
Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Carrer del Mar

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 47

Nº Bancs/Caixes: 5

Nº APIS i Assesories: 6

Nº Bars/Rts/etc: 5

Nº Altres: 2

Amplada vorera dreta: 0,00

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 1

Observacions: Carrer molt atractiu i el més comercial de Malgrat de Mar, amb comerços de qualitat. En aquest carrer es troba la seu de l'Associació de comerciants "Malgrat 
Centre".Hi ha algun edifici antic encara per rehabitar, i  concentració de bancs i caixes.

Amplada vorera esquerra 0,00

Amplada calçada: 6,00

Comerços: En la seva majoria, comerç d'equipament de la persona com botigues de roba i calçats. També botigues de joguines, llibreries, 
perfumeria i cosmètica, farmàcies, dolços, telefonia, tot a €1 , electrodomèstics, etc. Comerç molt atractiu.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Avinguda Mediterrània

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 33

Nº Bancs/Caixes: 3

Nº APIS i Assesories: 7

Nº Bars/Rts/etc: 8

Nº Altres: 6

Amplada vorera dreta: 8,00

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 3

Observacions: L'avinguda compta amb molts establiments comercials, voreres molt amples, places d'aparcament suficients i  mobiliari urbà nou. No obstant això,  existeixen 
deficiències quant a la seva il�luminació.

Amplada vorera esquerra 8,00

Amplada calçada: 14,0

Comerços: Caprabo, botigues de roba, calçats, llibreria, alimentació de proximitat, premsa, ferreteria, preu únic, etc.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Carrer del Carme /Avinguda del Carme

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 31

Nº Bancs/Caixes: 6

Nº APIS i Assesories: 11

Nº Bars/Rts/etc: 3

Nº Altres: 12

Amplada vorera dreta: 0,50

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 3

Observacions: En aquest carrer se situa el Mercat Municipal i l' Ajuntament de Malgrat de Mar. Resulta no massa atractiu i les seves voreres, massa estretes, dificulten la 
mobilitat per als vianants.

Amplada vorera esquerra 0,50

Amplada calçada: 6,00

Comerços: Comerç de proximitat com ara alimentació i altres botigues de productes de consum quotidià. Farmàcies, esports, llibreria,  botiga 
de telefonia, botiga d'animals de companyia, ferreteria, xarcuteria, forn de pa, sabateria, supermercat, roba interior, fotocòpies, 
magatzem de fruites i verdures,  pastisseria, rellotgeria, fotografia, joieria, papereria, electrodomèstics, interiorisme, etc.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Carrer Sant Esteve

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 23

Nº Bancs/Caixes: 0

Nº APIS i Assesories: 0

Nº Bars/Rts/etc: 14

Nº Altres: 4

Amplada vorera dreta: 1,50

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 3

Observacions: El tram Escoles-Av. Bon Pastor és per als vianants, disposa d'aparcament a l'estació de RENFE i té caràcter molt comercial. Ll'altre tram compta amb vorera i 
calçada tradicionals i circulació de vehicles en sentit únic i sense aparcament.

Amplada vorera esquerra 1,50

Amplada calçada: 5,00

Comerços: Supermercat, botigues de souvenirs, roba, calçat, esports i alimentació.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Carrer de Ramon Turró

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 22

Nº Bancs/Caixes: 2

Nº APIS i Assesories: 5

Nº Bars/Rts/etc: 4

Nº Altres: 2

Amplada vorera dreta: 2,50

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 1

Observacions: La major part del carrer no és estrictament  comercial (habitatges unifamiliars sense locals comercials i circulació de vehicles). El tram de paviment únic (Mar-
Blanch) forma part de la trama comercial de Malgrat Centre.

Amplada vorera esquerra 2,50

Amplada calçada: 5,00

Comerços: Bon Àrea, roba, decoració i equipament de la llar, drogueria, matalassos, botiga de perruques, mòbils, joieria, videoclub, 
rellotgeria, etc.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Carrer de Girona

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 15

Nº Bancs/Caixes: 1

Nº APIS i Assesories: 2

Nº Bars/Rts/etc: 4

Nº Altres: 7

Amplada vorera dreta: 2,50

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 2

Observacions:  Escassa activitat comercial, excepte en la zona propera a l'Avinguda Mediterrània. La vorera dreta posseeix una amplària variable que va des dels dos metres 
de la zona mes cèntrica als quatre metres de les afores amb la construcció de nous edificis.

