malament 0,3

malament 11,8

regular 20,0

bé 63,6

molt bé 4,3

molt malament

0,3%

malament

12%
regular

20%

bé

64%

molt bé

4%

MILLORES A FER %

Total 234,9

Collocació del producte millorable 45,6

Illuminació millorable 36,7

Aparador millorable 27,2

Decoració poc apropiada 20,7

Estructura externa millorable: opaca 16,6

Antiguitat 16,0

Terra millorable 10,7

Mobiliari antic, poc adequat 8,3

Accés, rebedor 7,7

Comunicació poc adequada 7,7

Retolació, rètol 7,7

Merchandising 7,1

Posicionament, concepte 4,1

Circuit interior millorable 3,0

Polít ica producte: poc producte 3,0

Interior millorable 3,0

Neteja, manteniment 3,0

Sense rètol,nom 2,4

Indefinició del producte 1,8

Altres 3,0
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ANÀLISI QUALITATIU 

Nota mitja de les botigues per carrers. 

Valoració dels comerços* a la zona analitzada 

La nota mitja global de valoració del comerç és de 3.6. A la Rambla Principal s’ubiquen 

la majoria de les franquies i/o marques notòries, que acostumen a tenir conceptes 

d'interiorisme actuals. No obstant, també el comerç autòcton té força bona imatge. 

La nota mitja de la valoració dels comerços ubicats als c. Lleida, Escolapis, pl.Cotxes, Pl. Vila, és 

d’un 4...està per sobre de la mitja global (3,6). 

També la valoració global del comerç ubicat als carrers Sant Gregori, Josep Llanza, Av. Francesc 

Macià, Pl. de les Cols, Rbla Principal, Rbla de la Pau, C. Caputxins, pl. Soler i Gustems, c.Llibertat i c. 

Sant Sebastià està per sobre de la valoració mitjà. 

CARRERS

Nota 

mitja

Total 3,60

c Lleida (tram Mercat) 4,00

c Escolapis 4,00

Pl Cotxes 4,00

Pl Vila 4,00

c Sant Gregori 3,85

c Josep Llanza 3,83

Av Francesc Macià 3,81

Pl de les Cols 3,80

Rbla Principal 3,75

Rbla de la Pau 3,71

c Caputxins 3,69

Pl. Soler i Gustems 3,64

c Llibertat 3,62

c Sant Sebastià 3,61

Rbla Salvador Samà 3,57

Pl Enric Cristòfol Ricart 3,33

c Sant Gervasi 3,33

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 3,25

Rbla Josep Tomàs Ventosa 3,25

c Sant Pau 3,20

Pl Mercat 3,13

c. De l’Aigua 3,00

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 3,00

Pl Pau Casals 3,00

c Comerç 2,83

Bona senyalització d’una botiga 

del c.Escolapis que ajuda a que 

destaqui al carrer. 

Bona imatge global de les botigues 

del c. Sant Gregori, exemple de 

punt de venta completament obert 

i ben il·luminat. 

Es realitza una valoració global mitja de cada establiment amb un rang de 
puntuació de l’1 al 5: (1 molt malament i 5 molt bé).  
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ANÀLISI QUALITATIU 

Valoració Global dels comerços per sectors a Vilanova i la Geltrú 

Valoració dels comerços* a la zona analitzada 

VALORACIÓ

% % % % % % %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

molt malament 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0

malament 11,8 3,0 15,8 20,0 8,6 18,6 15,3

regular 20,0 9,1 15,8 10,0 19,5 20,9 27,8

bé 63,6 75,8 63,2 70,0 68,0 53,5 55,6

molt bé 4,3 12,1 5,3 0,0 3,9 4,7 1,4

LLEURE I

 CULTURA

EQUIP. 

 LLAR

GRANS SECTORS

Total

ALIMENT. 

FRESCA

ALIMENT.

 SECA
QNA EQUIP. 

PERSONA

SECTORS

Nota 

mitja

Total 3,60

ALIMENT. FRESCA 3,97

ALIMENT. SECA 3,58

QNA 3,50

EQUIP. PERSONA 3,67

EQUIP. LLAR 3,40

LLEURE I CULTURA 3,43

Nota mitja de les botigues per sectors 

Establiment de lleure i cultura amb 

imatge externa i decoració  antiga, 

il·luminació freda a l'interior... 

Establiment de la llar amb un punt 

de venta antic però que té 

potencial. 

Establiment de regals amb 

aparador poc atractiu: enumeratiu, 

estàtic, sense creativitat 

El sector de l’alimentació fresca és el millor 

valorat: el 88% de les botigues analitzades del 

sector s’han valorat positivament. Només un 3% 

molt malament i un 9% malament, percentatge 

molt baix. 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Valoració dels comerços* a la zona analitzada 

Nota mitja de les botigues per  subsectors 

SUBECTORS

Nota 

mitja

Total 3,60

ROBA DONA 3,95

ÒPTICA 3,90

CIGARRETS ELECTRONICS 3,75

LAMPADES, IL-LUMINACIÓ 3,75

FARMÀCIA 3,75

ROBA HOME 3,75

REGALS, DECORACIÓ 3,67

FRUITERIA / VERDURES 3,67

SABATERIA,COMPLEMENTS 3,65

JOGUINES 3,60

ROBA LLAR 3,60

TELEFONIA 3,60

ROBA HOME I DONA 3,60

PERFUMERIA I COSMÈTICA, PDTES CABELL 3,57

ALTRES LLEURE I CULTURA... 3,50

BICICLETES 3,50

FERRETERIA-ELECTRICITAT 3,50

MATALASSERIA, LLITS 3,50

JOIERIA-RELLOTGERIA 3,50

SABATES INFANTILS 3,50

LLENCERIA I COMPLEMENTS 3,42

LLANES, BRODATS 3,33

INFORMÀTICA, VIDEOJOCS 3,33

MOBLES LLAR 3,25

DOLÇOS I GOMINOLES 3,25

SUBECTORS

Nota 

mitja

Total 3,60

ORTOPÈDIA 3,00

INSTRUMENTS 3,00

CAÇA I PESCA 3,00

LLAVORS, PINSOS, LLEGUMS 3,00

ESTANC 3,00

HOBBIES 3,00

CISTELLERIA 3,00

QUADRES I MARCS 3,00

NÚVIES I FESTA 3,00

ALTRES QUOTIDIÀ 3,00

SUPER, QUEVIURES 3,00

PAPERERIA 2,75

MOTOS/COTXES I MAQUINÀRIA MOTOR 2,50

FOTOGRAFIA I IMATGE 2,50

MERCERIA I COMPLEMENTS 2,50

ESOTÈRICA 2,00

ALTRES LLAR 2,00

ESPARDENYERIA 2,00

DROGUERIA / PINTURES 2,00

ALTRES ALIMENTACIÓ FRESCA 2,00

TOT A 100 / MULTIPREU 1,80

SUBECTORS

Nota 

mitja

Total 3,60

GOURMET 5,00

PEIXATERIA 4,50

MENJAR CUINA,ROSTISSERIA 4,20

SEXSHOP 4,00

ANIMALS,AQUARI 4,00

ESPORTS 4,00

LLIBRERIA 4,00

FLORISTERIA 4,00

NADÓ MOBILIARI,PUERICULTURA 4,00

CUINES,BANYS 4,00

MOBLES,DECORACIÓ 4,00

MENAGE,ARTICLES LLAR 4,00

ELECTRODOMÈSTICS,IMATGE,AUDIO 4,00

ALTRES PERSONA 4,00

COMPLEMENTS PERSONA 4,00

BIJUTERIA 4,00

BOSSES,MALETES,COMPLEMENTS 4,00

ROBA INFANTIL 4,00

ALTRES ALIMENTACIÓ SECA 4,00

HERBORISTERIA, DIETÈTICA, COMP ESPORT 4,00

CONGELATS 4,00

LICORERIA, BEGUDES, BODEGA 4,00

CANSALADERIA 4,00

XURRERIA 4,00

FLECA, PASTISSERIA 4,00

FORMATGES-PERNIL 4,00

CARNISSERIA 4,00
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ANÀLISI QUALITATIU 

Valoració dels comerços* a la zona analitzada 

Exemples d’algunes botigues de Vilanova amb bona imatge: elements externs que fan destacar botiga al carrer, 
estructures obertes  i transparents, bona il·luminació interior... 

Valoració Global del comerç a Vilanova i la Geltrú 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Gamma del producte a la zona analitzada 

Gamma del producte: resultats globals* 

*Variable multiresposta: Algunes botigues s’ha considerat 

que tenen una oferta on predomina de més d’una gamma, 

motiu pel qual els percentatges no sumen 100. 

Gairebé el 80% de l’oferta comercial analitzada és de 

gamma mitja.  

També hi ha oferta amb gammes mitja-baixes (24%), i 

mitja-altes i altes (17%).  

GAMMA %

Total 120,0

Baixa 1,0

Mitja-baixa 23,0

Mitja 79,3

Mitja-alta 16,4

Alta 0,3

1,0

23,0

79,3

16,4

0,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Baixa

Mitja-baixa

Mitja

Mitja-alta

Alta

Exemple de botiga d’alimentació amb marques 
seleccionades i producte gourmet. 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Gamma del producte a la zona analitzada 

Gamma del producte per carrers 

- Als carrers més comercials predomina la gamma 

mitja. Cal destacar el c.Sant Gregori, on un 28% 

de la seva oferta és de gamma mijta-alta (i alta); 

el c. Caputxins i av. Francesc Macià que tenen un 

20% de gammes mitja-altes. 

- Al c. De l’Aigüa i c. Comerç més del 40% de la 

seva oferta és de gammes mitja-baixes 

% HORITZONTALS

% % % % % %

Total 100,0 0,8 19,1 66,1 13,7 0,3

Rbla Principal 100,0 0,0 29,2 59,4 11,5 0,0

c Caputxins 100,0 0,0 12,5 67,5 20,0 0,0

c Sant Sebastià 100,0 0,0 23,1 61,5 15,4 0,0

Rbla Salvador Samà 100,0 0,0 19,2 73,1 7,7 0,0

Av Francesc Macià 100,0 0,0 23,1 57,7 19,2 0,0

c Sant Gregori 100,0 0,0 8,0 64,0 24,0 4,0

Pl Mercat 100,0 5,6 22,2 66,7 5,6 0,0

c Llibertat 100,0 0,0 0,0 76,9 23,1 0,0

Pl. Soler i Gustems 100,0 0,0 15,4 84,6 0,0 0,0

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 100,0 8,3 16,7 75,0 0,0 0,0

Rbla de la Pau 100,0 7,7 7,7 46,2 38,5 0,0

c. De l’Aigua 100,0 0,0 42,9 42,9 14,3 0,0

c Comerç 100,0 0,0 42,9 57,1 0,0 0,0

c Sant Gervasi 100,0 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0

c Josep Llanza 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Pl de les Cols 100,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0

c Sant Pau 100,0 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0

Rbla Josep Tomàs Ventosa 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 100,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0

c Escolapis 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Pl Enric Cristòfol Ricart 100,0 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0

c Lleida (tram Mercat) 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Pl Vila 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Pl Cotxes 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Pl Pau Casals 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

GAMMA PER CARRERS

Total BAIXA

MITJA-

BAIXA MITJA

MITJA-

ALTA ALTA

Exemple de botiga 
d’alimentació del c.Sant 
Gregori amb producte 
seleccionat. 

Exemple de botiga 
posicionada en 
aperitius, en el c. 
Caputxins 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Gamma del producte a la zona analitzada 

Classificació de l’oferta comercial per gamma  i sectors 

Per sectors: 

-En tots els sectors predomina la gamma mitja. 

-No obstant, destaca que en el sector d’equipament de la persona, que té el percentatge més baix de gamma mitja (57%) en 

comparació als altres sectors. Té més representació la gamma mig-baixa (23%). També la gamma mitja-alta (16%). 

-El sector d’alimentació fresca, també té un percentatge elevat de gammes mitja-altes (18%).  

-Alimentació  seca  bàsicament té oferta de gamma mitja 61%), gammes mes baixes (22%) però també mitja-alta (17%). 

- L’equipament de la llar, predomina les gamma mitja (67%), mitja-baixa i baixa (24%). 

-El 80% de lleure i cultura és gamma mitja. 

% % % % % %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Baixa 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0

Mitja-baixa 7,7 21,7 9,1 26,3 17,6 10,7

Mitja 74,4 60,9 90,9 56,9 66,7 80,0

Mitja-alta 17,9 17,4 0,0 16,2 9,8 9,3

Alta 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0

GAMMA

% 

VERTICALS

GRANS SECTORS COMERCIALS

ALIMENT.

 FRESCA

ALIMENT.

 SECA
QNA

EQUIP. 

PERSONA

EQUIP. 

 LLAR

LLEURE I

 CULTURA

Exemple de 
botigues 
d’equipament de la 
llar, i d’equipament 
de la persona de 
gammes baixes. 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Edat públic objectiu en la zona analitzada 

Edat públic objectiu: resultats globals 

En aquesta variable s’ha considerat a quina edat es dirigeixen els 
establiments comercials, si a: 

- Edats infantils (aproximadament fins els 14 anys) 

- joves (de 20 a 30 anys) 

- adults (de 30 a 65 anys) 

- grans (més de 65 anys). 

*Variable multiresposta: Algunes botigues s’ha considerat que 

tenen una oferta on predomina de més d’una gamma, motiu pel 

qual els percentatges no sumen 100. 

S’observa que el 28% de les botigues no fa una segmentació per 
públic objectiu. 

Hi ha un predomini d’oferta dirigida a un públic adult-gran 
(gairebé el 68%). 

L’oferta dirigida al públic jove suposa el 32%. 

EDAT %

Total 135,7

Infantil 7,9

Jove 32,1

Adult 51,1

Gran 16,7

Totes 27,9

7,9

32,1

51,1

16,7

27,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Infantil

Jove

Adult

Gran

Totes
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ANÀLISI QUALITATIU 

Edat públic objectiu 

Edat públic objectiu per carrers 

A la Rbla Principal, el percentatge de botigues 
dirigides a un públic jove (38%) supera a les 
que es dirigeixen a un públic adult (35%). 

