PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM,
AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS
DE MALGRAT DE MAR - MARESME
Marine-Pascual, arquitectes

febrer -2010

Índex
1.

2.

3.

INTRODUCCIÓ........................................................................................................................ 3
1.1.

ANTECEDENTS...............................................................................................................................................3

1.2.

MARC DE REFERÈNCIA.................................................................................................................................4

1.3.

MÈTODE DE TREBALL ...................................................................................................................................5

1.4.

LEGISLACIÓ ....................................................................................................................................................6

1.5.

PLANS 6

1.6.

LÍMITS DE L’ÀMBIT DEL PLA .........................................................................................................................8

1.7.

ESTRUCTURA FÍSICA DE MALGRAT DE MAR .............................................................................................9
1.7.1. L’ECONOMIA .......................................................................................................................................9
1.7.2. EL TERRITORI.....................................................................................................................................9
1.7.3. INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT................................................................................................10

1.8.

PROCÉS HISTÒRIC DE MALGRAT DE MAR...............................................................................................10

1.9.

FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM......................................................................................12
1.9.1. HOTELS .............................................................................................................................................14
1.9.2. BLOCS ...............................................................................................................................................15
1.9.3. LES AVINGUDES BON PASTOR I PAÏSOS CATALANS ..................................................................16

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ I DIAGNOSI...................................................................... 17
2.1.

MARC GEOGRÀFIC PRIVILEGIAT ...............................................................................................................17

2.2.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT ..............................................................................................................17

2.3.

EL PLANEJAMENT GENERAL......................................................................................................................18

2.4.

EDIFICACIÓ ...................................................................................................................................................19
2.4.1. AJUST ALS PARÀMETRES NORMATIUS DELS EDIFICIS DEL PASSEIG MARÍTIM .....................20
2.4.2. ELS EDIFICIS DE LES AV. PAÏSOS CATALANS I BON PASTOR ....................................................21

2.5.

MORFOLOGIA DE L’ESPAI PRIVAT............................................................................................................33

2.6.

MORFOLOGIA DE L’ESPAI PÚBLIC............................................................................................................33
2.6.1. EL PAISATGE URBÀ DEL PASSEIG MARÍTIM.................................................................................34
2.6.2. LES AVINGUDES BON PASTOR I PAÏSOS CATALANS ..................................................................35

2.7.

LES ACTIVITATS ..........................................................................................................................................35
2.7.1. ELS HOTELS .....................................................................................................................................36
2.7.2. BARS, RESTAURANTS, BARS MUSICALS I DISCOTEQUES ........................................................38
2.7.3. ELS COMERÇOS ..............................................................................................................................38

2.8.

CONCLUSIONS .............................................................................................................................................39
2.8.1. PLANEJAMENT .................................................................................................................................39
2.8.2. EDIFICACIÓ.......................................................................................................................................40
2.8.3. ESPAI PRIVAT...................................................................................................................................40
2.8.4. ESPAI PÚBLIC...................................................................................................................................40
2.8.5. ACTIVITATS ......................................................................................................................................41

ACTUACIONS........................................................................................................................ 42
3.1

Àmbit urbanístic..............................................................................................................................................43
3.1.1. MODIFICACIÓ DEL POUM PER ADAPTAR-LO A L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT ......................................43
3.1.2. EL PLANEJAMENT I ELS HOTELS.............................................................................................................43

3.2

L’espai públic..................................................................................................................................................46

3.3

Els usos ..........................................................................................................................................................48

Annexos............................................................................................................................................ 49

1
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

PLÀNOLS
1

EMPLAÇAMENT EN RELACIÓ A MALGRAT DE MAR ............................................. E: 1/5.000

2

SITUACIÓ DAMUNT ORTOFOTOMAPA ................................................................... E: 1/5.000

3

TOPOGRÀFIC I CADASTRE...................................................................................... E: 1/2.000

4 (1,2)

EVOLUCIÓ HISTÒRICA ........................................................................................................S/E

5

PLANEJAMENT VIGENT - POUM.............................................................................. E: 1/2.000

6 (a,b,c)

ALÇADES ................................................................................................................... E: 1/1.000

7(a,b,c)

MORFOLOGIA DE L’ESPAI PRIVAT ......................................................................... E: 1/1.000

8(a,b,c)

MORFOLOGIA DE L’ESPAI PÚBLIC ......................................................................... E: 1/1.000

9(a,b,c)

USOS PLANTA BAIXA ............................................................................................... E: 1/1.000

10(a,b)

USOS PLANTA PIS .................................................................................................... E: 1/1.000

11(a,b)

USOS HOTELERS...................................................................................................... E: 1/1.000

12(a,b,c)

DISCOTEQUES I RESTAURANTS ............................................................................ E: 1/1.000

13(a,b)

DISTORSIONS DEL PAISATGE URBÀ ..................................................................... E: 1/1.000

14

FAÇANA PASSEIG MARÍTIM..................................................................................... E: 1/2.000

15

PROPOSTA URBANITZACIÓ ..................................................................................... E: 1/5000

2
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

1.

INTRODUCCIÓ

1.1.

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Malgrat de Mar realitzada el dia 26 de juny
de 2008 decidí iniciar els tràmits per la contractació de l’assistència tècnica per a la
redacció d’un Pla d’Actuacions en el passeig Marítim, av. Bon Pastor i av. Països
Catalans. La mateixa junta del dia 4 de desembre de 2008 adjudicà l’assistència tècnica
de la redacció d’aquest pla i el dia 6 de març de 2009 es signà el contracte entre
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i Mariné – Pascual arquitectes.
El Plec de Condicions Tècniques defineix el pla com un conjunt d’actuacions coordinades
de caràcter divers amb l’objecte de millorar un seguit d’aspectes del passeig Marítim, av.
Bon Pastor i av. Països Catalans:
•

la imatge general que ofereixen aquests vials i espais públics als veïns i als
visitants forans

•

la qualitat i les dotacions dels establiments turístics, de restauració i comercials
que hi donen front

•

les possibilitats d’ús dels espais públics i la configuració dels mateixos

•

l’adaptació dels aspectes normatius urbanístics al fet diferencial que suposa la
façana de les finques confrontants amb el passeig Marítim i al seu valor d’ús
com a aparador o, en el seu cas, a les avingudes Països Catalans i Bon Pastor

Els pla d’actuacions haurà de tenir dos vessants, un de caràcter de proposta, que abasti
les diferents normatives que incideixen en els sectors objecte d’estudi (urbanístiques,
d’activitats, d’ús privatiu de l’espai públic, del soroll, etc.) determinant les modificacions
necessàries en els esmentats instruments per tal d’aconseguir les finalitats desitjades, i
un altre de caràcter executiu, que defineixi actuacions immediates que es puguin dur a
terme prèvia redacció dels projectes corresponents. Els treballs inclouen una anàlisi del
funcionament dels diferents tipus d’establiments comercials situats dins l’àmbit; estudi de
les edificacions i dels espais lliures d’edificació des del doble vessant normatiu i
volumètric; la morfologia de l’espai públic, dels seu ús privat i dels seus elements
definitoris; la mobilitat en la zona de vehicles, bicicletes i vianants incrementada per
l’accés a les activitats comercials.
Així doncs, en base als postulats anteriors i mantenint bàsicament l’esperit de les
determinacions que allà es disposen, es redacta el present pla amb la finalitat
d’instrumentalitzar una política de millora de l’espai públic i de l’edificació; i de dignificar
les activitats econòmiques lligades al turisme de Malgrat de Mar.
Actualment, la zona del passeig Marítim té fortes mancances i problemes derivats de
l’època de formació, però la seva ubicació i el seu valor patrimonial tenen també el
potencial per transformar-lo en un espai atractiu, aportant una singular personalitat a la
ciutat.
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1.2.

MARC DE REFERÈNCIA

A continuació relacionem els principals plans que han servit de referència en el procés
d’elaboració del present pla d’actuacions i que al llarg del mateix apareixeran relacionats.
El planejament general vigent a Malgrat de Mar és el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM-2005) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de data 13 de juliol de 2005 i publicat al DOGC núm. 4494 de 21
d’octubre de 2005. Entre els seus múltiples objectius per tot el municipi, cal destacar els
que afecten la zona d’estudi:
•

Traçat complet de l’avinguda dels Països Catalans i de l’eix perimetral de
llevant i enllaços viaris que comporten. Resolució dels passos a nivell amb el
ferrocarril.

•

Estudi de l’avinguda de Colom i dels terrenys colindants amb el terme de Santa
Susanna.

•

Introducció de noves claus urbanístiques referides a edificacions amb ús
hoteler: clau 18c per a ordenació consolidada per a ús hoteler, clau 419
d’edificació prefixada per a ús turístico-hoteler i clau 30 d’ús hoteler
complementari.

•

Determinació del sector de sòl urbanitzable “Països Catalans, sector 2” (PP
4/2), amb l’objectiu principal de l’obertura de l’avinguda Barcelona i els vials de
connexió amb el passeig Marítim.

Un altre dels documents en els que s’ha d’emmarcar el Pla d’Actuacions és el Pla
Integral de Mobilitat i Accessibilitat (PIMA) de Malgrat de Mar aprovat el 1998 que ha
estat realitzat en part i que regeix les intervencions en la vialitat del municipi. Aquest
defineix una estructura de tipus semi-concèntrica, amb dues anelles. L’anella interior, de
tràfic més reduït, comença a la pl. de l’Àncora, continua per l’av. Bon Pastor, carrers
Germanes Torrell, Passada i Girona, i acabar en el pas subterrani del camí de La
Pomereda pel carrer Indústria.
L’anella perifèrica s’inicia a la zona industrial de La Pomareda amb el camí del Polígon,
segueix per l’av. Germana Aurora i camí Fondo fins a l’av. Costa Brava, per acabar en
l’av. dels Països Catalans fins a la zona turística del pg. Marítim. Aquesta anella s’ha
acabat el mes de juny passat amb la construcció del vial que uneix les rotondes del camí
del Pla i del carrer de Girona.
De manera que l’enllaç de l’àmbit d’aquest pla amb la resta del municipi és realitza, en la
seva part central per l’av. Països Catalans que forma part de l’anella perifèrica, i en
l’extrem est per l’av. Bon Pastor que pertany a l’anella interior.
El tercer document marc és el Programa d’Orientació per als Equipaments
Comercials (POEC), que es refereix a tot el sector comercial detallista del terme
municipal de Malgrat de Mar. Analitza l’oferta i la demanda comercial, en determina els
dèficits i superàvits globals i sectorials, i realitza un inventari i anàlisi dels instruments
municipals d’ordenació i orientació comercial. El seu programa d’actuació defineixi el seu
model comercial, els criteris de localització de la seva implantació, i les actuacions
proposades per al seu desenvolupament i per a l’adaptació de l’equipament comercial ja
existent al model definit.
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1.3.

MÈTODE DE TREBALL

El mètode de treball seguit per la realització dels treballs d’anàlisi i reconeixement s’ha
adequat en cada capítol a les possibilitats i existència d’informació pròpia de l’ajuntament,
recolzat amb el treball de camp de comprovació i obtenció de noves dades necessàries
per completar l’anàlisi.
Les diferents fonts d’informació utilitzades han estat:
- Cadastre per les dades sobre l’estructura de la propietat i parcel·lari, facilitades pel
Servei d’Informació Territorial de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
- Base de dades d’activitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
- El Cens d’Activitats-2005 de Malgrat de Mar elaborat per LA VOLA-Companyia de
Serveis Ambientals, SAL.
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal redactat pels Servis Tècnics Municipals.
- Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials elaborat per l’empresa
D’ALEPH.
- diferent documentació facilitada per l’Oficina Tècnica Municipal i per l’Arxiu
Municipal
- Malgrat de Mar (1975 – 2002) de Fabio Valbonesi Prieto
- Malgrat d Mar i la seva premsa: 1915 – 1968 J Bayarri J Goñi
La metodologia utilitzada en aquest estudi està basada en:
- Treball de camp.
- Estudi de les activitats comercials.
- Reconeixement de les tipologies edificatòries.
- Estudi del parcel·lari.
- Estudi i reconeixement de l’estat actual de les edificacions.
- Reconeixement del paisatge urbà.
- Anàlisi del planejament vigent.
Per obtenir una base cartogràfica fidedigna ajustada a la realitat de l’àmbit d’estudi hem
pres com a base topogràfica un vol de l’any 2004 a escala 1/1.000 realitzada per la
Diputació de Barcelona i facilitada per l’Ajuntament de Malgrat de Mar. La cartografia
cadastral actual s’ha ajustat a aquesta base. El plànol resultant ha estat depurat i
contrastat amb la informació gràfica formada per les fotografies aèries i de façanes dels
edificis. Aquest treball ha representat la part primigènia dels treballs de recull
d’informació.
El plànol resultant ha estat dividit en dues parts. La base cartogràfica amb definició dels
volums edificats; i la base cadastral amb definició de les parcel·les. Els plànols
d’informació són l’expressió gràfica de les dades contingudes en aquests dos documents.
Tot aquest document, tant en la seva part d’informació com de proposta està fonamentat
en aquesta base. La identificació de les finques és la seva referència cadastral
expressada per un número de set dígits, els cinc primers corresponen a l’illa i els dos
darrers a la parcel·la. L’annex format pel recull fotogràfic està organitzat seguint la
mateixa numeració.
En definitiva aquest document es recolza sobre múltiples pilars: es connecta amb la idea
de patrimoni històric entès com a memòria col·lectiva; amb la realitat de l’espai urbà entès
com a conformador de trama, de teixit; amb el dret col·lectiu a gaudir d’un entorn ordenat i
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respectuós amb el passat; amb la idea de ciutat com arxiu de la memòria i dipositària de
valors a preservar; amb els conflictes de frontera entre els drets públic i privat; etc., en
definitiva, es tracta d’un document complex.