Amplada vorera esquerra 2,00

Amplada calçada: 5,00

Comerços: Electrodomèstics, decoració, estanc, informàtica, farmàcia, papereria, plàstics i petards, tallers amb venda de recanvis, 
pastisseria, peixateria, forn de pa, roba de la llar, caramels, preu únic, etc. El carrer arriba fins als afores del municipi, on s'estan 
construint noves edificacions.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Avinguda de Tarragona

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 15

Nº Bancs/Caixes: 1

Nº APIS i Assesories: 1

Nº Bars/Rts/etc: 6

Nº Altres: 2

Amplada vorera dreta: 2,50

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 3

Observacions: Comerç localizat en major mesura en un dels costats del carrer. En l'altra part existeix un centre educatiu, les piscines municipals i espais verds.

Amplada vorera esquerra 2,50

Amplada calçada: 15,0

Comerços: Comerç de proximitat. Papereria, drogueria, fleques, pastisseria, magatzem de melons, botiga d'animals de companyia, venda de 
motos, taller mecànic amb recanvis d'automòbil, mobles i decoració, etc.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Avinguda de la Costa Brava

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 13

Nº Bancs/Caixes: 1

Nº APIS i Assesories: 2

Nº Bars/Rts/etc: 6

Nº Altres: 4

Amplada vorera dreta: 10,0

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 8

Observacions: Àmplia avinguda amb zones de recent construcció, carril bici i espais verds com el Parc Polivalent Francesc Macià. Nombroses naus industrials i existència 
d'edificacions noves amb locals comercials.

Amplada vorera esquerra 10,0

Amplada calçada: 9,00

Comerços: Aldi, equipament de la llar (roba de la llar, decoració), materials de construcció, concessionaris d'automòbils, material de jardí, 
gran botiga de bicicletes, electrodomèstics, etc.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Carrer de Passada

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 9

Nº Bancs/Caixes: 1

Nº APIS i Assesories: 1

Nº Bars/Rts/etc: 2

Nº Altres: 2

Amplada vorera dreta: 1,00

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 1

Observacions: Carrer, encara que cèntric, amb poc comerç. Els edificis d'habitatges no posseïxen locals comercials. Compta amb un centre cultural.

Amplada vorera esquerra 1,00

Amplada calçada: 3,50

Comerços: Comerç de proximitat. Peixateria, fleca, fruites i verdures, comerç mixt, articles de pesca, etc.



Tipus de paviment

Enllumenat públic

Descripció comercial

Tipus de circulació

URBANISME COMERCIAL MALGRAT DE MAR

Aparcament

metres

Foto:

Nom del carrer: Passeig Marítim

Paviment únic

Paviment diferenciat

Vorera i calçada tradicional

Prioritat invertida

Sentit únic

Doble sentit de circulació

Aparcament d'una banda 

Aparcament de les dues bandes

Sense aparcament

Zona blava

Aparcament soterrani

Il�luminació vorera

Il�luminación calçada

Il�luminació tot el carrerEficiència energètica

Nº Establiments comercials: 70

Nº Bancs/Caixes: 0

Nº APIS i Assesories: 0

Nº Bars/Rts/etc: 23

Nº Altres: 13

Amplada vorera dreta: 6,00

Soport façana

Soport peu

Nº locals tancats o baixos amb possib. comercials: 0

Observacions: Comerç localizat en un entorn atractiu per al turisme per la proximitat de la platja. Malgrat que és un carrer amb molt comerç, son poc atractius pels residents 
del poble.  Moltes botigues de souvenirs i restaurants i bars amb terrassa.

Amplada vorera esquerra 1,50

Amplada calçada: 20,0

Comerços: Sobre tot, comerç per al turisme com  botigues de souvenirs. També textil baixa qualitat, alimentari, etc. Dels 70 establiments 
registrats, només 7 es poden considerar fora d'aquest grup centrat en souvenirs i orientació eminentment turística (són 
precisament els considerats en l'anàlisi d'oferta).