% HORITZONTALS

% % % % % %

Total 100,0 5,8 23,7 37,7 12,3 20,5

Rbla Principal 100,0 7,5 37,4 34,6 7,5 13,1

c Caputxins 100,0 14,6 19,5 39,0 12,2 14,6

c Sant Sebastià 100,0 5,9 26,5 44,1 14,7 8,8

Rbla Salvador Samà 100,0 3,1 18,8 34,4 18,8 25,0

Av Francesc Macià 100,0 3,6 17,9 35,7 17,9 25,0

c Sant Gregori 100,0 15,4 23,1 50,0 3,8 7,7

Pl Mercat 100,0 5,0 15,0 35,0 15,0 30,0

c Llibertat 100,0 0,0 21,4 35,7 7,1 35,7

Pl. Soler i Gustems 100,0 6,7 26,7 33,3 6,7 26,7

Rbla de la Pau-c.Ferrer i Vidal 100,0 0,0 0,0 36,4 0,0 63,6

Rbla de la Pau 100,0 0,0 27,3 54,5 9,1 9,1

c. De l’Aigua 100,0 0,0 25,0 25,0 0,0 50,0

c Comerç 100,0 0,0 0,0 37,5 37,5 25,0

c Sant Gervasi 100,0 0,0 0,0 37,5 25,0 37,5

c Josep Llanza 100,0 0,0 10,0 40,0 30,0 20,0

Pl de les Cols 100,0 0,0 20,0 40,0 0,0 40,0

c Sant Pau 100,0 0,0 11,1 44,4 33,3 11,1

Rbla Josep Tomàs Ventosa 100,0 0,0 0,0 25,0 0,0 75,0

Rbla Josep Antoni Vidal Gumà 100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0

c Escolapis 100,0 0,0 50,0 25,0 0,0 25,0

Pl Enric Cristòfol Ricart 100,0 0,0 16,7 50,0 33,3 0,0

c Lleida (tram Mercat) 100,0 0,0 33,3 33,3 0,0 33,3

Pl Vila 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Pl Cotxes 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pl Pau Casals 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0

EDAT 

Total INFANTIL JOVE ADULT GRAN TOTES

Exemple de botigues 
dirigides a un públic jove 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Edat públic objectiu en la zona analitzada 

Classificació de l’oferta comercial per públic objectiu  i sectors 

Per sectors: 

-El sector de quotidià alimentari és el que fan menys segmentació per edat (un 80% es dirigeixen a totes les edats). 

-També l’alimentació, tant fresc com seca, té tendència a no segmentar per edat o a dirigir-se a un perfil d’edat adult-gran. 

-Equipament de la persona, tot i que predomina l’oferta dirigida a edats adultes-grans (83%), també té oferta dirigida al 

perfil jove (44%).  

-Lleure i cultura  té un percentatge de botigues dirigides a edats joves que s’apropa a les que estan dirigides a edats 

adults-grans (36% i 45% respectivament). 

% % % % % %

Total 118,2 126,3 110,0 145,3 144,2 127,8

Infantil 0,0 21,1 0,0 10,9 0,0 8,3

Jove 6,1 15,8 10,0 43,8 23,3 36,1

Adult 39,4 42,1 20,0 61,7 65,1 36,1

Gran 15,2 5,3 0,0 21,1 27,9 8,3

Totes 57,6 42,1 80,0 7,8 27,9 38,9

EDATS

% 

VERTICALS

GRANS SECTORS COMERCIALS

ALIMENT. 

FRESCA

ALIMENT.

 SECA
QNA EQUIP. 

PERSONA

EQUIP. 

 LLAR

LLEURE I

 CULTURA

Exemple de botigues dirigides a edats 
més adultes 
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ANÀLISI QUALITATIU 

Valoració dels serveis comercials en la zona analitzada 

Valoració dels serveis comercials Valoracions per subsectors 

El 61% dels serveis comercials de la zona analitzada s’han 
valorat positivament. 

Les perruqueries, subsector que predomina quantitativament, té en 
general bona imatge (65% s’han valorat “bé”). 

malament

9%

regular

30%
bé

61%

VALORACIÓ %

Total 100,0

malament 9,3

regular 29,6

bé 61,1

SERVEIS COMERCIALS

% HORITZONTALS % % % % %

Total 100,0 0,0 9,3 29,6 61,1

ESTÈTICA,PERRUQUERIA,SOLARIUM 100,0 0,0 2,9 32,4 64,7

AGENCIA VIATGES 100,0 0,0 0,0 42,9 57,1

COMPRO OR 100,0 0,0 0,0 33,3 66,7

ADM LOTERIA 100,0 0,0 66,7 33,3 0,0

TATUATGES,PEARCING 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0

COPISTERIA 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

SALA ART 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

TINTORERIA, BUGADERIA 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

ALTRES SERVEIS COMERCIALS 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

VALORACIONS PER SUBSECTORS

Total

Molt 

Malament Malament Regular Bé
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ANÀLISI QUALITATIU 

Valoració dels serveis comercials en la zona analitzada 

Valoracions per subsectors: Nota mitja 

Serveis de perruqueria ben 
tractat, s’ha conservat estructura 
externa i li ha donat personalitat. 

SERVEIS COMERCIALS NOTA MITJA

Total 3,52

ESTÈTICA,PERRUQUERIA,SOLARIUM 3,62

AGENCIA VIATGES 3,57

ADM LOTERIA 2,33

COMPRO OR 3,67

COPISTERIA 4,00

TATUATGES, PEARCING 3,00

TINTORERIA, BUGADERIA 2,00

SALA ART 4,00

ALTRES SERVEIS COMERCIALS 4,00

Servei comercial compro or, que amb 
la crisis han proliferat molt aquests 
serveis de compra i venda d’or. 

Contrast de disseny de rètols de serveis comercials a la zona de la 

Platja: rbla de la Pau-C.Ferrer i Vidal. 

Es realitza una valoració global mitja de cada 
establiment amb un rang de puntuació de l’1 al 5: 
(1 molt malament i 5 molt bé).  
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ANÀLISI QUALITATIU 

Valoració de la restauració en la zona analitzada 

Valoració de la Restauració Valoracions per subsectors 

El 70% de la restauració de Vilanova i la Geltrú s’ha valorat 
positivament. En conjunt, té bona imatge. 

El subsector de les cafeteries és el millor valorat: 84% han 
rebut puntuacions positives. 

També el subsector dels restaurants (68% valorat “bé” o “molt 
bé”). 

RESTAURACIÓ

% HORITZONTALS % % % % %

Total 100,0 9,3 21,5 64,5 4,7

RESTAURANT 100,0 8,1 24,3 64,9 2,7

BAR, CAFETERIA 100,0 9,7 16,1 67,7 6,5

BAR MUSICAL 100,0 0,0 40,0 60,0 0,0

RECREATIUS, BINGO 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0

LUDOTECA 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

bé

VALORACIONS PER SUBSECTORS

Total  Malament regular Molt Bé

malament

9%

regular

21%

bé
65%

molt bé

5%

VALORACIÓ %

Total 100,0

malament 9,3

regular 21,5

bé 64,5

molt bé 4,7
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ANÀLISI QUALITATIU 

Valoració de la restauració en la zona analitzada 

Valoració la restauració per subsectors : nota mitja 

Bona valoració  mitja global  de restaurants, bars-cafeteries i bars musicals: 4 de nota 
mitja. 

SUBSECTORS 

RESTAURACIÓ

NOTA 

MITJA

Total 4

RESTAURANT 4

BAR, CAFETERIA 4

BAR MUSICAL 4

RECREATIUS, BINGO 3

LUDOTECA 3

Restauració amb bona imatge Restauració de diferents especialitats a la zona de la platja 

Es realitza una valoració global 
mitja de cada establiment amb un 
rang de puntuació de l’1 al 5: 

  
(1 molt malament i 5 molt bé).  
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Resum 

CARRERS MÉS COMERCIALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

-Del total de 1051 locals censats, 305 són botigues. El 50% del comerç analitzat es concentra en quatre carrers: Rambla 
Principal (75 botigues), c. Caputxins (32 botigues), Rambla Salvador Samà (23 botigues) i c. Sant Sebastià (23 botigues). 
També l’Av. Francesc Macià i c. Sant Gregori també concentren número elevat (21 i 20 botigues respectivament). 

A més a més, s’han d’afegir l’oferta del mercat municipal (55 parades/establiments). 

-Elevada continuïtat comercial en la Rambla Principal, Caputxins i Sebastià (més del 70% de l’espai està ocupat per locals 
comercials –botigues/serveis comercials/restauració). 

-En els carrers més comercials no hi ha molts locals tancats: Rambla Principal només té 5 locals buits i c. Sant Sebastià 3. 
En el c. Caputxins ja incrementa a 11 locals tancats/buits. 

-Mix comercial: Predomina l’equipament de la persona suposa el 42% del total analitzat amb 128 botigues. I lleure i cultura en segon lloc, 
que suposa el 24% del mix analitzat (72 botigues). 

-Tot i que a Pineda predomina la gamma mitja (79%), la gamma mitja-alta també té certa representació en els carrers més comercials 
de la zona (17%), bàsicament al sector d’equipament de la persona.  

-Predomina l’oferta dirigida a edats adultes-grans (68%). El 32% es dirigeix a un perfil de client jove. 

-Valoració botigues: en general, el comerç de Vilanova i la Geltrú té bona imatge, gairebé el 70% s’ha valorat  
positivament. La nota mitja és d’un 3,6 sobre 5. Els carrers més comercials (Rbla. Principal, Caputxins,  
Sant Sebastià estan per sobre de la mitja. 

- Valoració restauració: suposa un bon complement a l’oferta comercial. 70% ben valorat. 

- Valoració serveis comercials: el 61% s’ha valorat positivament. 

% HORITZONTALS

Num. % Num. % Num. % Num. %

Recuent

o

% de la 

fila Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Total 1051 100,0 305 29,0 54 5,1 107 10,2 34 3,2 137 13,0 23 2,2 79 7,5 25 2,4 269 25,6 18 1,7

CONTINUITAT COMERCIAL VILANOVA I LA GELTRÚ

Total Botiga

Servei 

comercial Restauració

Façana 

comercial

Locals tancats, 

buits

Locals culturals i 

socials

Cases, garatge, 

obres...

Altres espais no 

comercialsEntitat financera

Servei no 

comercial

14,0

8,0

0,0

54,0

10,0

14,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

ALIMENT.

 FRESCA

ALIMENT.

 SECA

QNA

EQUIP. 

PERSONA

EQUIP. 

 LLAR

LLEURE I CULTURA GAMMA 
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Resum per sectors 

MIX COMERCIAL DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Predomini de l’equipament de la persona: 42% del mix comercial. 

I del sector de lleure i cultura: 24%. 

 

 

 

ALIMENT. SECA

6%

QNA

3%

ALIMENT. FRESCA

11%

EQUIP. PERSONA

42%

EQUIP. LLAR

14%

LLEURE I CULTURA

24%

Alimentació Fresca. 
 - Hi ha varietat de Fleca-pastisseries (15), menjar cuinat/rostisseries (5). A més a més, l’alimentació fresca del mercat municipal. 
 
Alimentació Seca:  
-  Per subsectors: predomini dels supermercats i botigues de queviures (6). 
 
Quotidià no alimentari:  
-Per subsectors: predomini de les farmàcies (8) 
    
Equipament de la persona 
-Els subsectors amb més varietat són: moda dona (22 botigues), sabateries i complements (20), roba home-dona (20), perfumeria/cosmètica 
(14), llenceria i complements (12), roba infantil (10) 
 
Equipament de la llar 
- Predominen les botigues multipreus-tot a 100 (5) i roba per la llar (5). 
 
Lleure i cultura 
- Predomini de les botigues de telefonia (10), òptica (10). 
 
RESTAURACIÓ: varietat de bars/cafeteries (61) i restaurants (37). Especialització de cuina de peix a la zona de la platja. 
 
SERVEIS COMERCIALS: varietat d’estètiques i perruqueries (34). 
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TRAMA URBANA CONSOLIDADA –TUC– 
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URBANISME COMERCIAL 

TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) 

Per resolució de 21 de juliol de 2011, la Direcció General 

d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, aprova la trama 

urbana consolidada del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

Es va publicar al DOG el 2 de agost del 2011 (DOG 5933) 
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URBANISME COMERCIAL 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

 Revisió del Pla General d’ordenació de Vilanova i la Geltrú. Normes urbanístiques 2001 

 
- Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 29 de juny de 2001. 
- Conformitat al Text Refós, del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 25 de juliol de 2001. 
- Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 d'agost de 2001. 
  

Modificacions Puntuals del PGOU - VIGENTS 
Modificacions puntuals de les normes urbanístiques del Pla General i correcció d'errades del PGO 
MPPGO a l'àmbit Av. E. Toldrà, C/ Fita, C/ A. Ferrer i Soler i Rda. Europa del S. Ind. Roquetes 
MPPGO a l'àmbit de la UA-16 la Geltrú - Sant Jordi 
MPPGO a l'àmbit de l'antiga Fusteria Pirelli 
MPPGO a l'àmbit dels equipaments col·lectius situats al cr. de les Roquetes amb Rda. Europa 39-45 
MPPGO a l'àmbit dels equipaments educatiu (H) i colectiu (E) situat a la Rda. Ibèrica, 68 i 230. 
MPPGO en relació als sectors de sòl urbanitzable (Clau 14), amb planejament derivat aprovat 
MPPGO de la UA-7 Sector Santa Llúcia 
MPPGO de l'article 164 i revisió PGO 
MPPGO per a l'adaptació dels usos a l'àmbit del PERI de la Sínia de les Vaques 
MPPGO referent als sistemes d'equipaments públics 
MPPGO per a la creació del sistema d'habitatge dotacional (clau HD) 
MPPGO locals prostitució 
MPPGO Av Eduard Toldrà, Rbla Exposició i altres, procedents del PP La Bòbila 
MPPGO de la UA3 (carrer Sant Roc, Ronda Ibèria, Hospital Sant Antoni Abat) 
MPPGO a l'àmbit del sòl d'equipament col·lectiu (clau E) 
MPPGO regulació específica usos hoteler i restauració 
MPPGO a l'àmbit de l'Eixample Nord (sector de sòl urbanitzable 2.8) 
MPPGOU a l'àmbit del sector 3.2 de Santa Maria de Cubelles 
MMPGO a l'àmbit de l'estudi de detall de l'Av. Eduard Toldrà 91-93 (Gervall, S.A.) 
MPPGO per incorporar l'ús sanitari assistencial a la finca n. 38-42 del carrer del Prat 
MPPGO per a la incorporació de l'ús religió a l'àmbit de la finca 1-3 del carrer de la Fita 

https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-0
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-1
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-2
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-2
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-2
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-2
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-2
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-2
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-3
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-4
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-4
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-4
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-5
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-6
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-7
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-7
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-7
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-8
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-9
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-10
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-11
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-12
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-13
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-14
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-15
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-16
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-17
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-18
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-19
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-19
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-19
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-20
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-20
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-20
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-21
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-21
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_vigent.html#anch-21
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URBANISME COMERCIAL 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