1.4.

LEGISLACIÓ

El present pla d’actuacions es redacta considerant la següent legislació:
- Text refós de la Llei d’urbanisme DL 1/2005, de 26 de juliol; i el Reglament que la
desenvolupa D 305/2006, de 18 de juliol.
- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental; i
el seu Reglament D 136/1999, de 18 de maig.
- Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
- Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.
- Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, i el reglament que la
desenvolupa D 378/2006, de 10 d’octubre.
- Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’equipaments comercials.
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
- Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
- Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis
complementaris en establiments d’allotjament turístic.
- Ordre TIC/313/2003, de 8 de juliol de 2003, per la qual es modifica l’Ordre de 6
d’octubre de 1987 per la qual s’estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims
exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats,
categories i especialitats.
- Decret 176/1987, de 9 d’abril, pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i la
classificació dels establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hoteleria.
- Decret 163/1998, de 8 de juliol, d’apartaments turístics.
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció , gestió i ordenació del paisatge; i del Decret
343/2006, de 19 de setembre, que la desenvolupa.

1.5.

PLANS

Tot un seguit de plans afecten, de manera directe o indirecta, l’àmbit del pla d’actuaions
que aquí es proposa. Per cadascun d’ells comentem els aspectes més rellevants.
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC) pel període 2006-2009,
que regula les implantacions dels establiments comercials subjectes a llicència i estableix
un creixement de superfície comercial. En aquest sentit, la Generalitat també ha aprovat
el Pla de dinamització del comerç urbà fins al 2009, així com el Decret que regula el
desplegament de la Llei d’equipaments comercials, aprovada pel Parlament de Catalunya
el desembre de 2005.
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026. El Departament de
Política Territorial i Obre Públiques de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla
d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera
integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya
amb l’horitzó temporal de l’any 2026. Realitza dues propostes de significativa rellevància
per Malgrat de Mar: el desdoblament de la línia fèrria entre Arenys i Blanes i la
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continuació d’aquesta fins a Lloret de Mar. Això representarà un increment en l’ús del
transport ferroviari que integrarà encara més Malgrat a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat inicialment. Els Plans
Territorials Parcials són els instruments per a definir els objectius d’equilibri d’una part del
territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s’hi emprendran per tal
d’avançar cap a una determinada visió de futur. Entre els objectius del PTP per l’àrea del
Maresme indica el següent: “Al litoral, es posarà especial atenció en el tractament conjunt
dels diferents trams de la façana marítima urbana i agrícola de la comarca del Maresme
un cop alliberada de les servituds infraestructurals, N-II i ferrocarril, tal com el Pla
territorial estableix”.
Com a fet més rellevant preveu l’elaboració de plans directors urbanístics específics pels
diversos àmbits que mostren un estructura interna de funcionament o uns trets singulars, i
que permetrà exposar amb major nivell de detall les seves característiques, tant pel que
fa a les determinacions i estratègies dels seus assentaments com a les consideracions
fetes pel PTMB sobre els espais oberts o les infraestructures de transport. Al Maresme
proposa l’elaboració de quatre PDU: Baix Maresme, sistema urbà de Mataró, sistema
urbà d’Arenys i Alt Maresme. Aquest darrer inclou els municipis de Calella, Malgrat,
Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera, sense prejudici de la possible
ampliació de l’àmbit de cooperació a efectes de planejament als municipis del nord de la
Tordera o de la façana marítima de la Selva. Un dels seus objectius és el tractament
conjunt dels diferents trams de la façana marítima urbana i agrícola, un cop alliberada de
les servituds infraestructurals, N-II i ferrocarril tal com el PTMB estableix.
En l’apartat de propostes pel sistema d’infraestructures de mobilitat assenyala el trasllat
de la via fèrria cap a l‘interior del territori, seguint la N-II i la BV-6001. I en l’apartat dels
sistemes d’assentaments classifica Malgrat de Mar com a sub-centre de continu urbà, i la
zona del passeig Marítim com a àrea especialitzada d’ús mixt amb capacitat de
desenvolupament. Les imatges següents són la seva expressió gràfica.

Pla territorial metropolità de Barcelona: 3.1 Infraestructures de mobilitat. Xarxa ferroviària proposada. Font: DPTOP
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Pla territorial metropolità de Barcelona: 2.3 Sistema Urbà. Estratègies. Font: DPTOP

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (aprovat definitivament el 25.05.2005) i
Pla Director Urbanístic dels àmbits del sistema costaner (aprovat definitivament el
16.12.2005). Instruments amb l’objectiu d’ordenar el sistema costaner de Catalunya des
dels principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i la defensa de
l’interès general, únic legitimador del canvi de l’ús del sòl.
Pla estratègic Maresme 2015 impulsat des del Consell comarcal del Maresme, el seu
objectiu és elaborar una visió del futur de la comarca que reuneixi les expectatives, les
voluntats i les capacitats de tots els agents que actuen al nostre territori, tant si són
administracions públiques com agents socials i econòmics.

1.6.

LÍMITS DE L’ÀMBIT DEL PLA

El Plec de condicions tècniques aplicables al contracte d’assistència per a la redacció del
pla d’actuacions establia en el seu apartat primer i en els plànols annexos les seves tres
zones d’estudi. En el cas del passeig Marítim abastava l’espai entre la plaça de l’Àncora i
el límit de terme amb Santa Susanna en una longitud aproximada de 1.070 m. Per a
l’avinguda Països Catalans l’àmbit d’estudi s’estenia entre el passeig Marítim i l’avinguda
Costa Brava. I en el cas de l’avinguda Bon Pastor, a la totalitat del front del cantó de
llevant des de la via del ferrocarril fins al carrer Fonlladosa. Aquests àmbits però sols
incloïen l’espai públic dels vials.
Amb l’objectiu d’estudiar també l’edificació que conforma aquests espais públics, hem
ampliat l’àmbit amb les illes limítrofes als tres trams de vials. Da manera detallada el
perímetre definitiu de l’àrea d’estudi comença al punt de trobada del límit dels termes
municipals de Santa Susanna i Malgrat de Mar i la zona viària, segueix pel passeig
Marítim i paral·lel a la via del tren fins a la prolongació del carrer del Comerç. Creua el
carrer Sant Esteve i segueix pel carrer anterior fins al carrer Ramon Turró, on gira a l’oest
fins a la riera de Sant Genís i per l’avinguda Bon Pastor arriba a la plaça de l’Àncora. Aquí
gira per l’avinguda Montserrat fins a l’avinguda Barcelona i el carrer d’Isaac Albèniz.
Continua fina a l’avinguda Costa Brava i a l’avinguda Països Catalans gira al sud fins a
tornar trobar l’avinguda Barcelona i per la seva prolongació arriba al límit municipal amb
Sant Susanna. La superfície total de l’àmbit d’estudi és de 271.537 m2.
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1.7.

ESTRUCTURA FÍSICA DE MALGRAT DE MAR

Com en la resta de municipis veïns, la població de Malgrat de Mar ha augmentat en la
darrera dècada per l’arribada de nouvinguts de la mateixa comarca o comarques veïnes, i
especialment de l’Àrea metropolitana, situant-se el 2008 en 18.261 habitants
Un fet bàsic és la presència d’una nombrosa població estacional lligada al turisme, i que
hotels, càmpings, segones residències i apartaments de lloguer. Les estimacions situen el
seu volum en un 200 % del total de la població estable.

1.7.1. L’ECONOMIA
L’evolució economia de Malgrat de Mar no és molt diferent a la de la seva comarca. El
Maresme, que era una comarca amb una potent base agrícola, industrial i turística, va
funcionar raonablement bé i amb una autonomia relativa de l’àrea de Barcelona fins a la
meitat dels anys 70. L’obertura de l’autopista i la progressiva millora del servei ferroviari a
partir d’aquest anys, l’ha incorporat a la dinàmica metropolitana. El boom immobiliari dels
darrers anys ha accelerat encara més aquest procés i ha volatilitzat les barreres formades
per l’activitat agrícola que revaloritzava el preu del sòl, i el planejament redactat als anys
80 amb models de baixa densitat, que impedien l’expansió urbanística dels nuclis urbans.
Els fonaments de la seva l’economia són els sectors serveis i industrial, complementada
per l’agricultura amb un pes important com a estructuradora del territori.
La industria està present bàsicament en dos sectors. Can Patalina desenvolupat als anys
90, amb presència d’empreses petites i mitjanes dedicades a la mecànica, fusteria,
alimentació i distribució. L’altre espai industrial està situat al llarg del Camí de la
Pomereda amb tres empreses químiques multinacionals.
La situació privilegiada de Malgrat de Mar en la plana deltaica li confereix un tradicional
predisposició pel desenvolupament de l’agricultura que als darrers anys s’ha especialitzat
en la horta intensiva. El nucli urbà divideix la plana en dos espais agrícoles, el Pla de
Grau a l’est, entre Malgrat i la Tordera, i el Pla de Pineda a l’oest. La davallada provocada
per la pressió urbanística al municipi, ha situat la superfície destinada a aquesta activitat
en un 43%. Malgrat la bona coordinació entre els agricultors (existeix una cooperativa) i la
qualitat de la producció, el sector denota una certa crisi per la competència del mercat
internacional i l’entrada de fruites i verdures tot l’any en el mercat local i regional
Pel que fa al sector serveis, es situa bàsicament a l’oest del municipi, en la zona hotelera
a l’entorn del passeig Marítim; a la riba de la desembocadura de la Tordera amb la
presència dels càmpings, i es complementa amb el comerç del centre del nucli urbà. La
competència d’altres emplaçaments turístics de nova creació al Maresme, la dificultat de
reconversió i millora de l’oferta i els canvis de comportament relacionats amb l’oci, estan
provocant una certa recessió en el sector turístic del municipi. La majoria dels hotels,
edificats entre els anys 60 i 70, tenen dificultats per adaptar-se a les demandes actuals i
ampliar els seus serveis i espais lliures. En resum, es tracta d’un sector madur que
requereix d’una reconversió a la recerca d’una millor qualitat.

1.7.2. EL TERRITORI
La geomorfologia de Malgrat de Mar presenta tres grans unitats repartides dins el terme
municipal que són, a l’est el Pla de Grau dins el delta de la Tordera; al nord-oest el turó
de Montagut als contraforts del massís del Montnegre; i al sud-oest el Pla de Pineda. En
el centre d’aquest paisatge la fita del turó del Castell fou la base on s’establí el nucli urbà
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de Malgrat. La costa de Malgrat la constitueixen 4,5 km de platges sorrenques que van de
la desembocadura de la Tordera fins al terme veí de Santa Susanna.
La situació equidistant de Barcelona i de Girona li confereix al municipi una doble
vessant, la metropolitana i la localista. El seu entorn més immediat és la conca del riu
Tordera, eix vertebrador que ha permès la creació d’una sòlida xarxa de relacions
socioeconòmiques entre els municipis que la formen.

1.7.3. INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Les dues grans vies de comunicació que creuen el municipi són la N-II i la línia fèrria de
Barcelona a Maçanet-Massanes. A tocar del límit nord del terme municipal discorre
l’autopista C-32 que constitueix la connexió amb la resta del Maresme i amb Barcelona.
Més allunyada, a uns 12 km, l’autopista AP-7 el connecta amb les comarques gironines i
la frontera.
De les dues primeres, la carretera nacional no representa cap conflicte greu atès que
discorre fora del nucli urbà. No passa el mateix amb la via del tren que genera problemes
de permeabilitat i actua de barrera entre el nucli urbà i la platja.
En relació al transport públic, representat per la línia de ferrocarril i també d’autobusos
(línies Barcelona - Girona - Figueres i Calella – Blanes - Hostalric), les estadístiques
mostren que en els darrers anys ha disminuït el seu ús. Un fet destacable, que pot
explicar en gran mesura aquests resultats, és la baixa freqüència de pas i la reduïda
extensió horària dels dos serveis. La baixa freqüència i el temps de recorregut entre
Barcelona i Malgrat fa que molts ciutadans optin per l’ús del vehicle privat.
Seguint les directrius aportades pels plans de mobilitat i accessibilitat, darrerament s’han
adoptat mesures de pacificació del tràfic urbà, i s’han urbanitzat alguns carrers amb
prioritat invertida i també s’han fet carrils bici per tal d’ampliar les possibilitats d’ús
d’aquest mitjà de transport. També s’han constituït zones d’aparcament dins o prop del
nucli urbà. Els problemes de circulació és destapen en la temporada turística d’estiu:
mancança de zones d’aparcament i el tràfic es tendeix a col·lapsar en determinats punts.

1.8.

PROCÉS HISTÒRIC DE MALGRAT DE MAR

D’acord amb mossèn Fèlix Paradera, la formació de Malgrat de Mar cal situar-la al segle
XIV. Es relaciona amb la història dels nobles de Palafolls que amb la Carta de Poblament,
atorgaren “franquícies i llibertats” als seus vassalls per poblar els voltants de la torre de
guaita, actual torre del Castell. Aquest nucli primitiu, que a finals del mateix segle ja tenia
23 cases, obtingué l’any 1466 la independència administrativa de Sant Genís amb la
formació d’una “universitat”, figura equivalent a l’actual ajuntament, amb el nom de
Vilanova de Palafolls. La seva població ascendia ja a uns 220 habitants.
La distància entre Vilanova i Sant Genís, obligà a la formació d’una nova parròquia que
es materialitzà en la construcció de l’església de Sant Nicolau. L’estructura econòmica
primària dels segles XIV i XV es sustentava en l’activitat agrícola i marinera. En relació a
aquesta última, Malgrat era considerada un dels centres pesquers més importants del
Vescomtat de Cabrera. La xarxa viària es començava a estructurar sobre la base de
l’aprofitament dels camins històrics. El nucli s’expandeix en direcció als seus límits
naturals, el mar i el turó del Castell en vertical, i la plana de Grau i la riera en horitzontal.
El carrer de Mar sorgeix en aquest moment per la necessitat de comunicar el nucli amb la
platja, centre de l’activitat pesquera.
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Aquest primer període de bonança relativa, s’estronca en els dos segles següents, XVI i
XVII, per un seguit de fets que provoquen alts i baixos en la població, no sols de Malgrat
si no també de la comarca. Sovintejaren les incursions pirates i els actes de sabotatge
marítim que no acabaren fins a principis del XVIII. Les guerres dels Segadors (16401652) i de Successió (1702-1714) assolaren hortes i masos. La mortaldat de la pesta
bubònica de 1652 i la plaga de llagosta de 1687 que arruïnà el camp.
La primera senyal de la remunta fou la continuació de les obres de construcció del camí
ral cap a França el 1747, que iniciaren una època de bonança que durà fins a finals del
XIX. A la creixent activitat agrícola i marítima es sumà una proto-industialització, afavorida
per la facilitat de comerç que representava el cabotatge. Els fusters de ribera i de botes,
el tèxtil amb les puntes de coixí, les mines de ferro són els sectors industrials d’aquesta
època més destacats. L’arribada del ferrocarril el 1859 ajudà a desenvolupar-los i en
propicià l’aparició de nous. Però en un primer moment, aquest mitjà no despertà
entusiasme entre els malgratencs per la forta competència que representava pels sectors
del transport marítim i terrestre i que ocupaven, de manera directa o indirecta, a més del
15 % de la població.
L’ampliació del nucli urbà no para en aquets anys amb l’obertura de nous carrers. El
projecte d’eixample de Malgrat, que rebé el nom de “Plano de alineación de calles del
centro de la población”, és el primer pas del municipi cap a un urbanisme modern. A
aquest hi seguiren un seguit d’obres públiques que consolidaren l’assentament urbà:
mercat de les peixateries (1890), passeig de Llevant (1905), edifici de l’ajuntament
(1909), carretera a Blanes (1908) i pont del carrer Passada (1914). Amb tot, l’activitat
agrícola, i en menor part la marítima, es mantingueren com a motor de l’economia fins a
inicis del segle XX, en que es començaren a consolidar com a indústries el tallers
tradicionals iniciats el segle anterior. La primera industria tèxtil no s’implanta a Malgrat
fins el 1910, cosa que mostra l’endarreriment de la seva industrialització. També es
produeix en aquest període l’esclat del comerç com a conseqüència de l’oferta de nous
productes propiciada per la innovació industrial i les noves variants agrícoles.
L’arrelament del ferrocarril com a mitjà de transport provoca de manera definitiva la
desaparició de l’activitat marítima. En aquesta època apareixen els primers símptomes
del futur esclat turístic: famílies benestants de Barcelona estiuejant al municipi, casetes
de banyistes a la platja....
El procés d’industrialització del municipi és manté tot el primer terç del segle XX i
s’estronca de cop amb l’esclat de la Guerra Civil. La imposició del nou règim polític, que
implica una purga a tots el nivells, provocarà un ruptura radical i social que trasbalsarà
tots els àmbits de la vida pública. La única prioritat vital fou la supervivència i el retorna a
la normalitat fou molt lent.
Hagueren de passar més de 10 anys per albirar els primers indicis. El 1951 s’inicia la
instal·lació d’empreses químiques al Camí de la Pomereda, Proquima aquest any,
Seynova (actual Henkel Ibèrica) el 1955 i Fher, SA el 1960. Apareixen noves experiències
als sectors del gènere de punt, marroquineria i metal·lúrgia. Aquest reactivació econòmica
pren tota la seva força a la dècada dels seixanta amb l’arribada del turisme de masses.
Tot plegat provoca l’arribada d’immigrants, un augment demogràfic desorbitat i la
necessitat d’allotjament pels nouvinguts. La reacció de l’administració no arriba fins el
1964 amb la construcció dels pisos de Sant Nicolau, primera edificació de l’Obra Sindical
del Hogar.
El 1960 s’aprova el Plan General de Urbanización, que contenia un seguit d’actuacions
de correcció del creixement espontani en un municipi mancat d’una mínima
infraestructura urbana i que al poc temps fou superat pel boom turístic. En el quadrienni
60-63 s’inauguren una desena d’hotels, tres càmpings, nombrosos bars i la discoteca Don
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Juan. La resposta a la forta demanda provoca la especialització d’una part del territori que
es concretà en la creació d’una zona d’alta concentració d’usos turístics al llarg del
passeig Marítim, en forma de boulevard paral·lel a la costa i a la via del ferrocarril. La
connexió entre aquesta zona i la ciutat tradicional es materialitza el 1962 amb la
construcció del pont sobre la riera del carrer Sant Esteve.
La fi de la dictadura suposa canvis polítics i econòmics de primera magnitud. Malgrat
passa en vint anys de poble a ciutat inserida en la Regió Metropolitana de Barcelona.
L’augment demogràfic ja no es deu a la immigració nacional i al creixement natural, i s’ha
de relacionar amb les migracions residencials dins la RMB i amb la immigració
internacional. La Crisi del Petroli de 1973 provoca el tancament d’algunes empreses
significatives de la vila.
Des de l’aprovació de la Ley del Suelo de 1976, el desenvolupament urbà de Malgrat
s’emmarca en les diferents figures de planejament general que s’han succeït. El primer
estadi fou la Delimitació de sòl urbà, aprovada el mateix any que la llei. Els intents de
redacció d’un pla general de l’Alt Maresme no varen reeixir, de manera que la vertadera
planificació general del municipi no arribà fins l’any 1982 amb l’aprovació de les Normes
subsidiàries de planejament. Aquest document assentà les bases de la evolució urbana
del municipi i ha guiat les actuacions dels darrers 20 anys, com ara el polígon industrial
de can Patalina, el sector del Pla de Pineda, el sector d’equipaments de can Feliciano, i
d’altres àmbits de sòl urbà amb possibilitat d’albergar futurs creixements. Seguint les
propostes bàsiques del planejament general anterior, el 1990 s’aprova el Pla general
d’ordenació que incrementat el sòl urbà amb la delimitació de diverses unitats d’actuació.
A aquest document ha seguit POUM 2005.

1.9.

FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM

En pocs indrets de Malgrat de Mar quedar tant clar la morfologia del territori amb la
fesomia urbana que s’hi genera.
El primer intent d’urbanitzar la part del Pla de Pineda més propera a la via del ferrocarril
es produeix el 1949 amb el projecte d’urbanització Pinomar, una àrea residencial de
xalets que s’estenia a l’oest de la riera i ocupava aproximadament el mateix espai que
l’actual zona turística. Aquest projecte no va tirar endavant.

Foto aèria de Malgrat de Mar el 1961 Font:Trabajos Aereos Fotogramétricos
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La conversió del xalet Villa Margaridó, coneguda popularment com torre d’en Bosch i una
de les úniques construccions de la zona, en el futur hotel Maripins l’any 1956 assenyala el
punt de sortida de la transformació de la zona. Veure foto 1961
L’eclosió del turisme de masses fou arrabassadora de manera que l’activitat constructiva
dels següents deu anys fou frenètica amb l’edificació de la majoria dels hotels. La reacció
de l’administració fou tardana i la transformació urbanística encara trigaria uns anys. Tant
és així que l’any 1964 els empresaris hotelers, 10 en total, presenten un escrit demanant
que s’iniciïn les obres del passeig.
L’arquitecte municipal Juan Antonio de Ferrater, membre del GATCPAC i autor l’any 1933
d’un reconegut bloc d’habitatges al carrer de l’Art, 2 de Barcelona, redacta un primer
projecte d’urbanització l’any 1961, i un altre el 1964, cap dels dos es materialitza. No és
fins el 1967 que es realitzen les primers obres de pavimentació amb un model de secció
que deixava la circulació de vehicles al costat dels edificis i l’aparcament al de la via.

Foto de l’antic passeig Marítim 1970 Foto: Llorenç Folla i Alarcon

Amb la restitució del règim democràtic es realitza un nou intent d’urbanització. Els Serveis
Territorials de la Generalitat redacta un nou projecte d’urbanització l’any 1979 signat pels
arquitectes Juan Antonio Fontquerni i Xavier Maristany. L’any següent l’enginyer Pere
Batet redacta el que seria projecte definitiu amb la fisonomia actual i que s’aprovà per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 8 de desembre de 1980. Les obres s’iniciaren
l’agost de 1982 i finalitzaren el desembre de 1983.
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Vista aèria de la zona del passeig Marítim el 1980 i de les estrenades obres d’urbanització del 1983 Font: AMMM