 Revisió del Pla General d’ordenació de Vilanova i la Geltrú. Normes urbanístiques 2001 

Modificacions puntuals del PGOU (en tràmit)Modificacions puntuals del PGOU (en tràmit) 
Índex 
MPPGO en relació a l'àmbit Sector Cap de Creu-Sant Onofre-Rambla Samà (subzona 9a) 
MPPGO en relació a la reubicació de la caserna de la Policia Local 
MPPGO a l'àmbit de la UA7 Santa Llúcia 
MPPGO per a la incorporació de l'ús religiós al local del carrer Solicrup 35 
MPPGO a l'àmbit Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim usos 

https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-0
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-0
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-0
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-0
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-0
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-1
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-2
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-3
https://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/mpgo_entramit.html#anch-4
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URBANISME COMERCIAL 

 

- COMERÇ I MERCATS-CONDICIONS GENERALS DEL MERCAT DE SEGONA MÀ I 
D’INTERCANVI A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

- COMERÇ I MERCATS-NORMATIVA DEL MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU DEL 2013 

 

-  COMERÇ I MERCATS-REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 

- COMERÇ I MERCATS-REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

REGLAMENTS MUNICIPALS 
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URBANISME COMERCIAL 

REGLAMENTS MUNICIPALS 

GENERALS DEL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI A VILANOVA I LA GELTRÚ (11/11/2011) 
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URBANISME COMERCIAL 

REGLAMENTS MUNICIPALS 

NORMATIVA DEL MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU DEL 2013 
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URBANISME COMERCIAL 

REGLAMENTS MUNICIPALS 

REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ (3/4/2004) 

Normes Generals (article 2) 
Els mercats municipals existents a la nostra vila es destinaran, principalment, a la venda d’articles alimentaris i a la de determinats productes quan l'Ajuntament considera 
necessari i autoritzi.  
El comerç en els mercats municipals serà exercit pels titulars de les parades, després d'haver obtingut la llicència que els dóna dret a exercir el comerç de venda dels seus 
articles o mercaderies, mitjançant l’ús específic d'aquests béns de domini públic, amb els corresponents serveis i subministraments. Les llicències es regiran per les 
condicions específiques que s’assenyalin al concedir-se, per les normes d’aquest Reglament i per les disposicions municipals o de caràcter general que siguin aplicables. 

Classificació dels articles de venda (article 37-40) 
- Les parades dels mercats s’ajustaran a les denominacions que aprovi l’Ajuntament i, si escau, la societat gestora, en la corresponent relació d’articles de venda, 
recollida en forma d’annex a aquest Reglament. 
- Una parada no podrà tractar la venda de més articles que els que figurin en una sola de les denominacions de la relació d’articles de venda. Tanmateix, és permesa la 
venda de productes elaborats que tinguin, entre els seus components principals, els articles definits a la denominació per la que s’atorga la concessió. 
- En cas de sol·licitud de canvi d’article de venda, l’Ajuntament ho podrà autoritzar expressament si ho creu convenient, després d’haver-ho exposat per un termini de 
deu dies a les associacions de titulars de parades i altres titulars no associats, a través del tauler d’anuncis del mercat, i assenyalarà la quantitat que s’ha d’abonar a la 
Corporació, equivalent al valor del permís de venda de la nova activitat que es sol·licita. No obstant, el canvi no tindrà validesa fins que no s’hagi abonat el dret o 
l’exacció esmentada. Els drets assenyalats s’hauran de satisfer en el termini màxim de 30 dies, des de la data de comunicació a l’interessat, i en cas de no efectuar-se, 
s’entendrà que renuncia a la nova concessió atorgada. 
a) Existirà una total i absoluta separació entre les parades de venda de diferent denominació. 
b) Només serà permesa la unificació i ampliació de parades, quan siguin d’un mateix titular o familiars fins al segon grau, si corresponen a una mateixa denominació, 
havent d’ésser sempre autoritzades per l’Ajuntament i, si escau, per la societat gestora. 
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URBANISME COMERCIAL 

REGLAMENTS MUNICIPALS 

REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Annex relació articles de venda 
S'estableix la relació d'articles de venda que s'ajustarà a les següents activitats: 
-Les denominacions genèriques dels mercats municipals són, pel que fa a l’àmbit alimentari, les assenyalades a continuació: 
 
a) Peix i marisc. Comprendrà la venda de tota mena de peix i marisc. 
b) Carnisseria. Comprendrà la venda de carns fresques de boví, oví, i cabrum, així com els menuts corresponents. També s’hi incorpora la venda de carn de cavall i poltre. 
c) Cansaladeria. Comprendrà la venda de carns de porcí fresca o de cansalada salada. Altres productes de porcí, secs, fumats, curats i embotits de tota mena, carns 
fredes, pernils, llard, sagí, llardons i patés. Foie gras i derivats. Botifarra blanca, negra, de ceba, crua, bisbe i bull, d ’establiments amb autorització sanitària. 
Conserves càrniques. Formatges. Salsitxes frankfurt i derivats. Mantegues i margarines. 
d) Xarcuteria–formatgeria. Venda de tota mena d'embotits, curats i cuits, carns fredes i pernils (exceptuant la carn fresca de porc), botifarra blanca, negra, de ceba, bull i 
bisbe, sempre que provinguin d'indústria amb autorització sanitària. Mantega, margarines, trufats, patés, foie gras i derivats. Formatges, llet en les diverses preparacions, 
iogurts, preparats del cacau, xocolates i nata envasada, menjars preparats, salsitxa tipus frankfurt i derivats, salmó fumat. 
e) Volateria, ous. Comprendrà la venda de pollastres, gallines, ànecs, guatlles, perdius, llebres, conills, caça menor i aus comestibles en general que, sacrificades 
prèviament, poden vendre's senceres i trossejades. Venda d'ous i derivats. 
f) Pesca salada, conserves i olives. Comprendrà la venda de tota mena de peix i marisc salat, sec, fumat, remullat o en salmorra. Espècies, confitats, nyores i 
picants, àcids, olives al detall i tota mena de conserves, en les quals el principal component sigui un dels productes assenyalats anteriorment. 
g) Queviures. Venda de tots aquells productes alimentaris que es presentin perfectament envasats, retolats i no detallats, com són: pastes per a sopa, grans i 
llegums, sèmoles i purés, sopes preparades, fruits secs i torrats, pans de motlle i torrats, galetes, i tot el que sigui pastisseria industrial, melindros, dolços i neules, 
pastes seques, torrons i postres preparats, codonys i gelees, caramels i bombons, xocolates, cacaus, sucres, cafès i infusions, tota mena d'espècies, mels, melmelades i 
fruites en almívar, conserves de tota mena envasades, salses i condiments, olis comestibles embotellats, vins i licors embotellats, llet i els seus derivats, iogurts, mantegues, 
matons, quallades, crema, batuts. També podran vendre embotits, pernils i formatges, així com d’altres productes que no hi són, en qualsevol altre denominació, envasats i 
sense detallar, i tots aquells articles de neteja que siguin propis de l'ús domèstic. 
h) Llegums i cereals. Comprendrà la venda de llegums, pastes i cereals, secs, cuits i remullats, i les seves farines, purés i sèmoles, així com menjars preparats al detall. 
També podran vendre, en instal·lacions perfectament adequades i separades, llavors i fruits secs dissecats, torrats i salats, envasats i al detall. Es podran detallar tots 
aquells productes d'aperitiu «snacks», així com les patates fregides i similars. Caramels i llaminadures. 
i) Fruites i verdures. Comprendrà la venda de tota mena de fruites, verdures, hortalisses, patates i altres tubercles; bolets frescos o secs, i cargols. També ous i 
mel, sempre que siguin de producció directa de pagès 
j) Pa, pastisseria ordinària i industrial i confiteria. . Comprendrà la venda de tota mena de pa i farines, coques, croissants i ensaïmades, així com magdalenes, adequant 
tant l'estructura com el funcionament, al que disposi la legislació vigent, tant en matèria sanitària, com a les normes de comercialització del pa. També la venda de 
tot tipus de pastes de fabricació industrial, així com caramels i galetes al detall. Melindros, dolços i postres preparats, bombons, xocolates, cacaus, cafè i infusions, 
confitures, gelees, melmelades, vins embotellats, licors i caves. Aigua i sucs envasats 
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Annex relació articles de venda 
k) Congelats. Venda de tota mena de productes congelats, mitjançant les instal·lacions adients i amb la deguda separació entre cada producte. 
l) Herbolari, dietètica i règim. Venda de tota mena de productes naturals i elaborats que, a més dels seus valors nutritius, tinguin una funció terapèutica, destinats a 
l'alimentació de règim. També podran vendre plantes medicinals, aromàtiques i per a infusions. 
m) Noves denominacions de venda de productes alimentaris. Seran definides per la Direcció dels mercats o, si escau, per la societat gestora i aprovades per l’Ajuntament. 
 
- A més de les alimentàries, també serà possible la implantació de les activitats no alimentàries recollides a la següent relació: 
a) Bar-restaurant. Estarà autoritzat a servir al públic, només dins el recinte del mercat,  en forma de consumició, tota classe de productes de menjar i beure. També amb 
la corresponent autorització oficial, podrà servir tabacs de tota mena. 
b) Plantes i flors. Venda de tota mena de flors i plantes naturals o artificials per guarnir i complements. 
c) Revistes i diaris. Tota mena d’articles d'escriptori, llibreria, papereria, joguines, revistes, llibres, diaris, xiclets, caramels i regalèssia; amb la corresponent autorització 
oficial, venda de tabac i recollida i distribució de travesses i loteries autoritzades. 
d) Merceria i gènere de punt. 
e) Articles per a mascotes i animals de companyia. 
f) Noves denominacions de productes no alimentaris. Seran definides per la Direcció dels mercats o, si escau, per la societat gestora i aprovades per l’Ajuntament. 
g) Noves denominacions de serveis no alimentaris. Seran definides per la Direcció dels mercats o, si escau, per la societat gestora i aprovades per l’Ajuntament. 
 
- La relació d’articles de venda citats no és excloent, reservant-se l’Ajuntament la facultat d’autoritzar-ne d’altres, per l’aparició de nous articles de venda. 
- Amb la sol·licitud prèvia, l’Ajuntament podrà autoritzar el canvi d’activitat que s’haurà de mantenir un mínim d’un any. 
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Horaris i calendari dels Mercats Municipals(Article 67-72) 
- La Direcció dels mercats o, si escau, la societat encarregada de la seva gestió establirà, de comú acord amb les associacions de venedors de cada mercat municipal, un 
calendari de treball i vacances obligatori per a tots els llocs i establiments de venda, per tal de garantir el servei durant l’horari de venda al públic. 
- L’horari de venda al públic i d’activitat dels mercats seran establerts, amb caràcter anual, per la Comissió General de Mercats i serà aprovat per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament. 
- El Mercat, així com els llocs de venda, hauran de tancar-se puntualment. La Direcció dels mercats o, si escau, la societat gestora tindrà cura del puntual compliment 
d’aquesta obligació, que podrà delegar al personal al seu càrrec. Per tancar un lloc de venda amb anterioritat o posterioritat a l’horari establert, haurà de sol·licitar-se 
l’autorització de la Direcció dels mercats o, si escau, de la societat gestora. 
- Totes les activitats de cada mercat, des de la càrrega i descàrrega fins al condicionament de les parades i establiments dels diferents operadors dels mercats 
municipals, passant per la pròpia venda, hauran de realitzar-se dins l’horari d’activitat aprovat per l’Ajuntament. 
- En cas d’emergència, i per garantir la seguretat dels edificis dels mercats municipals i dels seus operadors, podrà sol·licitar-se la presència d’un dels dos posseïdors de 
les claus i els codis d’accés a cada mercat, en representació, respectivament, de l’Ajuntament, o de la societat gestora, i de la respectiva associació de venedors. La causa 
de l’avís haurà estat totalment justificada, fet que es produirà, únicament, en cas de posar-se en perill la integritat de les persones, les instal·lacions o els articles que 
contingui l’edifici dels mercats municipals. 
- Els horaris establerts per a la càrrega i descàrrega interior i exterior són fixats perl’Ajuntament i el seu funcionament 
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Càrrega i descàrrega. (Article 78-86) 
-El transport de mercaderies accedirà a l’edifici dels mercats municipals, per realitzar la càrrega i descàrrega, a través del moll de càrrega i descàrrega situat a la planta 
soterrani o a través de les portes d’accés als respectius edificis, fora de l’horari d’obertura del mercat i sempre que els vehicles restin estacionats, únicament en l’horari 
definit, a les àrees reservades a tal efecte. 
- A la planta soterrani, la càrrega i descàrrega es realitza a través d’un moll de càrrega i descàrrega situat dins l’aparcament. Aquesta situació obliga a la utilització de 
l’espai, únicament i estricta, per a les tasques de càrrega i descàrrega, havent de deixar lliure el moll en finalitzar aquestes. 
- Mentre els mercats municipals romanguin oberts al públic, resta prohibit el magatzematge i estacionament de paquets i carretons al moll de càrrega i descàrrega, 
excepte el temps mínim indispensable per efectuar aquests treballs i sempre que no dificulti l’accés i les maniobres a l’aparcament soterrani. 
- En el moment de finalitzar l’horari d’activitat del Mercat, el Moll quedarà lliure i expedit, sense que hi romanguin vehicles, mercaderies o envasos buits. 
- L’entrada, sortida, circulació i estacionament de vehicles en el recinte del Moll de càrrega i descàrrega serà objecte de normes especials complementàries, l’acompliment 
de les quals és responsabilitat de la Direcció dels mercats municipals o, si escau, de la societat gestora. Les esmentades normes seran redactades per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’associació de venedors de cada mercat i, quan correspongui, l’empresa encarregada de la gestió de l’aparcament. 
- La càrrega i descàrrega exterior respectarà, en tot cas, els horaris definits per l’Ajuntament i els espais que el mateix Consistori hi destini a l’exterior del Mercat. En 
qualsevol cas, restarà totalment prohibida l’entrada de mercaderies a través de les portes dels mercats municipals, amb independència de quina sigui la seva mida, 
durant l’horari d’obertura al públic del Mercat. 
- Fora de l’horari definit per l’Ajuntament, no podrà utilitzar-se la zona exterior del Mercat per procedir a la càrrega i descàrrega, ni ocupar-la amb caixes o altres paquets 
sense autorització municipal expressa. De la mateixa manera, dins de l’horari comercial, malgrat que l’Ajuntament permeti la càrrega i descàrrega de mercaderies, no 
podran dipositar-se caixes o altres paquets a les voreres ni a les portes del Mercat, havent-se de produir la càrrega i descàrrega directament cap als magatzems i 
cambres. 
- La distribució de les mercaderies per l’interior del moll de càrrega i descàrrega i des d’aquest a l’interior de les parades, haurà d’efectuar-se obligatòriament per mitjà de 
carretons. Resta prohibit l’arrossegament o qualsevol altre mètode que pugui fer malbé el pis o altres elements del Mercat. El mateix criteri és aplicable a la distribució de 
mercaderies des de l’exterior del recinte dels mercats municipals. 
-Només podran col·locar-se paquets als passadissos fins a l’obertura de les parades. Els paquets hauran de col·locar-se de forma ordenada i ocupant el mínim espai 
possible, principalment al voltant de la zona de venda del peix i la carn. No podrà col·locar-se cap caixa recolzada a les portes d’entrada del Mercat, sinó a una distància 
mínima de tres metres d’aquestes. 
 En tot cas, resta terminantment prohibit qualsevol obstacle que, generat per la col·locació de paquets o mercaderies als passadissos, impedeixi el lliure pas del públic, 
dels carretons de compra i dels carretons de mercaderies. 
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Obligacions dels titulars de les llicencies d’ocupació de les parades. (Article 94) 
1. Acomplir el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i les seves 
modificacions i normatives posteriors. 
2. Posar els preus de totes les varietats que tingui exposades per a la venda en una pissarra, fixant sobre la mercaderia un cartell en què s'hi consigni el preu per quilo, 
dotzena o peça. Els preus hauran de ser visibles en tot moment. 
3. Utilitzar els pesos, les balances i les mesures correctes i homologades per l'organisme corresponent, i adaptats al sistema mètric decimal, facilitant ipermetent, en tot 
cas, les comprovacions previstes. 
4. Efectuar les operacions de pesada d'aliments i de medició cara al públic i abstenintse en tot cas de pesar amb balances de mà, per poder ser aquest sistema origen 
de dubtes. 
5. Posar en un lloc visible una marca en què hi constarà el número de la parada i l'article de venda autoritzat, segons les normes que estableix l'Ajuntament. 
6. Abstenir-se totalment de vendre a l'engròs a l'interior del recinte del mercat. 
7. Els venedors hauran de conservar l'albarà que justifiqui la seva compra, en el qual el majorista, o altre proveïdor autoritzat, haurà consignat el nom del comprador, el 
tipus d’article, el preu, la unitat de mida i la data. 
8. Els venedors estan obligats a posar de manifest a la Direcció dels mercats o, si escau, a la societat gestora, sempre que ho demani, la quantitat d'articles i comestibles 
que hagin de ser destinats a la venda, sense que es puguin oposar a un reconeixement o a una utilització d'aquests, en el cas que siguin declarats perjudicials o nocius 
per a la salut, després d'un dictamen de l'inspector sanitari. 
9. Abstenir-se totalment d'utilitzar les cambres frigorífiques o magatzems per a dipositar-hi gèneres de venda, mercaderies o altres objectes aliens al propi mercat. 
No obstant, podrà efectuar-se alguna utilització contrària a això, mitjançant la corresponent autorització per part de l'Ajuntament. 
10. Dur a terme l'estricta neteja de la parada i el seu voltant. 
11. Abstenir-se totalment d’anunciar a crits la naturalesa i preu de la mercaderia i cridar als compradors que es trobin a les parades o que passin pel seu davant, així 
com, tant ells com els seus dependents, d’estar-se ni asseguts ni drets. fora de les parades que ocupen, si obstrueixen el trànsit.  
 
Tampoc no podran estendre les mercaderies fora de les parades i interrompre amb elles el pas.  
12. Abstenir-se d'utilitzar carretons a l'interior del mercat, llevat del cas en què hi hagi autorització de la Direcció dels mercats o, si escau, de la societat gestora, que 
establirà els horaris corresponents. 
13. Utilitzar les cambres frigorífiques per a la conservació dels seus articles, respectant en tot moment les normes d'utilització dictades a l'efecte. 
14. Vestir de forma idònia, decorosa i higiènica. 
15. Deixar a la Direcció dels mercats o, si escau, a la societat gestora nota dels seus domicilis respectius, i relació sempre actualitzada del personal dependent del titular, 
així com dels canvis que es realitzin. 
16. No realitzar en les parades cap modificació, per insignificant que sigui, sense autorització de l'Ajuntament. 
17. Satisfer la instal·lació d’armaris, prestatgeries i similars a les parades, demanant permís a l'Ajuntament i subjectant-se en tot cas als models aprovats o ordenats per 
aquest 
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Disposicions sanitàries i de consum. Queda prohibit als titulars de les parades la realització de les activitats següents: (Article 95) 
a) Venda fraudulenta en la qualitat, composició, elaboració, pes, mida i origen de qualsevol classe de productes d'alimentació. 
b) Utilització d’envasos o paquets de mides que suposin frau en el pes del producte de venda. 
c) Negativa dels titulars de les parades o dels qui els substitueixin a proporcionar 
dades als funcionaris municipals en base a les seves obligacions de caràcter 
informatiu. 
d) Fer servir, per embolicar i envasar els aliments, embolcalls i envasos autoritzats per a l’ús alimentari. 
e) Treure del mercat els sobrants de peix, volateria i caça en canal que es posin a la venda. 
 
Règim intern. Resten també prohibides les actuacions següents: (Article 96) 
a) La desviació injustificada al mercat de productes destinats habitualment al tràfic mercantil. 
b) La negativa a satisfer les demandes dels compradors quan aquestes siguin de bona fe, de conformitat amb l'ús establert i quan la seva satisfacció estigui dintre de les 
disponibilitats del venedor, així com tot tracte discriminatori respecte a les referides demandes. 
c) L’incompliment de les disposicions administratives de caràcter general, i de les municipals, quan a la tipificació i normalització comercial de béns i mercaderies; a 
les instal·lacions o condicions per a l'obertura d’establiments mercantils i per a l'exercici d'activitats comercials; al marcatge, etiquetatge i envasat de certs 
productes, així com a les condicions incompatibles i la prohibició de venda de determinats articles o productes; a la publicitat i marcatge dels productes a la venda; a la 
utilització de marxamos, encunys i etiquetes; a les condicions de venda a la via pública; i a l'establiment i utilització de canals o formes alternatives de 
distribució de productes peribles. 
d) La venda amb frau en la composició, elaboració, qualitat, origen, presentació, pes o mida de tota classe de productes d'alimentació, així com la utilització d'envasos o 
embalatges de característiques que impliquin frau en el pes del producte venut. 
e) L’aplicació, variació, o assenyalament de preus o de marges comercials que excedeixin dels límits o increments aprovats pels organismes competents. Es consideren 
igualment infraccions, en matèria d'abastaments, relatives als preus, la manca o la no exhibició de la documentació reglamentària acreditativa de les transaccions 
comercials, i de manera particular, l’absència de documentació comprovant dels preus i quantitats que han estat adquirides prèviament dels productes venuts, i de la 
documentació sanitària de trasllat, d’acord amb la normativa vigent. 
f) L’incompliment de les disposicions municipals respecte al funcionament dels mercats. 
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Parades, nombre màxim i autoritzacions (article 3) 
• Les parades: 
1. La superfície de les parades estarà limitada, en quant a la llargada, per un màxim de 12 ml. i un mínim de 3 ml. i pel que fa a l’amplada, per un màxim de 3,5 ml., i 
amb una alçada no inferior a 80cms, excepte en els casos que per les característiques especials de l’article de venda o de la composició dels elements que conformen 
la parada, hagin estat així autoritzats per l’Ajuntament. 
2. Els espais ocupats per les parades no poden obstaculitzar les entrades dels portals de les cases dels veïns, ni els guals, ni els dels establiments comercials o 
industrials o bé els seus aparadors o exposicions. 
3. Discrecionalment es disposaran passos d’evacuació entre parades. Aquests espais no podran ser ocupats per part del/de la comerciant/a o les seves mercaderies. 
S’obligarà a respectar els espais i les distàncies necessaris per facilitar el pas i l’actuació dels serveis d’urgència o emergència. 
4. Els llocs de venda han d’oferir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per la normativa específica vigent. 
 
Durada de l’autorització (article 9) 
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de quinze anys per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració 
equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics. 
Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant de l ’Ajuntament estar al corrent de les obligacions 
amb la Seguretat Social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació que els imposi l’Administració local, com el pagament de la corresponent 
taxa i tributs municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
Articles de venda autoritzada (article 10) 
Les parades del mercat de venda no sedentària es classificaran en els següents grups, en funció dels articles de venda autoritzada: 
Grup 01: Alimentació. 
Grup 02: Equipament de la llar. 
Grup 03: Equipament de la persona. 
Grup 04: Lleure i cultura. 
Grup 05: Tèxtil i moda. 
Grup 06: Salut, cosmètica i drogueria. 
L’Ajuntament, per acord plenari, podrà modificar els grups i/o subgrups de classificació en funció del manteniment de l’equilibri comercial, de l’interès públic, o per 
qualsevol altra circumstància que tingui incidència en relació a la venda. 
 



   SITUACIÓ COMERCIAL I PERSPECTIVES DE FUTUR DEL COMERÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 90 

URBANISME COMERCIAL 

REGLAMENTS MUNICIPALS 

REGLAMENT DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

ANNEX 1 - MERCAT NO SEDENTARI DEL CENTRE 
-Ubicació: El mercadal del Centre es celebrarà a la proximitat del Mercat del Centre, als carrers Josep Llanza, Lleida, Av. Francesc Macià i a la Pl. Soler i Carbonell, els 
dissabtes de 7h a 14 h. 
-El muntatge es podrà realitzar a partir de les 6 h. del matí havent de finalitzar com a molt tard a les 8,30 h. i el desmuntatge no podrà començar abans de les 14,00 
h. I haurà d’haver finalitzat abans de les 16,00 h. 
-Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de realitzar amb la major celeritat possible i tenint en compte les indicacions dels responsables del mercat. 
-Es prohibeix la circulació de qualsevol tipus de vehicle durant les hores de mercat. 
-Nombre d’autoritzacions actuals: 173 
 
Activitats actuals i quantitat de parades: 
 
• 

L’Ajuntament basant-se en un principi d’interès general i amb l’objectiu de donar un aspecte més homogeni a 
l’espai podrà augmentar o disminuir les autoritzacions 
actuals i també augmentar i disminuir les dimensions de les parades d’aquestes autoritzacions, d’acord amb el que 
disposa el Reglament. 
En cas de produir-se vacants, l’Ajuntament podrà optar per la pública concurrència per a la seva ocupació o bé per 
la distribució dels metres en altres autoritzacions. 
Les activitats de les autoritzacions vindran determinades a partir de les inicials i per l’equilibri de les mateixes i 
sempre tenint en compte d’interès general. 
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- ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS-ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, ANTENES, I ALTRES APARELLS 
A L’EXTERIOR DELS EDIFICIS 

 

- ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS-ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PAS 
D’INSTAL·LACIONS AL NUCLI ANTIC DE LA GELTRÚ 

 

-  APARCAMENTS-ORDENANÇA MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

-  APARCAMENTS-ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ 

 

- ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ-ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS 
ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 2008 

 

- PUBLICITAT-ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PUBLICITAT 

 

- VIA PÚBLICA-ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB MOBILIARI D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ 

ORDENANCES MUNICIPALS 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, ANTENES I 
ALTRES APARELLS EXTERIORS (28/7/1997) 

Exposició de motius 
 L’increment progressiu de les instal·lacions d’aparells d’aire condicionat per a habitatges, oficines, petits comerços, etc, durant els darrers anys, s’ha vist recentment 
complementat amb l’afegit de les instal·lacions d’antenes parabòliques, de radioafeccionats, etc, i de les conduccions i connexions corresponents, muntant-se tot 
aquest dispositiu a l’exterior de l’edificació i en la major part dels casos a la façana.  
Aquesta situació provoca per un costat situacions de conflictes de veïnatge i per altra una important afectació sobre el paisatge urbà, i conseqüentment cada dia 
augmenta el nombre de denúncies derivades d’aquests conflictes. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, conscient de la necessitat de canalitzar totes aquelles situacions que poden generar conflictes i vetllant per la millora de les 
condicions del paisatge urbà ha cregut convenient l’elaboració d’una Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de climatització, ventilació, antenes i 
altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels edificis.  
 
Àmbit d’aplicació (article 1) 
L’àmbit d’aplicació d'aquesta Ordenança és el terme municipal de Vilanova i la Geltrú i tots els edificis del municipi estan subjectes a la seva observança. La ignorància 
per part dels propietaris o llogaters dels edificis o dels instal·ladors no excusarà el seu compliment 
 
Objecte (article 2) 
L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de la instal·lació a les façanes i paraments exteriors vistos dels edificis, patis de ventilació, patis d’illa i cobertes, dels 
aparells següents:  
a) Aparells de climatització d'aire condicionat , amb potència fins a 10 kW, exclosos del Reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.  
b) Aparells de ventilació.  
c) Antenes convencionals, parabòliques i altres de similars.  
d) Conduccions de fluids, telecomunicacions, energia i similars per tal de preservar les condicions estètiques i compositives dels immobles i evitar la volada d’elements 
sobre la via pública i les molèsties que ocasionen. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, ANTENES I 
ALTRES APARELLS EXTERIORS 

 
Instal·lació en edificis existents (article 4) 
1. Aparells d'aire condicionat. No es podran instal·lar aparells d’aire condicionat i ventilació, en edificis existents, que siguin visibles des de la via 
pública o espais lliures públics Quan s’hagi d’aplicar l’apartat 4.5 per la impossibilitat d’adequar-se als paràmetres que preveu aquesta ordenança, es valorarà 
l'impacte visual, la integració a la façana, la solució donada al desguàs de l'aigua, el nivell de so produït i l'expulsió de l’aire calent. Així mateix s’hauran de complir les 
condicions següents :  
a. Per a la ubicació dels aparells d’aire condicionat, en els edificis existents, quan les unitats exteriors estiguin situades a una distància inferior a 3 metres de qualsevol 
paret del local que no pertanyi a l'usuari, caldrà prendre les mesures necessàries per evitar que l'aire expulsat pels aparells afecti altres obertures alienes al local o 
edifici. Si aquesta solució no és possible, no podrà ser instal·lat l'aparell.  
b. A causa de l'aire calent expulsat pels climatitzadors, l'increment de temperatura no superarà els 2ºC a l’habitatge més proper.  
c. Quan l’aparell s'hagi de situar en elements comuns, amb independència de la notificació a l'Ajuntament, s’haurà de disposar de l'autorització de la comunitat de 
propietaris  
d. La instal·lació dels compressors s'ha de fer de tal manera que no produeixin transmissions de vibracions a elements veïns.  
e. Els aparells susceptibles de produir soroll s'han d’instal·lar amb les condicions d'insonorització necessàries, de manera que el soroll que arriba al veí més proper no 
superi els valors amb dB(A), que determini l’Ordenança sobre el control de contaminació del medi urbà a causa del soroll de Vilanova i la Geltrú.  
 