1.9.1. HOTELS
Tal com hem dit l’activitat hotelera a la zona del passeig s’inicia amb la implantació de
l’hotel Maripins el 1956, i continuà de manera desenfrenada els següents deu anys en
que s’edificaren la majoria dels hotels. En les dades recopilades a l’Arxiu Municipal de
Malgrat de Mar es pot constatar com la primera inversió que els empresaris hotelers
realitzen és la construcció de la piscina pels vols dels anys 1968-70. El següent punt
d’inflexió en l’evolució de l’activitat hotelera són els anys 1980-83 amb la transformació, a
redós de la nova urbanització del passeig, de part o tota la planta baixa per destinar-la a
locals comercials independents. El conjunt de nova normativa turística i d’activitats
provoca l’aparició d’escales i xemeneies en façana així com de nous volums en planta
baixa.
A més dels que apareixen a la relació detallada següent cal destacar, per la seva
proximitat al passeig Marítim, la construcció el 1961 de l’hotel Santa Susanna, actual
Amaraigua, a l’av. dels Pins promogut per Adolfo Wirth, i el 1969 del Luna Park promogut
per Antonio Plademunt.
A continuació es relacionen les dates més significatives del procés de formació de
l’activitat hotelera de la zona del passeig Marítim.
ROSA NÀUTICA.- Construcció d’un hotel de B+2 l’any 1961 exp. 1961/127, arquitecte J.
Ma. Jordán Casaseca (arquitecte Cap de Bombers de Barcelona entre el 1961 i el 1981),
promogut per Rodolfo Palomo Pou en representació de Serra Palomo SL. 1964 ampliació
5a planta al costat est. 1965 ampliació menjador en els 3 metres entre Rosa Nàutica i
Sorra Daurada. 1969 construcció de la piscina. 1981 construcció d’una nova piscina.
1987 ampliació de la 4a planta i addicció de la 5a al costat oest.
SORRA DURADA.- Construcció d’un hotel de B+2 l’any 1962 exp. 1962/019, arquitecte A.
Piera Mas-Sarda i S. Roig, promogut per Jaime Ponsa Torruella en representació de
l’empresa Hotel Malgrat SA. 1966 ampliació tres plantes sobre l’ala oest. 1970
construcció piscina. 1970 ampliació tres plantes sobre l’ala est. 1987 ampliació d’una ala
a la part posterior. 1991 construcció escales emergència façana.
PLANAMAR.- Construcció d’un hotel de B+2 l’any 1962 exp. 1962/201, arquitecte J. A.
Ferrater, promogut per Antoni Pla Buscall, sols inclou el bloc oest. 1972 construcció del
bar bloc est. 1987 ampliació de la 3a planta de l’ala oest.
MARIPINS.- Construcció el 1956 d’un bloc darrera el xalet Villa Margaridó (torre d’en
Bosch) per destinar-ho a hotel, exp. 1956/027, arquitecte Juan A. Ferrater, promogut per
Joaquim Daussa Gruart. Ampliació de l’hotel 1957. 1959 nova ampliació de 9 habitacions
sobre la planta baixa existent. 1961 ampliació amb un nou edifici de tres plantes. 1962 i
1963 noves ampliacions amb edificis de 3 plantes. 1964 construcció del bar a la part del
davant. 1966 construcció 3a i 4a planta. 1968 construcció plantes 2a i 3a de l’annex. 1969
construcció de la piscina. 1969 ampliació fins a 7 plantes, arquitecte Santiago Gonzalez
Mestre. 1989 ampliació amb el bloc aïllat posterior, arquitecte A. Domènec Massuet.
PAPI.- Construcció d’un hotel de B+3 el 1963 pel promogut per Miguel Casajuana Pros en
terrenys comprats a Dolores Nogués, exp. 1963/188. 1966 ampliació 4a i 5a planta. 1969
construcció piscina. 1969 construcció annex de B+4p al costat sud direcció al passeig
Marítim, arquitecte Santiago Gonzalez Mestre. 1975 ampliació PB per bar. 1985
construcció escala exterior metàl·lica. 1987 ampliació lateral oest i construcció 5a planta
ala est.

14
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

MONTEPLAYA.- Construcció d’un hotel de B+2 l’any 1962, exp. 1962/209, arquitecte
Antonio Piera Mas-Sardà, promogut per Joan Montals Roura. Any 1964 construcció 4a
planta. 1969 construcció de l’ala posterior de B+3, arquitecte Santiago Gonzalez Mestre.
1970 construcció piscina. 1986 ampliació i construcció locals comercials.
REYMAR PLAYA.- Construcció d’un hotel, amb el nom d’Hotel Triton, de B+7 l’any 1969,
exp. 1969/121, arquitecte Santiago Gonzalez Mestre, promogut per Joan Batet
Ruscalleda, Juan Riera Cancer i Emilio Gómez Rubio. Reforma el 2003.
TROPIK PARK.- Construcció d’un hotel, amb el nom d’Hotel Trópico de B+3 l’any 1961,
exp. 1961/154, arquitecte: Juan A. Ferrater, promogut per Juan Salva Tolosa. Ampliació
hotel Trópico l’any 1963 per la seva part posterior fins a quatre plantes, arquitecte J. Riera
Virgili. 1968 construcció piscina. 1976 construcció del bar en la part del davant. L’any
1987 construcció de l’hotel Tropik Park en terrenys de l’hotel Trópico, llicència concedida
el 1990, exp. C07/068/07, arquitecte Enric Roca Mateo, promogut per Eusebi Vazquez
Ruso.
EUROPA.- Construcció d’un hotel l’any 1973, de B+7, exp. 1973/005, arquitecte Salvador
Altimir Porqueras (redactor de les NNSS de 1980), promogut per Maria Ángeles Árias
Pérez. 1984 construcció d’escala metàl·lica exterior. 1985 ampliació amb la construcció
del bloc del davant, que inclou 55 habitacions, el bar, la recepció i 4 locals comercials,
arquitecte J. A. Fontquerni.
CARTAGO NOVA.- Construcció d’un hotel l’any 1961, de B+5, exp. 061/03, arquitecte
Salvador Altimir Porqueras, promogut per Eusebio Vazquez Ruso. 1972 Construcció de
les plantes 6a, 7a, 8a i 9a. 1973 construcció piscina. 1973 adequació soterrani per a
discoteca.
REYMAR.- Construcció de l’ala est l’any 1963. Ampliació amb la construcció del bloc oest
de B+9, exp. 1968/129, arquitecte Salvador Capella Sagales, promogut per Enrique
Teixido Salva. 1969 construcció de la piscina. 1993 escala d’emergència.

1.9.2. BLOCS
Malgrat que el primer intent de desenvolupar el Pla de Pineda fou per destinar-lo a zona
residencial amb l’esmentat projecte de la urbanització Pinomar, la construcció de blocs
d’habitatges no segueix el mateix ritme desenfrenat que en el cas dels hotels, i es
produeix d’una manera més espaiada en el temps. El turisme de masses inicial dels anys
60, que és bàsicament estranger i d’estada curta, estimula la construcció hotelera. El
turisme intensiu nacional, destinatari dels blocs d’apartament, no apareix fins ben entrada
la dècada dels 70, inicis dels 80. La naturalesa turística de la zona provoca que els blocs
d’habitatges és destinin a apartaments turístics, amb superfícies més reduïdes i amb una
qualitat de construcció més baixa.
La construcció del primer bloc d’apartaments de la zona s’inicia el 1963 amb l’edifici
“Apartaments Malgrat”, conegut popularment com “el gratacels” per les seves 14 plantes,
i que contenia 109 habitatges. Situat a la cantonada amb el carrer Ausiàs Marc, fou
promogut per Flora Bernabeu i Francisco Prohias, exp. C05/033/22. El seu arquitecte fou
Pere Ricart Biot, membre del GATCPAC i autor del Grup d’habitatges socials de Torre
Llobeta i dels cinemes Regio Palace (1962), Palau Balañá (1965), i Aribau (1962) de
Barcelona.
La dècada dels anys 60 es construeix la primera fase dels apartaments Player, els dos
edificis Vista Mar i l’Stela Maris.
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El 1972 es construeix l’edifici “Malgrat” de 78 habitatges i 2 locals comercials promogut
per Miguel Bayo Colomer en representació d’AGUBASA i sota la direcció de l’arquitecte
Lluís Navas Pons. Un any després s’inicià el local El Bodegón promogut per Eulogio
Perez Celdran. El 1974 s’edifica el bloc Garbí, promogut per Gaspar Aldea Garriga de
PRIMAB,S.L. i projecte de Jesús Piera Valiente. En la mateixa dècada s’acaba la 2a fase
dels apartaments Player, els edificis Mar de Malgrat, Playa i els apartaments Sol.
La segona meitat dels anys 80 és moment dels aparthotels. El 1986 es construeix a la
cantonada amb l’av. Països Catalans l’edifici Playamar, promogut per Juan López Giralt
en representació de Malgrat Immobiliària SA, amb projecte de l’arquitecte J. A.
Fontquerni. L’edifici del bar La Maduixa també estava destinat a aquest ús promogut per
Francesc Creus Sardà. El 1987 es construeix l’aparthotel Quintasol a l’avinguda dels
Pins.
A l’inici de la dècada dels 90 s’ocupa un dels darrers solars buits de la zona amb la
construcció del Centre Comercial Sant Roc.

1.9.3. LES AVINGUDES BON PASTOR I PAÏSOS CATALANS
En la mateixa època que s’iniciaven els primers blocs d’apartaments al passeig Marítim,
les edificacions d’habitatges saltaven l’av. Bon Pastor i s’implantaven primer al carrer
Fonlladosa, a continuació del carrer del Carme, eix principal del nucli Urbà. La
consolidació, que es va realitzar en direcció al mar, primer al carrer Roger de Flor i
posteriorment fins a la plaça de l’Àncora, no va ultrapassar l’av. Montserrat i va durar fins
a principis dels anys 90.
La illa dels carrers Sant Esteve – Comerç té el seu origen a finals del segle XIX en la
formació de l’eixample, que resolt el seu límit amb la riera de Palafolls amb una illa de
forma irregular formada per una filera de cases amb extensos horts posteriors. La
cobertura de la riera a tombant de segle, permet la construcció al fons dels antics horts de
noves edificacions, petis blocs en filera d’habitatges amb comerços a la planta baixa.
En els anys que va durar la formació de la zona turística de Malgrat, l’avinguda Països
Catalans sols es va formalitzar entre el passeig Marítim i l’av. Barcelona. La resta no era
més que un camí que comunicava aquesta part de la ciutat amb l’entrada de la NII. És en
l’expansió urbanística de la darrera dècada que, amb el pal parcial PP4/1a Països
Catalans, es desenvolupa la resta de l’avinguda i es forma amb la imatge actual de
frontera entre el nucli urbà i la plana agrícola; traspàs garantit amb una zona verda lineal
al costat oest. Al mateix costat, dos bloc aïllats formen la cantonada amb l’av. Barcelona i
acompanyen el bloc-torre existent. El costat est, més urbà, segueix la morfologia
d’eixample d’illes obertes amb blocs aïllats i cases en filera.
La formació i evolució urbana de la zona turística de Malgrat de Mar està representada en
el plànol 4 Evolució històrica.
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2.
2.1.

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ I DIAGNOSI
MARC GEOGRÀFIC PRIVILEGIAT

L’àmbit d’estudi definida en els seus límits en l’apartat 1.6 s’estén en la part del Pla de
Pineda més baixa i propera al mar. El seu rerefons són les estivacions més orientals del
massís del Montnegre presidides pels turons de Montagut, Mas Aragall i d’en Serra.
El límit nord de la plana és la carretera N-II que discorre per la seva línia d’intersecció
amb la serralada. El seu límit oriental, que fins fa pocs anys era la riera de Palafolls que la
separava del nucli urbà, s’ha traslladat fins l’avinguda dels Països Catalans amb el
desenvolupament del pla parcial del mateix nom. Al sud la via del tren el separa de la
platja dels Pins i la zona de l’Astillero. A l’oest, municipi de Santa Susanna, la plana pren
el nom de pla de la Torre. Estan presents els quatre elements amb més pes estructurant
de tot el territori del Maresme i que, a manera d’ordit, encadenen els assentaments
urbans: la serralada Litoral, la N-II, el passeig marítim i el tren.
La part de la plana ocupada per la zona turística de Malgrat té una amplada aproximada
de 200 metres entre el passeig Marítim i l’avinguda Barcelona, que s’estén entre la riera
Palafolls i l’avinguda de Colom. La part lliure d’edificacions es destina a horta. El tret més
característics del seu paisatge és la línia de trencament que es genera entre el conreu i la
ciutat. Els darreres de les altes edificacions es toquen sense aparença de continuïtat amb
el pla dominat per la sorra dels cultius hortícoles.

2.2.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

L’objecte d’anàlisis d’aquest capítol és el parcel·la, en la seva forma i dimensió, i que
dona indicadors sobre el grau d’esmicolament de la propietat i sobre la tipologia
edificatòria. Tal com hem dit, la cartografia cadastral s’ha ajustat a la base cartogràfica
que hem elaborat a partir del vol de 2004 depurat i contrastat amb les fotografies aèries i
el treball de camp.
En el vol de l’any 1961, realitzat per Trabajos aéreos y fotogramétricos, s’aprecia
l’estructura agrícola original de l’àmbit d’estudi. El parcel·lari seguia un model ortogonal
de bandes llargues i primes entre la via del tren i el camí del Pla de Pineda. D’aquest eix,
veritable vertebrador de la zona, sorgien camins, ortogonals en direcció al mar, que
donen accés als trossos de conreu. El parcel·lari actual de la zona d’horta manté aquest
esquema, cosa que no passa amb el de la zona edificada que ha estat modificat pel
procés urbanitzador.
En l’àmbit d’estudi, les parcel·les més petites, inferiors a 500 m2, es situen en dos
localitzacions molt concretes. Tal com hem dit al parlar de la seva formació, la illa dels
carrers Sant Esteve – Comerç presenta una parcel·lació de mida estreta que va d’aquest
carrer fins l’av. Bon Pastor.
En la zona de l’av. dels Països Catalans superior a l’av. Barcelona el seu
desenvolupament s’ha realitzat a la darrera dècada, d’acord amb el model mixta de blocs
i cases en filera establert en el pla general de 1990 i en el pla parcial PP4/1a Països
Catalans.
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En tota la zona compresa entre el pg. Marítim i l’av. Barcelona la superfície de les
parcel·les es distribueixen de manera homogènia, 1/3 entre 500 m2 i 1.000 m2 , 1/3 entre
1.000 m2 i 2.000 m2, i 1/3 superiors a 2.000 m2. De manera que podem afirmar que
aquesta zona és un teixit uniforme de blocs aïllats en parcel·les grans i destinats a usos
residencials o hotelers amb baixos comercials.