2. Antenes. En els edificis existents caldrà complir els criteris d’edificis de nova planta o reformes integrals, regulats a l’article 3.2. 
3. Altres instal·lacions. Els edificis hauran de disposar de les canalitzacions adequades per allotjar els cables i tots aquells elements que formin les instal·lacions, i es 
prohibirà la disposició de conduccions i cables vistos en façanes principals i d’acord amb la normativa específica de cada instal·lació.  
4. Si la instal·lació es fa en edificis protegits, a més de complir la present Ordenança, es donarà compliment a les disposicions del Pla especial i catàleg del patrimoni 
històric artístic de la ciutat.  
5. Quan la instal·lació no sigui possible dins dels paràmetres que preveu aquesta Ordenança, caldrà la sol·licitud de llicència municipal i els criteris per a la instal·lació 
seran els determinats pels Serveis Tècnics Municipals. En qualsevol cas caldrà que tots els aparells i instal·lacions a l’exterior dels edificis tinguin un impacte visual 
mínim i estiguin integrats arquitectònicament amb el conjunt de l’edifici 



   SITUACIÓ COMERCIAL I PERSPECTIVES DE FUTUR DEL COMERÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 94 

URBANISME COMERCIAL 

REGLAMENTS MUNICIPALS 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PAS D’INSTAL·LACIONS AL NUCLI ANTIC DE LA GELTRÚ 
(7/2006) 

 
Objecte i àmbit territorial d’aplicació (article 1) 
1- La present ordenança regula les condicions i criteris tècnics aplicables a la instal·lació dels cables o altres instal·lacions anàlogues i dels elements auxiliars 
necessaris per a realitzar la prestació dels serveis de telefonia, electricitat, enllumenat públic i d’altres serveis que hagin de ser instal·lats en les façanes 
del casc antic de la Geltrú. 
2.- La present Ordenança serà d’aplicació en el àmbit territorial expressament delimitat en el plànol que s’adjunta en el Annex II d’aquesta ordenança, i que 
abasta la zona compresa entre els carrers Unió, Santa Magdalena, Barcelona i Sitges, aquests quatre carrers no inclosos. 
 
Àmbit material d’aplicació (article 2) 
1 – Hauran d’ajustar-se a les prescripcions de la present ordenança totes les actuacions de nova instal·lació de cables o altres instal·lacions anàlogues de telefonia, 
electricitat i similars, inclosos els elements complementaris a la instal·lació d’aquests. 
.... 
4- Qualsevol actuació que suposi la realització d’obres, l’establiment d’infraestructures, implantació de serveis públics o privats, rehabilitació d’elements de la façana o 
d’altres actuacions anàlogues o que suposin una alteració paisatgística o d’introducció d’elements visuals en les façanes  hauran d’ajustar-se als 
principis, els criteris i les prescripcions previstes en aquesta ordenança, en tot allò que els hi pugi ser aplicable, i sens perjudici de la restant normativa específica o 
sectorial que resulti d’aplicació. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ (2008) 

 
Objecte, àmbit d’aplicació i interpretació(article 1) 
1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació dels aparcaments pel que fa a les seves característiques tècniques, higiènico-sanitàries i de condicionament. 
2. Aquesta ordenança és d’aplicació a tots els aparcaments (segons la definició establerta a l’article 2 de la present ordenança), quina superfície construïda sigui 
igual o superior a 100 m2. 
3. Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta ordenança, els aparcaments per a vehicles no contemplats en la present ordenança, així com els aparcaments 
robotitzats. 
4. La present Ordenança complementa les disposicions estipulades per aquest tipus d’activitat per les normes urbanístiques del Pla General i per les normatives 
sectorials que siguin d’aplicació 
5. L’àmbit territorial d’aplicació de la present Ordenança és tot el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
6. La present ordenança haurà de ser interpretada d’acord amb el seu contingut. Si s’observés contradicció o diversitat interpretativa, prevaldrà el precepte o la 
interpretació que confereixi major seguretat, millor accessibilitat i millor maniobrabilitat, en aquest ordre. 
 
 Provisió de places d’aparcament (article 4) 
1. La provisió del nombre de places d’aparcament es farà d’acord amb allò que preveu el Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú o altra normativa municipal 
urbanística o sectorial que el desenvolupi o complementi. 
2. El tipus de places (d’acord amb la classificació que estableix l’article 5), és de vehicles tipus turisme, amb les següents excepcions: 
2.1. Es podrà admetre que, fins al 20% de les places siguin per a vehicles tipus turisme petit, sempre que quedi suficientment justificada la impossibilitat de fer-les 
més grans, per manca d’espai. En aquest sentit caldrà prioritzar el fet de fer places per a vehicles tipus turisme mitjà o per a vehicles tipus turisme gran, respecte 
d’altres usos, com ara trasters. 
2.2. Es podrà admetre la substitució d’un màxim del 10% de les places per a vehicles tipus turisme, per places de motocicleta o ciclomotor, d’acord amb les indicades 
a l’article 3, sempre que quedi suficientment justificada la impossibilitat de fer-les per a vehicles tipus turisme, per manca d’espai. En aquest sentit caldrà prioritzar el 
fet de fer places per a vehicles tipus turisme respecte d’altres usos, com ara trasters. 
2.3. Es podrà admetre la substitució d’un màxim del 10% de les places per a vehicles tipus turisme, per places dobles de vehicles tipus turisme, d’acord amb les 
equivalències indicades a l’article 3, sempre que quedi suficientment justificada la impossibilitat de fer-les per a vehicles tipus turisme, per la configuració de la planta 
de la part edificable en soterrani de la finca a la que pertany l’aparcament. En aquest sentit caldrà prioritzar el fet de fer places per a vehicles tipus turisme respecte 
d’altres usos, com ara trasters 
2.4. Els aparcaments dels grups B i C hauran de tenir almenys, un 15 % de places per a vehicle tipus turisme gran. 
2.5. L’arrodoniment en el nombre de places necessàries d’acord amb l’aplicació dels percentatges, es farà cap amunt si els decimals són majors a 0,5 i cap avall si els 
decimals són iguals o inferiors a 0,5. 
3. En tots els aparcaments d’ús privat dels grups B i C caldrà destinar un 3% de la superfície útil de l’aparcament a un espai exclusiu per a aparcar bicicletes, 
perfectament delimitat. Aquest espai podrà ser ubicat en altres zones comunitàries de la planta baixa o planta soterrani de l’edifici, fora de l’aparcament. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ (2008) 

Finalitat i àmbit d’aplicació (article 1) 
1. Les normes contingudes en aquesta Ordenança despleguen la competència municipal en matèria d’ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies de la ciutat 
de Vilanova i la Geltrú, en el marc de les normes autonòmiques i estatals i de les directives europees d’aplicació. 
2. Les disposicions d’aquesta Ordenança conformen els drets i els deures dels vianants, dels conductors de vehicles, tant del servei públic com particular, dels titulars dels 
vehicles i de les activitats de transport i també els dels usuaris de les reserves d’estacionament i els dels titulars de les llicències de gual. 
3. Es regulen també les zones d’estacionament regulat per control horari com les zones blaves o certes zones de càrrega i descàrrega que l’activitat global de la ciutat 
exigeix. 
 
Zones de càrrega i descàrrega (article 28) 
Les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles comercials que no es puguin efectuar a l’interior d’un local, s’han de fer a les zones senyalades degudament per 
l’Ajuntament. Aquestes zones podran ser de lliure utilització o estar sotmeses al règim previst per a l’estacionament amb horari limitat. En aquestes zones només es poden 
estacionar els vehicles comercials, únicament mentre efectuïn aquestes operacions. 
L’Alcaldia podrà dictar disposicions que versin sobre les matèries següents: 
a) Senyalització de zones reservades per a càrrega i descàrrega, a les quals li serà d’aplicació el règim especial dels estac ionaments regulats i amb horari limitat. 
b) Horari permès per a realitzar les operacions de càrrega i descàrrega, en relació amb la problemàtica pròpia en les diferents vies i barris de la ciutat. 
c) Delimitació de pes i dimensions dels vehicles per a determinades vies de la ciutat. 
d) Serveis especials per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega, amb expressió de dies, hores i llocs. 
Les operacions s’hauran d’efectuar amb personal suficient per a finalitzar-les com més aviat millor, essent el límit de temps autoritzat per a cada operació, amb caràcter 
general, de 30 minuts. Excepcionalment es podrà autoritzar un període major de temps prèvia sol·licitud degudament justificada i per a una operació en concret.  
Per a facilitar el control del temps màxim en la realització de cada operació de càrrega i descàrrega que s’estableix en el paràgraf anterior, serà obligatòria l’exhibició de 
l’hora d’inici de l’operació, que es col·locarà en el parabrises de forma que sigui totalment visible.  
A tal efecte, l’Ajuntament facilitarà els tiquets, o qualsevol mecanisme, on pugui constar l’hora d’inici de l’aparcament en càrrega i descàrrega. En cas de no existir 
mecanisme municipal adient o disponible, l’hora d’inici de l’aparcament serà col·locada pel propi usuari, havent de reflectir, en qualsevol cas, l’esmentada hora. 
Transcorregut el temps autoritzat de 30 minuts, no podrà trobar-se estacionat en zona de càrrega i descàrrega cap vehicle tancat sense conductor, que no realitzi 
operacions pròpies de l’activitat de càrrega i descàrrega. Es considerarà, a tots els efectes, com no autoritzat, podent ser retirat per la grua municipal, amb independència 
de la imposició de les sancions que puguin correspondre. 
Tot el que preveu el contingut del present article també és d’aplicació per a l’activitat de càrrega i descàrrega a les illes de vianants, quan aquestes romanguin obertes al 
trànsit. L’operació de càrrega i descàrrega que es descriu en aquest article només es podrà realitzar en vies no inferiors a 6 metres d’amplada, limitant-se el temps de 
l’activitat a un màxim de 15 minuts de durada. 
 
Realització de les operacions (article 29) 
Els treballs de càrrega i descàrrega s’han de fer pel costat més pròxim a la vorera i amb prou personal d'acord amb les necessitats de cada cas. 
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, i les mercaderies no es poden dipositar a la calçada ni a la vorera, sinó que s'han de portar directament del local al vehicle o 
viceversa, amb l’obligació de deixar neta la zona. En cap cas es podran superar els nivells sonors màxims establerts en l’Ordenança municipal sobre la contaminació 
acústica i la legislació estatal i autonòmica corresponent. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA (19/09/2008) 

 
Àmbit d'aplicació (Article 2) 
1.- Resten sotmesos a les prescripcions d'aquesta Ordenança els establiments de pública concurrència del terme municipal de Vilanova i la Geltrú que desenvolupin 
activitats amb ambientació musical i/o espectacles, i similars, així com els establiments que desenvolupin activitats de restauració. En quedaran però exclosos, els 
cinemes, els teatres, les sales d’exposicions i els establiments anàlegs que no disposin d’activitats annexes de restauració. 
 
Article 3.- Classificació dels establiments 
1.- Als efectes d’allò que disposa aquesta Ordenança, els establiments objecte del seu àmbit 
d'aplicació es classifiquen de la manera següent: 
Activitats musicals:                                 Activitats de restauració: 
1. Bar musical                                       6. Restaurant 
2. Discoteca                                          7. Bar 
3. Sala de ball                                       8. Restaurant Bar 
4. Sala de festes amb espectacle 
5. Cafè teatre i cafè concert 
 
Definició dels establiments de restauració (Article  12) 
- Tenen la consideració d’establiments de restauració, aquells locals que tenen com a objecte oferir menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en 
l’establiment on es desenvolupen. 
Sens perjudici de la seva denominació comercial, es classifiquen en : 
_ Restaurant (tipus 6): Aquesta activitat disposa de servei de menjador per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per 
ser consumits en el mateix local. En el desenvolupament de la seva activitat, els restaurants serviran bàsicament dinars i sopars. 
_ Bar (tipus 7): Aquesta activitat disposa de barra i també pot disposar de servei de taula, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no 
de tapes, i entrepans freds o calents. 
_ Restaurant bar (tipus 8): Aquesta activitat té com a objecte oferir al públic, mitjançant preu, els serveis de restaurant i bar conjuntament. 
.... 
 
Els establiments comercials on es desenvolupin, a més, activitats de degustació d’aliments i/o begudes de forma habitual i no esporàdica, així com d’altres similars 
(cafeteries, gelateries, venda de pa i/o pastisseria amb degustació, etc.) es classificaran com activitats del tipus 7 (Bar) als efectes de l’atorgament de la llicència 
municipal corresponent. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PUBLICITAT (20/12/1984) 
 
Normes Generals (Article 4-7) 
L’activitat publicitària podrà realitzar-se a través d’alguns dels mitjans següents: 
1.Col·locació de rètols, cartells o plaques a les façanes, portes o veles d’edificis o establiments 
2.Utilització de cartelleres publicitàries instal·lades en: 
 espais especialment autoritzats per aquest fi per l’Ajuntament 
 terrasses, mitgeres o terrats dels immobles 
 tanques de protecció en obres particulars 
 tanques de protecció instal·lades en obres públiques 
 Edificis o altres construccions municipals de serveis públics 
 
3.Utilització d’instal·lacions de la via pública destinades a la prestació d’algun servei públic, únicament en supòsits art. 17.1. 
4. Vehicles que porten cartelleres o anuncis 
5. Projeccions fixes o animades visibles des de la vida pública 
6. Anuncis en quioscs de venda de diaris o begudes 
7. Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita. 
8. Oral o megafònica. 
 
No es permetran activitats publicitàries de cap tipus en els llocs següents: 
a. Damunt o des dels edificis qualificats com a monuments històric-artístics i els que s’inclouen al Catàleg del Patrimoni 
arquitectònic històric-artístic de la ciutat, excepte els que s’autoritzin amb caràcter restringit i previ informe favorable dels 
Serveis Tècnics competents en la matèria i que tinguin per objecte la col·locació de rètols o plaques amb la intenció de 
difondre el caràcter històric-artístic de l’edifici o les activitats culturals que s’hi realitzin. 
.... 
c. Damunt o des dels edificis existents en els diferents tipus de conjunts o perímetres urbans classificats per l’ordenança 
sobre Protecció del Patrimoni arquitectònic i històric-artístic. 
..... 
l En algunes zones de la vila en les que s'apreciï notablement una excessiva concentració publicitària que pugui produir un 
impacte negatiu de la imatge urbana, i que s’apreciarà a criteri de l’Ajuntament. 
 
No s’autoritzarà:  
a)La col·locació de rètols, cartells o plaques que per la seva forma, color, dibuix o inscripcions puguin induir a confusió amb 
els senyals de tràfic, impedeixen la seva visibilitat o produeixen enlluernament als conductors de vehicles 
b)Els anuncis reflectors 
 
 
 

Normes particulars (article 14) 
-Els rètols o cartells a els façanes, mitgeres, 
barrats i tanques a que fa referència el article 
3.2, no podran fixar-se directament damunt 
aquest elements de construcció, sinó 
mitjançant suports exteriors o cartelleres en 
els que conti el nom o raó social de l’empresa 
propietària. 
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Normes comuns (Article 4-5) 
La instal·lació de mobiliari a la via pública haurà de complir, en tot cas, les condicions següents: 
a) Com a regla general l’ocupació es realitzarà davant de la façana de l’establiment a què estigui vinculada. 
Excepcionalment: 
1. Cas que un establiment doni a un vial on no sigui possible realitzar l’ocupació de la via pública, l’ocupació es podrà fer en un emplaçament proper que compleixi la 
resta de condicions exigides en aquesta ordenança, les normes sanitàries pertinents, així com qualsevol altra normativa vigent. 
2. Quant a les terrasses situades davant de l’establiment, es podrà autoritzar una ocupació longitudinal major a la façana de l’establiment, sense perjudici d’allò 
establert en l’article 27 d’aquesta ordenança. 
b) No es podrà ocupar més superfície de l’assenyalada en la llicència, que faculta únicament la instal·lació del mobiliari que s’especifiqui en ella. 
c) L’ocupació haurà de garantir un espai lliure mínim d’1,80 m (excepcionalment 1,50 m) per al pas de vianants, a comptar des de la façana de l’edifici fins a la 
línia d’inici de la terrassa. Tanmateix, per garantir el respecte als recorreguts d’accessibilitat, per a la concessió de la llicència es preveuran per part dels tècnics 
municipals, els espais lliures pertinents entre terrasses o en la mateixa terrassa amb les mateixes distàncies esmentades al paràgraf anterior. 
d) L’espai ocupat amb mobiliari haurà de distar, com a mínim, 0,40 m del límit entre la vorera i la calçada. 
En tots els casos es respectaran els arbres, els escossells, el mobiliari urbà i els itineraris de vianants, i no podran perjudicar el normal desenvolupament dels treballs de 
manteniment i de reparació dels serveis instal·lats en les vies públiques tals com el clavegueram, l’enllumenat públic, llocs enjardinats, parades i marquesines de 
transport públic, contenidors de recollida selectiva, etc 
..... 
f) La disposició del mobiliari de les terrasses permetrà sempre l’evacuació i accés dels edificis o locals davant dels quals es troben les taules i cadires i altres elements. 
Es garantirà l’accessibilitat en totes les circumstàncies. 
…. 
i) Sempre que per criteris tècnics es consideri pertinent, i a sol·licitud de l’interessar, la llicència d’ocupació podrà delimitar la zona ocupada per terrasses amb element 
mòbils i fàcilment enretirables, com testos o jardineres que s’hauran de posar dins de la zona autoritzada i hauran de complir les característiques que s’indiquen en el 
Capítol III d’aquesta ordenança. 
 
Rambla Principal i rambla de la Pau (article 6) 
1. Les terrasses tindran una fondària màxima de 4 metres a la rambla Principal i a la rambla de la Pau, a comptar des de l’inici del paviment central. Quan no existeixi 
paviment central, la col·locació de les terrasses haurà de respectar un mínim de 3,5 m entre la façana i l’inici de la terrassa per garantir el trànsit rodat. 
5. Els colors que predominaran en els tendals d’aquesta zona als tendals seran els tons crus i no estridents. 
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Passeig del Carme i passeig Marítim (article 7) 
1. Es podrà autoritzar una franja per a taules i cadires al voltant de tots els elements d’aprofitament especial preexistents, i fins a la superfície equivalent d’un mòdul 
més, com a terrassa adossada als esmentats aprofitaments em aquells que ho permetin per la seva ubicació, respectant en tots els casos la normativa d’accessibilitat 
vigent i l’alineació dels mòduls. 
2. El mobiliari auxiliar propi de l’activitat s’haurà d’ubicar a l’interior dels espais d’aprofitament especial preexistents o adossat a la façana de l’establiment sempre que 
així ho permeti la llicència. 
... 
6. Els colors dels tendals que predominaran en aquesta zona seran els tons crus, blaus i blancs i no estridents. 
 
Plaça de la Vila (article 8) 
1. Les terrasses es disposaran en les zones més properes a les façanes i hauran de complir les característiques que s’indica al Capítol III d’aquesta ordenança. No es 
permetrà col·locar cap tipus de mobiliari a sota de la zona porxada. Les terrasses s’instal·laran, únicament, al lateral corresponent davant de les porxades.  No es 
permetrà ocupar el paviment central de la plaça ni el mòdul central de la façana de l’Ajuntament. 
2. El mobiliari auxiliar propi de l’activitat s’haurà d’ubicar a l’interior de l’espai autoritzat. En aquesta zona no s’admetran els tancaments de les terrasses amb gelosies ni 
jardineres. 
... 
5. Els colors que predominaran en els tendals en aquesta zona seran els tons crus i no estridents. 
 
 
Resta de l’Eixample Central (article 9) 
1.El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els 
tancaments de les terrasses amb gelosies ni jardineres. 
…. 
3. Els colors que predominaran en els tendals en aquesta zona seran els tons granatosos i no estridents. 
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Nucli històric (article 10) 
1. El nucli històric està format per la Vilanova Vella i la Geltrú, tal com consta definit en el plànol que s’adjunta com a Annex III d’aquesta ordenança, en tots 
aquells àmbits que no estiguin expressament recollits en aquesta ordenança com a zones de tractament particular. 
2. El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els tancaments 
de les terrasses amb gelosies ni jardineres…. 
4. Els colors que predominaran en el tendals en aquesta zona seran els tons crus i ocres, permetent-se els tons negres a la zona de la Geltrú,  
essent, en tot cas, colors no estridents. 
 
 
 
Terrasses a la calçada (article 11) 
1.Les terrasses a la calçada han aparegut com una realitat facilitadora delsosteniment econòmic de l’establiment. Quan no sigui possible 
 efectuar l’ocupació amb taules i cadires damunt la vorera, previ informe favorable delsServeis Tècnics municipals i atenent a criteris d’uniformitat del vial i accessibilitat, es 
podrà autoritzar l’ocupació de la calçada situada enfront de l’establiment de pública concurrència per mitjà de tarimes de fusta, desmuntables i que garanteixin l’estabilitat 
necessària per a un ús públic, sempre que es compleixin de forma acumulativa els requisits els requisits establerts en aquest art. 11. 
 
Elements de coberta (article 14) 
1. Podran instal·lar-se para-sols desmuntables i enretirables. 
2. Els para-sols seran plegables i estaran a una alçada mínima de 2,20 m. Laseva coberta serà de lona o similar, dels colors establerts en cada una de les zones subjectes a les 
normes particulars d’aquesta ordenança, i de qualsevol altre color a la resta de la ciutat. En la mesura del possible, els para-sols que s’autoritzin hauran d’ésser fabricats amb 
materials que absorbeixin el soroll. 
3. La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la superfície destinada a terrassa o tarima. 
4. Podran anar sustentats en peus autònoms o ancorats al paviment llevat, en aquest cas, en aquells trams de vies públiques que comptin amb aparcament soterrani o altres 
instal·lacions soterrades que ho impedeixin. L’ancoratge necessita la prèvia autorització expressa i el compliment estricte de les característiques que assenyalin els Serveis 
Tècnics municipals. L’ancoratge s’executarà de forma que durant les retirades temporals quedi protegit amb una tapa metàl·lica o similar. En cas que la retirada sigui definitiva 
caldrà reposar el paviment d’origen. 
5. Si la llicència comporta l’ancoratge del para-sol o para-sols en el paviment, es dipositarà una fiança de 100 €/element que respondrà a la correcta restitució 
del paviment el dia que es retirin. 
Article 15. Jardineres i gelosies 
1. Els testos o jardineres seran de fusta, fosa, resina o similar i tindran el marcatge CE assimilable. 
2. El conjunt de test i plantació tindrà una amplada màxima de 0,50 m i 1,20 m d’alçada. 
3. S’admetrà la col·locació d’aquests elements quan estiguin recollits en la llicència. 
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Jardineres i gelosies (article 15) 
1. Els testos o jardineres seran de fusta, fosa, resina o similar i tindran el marcatge CE assimilable. 
2. El conjunt de test i plantació tindrà una amplada màxima de 0,50 m i 1,20 m d’alçada. 
3. S’admetrà la col·locació d’aquests elements quan estiguin recollits en la llicència. 
4. Les gelosies o mampares tindran una alçada màxima d’1,20 m, garantint la visibilitat a través seu amb materials tipus vidre, metacrilat o similars. La base podrà ser 
opaca, amb una alçada màxima de 0,40 m. 
5. Aquests elements es col·locaran dins de la zona autoritzada i només en els laterals de la terrassa, havent-se de retirar de l’espai públic en finalitzar l’horari de 
l’activitat. 
 
Estufes i/o aparells de climatització (article 16) 
1. Aquests aparells seran d’exterior, hauran d’estar homologats i la seva estructura estarà protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació dels 
elements que contenen gas, si fos el cas. 
…. 
4. Només s’admetrà una estufa com a màxim per cada quatre taules autoritzades. Igual que la resta d’elements, s’hauran de retirar diàriament de la via pública. 
5. La temporada en què es podran col·locar les estufes a la via publica serà la compresa entre els mesos d’octubre a abril. 
6. Tanmateix, sempre que ho autoritzi la llicència, es podran instal·lar altres elements de climatització tals com polvoritzadors d’aigua, etc., sempre sotmesos als criteris 
i característiques requerits pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Horaris de les terrasses (article 19) 
Els horaris seran, com a màxim, els establerts en els establiments, sense perjudici de que els Serveis Tècnics Municipals, en el moment de concedir la llicència o amb 
caràcter posterior, puguin limitar els esmentats horaris,  establint-ne un d’inferior, per raons d’interès públic o per l’especial situació de l’establiment en relació amb els 
veïns i la pacífica convivència amb ells. 
Els establiments no podran iniciar el seu servei a les terrasses, en cap cas, abans de les 8 del matí. 
En cap cas, aquests horaris podran superar els màxims permesos per a la llicència de l’activitat. 
La recollida dels elements i neteja de l’espai ocupat s’haurà de completar en un termini màxim de TRENTA (30) MINUTS des del tancament de la terrassa. 
Aquests horaris podran ésser limitats a criteri de l’Ajuntament per qüestions relatives a condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, proximitat a habitatges, queixes 
veïnals o molèsties reiterades als veïns o ciutadans, degudament verificades per la Policia Local, etc. 
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Durada (article 23) 
Les llicències per ocupar una porció de la via pública es concediran en lesmodalitats següents: 
a) Anual, entenent-se que la temporada anual s’estén de l’1 de gener de cada any fins al 31 de desembre. Aquesta es considerarà renovada automàticament 
fins que alguna de les dues parts notifiqui a l’altra, per escrit, la seva revocació. 
 
b) Temporal. Es poden demanar aquest tipus de llicències per períodes curts de temps, segons el següent: 
- Mensuals, tots els mesos de l’any, excepte juny i setembre que han de ser quinzenals. 
Les temporades són les següents: 
- Temporada alta (des del 16 de juny al 15 de setembre) 
- Temporada mitja (de l’1 de maig al 15 de juny i del 16 de setembre al 30 d’octubre) 
- Temporada baixa (de l’1 de gener al 30 d’abril i de l’1 de novembre al 31 de desembre). 
 
 
RECOMANACIONS GENÈRIQUES SOBRE EL DISSENY DE LA IMPLANTACIÓ DE LES TERRASSES EN CALÇADA (Annex II) 
En termes generals, les característiques de cada un dels elements seran: 
a. Cadires i taules: seran preferentment amuntegables, d’alumini, acer inoxidable o combinat amb fusta. 
b. Para-sols (tipus ombrel·la): seran de material tèxtil, llisos i d’un sol color clar. El suport serà lleuger i desmuntable. No podran estar tapats pel lateral, ni ancorats a 
terra. No sobrepassarà el perímetre de la tarima. 
c. Tancaments laterals: Estructura formada per passamans d’acer galvanitzat o inoxidable de 50x8mm. Ancorats mecànicament a l’entarimat mitjançant una xapa 
doblegada en L de 100x70x40 mm., en mòduls aproximadament de 0’90x2 metres lligats entre si mecànicament. Els materials a utilitzar seran: travessers de fusta 
tropical o de pi roig tractat amb autoclau,  ancorades mecànicament als muntants mitjançant perfils laminats en L de 25 mm. 
d. Els materials a emprar seran: alumini, fusta, vidre de seguretat, metacrilat o combinació d’aquests materials, sempre i quan les 2/3 parts superiors del tancament 
siguin transparents. Els ancoratges i trapes en general que incorporin seran d’acer inoxidable o acer galvanitzat. 
e. Tots els elements de les terrasses hauran de ser fàcilment desmuntables. 
f. Les cadires i tendals podrien incorporar elements de publicitat propis de l’establiment o d’altres empreses esponsoritzadores que hi tinguin una relació directa, sempre 
que ho facin d’una forma discreta i no dominant en relació a l’element del que depenen. 
g. Tarima: Serà preferentment de fusta tipus tropical o de pi roig tractada amb autoclau. L’accés a la tarima serà sempre per la vorera. 
h. Reflectants: Les estructures han de tenir elements reflectants per tal de ser perfectament visibles pels vianants i vehicles inclús amb escassa il·luminació. 
El sol·licitant haurà de presentar una proposta definint perfectament tots i cadascun dels elements, i aquesta caldrà que es valori pels tècnics municipals competents 
que podran demanar les modificacions que siguin oportunes perquè pugui ser aprovada. 
En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per raons estètiques i d’ornat,  podrà rebutjar o prohibir mitjançant resolució motivada la instal·lació i permanència a les 
terrasses d’aquells elements que per motiu dels seus colors,  materials, qualitats, característiques constructives o d’altres raons es considerin tècnica i/o estèticament 
inadequats a la finalitat pretesa, o retirada d’aquells que pel seu estat de degradació o deteriorament signifiquin una agressió a l’estètica de la zona. 
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(debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats) 
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Punts forts Punts febles 

• Vilanova i la Gel és té un ETCA (índex de població no 
resident) negatiu, és a dir, surt més gent que no pas 
n’atreu. No està aprofitant la potencialitat que se li 
suposa. 