2.3.

EL PLANEJAMENT GENERAL

Tal com hem dit el planejament general vigent al municipi de Malgrat de Mar és el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM-2005) aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 13 de juliol de 2005 i
publicat al DOGC núm. 4494 de 21 d’octubre de 2005.
Per començar, la present zona d’estudi inclou sòl urbà i sòl urbanitzable. La part de sòl
urbà està quasi en la seva totalitat consolidat per les edificacions, aïllades en el passeig
Marítim i en filera a les avingudes Països Catalans i Bon Pastor. La zonificació en sòl
urbà s’ajusta a les tipologies i usos existents. De manera que les illes del pg. Marítim
estan qualificades com a zona d’ordenació consolidada, clau 18b en els edificis
residencials i 18c en els hotelers. A la zona dels Països Catalans l’ordenació d’edificació
alineada a vial es fixà en el pla parcial PP4/1a. A l’av. Bon Pastor i carrer Sant Esteve, a
la zona d’eixample del nucli antic, la zona és de Casc Antic clau 12.
Cal fer esment de manera especial a la qualificació zona d’ús hoteler complementari clau
30. Aquesta zona s’aplica en diferents terrenys, tant en sòl urbà com de possible
qualificació en sòl urbanitzable, que es volen destinar a facilitar la millora de les actuals
instal·lacions hoteleres del municipi. La seva regulació paramètrica és:
- Ús hoteler sense la possibilitat d’ubicació d’habitacions en aquesta zona.
- Ordenació de l’edificació tipus obert.
- Edificabilitat sobre parcel·la neta 1,00 m²/m²
- Ocupació màxima en planta del 60%
- Nombre de plantes 2 (PB+1P) amb una alçada reguladora de 8,55 m.
- Les separacions a finques veïnes seran de la meitat de l’alçada amb un mínim de
3 m amb l’excepció d’aquelles on es situï l’establiment al que serveix l’edificació.
S’admet l’alineació a vial.
La creació d’aquesta zona pel POUM – 2005 té com a objectiu facilitar la millora de les
actuals instal·lacions hoteleres del municipi i permetre la seva ampliació en serveis
complementaris. Molts dels establiments hotelers de la zona turística es troben al límit o
han sobrepassat les seves possibilitats edificatòries. La situació de volum disconforme i
els límits que imposa l’article 35 de les NNUU del POUM – 2005, no els permet realitzar
les obres necessàries per la millora del seu servei amb la creació de nous espais lúdics i
de serveis com ara sales de reunions, gimnàs, jocs, sales multimèdia... Però un estudi
detallat de la propietat d’aquest sòl delata una problemàtica que pot impedir la concreció
d’aquesta encertada voluntat. Les zones amb clau 30, que es situen en solars veïns a
establiments hotelers existents, no sempre són de la mateixa propietat que aquests. Cosa
que impedeix al propietari del solar materialitzar un aprofitament de manera individual; i al
hotel ampliar els seus serveis. Aquest desajust i d’acord amb les dades que figuren al
Cadastre, es produeix en els hotels Rosa Nàutica, Tropik Parc i Cartagonova.
Dins l’àmbit del pla, trobem quatre polígons d’actuació:
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- PA2 Manuel de Falla 1: Amb una superfície de 4.563 m2, es delimita sobre alguns
dels terrenys de l’antiga unitat d’actuació 110, anul·lada per sentència. Té una
delimitació discontínua, amb un àmbit en l’encreuament de l’avinguda Barcelona
amb el carrer Manuel de Falla i un altre entre l’avinguda dels Pins i la platja. Els
seus objectius són completar el viari a l’avinguda Barcelona i la urbanització tant
d’aquest vial com del carrer Manuel de Falla; la cessió i urbanització de la franja
d’espai lliure de 10 m paral·lela a l’avinguda Barcelona i de la del costat de la platja.
En relació a l’edificació, es pretén possibilitar l’ampliació de l’hotel Maripins.
- PA9 Barcelona – Sant Elm: Amb una superfície de 60.966 m2 que es reparteix de
manera discontínua sobre quatre àmbits, dos situats a l’encreuament de les av.
Barcelona i Verge de Montserrat, un altre de grans dimensions a llevant que inclou
tant sòl urbà com sòl urbanitzable, i inclou diversos terrenys situats entre la via del
tren i la trama urbana actual i una parcel·la entre l’av. Carme i el camí del Pla. Els
objectius del sector són l’obtenció de sols destinats a sistemes i la seva urbanització
i de sols per a equipaments (ampliació del cementiri, camp de futbol, espais lliures)
en l’àrea de llevant, al mateix temps que es completa la trama viària d’aquell sector.
Pel que fa a l’àrea de ponent, es proposa destinar a ser edificats els terrenys per als
usos d’habitatge i hoteler complementari amb les pertinents cessions per a
regularitzar les amplades dels vials. El sostre es destinarà de manera majoritària a
habitatge i a sistema d’equipaments privats, amb una petita part a ús hoteler
complementari. Ha iniciat el procés de desenvolupament.
- PA 203 Carrer Balmes - 3: Té una superfície de 24.971 m2, és discontinu i abasta
els terrenys en la cruïlla de l’av. Barcelona amb el c. Balmes i els propers a aquest
carrer entre els c. Joan Maragall i Roger de Flor. Com a objectiu té la cessió de la
part corresponent de vialitat, espais lliures i equipaments, i l’execució de la
urbanització. Ha estat desenvolupat
- PA 16 Fradera: Ha estat introduïda per una modificació puntual del POUM-2005,
aprovada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 31 de maig de 2007. Amb
una superfície de 4.290 m2 abasta dos àmbits situats, una finca al pg. Marítim
cantonada c. Ramon Llull on es situa l’aprofitament privat i l’altre en una finca del c.
de Mar ocupada per un edifici històric on es situen les cessions d’espais lliures i
equipaments.
Una part important de l’àmbit d’estudi està classificada com a sòl urbanitzable. La meitat
nord de les tres illes situades entre l’av. Colom i el c. Ausiàs March estan dins el PP4/2
“Països Catalans, sector 2”. Per un altre costat, la finca ocupada pel centre comercial
Sant Roc i les dues posteriors esta incloses dins el PP4/1b “Països Catalans, sector
1b”, que una sentència del 2007 anul·là.
El plànol “5 – Planejament vigent – POUM” és la translació d’aquest document sobre la
base de treball del pla d’actuacions. La superposició de la zonificació amb l’estructura de
la propietat mostra petits desajustos que s’haurien de corregir.

2.4.

EDIFICACIÓ

La construcció dels edificis de la zona turística de Malgrat es realitzà en un curt període
de temps. Tal com hem detallat en l’apartat 1.9. “Formació i evolució del passeig marítim”
aquesta es produí, en la fase més intensa, entre el 1960 i el 1980; amb uns inicis liderats
pels hotels i seguits una dècada més tard pels blocs. El resultat és un conjunt edificat
molt acotat en el temps, amb una arquitectura representativa d’un període concret, i
coincident en el seu llenguatge formal.
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La disposició dels volums, l’esglaonament en alçada, l’estructuralisme com a resposta
projectual del programa, el domini de l’horitzontalitat i el cromatisme emfasitzant en la
composició de les façanes, són els seus valors arquitectònics més destacats.
Al valor individual de cadascun dels edificis cal afegir el peculiar especejament del front
marítim, la singularitat d’elements característics d’un moment històric i la interrelació que
es produeix per la seva combinació en una disposició lineal que acaba dibuixant una línia
d'horitzó artificial amb un caràcter espectacular i fortament identificable. En el cas de
Malgrat aquest “skyline” es produeix per partida doble; des del mar amb la platja de sòcol,
i des de la NII amb el pla de Pineda. Una definició amb tanta claredat no es produeix en
quasi cap altre municipi del Maresme.

2.4.1. AJUST ALS PARÀMETRES NORMATIUS DELS EDIFICIS DEL
PASSEIG MARÍTIM
Amb l’ajut de les bases cartogràfiques elaborades de la topografia i del cadastre, s’ha
realitzat un estudi detallat de l’ajust al paràmetres normatius fitxats pel POUM – 2005 de
cadascun dels edificis amb façana al passeig Marítim. Per a cadascun d’ells s’ha
comparat el sostre i l’ocupació de l’edificació actual amb les que permeten les normes
urbanístiques, i s’han obtingut els seus excessos o defectes. En total l’anàlisi abasta 11
edificis hotelers i 13 residencials.
Els paràmetres principals de la zona d’ordenació consolidada clau 18 són:
- Parcel·la mínima 1.500 m2.
- Edificabilitat sobre parcel·la neta 2,00 m²/m².
- Alçada màxima de 19,80 m corresponent a PB+5P.
- Ocupació màxima en planta del 35%.
- Separació a l’alineació de vial, una distància igual a la diferència entre l’alçada de
l’edifici i l’amplada del vial. Separació als altres límits, una distància igual a la meitat
de l’alçada amb un mínim de 3 m.
Per als edificis hotelers també hem estudiat les possibilitats que ofereix el POUM – 2005
per a la seva millora o ampliació amb les finques veïnes qualificades com a zona d’ús
hoteler complementari clau 30. Això ha permès quantificar les possibilitats d’ampliació de
sostre o ocupació dels establiments actuals.
Hem completat les dades amb la quantificació dels espais comercials adjunts (activitats
extra- hoteleres) i la relació entre el nombre d’habitacions i el seu sostre, superfície de
piscina i espais lliures.
Les dades anteriors s’han reflectit en les fitxes del final d’aquest capítol i s’han resumit i
comparat en els quadres de l’annex 1
Hotels:
La translació dels paràmetres urbanístics als diferents edificis hotelers del passeig hem
obtingut que:
- Tots ells excepte el Monteplaya tenen un excés de sostre amb una edificabilitat
mitjana situada en 2,18 m2st/m2sl.
- Un excés d’ocupació en tots amb una mitjana del 53% repartida en un 33% per
l’edificació principal i un 20% en la secundaria.
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- Les alçades es situen la majoria entre B+5 i B+7, amb els extrems de B+3
(Planamar i Monteplaya) i B+9 (Cartagonova). De tots ells, sols 4 s’ajusten a l’article
113 de les NNUU que fixen en B+5 l’alçada màxima.
- Cap dels edificis compleixen amb les condicions de separacions a veïns de l’article
114 de les NNUU.
Blocs:
En el cas de la resta d’edificacions, en la comprovació del compliment dels paràmetres
urbanístics hem obtingut que:
- Sols els tres edificis comercials de planta baixa (Galeries Brismar, El Bodegon i La
Maduixa) no sobrepassen l’edificabilitat permesa. L’edificabilitat mitjana dels blocs
residencials es situada en 2,82 m2st/m2sl.
- En el mateix cas que els hotels, un excés d’ocupació en totes elles amb una mitjana
del 49% repartida en un 30% per l’edificació principal i un 19% en la secundaria.
- Les alçades dels blocs residencials són molt més heterogènies. To i que es situen
molts entre B+5 i B+7, quatre d’ells superen les 9 plantes: Edifici Malgrat, Mar de
Malgrat, Apartaments Malgrat i Garbí. Sols 2 s’ajusten a l’article 113 de les NNUU
que fixen en B+5 l’alçada màxima.
- En molt pocs punts els blocs compleixen amb les condicions de separacions a veïns
de l’article 114 de les NNUU.
En resum podem afirmar que la majoria de les edificacions del passeig Marítim es troben
en situació de volum disconforme.