• Urbanísticament, les vies del tren suposen un fre/barrera 
d’accés entre la zona de comerç del centre i la zona de la platja. 

• La Rambla de la Pau és un dels espais con s’han fet valoracions 
menys positives de les activitats de comerç i serveis. 

• Un 32% dels comerços analitzats són susceptibles de fer 
alguna millora  o potenciar algun dels aspectes de la botiga. 
Les principals mancances són a nivell de col·locació del producte, 
il·luminació, aparadors poc atractius, o treballats decoració de la 
botiga, estructura externa excessivament tancada o poc 
actualitzada... 

• Dèficit d’oferta comercial, tant en alimentació com en la no 
alimentació. 

• Dificultat urbanística de trobar i accedir a l’espai de 
concentració comercial de la ciutat per totes aquelles persones 
que no coneixen be la ciutat. 

• Façana marítima poc desenvolupada, tant a nivell urbanístic 
com a nivell d’activitat comercial. Mancança d’un gran passeig 
lúdic.  

Punts forts i punts febles / amenaces i oportunitats 

DAFO I RESUM 

 

 

 

• Ciutat costera, amb un port pesquer important i litoral de 
platges. Potencialitat turística i de visitants. 

• Quantitat d’oferta comercial important a la zona 
analitzada. 

• Concentració elevada: el 50% del comerç analitzat es 
concentra en 4 carrers (Rbla. Principal, Caputxins, Rambla 
Salvador Samà i Sant Sebastià). 

• Elevada continuïtat comercial en la rambla Principal, 
Caputxins i Sant Sebastià (més del 70% de l’espai ocupat per 
restauració, botigues o serveis comercials). 

• Pocs locals tancats en els carrers més comercials. 

• Bona imatge del comerç del centre de Vilanova i la 
Geltrú i la Geltrú. El 70% de les botigues s’han valorat 
positivament. 

• Varietat de botigues d’equipament de la persona (128 
comerços), amb presencia de la majoria de franquícies i 
marques notòries que generen atracció. 

• També el sector de lleure i cultura té varietat de botigues, 
amb 72 botigues. Predomini d’òptiques i telefonies. 

• Presencia del mercat municipal del centre, amb més de 50 
establiments. Dóna força al seu voltant. 
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Resum 

A grans trets podem concloure sobre Vilanova i la Geltrú, com a elements a destacar: 

 És una ciutat costanera, la més gran entre Barcelona i Tarragona, més de 66.000 habitants.  

 Compta amb port pesquer i zona de platja, a més d’una ciutat urbanísticament agradable i amb potencialitat.  

 Comercialment és una ciutat ben equilibrada pel que fa al comerç de centre ciutat, entre activitats comercials, entre comerç i 

restauració, entre botigues notòries i/o sucursalistes i botigues autòctones. També a nivell de qualitat comercial els comerços 

estan molt ben valorats, amb botigues ben implantades, algun model innovador... 

 Compta amb el poder d’atracció de les grans cadenes de retail notòries. 

 Passejant pels carrers més comercials se n’obté al percepció que és una ciutat viva, on la gent surt, passeja, omple les 

terrasses... 

 Compta amb el motor del mercat municipal com a centre d’atracció comercial. 

 Urbanísticament les zones més comercials estan adequades per a un bon desenvolupament del comerç i tenen bones 

estructures comercials: carrers estèticament agradables i còmodes. 

 Compta amb bones comunicacions tant cap al nord (Barcelona), com cap al Sud (zona de Tarragona), i ara, també, cap a 

l’interior: Vilafranca – Igualada – Manresa. 

 

DAFO I RESUM 
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Resum 

Però hi ha una sèrie d’elements que s’haurien de contrarestar: 

 Tot i ser una ciutat costanera, i comptar amb un bon litoral, no hi ha una unió clara i fàcil entre la zona de costa i l’espai 

central més comercial de la ciutat. El tren separa les zones i comercial i urbanísticament no hi ha un bon lligam. 

  A nivell de qualitat comercial i d'ocupació de locals, la zona de la Rambla de la Pau és un dels espais més poc valorats dels 

eixos urbanístics analitzats en el centre (veure Valoració del comerç, pàg. 59) . 

 A Vilanova i la Geltrú, tant a nivell de l’alimentació com a nivell d’equipaments hi manca oferta comercial per a poder assortir 

a la seva població i a l’àrea d’influència més immediata i convertir-se en un pol d’atracció comercial potent (veure Equilibri 

entre oferta i demanda, pàg. 23) . 

 Urbanísticament i a nivell de senyalització, costa d’accedir al centre i a l’espai marítim de la ciutat si no coneixes molt bé el 

municipi. Els accessos fins a aquestes zones no són estèticament agradables ni urbanísticament còmodes.  

DAFO I RESUM 
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RECOMANACIONS 

Línies d’actuació 
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OBJECTIUS DE FUTUR 

RECOMANACIONS 

OBJECTIUS. Què hauria d’aconseguir el comerç de Vilanova i la Geltrú? 

Aconseguir convertir-se en un pol d’atracció comercial de la zona 

sud de Barcelona reconeguda com a ciutat de ‘shopping’, és a dir 

‘turisme de compres’. 

Vilanova i la Geltrú té una sèrie de potencialitats no aprofitades, que a mig i llarg termini, ben treballades, li poden oferir un nou 
posicionament comercial de futur. 

Es poden fer millores de ‘curt’ termini, per anar mantenint el nivell comercial que té la ciutat a hores d’ara, que ja hem comentat 
que és un bon nivell, però considerem que Vilanova i la Geltrú té oportunitats per a millorar a nivell conceptual i global de la 
ciutat, implicant tots els àmbits econòmics, socials i culturals de la vila: el comerç + restauració, equipaments turístics, 
esdeveniments culturals...  

Per aconseguir-ho, s’ha de definir un PLA ESTRATÈGIC GLOBAL del qual aquí ja indicarem alguns elements, que ha de comptar 
amb un bon embolcall comunicatiu i de difusió. 
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Conclusions: objectius de futur 

RECOMANACIONS 

Els objectius que es planteja aquest treball són els següents: 

Que Vilanova i la Geltrú sigui reconeguda a nivell de país, com una ciutat comercial d'excel·lència. Un espai de compres que 

uneixi la funció ‘d’anar a comprar’ amb la part més lúdica, de turisme, restauració i també social i cultural. Que amb aquest 

argument, aconsegueixi fer atracció de compradors més enllà de la seva zona d’influència més immediata, fins a la 

Isòcrona de 60 minuts en cotxe. 

Que compti amb l’oferta comercial suficient, i amb el desenvolupament de qualitat d’aquesta oferta i del seu entorn, per a 

aconseguir les següents fites de quota de mercat: 

 

 

 

Que es desenvolupi l’activitat complementaria a l’activitat de la distribució comercial: la restauració, els equipaments turístics, 

l’espai de lleure, per tal que, junts, puguin esdevenir motor econòmic de la ciutat. 

Aconseguir l’equilibri comercial, per tal de donar el servei d’assortiment als ciutadans en aquells productes més quotidians i de 

compra més freqüent, en les zones de la ciutat poc assortides a nivell de comerç. 

Alimentació TOTAL consum Quota objectiu

Objectiu de quota a Vilanova 100% 131.652.637 131.652.637

Objectiu Isocrona 2 (sense Vilanova) 10% 63.978.354 € 6.397.835 €

Objectiu Isocrona 3 (sense Isocrones anteriors) 0% 663.292.658 € 0 €

TOTAL 138.050.472 €

No alimentació TOTAL consum Quota objectiu

Objectiu de quota a Vilanova 85% 74.890.750 63.657.138 €

Objectiu Isocrona 2 (sense Vilanova) 45% 35.777.234 € 16.099.755 €

Objectiu Isocrona 3 (sense Isocrones anteriors) 5% 379.500.282 € 18.975.014 €

TOTAL 98.731.907 €
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Per tal d’assolir els objectius establerts en aquet treball creiem que s’han de treballar una sèrie de línies estratègiques que, 

mitjançant el seu desenvolupament a mig i llarg termini, poden resultar un nou posicionament de Vilanova i la Geltrú a 

nivell de projecció de ciutat molt més enllà de la seva àrea d'influència més immediata. 

Aquestes línies són les següents: 

3. Els horaris comercials. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

5. Definició d’un Pla de comercialització  

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

2. La nova oferta comercial necessària i implantació.  

4. Els accessos a les zones comercials i turístiques i la senyalització. 

1. El lligam entre la zona costera i el centre de la ciutat. 

RECOMANACIONS 
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L’objectiu és posicionar i fer notòria a nivell de país la ciutat de Vilanova i la Geltrú com a ciutat de ‘shopping’.  

Això implica un lligam molt estret entre el comerç i l’activitat de restauració, turística i lúdica  de la ciutat, que s’han de treballar i 

evolucionar conjuntament. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

RECOMANACIONS 

Per tot això, s’ha de treballar, tant urbanísticament com a nivell comercial l’espai de la 

Rambla de la Pau i del Passeig, afavorint que conformi una CONTINUITAT CLARA amb tota 

la zona de màxima concentració comercial de la ciutat. 

 

1. El lligam entre la zona costera i el centre de la ciutat 

L’activitat de restauració es desenvolupa principalment (tot i que s’han detectat forces 

establiments de restauració en la zona Centre) en la zona marítima de la ciutat: passeig 

Marítim – Passeig del Carme i Rambla de la Pau. 

El lligam entre aquesta zona i l’espai comercial urbà central de la ciutat, en l’actualitat compta 

amb forces mancances que s’han de treballar per solucionar: 

 - Manca de continuïtat comercial de la façana. 

 - Una de les zones amb més locals buits, alguns de grans dimensions. 

 - Zona on els establiments s’han considerat en pitjors valoracions (tant a nivell de comerç 

com de serveis), tot i que hi ha algun punt fort. 

 - Urbanísticament, trencament per la via del tren, solucionada en alguns llocs però que en 

altres requereix millores d’estructura comercial. 
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En l'anàlisi del mercat potencial efectuat a nivell econòmic de Vilanova i la Geltrú, i el càlcul teòric dels equilibris i desequilibris 

comercials, s’ha demostrat que la ciutat de Vilanova i la Geltrú té certs dèficits d’oferta comercial (quantitat de superfície 

comercial existent). Les dades establertes en l’apartat esmentat (pag. 21) consideren tot el mercat potencial. 

Com és lògic, el comerç de Vilanova i la Geltrú no pot aspirar a assortir el 100% de tots els ciutadans, tant del municipi com de 

l’àrea d’influència, sinó que hi ha sempre una sèrie de fugues estructurals, que són més o menys grans en funció de l’activitat i la 

tipologia de segment a la que ens referim. Per tot això, i con s’indicava en els objectius, s’ha establert una quota de mercat 

lògica a assolir per al comerç de la ciutat i en base a aquesta s’han establert els equilibris o dèficits de l’oferta comercial de la 

ciutat.  

Les quotes lògiques que s’han establert, tant per al despesa del municipi com de l’àrea d’influència que s’ha definit, son: 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

RECOMANACIONS 

2. La nova oferta comercial necessària i implantació.  

Alimentació Comarques i/o municipis que incloen
Objectiu de quota 

ALIMENTACIÓ

Objectiu de quota 

NO ALIMENTACIÓ

Objectiu de quota a Vilanova Vilanova 100% 85%

Objectiu Isocrona 2 (sense Vilanova) Vilanova + Cubelles + St. Pere de Ribes 10% 45%

Objectiu Isocrona 3 (sense Isocrones anteriors)
Garraf + Alt Penedeès (excepte Gelida, St Marti 

Surroca) + Baix Penedès + Castelldefels + Gava
0% 5%
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I en l’ALIMENTACIÓ i el QUOTIDIÀ ALIMENTARI les següents: 

LÍNIES D’ACTUACIÓ: La nova oferta comercial necessària i implantació 

RECOMANACIONS 

Tenint en compte dades teòriques i en funció de les dades secundàries existents, Vilanova i la Geltrú té dèficits d’oferta 

comercial en Alimentació, suposant unes quotes de mercat lògiques en el seu municipi i en l’àrea d’influència que es 

vol abastar.  Es considera oportú considerar –i aconseguir– que el 100% de l’alimentació i els sectors de més 

freqüència es comprin en proximitat, i per tant se li dóna aquest percentatge al municipi i en conseqüència, no s’espera 

atraure pràcticament compres de la zona geogràfica més llunyana en alimentació. 

Ja hem analitzat en els equilibris i desequilibris comercials (pàg. 23) que el municipi de Vilanova i la Geltrú, sol, és 

deficitari ja en alimentació. 