2.4.2. ELS EDIFICIS DE LES AV. PAÏSOS CATALANS I BON PASTOR
Les edificacions que formen les avingudes Bon Pastor i Països Catalans, amb uns
orígens deslligats del turisme i una implantació en èpoques diverses, responen a unes
tipologies ben diferenciades de les del passeig Marítim.
Al front de l’av. Bon Pastor, un seguit de petits blocs i habitatges unifamiliars en filera, han
ocupat la part posterior d’antigues parcel·les de l’eixample noucentista al aprofitar el
cobriment de la riera de Palafolls.
A l’av. Països Catalans, l’edificació ocupa tot el costat est amb blocs en filera de B+5
entre l’av. Barcelona i el c. Salvador Espriu; i de B+2 entre aquest i l’av. Costa Brava. Al
costat Oest, dos blocs aïllats de b+5 estan situats a la part més propera de l’av.
Barcelona.
En ambdós àmbits, tots els baixos de les edificacions estan destinats a usos comercials
deslligats del turisme i amb un ampli ventall de sectors.
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Hotels
Hotel ROSA NÀUTICA
DADES GENERALS

NORMATIVA POUM
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

82017 02-01

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

5.331,76 m2

Excés o defecte de sostre

-786,16 m2

Ocupació màxima 35%

933,06 m2

Excés o defecte d'ocupació

-722,67 m2

3
2.665,88 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual

5.892,21

2,202

Alçada màxima

B+5P

Ocupació edificació principal

881,13

33,05%

Alçada real

B+5P

Ocupació edificació secundària

774,60

29,06%

Ocupació total

1.655,73

62,11%

Sòl zona 18C ús hoteler

2.665,88

Nombre habitacions

142

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

5.331,76

Nombre activitats extrahoteleres

7

Sòl zona 30 ús hoteler comple.

1.426,14

Sup. activitats extrahoteleres m2

301,00

Sostre màxim (1 m2st/m2sl)

1.426,14

Superfície ús hoteler m2

5.591,21

Sostre total permès

6.757,90

Ratio m2 st/habitació

39,37

Sostre restant

865,69

Superfície piscina

136,05

Ocupació màxima zona 18C (35%)

933,06

ACTIVITATS

PREVISIONS POUM

Ratio sup. piscina/hab.

0,96

Ocupació màxima zona 30 (60%)

855,68

Superfície espais lliures

1.010,15

Ocupació màxima

1.788,74

Ratio sup. espais lliures/hab.

7,11

Excés o defecte d'ocupació

133,01
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Hotel SORRA DAURADA
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

82017 03-04-05
3
3.893,23 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

8.729,58 2,2422
1.294,78 33,26%
933,32 23,97%
2.228,10 57,23%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

285
0
0,00
8.729,58
30,63
151,72
0,5324
1.665,13
5,84

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

7.786,46 m2
-943,12 m2
1.362,63 m2

Excés o defecte d'ocupació

-865,47 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+5P

Sòl zona 18C ús hoteler

3.893,23

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

7.786,46
2.755,09
5.510,18
13.296,64
4.567,06
1.362,63
964,28
2.326,91
98,81

PREVISIONS POUM

Sòl zona 20 c/r
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 20c/r (35%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació
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Hotel PLANAMAR
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

81002 01-02
3
3.589,14 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

6.238,82 1,7382
1.325,31 36,93%
937,58 26,12%
2.262,89 63,05%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

156
3
480,00
5.758,82
36,92
101,82
0,6527
1.326,25
8,50

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

7.178,28 m2
939,46 m2
1.256,20 m2

Excés o defecte d'ocupació

-1.006,69 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+3P

Sòl zona 18C ús hoteler

3.589,14

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

7.178,28
1.217,74
1.217,74
8.396,02
2.157,20
1.256,20

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

730,64
1.986,84
-276,05
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Hotel MARIPINS "SEHRS"
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

80007 01-02-26
3
4.334,04 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

8.341,23 1,9246
1.296,97 29,93%
1.038,61 23,96%
2.335,58 53,89%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

200
3
71,73
8.269,50
41,35
123,52
0,6176
1.998,46
9,99

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

8.668,08 m2
326,85 m2
1.516,91 m2

Excés o defecte d'ocupació

-818,67 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+7P

Sòl zona 18C ús hoteler

4.334,04

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

8.668,08
2.114,11
4.662,00
13.330,08
4.988,85
1.516,91

PREVISIONS POUM

Sòl zona 419 fitxa PA2
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima PA2 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

1.268,47
2.785,38
449,80

25
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

Hotel PAPI
DADES GENERALS

NORMATIVA POUM
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

80007 04-06-0729
3
3.223,41 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

7.812,91 2,4238
1.290,33 40,03%
582,94 18,08%
1.873,27 58,11%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

231
1
43,32
7.769,59
33,63
147,74
0,6396
1.350,14
5,84

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

6.446,82 m2
-1.366,09 m2
1.128,19 m2

Excés o defecte d'ocupació

-745,08 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+6P

Sòl zona 18C ús hoteler

3.223,41

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

6.446,82
0,00
0,00
6.446,82
-1.366,09
1.128,19

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

0,00
1.128,19
-745,08

26
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

Hotel MONTEPLAYA
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

78998 06-05
3
4.072,58 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

7.447,62 1,8287
1.712,17 42,04%
501,06 12,30%
2.213,23 54,34%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

183
5
194,00
7.253,62
39,64
138,44
0,7565
1.859,35
10,16

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

8.145,16 m2
697,54 m2
1.425,40 m2

Excés o defecte d'ocupació

-787,83 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+3P

Sòl zona 18C ús hoteler

4.072,58

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

8.145,16
919,46
919,46
9.064,62
1.617,00
1.425,40

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

551,68
1.977,08
-236,15

27
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

Hotel REYMAR PLAYA
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

78998 07-24
3
2.437,58 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

6.966,01
800,42
501,90
1.302,32

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

210
0
0,00
6.966,01
33,17
165,11
0,7862
1.135,26
5,41

0,0000
0,00%
0,00%
0,00%

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

4.875,16 m2
-2.090,85 m2
853,15 m2

Excés o defecte d'ocupació

-449,17 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+7P

Sòl zona 18C ús hoteler

2.437,58

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

4.875,16
916,27
916,27
5.791,43
-1.174,58

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

853,15
549,76
1.402,92
100,60
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Hotel TROPIK PARK
DADES GENERALS

NORMATIVA POUM
76983 04-07-14-15Referència cadastral
10

Categoria
Superfície solar

4
2.963,03 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

8.352,34
1.269,29
470,59
1.739,88

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

204
6
269,00
8.083,34
39,62
225,18
1,1038
1.223,15
6,00

2,8189
42,84%
15,88%
58,72%

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

5.926,06 m2
-2.426,28 m2
1.037,06 m2

Excés o defecte d'ocupació

-702,82 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+6P

Sòl zona 18C ús hoteler

2.963,03

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

5.926,06
3.553,03
3.553,03
9.479,09
1.126,75
1.037,06

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

2.131,82
3.168,88
1.429,00
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Hotel EUROPA
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

75986 04-05
2
2.206,59 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

6.164,63 2,7937
762,78 34,57%
754,17 34,18%
1.516,95 68,75%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

170
5
116,00
6.048,63
35,58
105,66
0,6215
689,64
4,06

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

4.413,18 m2
-1.255,69 m2
772,31 m2

Excés o defecte d'ocupació

-744,64 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+6P

Sòl zona 18C ús hoteler

2.206,59

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

4.413,18
2.180,79
2.180,79
6.593,97
429,34
772,31

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

1.308,47
2.080,78
563,83
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Hotel CARTAGONOVA
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

74977 03-04-05
3
2.515,22 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

8.374,76 3,3296
790,42 31,43%
728,65 28,97%
1.519,07 60,40%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

214
0
0,00
8.374,76
39,13
153,04
0,7151
996,15
4,65

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

5.030,44 m2
-3.344,32 m2
880,33 m2

Excés o defecte d'ocupació

-638,74 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+9P

Sòl zona 18C ús hoteler

2.515,22

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

5.030,44
3.212,34
3.212,34
8.242,78
-131,98
880,33

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

1.927,40
2.807,73
1.288,66
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Hotel REYMAR
DADES GENERALS
Referència cadastral
Categoria
Superfície solar

73961 02-01
3
3.172,39 m2

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupació edificació secundària
Ocupació total

6.909,35 2,6030
882,90 33,26%
406,44 15,31%
1.289,34 48,57%

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Sup. activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2 st/habitació
Superfície piscina
Ratio sup. piscina/hab.
Superfície espais lliures
Ratio sup. espais lliures/hab.

220
0
0,00
6.909,35
31,41
141,49
0,6431
1.883,05
8,56

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%

6.344,78 m2
-564,57 m2
1.110,34 m2

Excés o defecte d'ocupació

-179,00 m2

Alçada màxima
Alçada real

B+5P
B+7P

Sòl zona 18C ús hoteler

3.172,39

Sostre màxim (2 m2st/m2sl)

6.344,78
0,00
0,00
6.344,78
-564,57
1.110,34

PREVISIONS POUM

Sòl zona 30 ús hoteler comple.
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Ocupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

0,00
1.110,34
-179,00
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2.5.

MORFOLOGIA DE L’ESPAI PRIVAT

L’estructura de la zona del passeig Marítim de Malgrat de Mar es deu totalment a la seva
gènesis històrica. La especialització d’una part del territori pels usos turístics que propicià
el Pla General de 1960 generà un eixample format per vuit illes amb grans parcel·les amb
front al passeig Marítim. La construcció d’aquest espai s’ha realitzat amb grans
edificacions aïllades, tant d’usos hotelers com residencials, amb alçades que oscil·len
entre les 6 i les 14 plantes, i situades de manera perpendicular al passeig.
L’espai lliure de parcel·la, que està en la majoria dels casos pavimentat, l’ocupen
piscines, coberts destinats a aparcament i pistes esportives. De manera excepcional
estan enjardinats.
Cal fer esment de les separacions de les edificacions als límits de les parcel·les. Moltes
d’elles estan alineades als vials: passeig i carrers perpendiculars. Les separacions a
veïns en les plantes pis es situa en molts casos a 3 metres, separació que desapareix en
les edificacions de planta baixa que es situen fins a la mitgera.
Com hem dit, el POUM – 2005 qualifica aquesta zona com a zona d’ordenació
consolidada, clau 18b. L’article 114 de les NNUU estableix que la separació als límits de
parcel·la han de ser com a mínim:
- a vial, una distància igual a la diferència entre l’alçada de l’edifici i l’amplada del vial.
- als altres límits, una distància igual a la meitat de l’alçada amb un mínim de 3 m.
La majoria dels edificis existents incompleixen aquestes limitacions. La pressió comercial
ha provocat l’ocupació amb edificacions de planta baixa de la pràctica totalitat de la
façana del passeig. En els hotels aquesta praxis ha provocat la desaparició de la seva
presencia en la façana marítima i els ha deixat relegats a un segon pla. S’ha perdut la
seva aportació al paisatge del passeig Marítim.
Els plànols de la sèrie 6 mostren les alçades de les edificacions i en els de la sèrie 7 la
seva ocupació. Es pot apreciar com moltes d’elles es situen amb la voluntat de deixar un
pati en la part davantera, però que aquest ha desaparegut amb la construcció d’edificis
comercials de planta baixa. També apareix clarament la morfologia de l’espai lliure privat
amb el predomini dels patis durs pavimentats sobre els espais tous amb arbrat i
vegetació.

2.6.

MORFOLOGIA DE L’ESPAI PÚBLIC

Tal com hem dit l’estructura urbana de la zona turística de Malgrat de Mar es correspon
de manera lineal amb la seva gènesis històrica, i està formada per una graella ortogonal,
en la direcció nord-est sud-oest, repenjada en el front marítim remarcat per la platja, la via
del tren i el passeig Marítim. L’av. Barcelona pendent de completar, forma el límit interior.
Al nord, la plaça de l’àncora, la riera de Palafolls i l’av. Bon Pastor són les xarneres que la
relliguen amb el nucli urbà. Al sud, enllaça amb caire de continuïtat amb la zona turística
del municipi de Santa Susanna. Al centre de la malla, l’av. dels Països Catalans
comunica la zona amb l’entrada del municipi i l’av. Costa Brava, via estructuradora nordsud de la xarxa local.
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Els carrers perpendiculars (Balmes, Manuel de Falla, Ausiàs March, Ramon Llull i l’avi
Xaxu) tenen seccions aproximades als 12 m d’amplada amb voreres d’1,5 a 2,0 m.
L’avinguda Colom té una secció de 14 m. i es troba en procés de reurbanització. La part
realitzada de l’av. Barcelona té diferents seccions. El tram entre Països Catalans i Ausiàs
March té una secció de 18 m amb voreres de 4,2 m. En la resta la seva amplada és de 28
m amb un dels laterals formats per espais lliures lineals de 10 m d’amplada. L’av. Països
Catalans, tota ella arbrada i amb mitjana, té una amplada de 24 m amb voreres de 5,0 m.
A la part entre les av. Barcelona i Costa Brava té un espai lliure lineal, a manera de gran
saló, al costat sud de 16,0 m. d’amplada. El pg. Marítim, amb una amplada de 21,0 m, té
una secció asimètrica formada per vorera d’1,5 m, calçada i aparcament de 6,0 i 4,5 m i
vorera de 10 m. Aquesta darrera està ocupada per parterres de 3,75 m. Aquesta
informació ha estat recollida en els plànols de la sèrie 8 “Morfologia de l’espai públic”
Al paràgraf anterior podem veure com els espais lliures es situen de manera lineal als
costats de les avingudes. Són espais destinats a recórrer. Al pg. Marítim, la disposició
dels parterres intenta crear espais recollits d’estada.
De la informació una primera deducció és el poc espai destinat al vianant. Més de la
meitat de la secció del passeig està destinada als vehicles: aparcament i dos carrils de
circulació; i quasi una quarta part del total està ocupada pels parterres elevats. Sols els
5,00 m més propers a la façana edificada estan dedicats als vianants. A aquesta fet cal
descomptar la part que els comerços ocupen de la vorera amb rètols anunciadors,
productes penjats de la façana, aparadors mòbils. El resultat final és que sols 4 dels 21
metres d’amplada del passeig està destinat als vianants.
La presència de la via del tren provoca un tall físic i visual entre el passeig i la platja. El
talús de balast d’1,5 m d’alçada forma realment la façana sud del passeig. La
comunicació entre el passeig i la platja és realitza per cinc punts:
-

el pont de la riera de Palafolls on en una amplada de 9,00 m es concentren el pas
de l’aigua, els vehicles i els vianants.

-

quatre passos per a vianants amb un disseny desafortunat: accés en la vorera del
passeig per una escala en L que l’amaga dels vianants, túnel que no supera els
2,00 m d’amplada; i sortida directa a la calçada de l’av. dels Pins.

En l’àmbit dels vehicles, l’aparcament té un ús molt estacionari: ple a l’estiu amb vehicles
dels comerciants, segones residències i usuaris de la platja; i buit al hivern. Durant la
temporada s’afegeixen els autocars que porten i recullen turistes als hotels. Les
càrregues i descàrregues de mercaderies als comerços i hotels completa l’activitat dels
vehicles de la zona.
La definició formal de l’espai públic del passeig ve determinada per la seva formació, que
tal com s’aprecia en el plànol 4 fou escassament de vint anys, 1963-1983. En aquest
període de temps s’edificaren la majoria de les parcel·les i s’urbanitzà el passeig. Ens
trobem amb un espai urbà que ha assolit la seva maduresa molt ràpidament. Des de la
seva compleció, no s’ha realitzat cap operació urbanística o edificatòria significativa, tret
de l’acabament dels carrers adjacents i la construcció del Centre Comercial Sant Roc.

2.6.1. EL PAISATGE URBÀ DEL PASSEIG MARÍTIM
Amb el concepte paisatge urbà es designa al conjunt d’elements físics, tant de titularitat
pública com privada que, considerats conjuntament, conformen la imatge de la ciutat. El
bon ús del paisatge urbà i el seu manteniment s’entenen com un component important en
la millora de la qualitat de vida ciutadana. El paisatge urbà integra conceptes clau per a la
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vida urbana com la seguretat i l’habitabilitat, però incorpora també una dimensió estètica:
un paisatge endreçat, bell i harmònic pot aconseguir donar identitat i significació a un
espai urbanísticament indiferenciat.
Per altra banda, atribuïm al paisatge dos components principals: un primer, de caràcter
marcadament visual, fa referència a la morfologia, a la forma del territori, a l’entorn
percebut pels sentits, a la panoràmica que s’obre en front dels ulls, al paisatge més
relacionat amb l’accepció corrent del terme. L’altre component és de tipus sistèmic, fa
referència a l’estructura del paisatge, a les forces que el condicionen, al funcionament
integrat, a la interrelació dels elements biofísics i socioeconòmics en complexes
combinacions. A la trama invisible d’interrelacions establertes pels elements del paisatge
que són les responsables de la seva morfologia visible.
La morfologia del passeig està constituïda per un espai lineal delimitat en un costat pels
grans blocs amb una fesomia estretament lligada a l’època de la seva construcció:
terrasses o balcons lineals que estratifiquen contundents paral·lelepípedes. L’altre banda
s’obre a la platja i les pinedes per damunt el sòcol de la via del tren. La singularitat que
pot aportar alguna de les edificacions amb estimables valors sintàctics i compositius, es
dilueix en els sòcols comercials explotats fins a límits inusitats. La reiteració d’uns models
comercials en les façanes de la planta baixa, obertes directament al passeig a l’estiu i
persianes metàl·liques a l’hivern, emmascara els edificis fins el punt de fer-los
desaparèixer. La urbanització realitzada als anys 80 i de manera especial la reiteració
dels parterres en forma d’U a tot el llarg del passeig, atapeeix un espai públic ja mancat
de zones destinades al vianant.
El plànol 13 recull els elements que provoquen les distorsions més significatives en el
paisatge urbà d’aquesta zona.

2.6.2. LES AVINGUDES BON PASTOR I PAÏSOS CATALANS
La urbanització de la cobertura de la riera Palafolls entre el carrer Fonlladosa i la platja va
dotar el municipi d’un nou passeig que comunica la plaça de l’Àncora i la zona turística
amb el centre de la ciutat. La seva situació més elevada en relació al trànsit de vehicles
resolta amb un talús vegetal li confereix una alta qualitat ambiental.
A l’avinguda Països Catalans, les zones verdes lineals situades com a frontera amb
l’espaia agrícola del pla de Pineda tenen una configuració de gran saló urbà de paviment
tou de sauló i arbrat en filera.

2.7.

LES ACTIVITATS

En aquest apartat analitzem tot allò que fa referència a les activitats comercials de l’àmbit
d’estudi. Les dades emprades han sorgit del Cens d’Activitats-2005 de Malgrat de Mar
elaborat per LA VOLA-Companyia de Serveis Ambientals, SAL contrastat i actualitzat
amb un precís treball de camp. En la seva memòria, diu que un 23% de les activitats del
sòl urbà estan ubicades en la zona turística (242), que en aquest cas inclou l’av. dels
Pins, pg. Marítim, c. de Sant Esteve, c. de Sant Elm, pg. de Llevant i pg. de Mar i els
trams de carrers perpendiculars a la costa i compresos entre els anteriors.
L’altre document bàsic per copsar l’estat de les activitats de la zona turística de Malgrat
de Mar és el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). Cal dir
però que aquest document exclou 66 comerços, la majora situats al pg. Marítim i que
classifica de turístics, amb l’objectiu de no distorsionar els resultats del seu estudi
estadístic. Sí que inclou en l’estudi 33 establiments de la zona turística que considera que
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no són de neta orientació turística, i que es corresponen de manera clara al grup de
quotidià alimentari. En el seu apartat 3 del document 1 “Anàlisi i diagnòstic”, reflecteix
l’opinió dels comerciants en relació a l’activitat comercial de la zona del passeig. De
manera significativa, els entrevistats, relacionen el baix nivell qualitatiu d’aquesta oferta
comercial amb el nivell de l’activitat hotelera. També reclamen una millora en la
urbanització del passeig i l’ampliació de la disponibilitat per instal·lar terrasses. El
document si que inclou la zona turística en els apartats de diagnosis i propostes.
El present pla d’actuacions però aprofundeix amb més detall sobre aquestes activitats
estudiant aspectes com ara la situació urbanística, la incidència sobre el paisatge urbà,
l’ús de l’espai públic, la façana comercial... La informació l’hem reflectit en quatre plànols:
- Usos en planta baixa. Hem diferenciat els quatre grups principals: comerç, locals
musicals, restauració i hotels. Permet observar el fort caràcter comercial de la zona
i la distribució homogènia dels diferents tipus. Així com la situació de comerços en
la part davantera dels hotels. Les àrees assenyalades pers cada establiment es
corresponen amb la superfície que figura en el Cens d’Activitats-2005.
- Usos en planta pis. Permet identificar els edificis hotelers i els residencials.
- Usos hotelers. Hem assenyalat en aquest plànol els hotels amb indicació de les
seves principals dades (núm. d’habitacions, superfície de parcel·la i de sostre
construït). S’han grafiat les piscines, les àrees de càrrega i descàrrega o
aparcament, i els accessos principal i de mercaderies.
- Discoteques i restaurants. Hem recollit la situació dels establiments dedicats a la
restauració i els locals musicals. També hem assenyalat l’ocupació de la via pública
amb terrasses Les àrees assenyalades pers cada establiment es corresponen amb
la superfície que figura en el Cens d’Activitats-2005.

2.7.1. ELS HOTELS
En els apartats següents es detallen les característiques principals de les activitats
hoteleres de l’àmbit d’estudi. Entre d’altres dades s’especifica si els establiments
disposen del segell SICTED: Dinàmica impulsada per la Secretaria General de Turismo
per la millora integral de la qualitat turística en destinacions, formada per un conjunt
d’eines que es posen a disposició de les destinacions turístiques, de cara a facilitar la
seva gestió integral i la seva millora continuada.
HOTEL ROSA NÀUTICA 3*.- 142 habitacions. Construït a l’any 1961 i ampliat l’any 1987.
Turisme familiar. Menjador en la part posterior. Disposen de piscina (136 m2), miniclub,
gimnàs i sala de jocs. Proper al centre urbà i les discoteques. Façana atapeïda de locals
comercials. Zona posterior inclosa al PA 9 Barcelona – Sant Elm.
HOTEL SORRA DURADA 3*.- 285 habitacions. Construït l’any 1962 i ampliat l’any 1987.
Forma part del grup hoteler SHERS. Turisme familiar. Menjador en la part posterior.
Menjar de càtering. Disposen de piscina (151 m2), miniclub, jocs de taula, activitats
aquàtiques, i per les nits música en viu, shows de flamenc o espectacles de màgia. Tenen
el segell SICTED. Proper al centre urbà i les discoteques. Façana al passeig amb el bar i
les discoteques. Zona posterior inclosa dins el PA 203 Carrer Balmes 3 (desenvolupat).
HOTEL PLANAMAR 3*.- 156 habitacions. Construït l’any 1962 i ampliat l’any 1987.
Forma part del grup hoteler HTop. Disposen de piscina (101 m2). Façana al passeig amb
part del jardí i botigues. Zona posterior inclosa dins el PA 203 Carrer Balmes 3
(desenvolupat).
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HOTEL MARIPINS 3*.- 200 habitacions. Construït l’any 1956 i ampliat els anys 1969 i
1989. Forma part del grup hoteler SHERS. Turisme familiar. Menjador en la part posterior.
Menjar de càtering. Disposen de dues piscines (123 m2) pati enjardinat, miniclub, jocs de
taula, activitats aquàtiques, i per les nits música en viu, shows de flamenc o espectacles
de màgia. Tenen el segell SICTED. Façana del pati tancada per botigues. Zona posterior
inclosa dins el PA2 Manuel de Falla 1 (desenvolupat).
HOTEL PAPI 3*.- 232 habitacions. Construït l’any 1963 i ampliat els anys 1969 i 1987.
Turisme familiar. Menjador en la part posterior. Cuina pròpia. Disposen de dues piscines
(147 m2), miniclub, sala de jocs, actuacions nocturnes 2 o 3 cops setmana. Portes
habitacions amb tarja i AC a les habitacions. Discoteca a prop.
HOTEL MONTEPLAYA 3*.- 183 habitacions. Construït l’any 1962 i ampliat els anys 1969
i 1986. Turisme familiar. Menjador en la part posterior. Disposen d’una piscina (138 m2)
pati enjardinat amb gronxadors, activitats a la piscina al matí i per grups a la tarda, mini
disco, aeròbic i aquagim. AC a les habitacions. Façana del pati tancada per botigues.
HOTEL REYMAR PLAYA 3*.- 210 habitacions. Construït l’any 1969 i reformat el 2003.
Turisme familiar. Menjador en la part posterior. Disposen d’una piscina (165 m2), sala de
jocs i animació. Piscina i bar amb façana al passeig.
HOTEL TROPIK PARK 4*.- 204 habitacions. Construït l’any 1987 en terrenys de l’hotel
Trópico. Menjador al soterrani amb vistes al pati posterior. Disposen de 4 piscines: 2
exteriors, una coberta i climatitzada i una per nens (225 m2), sauna, parc infantil i àrea de
jocs per a nens, pati posterior enjardinat, ping-pong, billars, sala de jocs. Tenen el segell
SICTED. Portes habitacions amb tarja i AC. Façana al passeig ocupada per botigues.
Façana principal oberta al carrer Ramon Llull.
HOTEL EUROPA 2*.- 170 habitacions. Construït l’any 1973 i ampliat l’any 1985.
Menjador al soterrani. Disposen d’una piscina (105 m2). Façana al passeig totalment
ocupada per botigues.
HOTEL CARTAGO NOVA 3*.- 214 habitacions. Construït l’any 1961 i ampliat el 1972 .
Menjador al soterrani. Disposen d’una piscina (153 m2), aquagim, jocs de taula, aeròbic,
miniclub, múscia a la nit, discoteca. Tenen el segell SICTED. Piscina i bar amb façana al
passeig i l’av. Colom.
HOTEL REYMAR 3*.- 220 habitacions. Construït l’any 1963 i ampliat el 1969. Turisme
familiar. Menjador a la part posterior. Disposen d’una piscina (141 m2), sala de jocs i
discoteca. Habitacions amb AC. Piscina i bar amb façana al passeig.
La majoria d’ells es construïren a inicis dels anys 60 del segle passat. Les adaptacions a
les normatives que han anat sorgint, s’han realitzat moltes vegades amb obres i elements
que ha desfigurat de manera considerable la fesomia de l’edifici original: escales
d’emergència, aparells d’AC., conduccions de ventilació.
Alguns han destinat part del seu sostre i de la seva façana a activitats comercials
deslligades dels usos hotelers. Pocs hotels aporten algun valor al paisatge de la façana
del passeig. En escasses ocasions mostren els seus jardins, piscines, bars o salons al
vianant.
L’estudi ha conclòs que la ratio per habitació de sostre d’ús hoteler es situa en una
mitjana de 36,50 m2, i la de mirall d’aigua de piscina en 0,71 m2. Dades sensiblement
inferiors a les aconsellables i que mostren la necessitat d’ampliar les àrees destinades a
usos complementaris hotelers.
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La seva situació s’ha grafiat en el plànol 11 Usos hotelers i les seves dades més
significatives s’han reflectit en l’annex núm. 1.