 

 

Mercat potencial 

objectiu

Capacitat de 

l'oferta de Vilanova
Dèficit d'oferta

138.050.472 € 113.684.900 € -24.365.572 €

Alimentació Comarques i/o municipis que incloen
Objectiu de 

quota
TOTAL consum Quota objectiu

Objectiu de quota a Vilanova Vilanova 100% 131.652.637 131.652.637

Objectiu Isocrona 2 (sense Vilanova) Vilanova + Cubelles + St. Pere de Ribes 10% 63.978.354 € 6.397.835 €

Objectiu Isocrona 3 (sense Isocrones anteriors)
Garraf + Alt Penedeès (excepte Gelida, St Marti 

Surroca) + Baix Penedès + Castelldefels + Gava
0% 663.292.658 € 0 €

TOTAL 138.050.472 €
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Pel que fa a la no alimentació, el municipi de Vilanova i la Geltrú també té dèficits d’oferta per a assortir a la quota de mercat 

que se li ha objectivat. En aquest sector comercial, a més a més, aquests dèficits són més importants si es considera que: 

 - els municipis que fan atracció comercial, acostumen a tenir superàvit d’oferta, ja que és molt important la imatge de 

quantitat i varietat d’oferta comercial dels eixos urbans centrals que exerceixen aquesta atracció. 

 - es pretén que Vilanova i la Geltrú sigui un municipi d’atracció de ‘shopping’. Si es vol jugar aquest paper, diferent de 

l’actual, d’arribar a àrees geogràfiques residencials allunyades, és necessària un volum i pes d’oferta comercial important, de tots 

els sectors i formats.  

RECOMANACIONS 

No alimentació comarcas i/o municipis que incloen
Objectiu de 

quota
TOTAL consum Quota objectiu

Objectiu de quota a Vilanova Vilanova 85% 74.890.750 63.657.138 €

Objectiu Isocrona 2 (sense Vilanova) Vilanova +Cubelles+St. Pere de Ribes 45% 35.777.234 € 16.099.755 €

Objectiu Isocrona 3 (sense Isocrones anteriors)
Garraf + Alt Penedeès (excepte Gelida, St Marti 

Surroca)+ Baix Penedès + Castelldefels + Gava
5% 379.500.282 € 18.975.014 €

TOTAL 98.731.907 €

Mercat potencial 

objectiu

Capacitat de 

l'oferta

Dèficit 

d'oferta
M2 resultats

98.731.907 € 85.387.500 € -13.344.407 € -8.896

I en la NO ALIMENTACIÓ les següents: 

LÍNIES D’ACTUACIÓ: La nova oferta comercial necessària i implantació 
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Per tot això, les zones a on ubicar nou comerç, haurien de ser coherents amb aquestes premisses:  

- Potenciar l’Eix de la Rambla Principal – Rambla de la Pau (locals buits en aquest eix). 

- Zones al voltant de la Rambla de la Pau: Espai Pirelli, configurant carrers comercials que urbanísticament puguin crear 

façanes comercials contigües – sense grans espais i places (almenys en les façanes dels eixos més comercials) que impedeixin 

l’atracció i la continuïtat del comerç, afavorint la percepció que s’està en bulevards comercials oberts. 

- Espais de la Ronda Ibèrica continus de la Rambla Principal (si és necessari ampliar la TUC en aquest espais) per encabir oferta 

comercial capaç de generar atracció de compradors. 

- Espais al voltant dels accessos a la zona de ‘shopping comercial’ (centre urbà i zona marítima): Avinguda Eduard 

Tolrà – Rambla de l’Exposició – Ronda d’Europa (si és necessari ampliar la TUC en aquest espais)  

RECOMANACIONS 

Localització d’aquesta oferta 

LÍNIES D’ACTUACIÓ: La nova oferta comercial necessària i implantació 

L’aposta de desenvolupament comercial futur de Vilanova i la Geltrú, que proposem, és la de reforçar el seu centre urbà 

comercial d’atracció, que actualment té una bona qualitat comercial, però: 

- Engrandint la seva superfície comercial total. Es requereix un major volum d’oferta 

- Potenciant el lligam entre l’actual concentració comercial, espai configurat per l’Eix de la Rambla Principal – Plaça del 

mercat – carrer Caputxins, amb la part marítima de la ciutat: Rambla de la Pau i voltants i Passeig marítim. 

- Fomentant la varietat de sectors, formats i ensenyes comercials (buscant aquelles més diferenciades, que puguin exercir 

atracció i que no siguin tant presents en zones del voltant). 
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RECOMANACIONS 

Localització d’aquesta oferta 

LÍNIES D’ACTUACIÓ: La nova oferta comercial necessària i implantació 
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Els horaris comercials són un tema controvertit, amb forta presència en aquests moments en tertúlies i mitjans de comunicació, 

amb opinions diverses tant des del punt de vista del sector del comerç, com de l’Administració i el consum en general. 

El municipi de Vilanova i la Geltrú, en la situació que es troba en l’actualitat, està, des del punt de vista econòmic i comercial amb 

una clara desavantatge en relació al seu entorn, i sobretot, està perdent una oportunitat clara de posicionament i d’exercir 

atracció comercial a la seva àrea d’influència, tant immediata com més llunyana geogràficament.  

3. Els horaris comercials 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

RECOMANACIONS 

Són municipis declarats 
turístics amb obertura 
total en festius. 

Clara competència a 
Vilanova i la Geltrú, ja 
que aquesta ciutat 
només es considera 
turística la zona costera, 
zona on hi ha menys 
establiments comercials. 

 

Sant Pere de Ribes (àrea d’atracció comercial directe 
de Vilanova i la Geltrú) 

Cubelles 

Castelldefels (amb el centre comercial l'Ànec Blau) 

Sitges 

 

 Fotografia presa a Vilanova i la Geltrú, a la 
Rambla de Josep Tomàs Ventosa. Repartit 

per tot el municipi hi ha publicitat dels 
establiments de distribució de municipis del 

voltant, reforçant la idea que ‘obren 
diumenge’. 

Tema afectat per la normativa de la Generalitat de Catalunya: Llei 
3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i mesures pe a 
determinades activitats de promoció.  
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Si Vilanova i la Geltrú vol esdevenir en el futur un espai de ‘shopping turístic’, més enllà de la seva àrea d'influència immediata, 

afavorint: 

- l’atracció de compradors i visitants al municipi, tant residents al voltant (Isòcrona de 30 minuts) com en una àrea 

geogràfica més amplia, que compta amb molt bones comunicacions per accedir a la ciutat (Isòcrona de 60 minuts), és necessari 

que la ciutat compti amb el tret diferenciador d’un bon comerç que té com a base en l’actualitat (variat, concentrat i de qualitat), 

però també, amb la necessitat d’oferir als visitants el comerç obert en el moment de la visita (caps de setmana, inclòs el 

diumenge i festius). 

 

- la fuga de compradors, tant les dades d'índex Etca de l’Idescat, com les dades del Poec de Vilanova i la Geltrú, mostren que 

és una ciutat en que el pes de la ‘marxa’ dels seus ciutadans (possibles fugues de compra) és superior a la força d’atracció de 

visitants que els puguin contrarestar. Uns horaris amplis d'obertura comercial afavoriria també la compra en la ciutat dels propis 

residents, que ara troben en altres llocs (Barcelona i voltants que obren en diumenge) l’oportunitat de compra que no els ofereix 

la ciutat. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ: els horaris comercials. 

RECOMANACIONS 

Per tot això creiem que Vilanova i la Geltrú hauria de ser declarada municipi turístic en el seu conjunt (incloent tot l’Eix 

comercial urbà central de la ciutat) a efectes de la Llei d’Horaris comercials(1) per a que el seu comerç pugi obrir els 

diumenges i festius i mitjançant un bon complement de l’oferta de restauració, turística i lúdica de la ciutat, pugui 

esdevenir una ciutat de ‘shopping’. 

 (1)normativa de la Generalitat de Catalunya: Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i mesures pe a determinades activitats de promoció. 



   SITUACIÓ COMERCIAL I PERSPECTIVES DE FUTUR DEL COMERÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 120 

Per a que aquesta idea sigui efectiva a mig termini, és necessari (i molt important) què: 

Es COMUNIQUI aquesta característica dins d’un Pla de reposicionament i de comunicació global de la ciutat com a ‘ciutat de 

compres’ a nivell global de país. Ha de ser un Pla de reposicionament professional, ben treballat a nivell de mitjans, d’accions, 

esdeveniments i a nivell d’imatge gràfica i comunicativa. 

Hi hagi una entesa total i un treball conjunt entre la restauració i els equipaments turístics i lúdics de la ciutat i el comerç. 

El sector comercial de la ciutat cregui en aquesta oportunitat i adeqüi els seus horaris d'obertura total del comerç a aquest 

servei d’obrir els festius, de manera que les hores de treball estiguin d’acord a la legislació i els treballadors (i/o la pròpia 

estructura empresarials) s’adaptin a una nova manera de obrir el comerç. 

 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ: els horaris comercials. 

RECOMANACIONS 

Implantació: 

La implantació d’aquesta mesura pot ser GRADUAL per a que el sector pugui adonar-se del seu benefici a mig i llarg termini. 

0-previ/ Organitzar el sector comercial juntament amb el de la restauració, turisme i equipaments de lleure de la ciutat, de 

manera que tinguin una estratègia de comercialització conjunta. Sensibilitzar sobre les possibilitats comercials de la ciutat. 

1/ Fer una prova d’obertura en festius tots els primers diumenges de mes (per exemple) durant un any. Crear un 

esdeveniment (per exemple un mercat o fira en aquests dies per a que legalment es pugui fer). Comunicar MOLT aquesta 

característica. 

2/ A mig termini, després d’una feina de sensibilització i motivació del sector, declarar Vilanova i la Geltrú municipi turístic 

en la seva totalitat que pugui obrir en festius i pugui realitzar una bona campanya de comunicació i comercialització. 
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Una ciutat de ‘shopping comercial’ és una ciutat on a més a més de la possibilitat de comprar, s’hi pot anar a passar el dia (o 

dies) gaudint de temps de lleure (passejant, divertint-se, fent activitats lúdiques, restauració, etc...). Això, com hem anat 

indicant, implica una total entesa entre la zona marítima de la ciutat (i les seves activitats) i la zona de major concentració 

comercial, el nucli central de concentració de Vilanova i la Geltrú. 

 

El pas entre aquestes dues zones (sobretot a peu, però també amb vehicle), que a l’actualitat hi ha la percepció que estan 

força separades, ha de ser totalment continuat i evitant de la millor manera possible les barreres arquitectòniques (que a la 

ciutat són importants a causa de la via del tren). Aquesta continuïtat s’ha d’aconseguir –com hem dit en l’apartat anterior- 

mitjançant la implantació d’oferta comercial, però també s’ha d’aconseguir mitjançant la millora urbanística. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

RECOMANACIONS 

4. Els accessos a les zones comercials i turístiques i la senyalització 

Un altre element a treballar és la millora dels accessos a aquestes dues zones: 

 

1.Convertir en accés principal a aquesta zona lúdica de ‘shopping’ la Ronda d’Europa, de manera que s’accedeixi a la zona 

marítima (zona de platja i restauració) i d'aquí, i a peu, es faci el pas cap al eix comercial central. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ: els accessos a les zones comercials i senyalització 

RECOMANACIONS 

Això implica que hi hagi: 

 - Una estructura urbanística còmode, estètica i agradable, que marqui posicionament i una ofereixin una bona percepció de 

l’entrada, ja que serà la primera imatge de la ciutat que tindran els visitants. 

 - Bona senyalització d’indicació, per arribar fins a la zona i des de la sortida de les autopistes – autovies i entrada de la ciutat. 

 - Bona aparcament dissuasori, proper ben senyalitzat. 

 

2.Millorar urbanísticament en igual sentit els accessos des de l’Avinguda d’Eduard Toldrà i la Rambla de l’Exposició fins a l’espai 

més central de la ciutat: Mercat municipal, Rambla Principal, carrer caputxins, Rambla de Salvador Samà, etc. 

 

 

 

 

 

 

3.Senyalitzar les entrades a la ciutat i tot el espai de recorregut des dels accessos de manera clara, tant a nivell de 

senyalització de direcció (entrades) com a nivell de senyalització de concepte (producte comercial global ‘Vilanova i la Geltrú ciutat 

de Shopping’) amb una bona imatge comercial i coherent amb la imatge de producte CREADA. 
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Aquest producte de Vilanova i la Geltrú ciutat de ‘shopping’ s’ha de construir. 

Per fer-ho el sector n’ha d’estar convençut i creure-hi (comerç, restauració, serveis, equipaments lúdics i turístics, etc...) ja que és 

una aposta de futur, de mig i llarg termini, però que s’ha d’anar treballant des de les bases. 

Per a que tingui èxit, però, s’ha de fer saber, s’ha de comunicar molt bé, com si es tractés del ‘llançament d’un nou producte 

comercial unitari’. 

Entenem que ha de tenir una bona marca comercial, amb disseny professional i adequat. 

La marca ha d’estar ben recolzada per 4 tipus d’accions: 

 - 1- Events i activitats en l’espai de Vilanova i la Geltrú Centre (tant zona de màxima concentració com passeig i zones de lligam). 

 - 2- Senyalització de tota la zona, per reforçar la idea d’eix comercial. 

 - 3- Xarxes socials i noves tecnologies. Vilanova i la Geltrú ha de ser un centre de futur, modern i de tendència. Això implica un 

bon treball de les xarxes socials i el seu foment entre els clients, tant per a la promoció global de l’espai comercial i lúdic de la 

ciutat ‘shopping Vilanova’, com per a promocionar les botigues individuals de la ciutat. 

 - 4- Campanyes de promoció i comunicació a nivell de país del “producte shopping Vilanova” per tal de fer saber les seves 

característiques i per tal de fomentar les visites (una opció de dia de lleure i compra). 

 

Aquest Pla de comercialització s’ha d’efectuar i gestionar de manera professional, calendaritzada i pressupostada. 

S’ha de tenir molt clar que el que no es diu, no es sap, i el que no es sap, no existeix, per tant la comunicació és un dels 

elements més importants de tota estratègia de producte. 

 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

RECOMANACIONS 

5. Definició d’un Pla de comercialització  
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Per tal de fer efectives les recomanacions efectuades creiem convenient prioritzar una sèrie 

d’actuacions: 

 

1. Organització d’un grup de treball del qual en formin part el sector comercial i el sector de 

la restauració – turisme – oci de la ciutat. 

2. Treballar la línia d’actuació dels horaris comercials, per tal de sensibilitzar i motivar els 

operadors de comerç existents al municipi. 

3. Treballar la línia de Definició d’un Pla de comunicació. 

4. Treballar la línia de millora dels accessos a les zones comercials i turístiques i la 

senyalització d’aquest accés. 

 

 

PRIORITZACIÓ DE LES LÍNIES D’ACCTUACIÓ: primers passos a efectuar. 

RECOMANACIONS 
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