2.7.2. BARS, RESTAURANTS, BARS MUSICALS I DISCOTEQUES
De les dades obtingudes del Cens d’Activitats-2005 de Malgrat de Mar i de l’estudi de
l’àmbit del pla, hem obtingut un total de 40 bars i restaurants que estan en actiu. Aquesta
quantitat cal reduir-la amb els 10 bars – restaurants dels hotels, de manera que a l’àmbit
hi ha un total de 30 locals dedicats a la restauració. Un total de 14 disposen de terrassa
en el passeig, amb una superfície d’ocupació de 20 m2 per a cadascuna. El seu
repartiment en relació a la superfície indica que:
-

sols 2 ( Doña Taberna i La Maduixa) superen els 200 m2
8 tenen una superfície entre 200 i 100 m2
10 entre 50 i 100 m2
10 inferior a 50 m2

Aquesta reduïda superfície dels establiments repercuteix en la qualitat del seu servei i en
les seves condicions ambientals. Els període d’obertura és molt variable i molts d’ells sols
estan oberts en els períodes estacionals. Els més propers al nucli urbà, av. Bon Pastor i
Països Catalans sector nord, tenen obert tot l’any. La seva distribució és homogènia en
tot l’àmbit i sols podem parlar d’un cert grau de concentració en l’edifici Playamar de l’av.
Països Catalans.
Un dels aspectes que més incideixen dels bars i restaurants en l’espai urbà són les
terrasses. En el cas de Malgrat de Mar la morfologia del seu passeig Marítim impedeixen
aquest fet. La mancança d’espais destinats als vianants, la disposició del mobiliari urbà i
de manera especial la forma en U dels parterres, sols permet la implantació de petites
terrasses de 20 m2 per a 6 taules. Cal remarcar que el POEC expressa la demanda
d’instal·lar més terrasses al passeig.
El nombre de bars musicals i discoteques en l’àmbit és de 13 i 9 respectivament. Les
seves superfícies i capacitats es situen al voltant dels 70 m2 els més petits i al voltant
dels 500 -600 m2 les grans discoteques. La seva distribució en el passeig es realitza de
manera focalitzada. Els nuclis es situen, el primer a l’illa dels hotels Rosa Nàutica i Sorra
Daurada, el segon al Centre Sant Roc i el darrer al tram sud de l’av. Països Catalans.
La seva situació s’ha grafiat en el plànol 12 Discoteques i restaurants i les seves dades
més significatives s’han reflectit en l’annex núm. 1.

2.7.3. ELS COMERÇOS
El plànol 9 Usos en planta baixa mostra la forta implantació del comerç en l’àmbit
d’estudi. El POEC realitza un detallat diagnòstic del comerç de la zona turística. Les
debilitats es poden resumir en dos punts. El seu escàs atractiu per part de les persones
foranies fora dels mesos estiuencs. I la estreta relació entre el baix poder adquisitiu dels
visitants i la mala qualitat hotelera. El perill més significatiu és el manteniment en el
municipi d’un perfil turístic baix.
Per contra es perceben com a fortaleses la possible articulació entre les diferents àrees
comercials del municipi, i la bona oferta de bars, restaurants i llocs d’oci. La més
significativa per la zona turística és però el potencial paisatgístic que ofereix la façana
marítima del passeig. El document acaba destacant la oportunitat que representa la
presència de visitants estrangers i l’increment els darrers anys de persones de
nacionalitat espanyola els caps de setmana.
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En l’aspecte urbà dels comerços del passeig cal destacar la manca d’interès de les seves
façanes i l’emmascarament que produeixen dels edificis on s’insereixen fins el punt de
fer-los desaparèixer. Els aparadors amb ocupació intensiva barrejats amb locals saturats
d’objectes, totalment oberts al carrer sense cap tipus de pudor; i l’excés de reclams
publicitaris provoquen una relació entre l’espai privat comercial i l’espai públic de
sobreexplotació.
Hem reflectit en l’Annex 1 del Pla, les dades més significatives dels 85 establiments
comercials del passeig Marítim que figuren al Cens d’Activitats-2005. Manca la superfície
de 12 establiments. L’estudi indica que sols 5 establiments superen els 200 m2 de
superfície:
-

Supermercat Falbala

505 m2

-

Articles de regal NATIVE 2007, SL

449 m2

-

Squash Malgrat

274 m2

-

Saló de jocs recreatius A. Pla (Hotel Planamar)

270 m2

-

Articles de regal Vladimir

229 m2

Els comerços es distribueixen per la seva superfície d’acord amb la taula següent:

25
20
18

20

16

15

> 200 m2

15

200 < > 70 m2

10

70 < > 40 m2
5

40 < > 25 m2

5
< 25 m2
0
Comerços

Com es pot veure, l’estudi mostra una importat concentració d’establiments petits en el
passeig Marítim. Pràcticament la meitat estan per sota dels 40 m2, una situació que
repercuteix en la qualitat dels comerços. Aquesta condició impedeix la ubicació de serveis
sanitaris, vestidors magatzems, emprovadors, aparadors i tots els altres suports
comercials.

2.8.

CONCLUSIONS

Les properes línies volen ser una diagnosi de l’estat actual de la zona turística de Malgrat
de Mar. De manera esquemàtica s’enumeren aquells aspectes on el pla d’actuacions ha
de focalitzar els seu esforços, tant per reparar les deficiències com per potenciar els seus
valors.

2.8.1. PLANEJAMENT
- Rigidesa de l’article 35 de les NNUU del POUM – 2005 que porta a impedir la
regeneració i millora del teixit edificat. Mirart el seu encaix amb l’article 119 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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- La oportunitat que ofereix la zona 30 d’ús hoteler complementari té un difícil concreció
en les casos de propietat diferent, per la dificultat de la seva gestió, el POUM - 2005 la
deixa a la iniciativa privada.
- Petits desajustos entre la zonificació del POUM-2005 i l’estructura de la propietat.

2.8.2. EDIFICACIÓ
- La pràctica totalitat de les edificacions del passeig Marítim en situació de volum
disconforme per l’excés de sostre edificat, ocupació i, en menor quantia, alçada i
nombre de plantes.
- Incompliment en tots els hotels i en la majoria dels blocs els paràmetres referents a la
separació a veïns. La situació més usual d’aquest paràmetre és de 3 metres a les
plantes pis i planta baixa fins a la mitgera.
- L’interès arquitectònic i/o històric d’algunes de les edificacions que actuen com a punts
de referència en el paisatge urbà. La fesomia de l’edifici original ha estat malmesa per
obres i instal·lacions per adaptar-se, de manera desfortunda, a les noves normatives.
- La línia d’horitzó formada pels edificis del passeig que li confereixen un caràcter
espectacular i fortament identificable, amb un alt valor en el marc del patrimoni cultural.
- Disposició dels volums perpendiculars al mar.

2.8.3. ESPAI PRIVAT
- Predomini dels patis pavimentats, ocupats en la majoria dels casos per piscines,
coberts destinats a aparcament i pistes esportives. Per contra, els patis enjardinats i
amb arbrat tenen un alt interès paisatgístic i de qualitat de vida.
- Ocupació de la façana al passeig amb edificacions comercials de planta baixa que
impedeixen la relació de l’espai privat amb l’espai públic.

2.8.4. ESPAI PÚBLIC
- Manca d’espai destinat al vianant. Dels 21 metres d’amplada total del passeig sols es
destina a vianants 4 m.
- Espai públic amb un disseny i mobiliari urbà inadequat.
- La via del tren produeix un tal físic i visual entre el passeig i la platja que no resolen els
actuals passos per a vianants.
- No es produeix la continuïtat desitjada entre la zona turística i la urbana.
- Manca completar l’av. Barcelona fins l’av. Colom i acabar la urbanització dels carrers
perpendiculars al passeig.
- Acumulació d’elements que distorsionen el paisatge urbà.
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2.8.5. ACTIVITATS
- Estacionalitat estiuenca de les activitats comercials, amb una baixa atractivitat la resta
dels mesos de l’any. Aquesta dependència dels visitants estrangers, tendeix a
compensar-se, en els darrers anys, per una major presència de persones no residents.
- Façana marítima amb un alt potencial per cohesionar les activitats comercials i de
serveis de la zona.
- La zona té un perfil turístic situat en els trams mitjà-baix. Les ràtios per habitació de
sostre i usos complementaris es situa per sota de les aconsellades. La dedicació
d’espais hotelers a usos comercials menyscaba la qualitat de l’oferta hotelera.
- En relació a la resta del municipi ofereix una bona oferta d’establiments de restauració
i d’oci repartits de manera homogènia en tot l’àmbit. Dificultat per la implantació de
terrasses al passeig.
- La manca d’interès de la façana comercial i l’emmascarament que es produeix dels
edificis del front marítim.
- Aparadors amb una ocupació intensa, locals saturats d’objectes, totalment oberts al
carrer, i l’excés de reclams publicitaris provoquen una relació entre l’espai privat
comercial i l’espai públic de sobreexplotació.
- La reduïda superfície de la majoria d’establiments tant de restauració com comercial,
impedeix l’oferta d’un bon servei.
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3.

ACTUACIONS

A tot el Maresme, les qüestions amb més pes estructurant de la comarca: el passeig
marítim, el tren i la N-II, es concentren al front marítim. En el cas de Malgrat de Mar, la NII
ha passat a segon terme i s’ha desplaçat seguint el límit físic de la serralada. Un altre fet
dóna encara més força al seu front marítim. L’excepcionalitat provocada per la dicotomia
entre les zones urbana i la turística que es dona a Malgrat, reforçada pel buit del Pla de
Pineda i la reduïda amplada del front edificat.
En aquest sentit són significatives les conclusions del Debat estratègic sobre el model
turístic del Maresme realitzat el 22 de febrer de 2007 en el marc del Pla estratègic
Maresme 2015:
El Maresme ha de renovar-se. Es necessari “reinventar-se” i millorar la qualitat de
l’oferta d’equipaments (hotels, càmpings, equipaments esportius, sanitaris) i
d’infraestructures (trasllat del ferrocarril, reconversió de la N-II, infraestructures
ambientals, restauració d’espais i rieres, etc.). En aquesta tasca és fonamental la
cooperació i inversió conjunta dels sectors público-privats, la qual cosa redundarà en la
millora dels productes i de la marca turística. S’ha de renovar la marca “Maresme”,
adoptant “Costa de Barcelona – Maresme”, per fer més visible i fàcil de reconèixer
internacionalment.
I també amb Estil Propi. La creació de valor i qualitat en el turisme passa per
revaloritzar el paisatge cultural del Maresme, i mostrar la singularitat del Maresme, des
d’aquest punt de vista. D’aquesta manera, regenerar, restaurar i prestigiar el paisatge de
la comarca redunda directament en el producte ofertat. El turisme nàutic i la cultura de la
mar es troben relativament desvaloritzats. El patrimoni cultural ha de tenir molt més ús
social i econòmic.
Les actuacions que han de donar lloc a la transformació i la millora del component privat
del paisatge s’han de fer de forma concertada. Només així s’aconseguirà una actitud
positiva envers un paisatge que tot i de titularitat privada pot ser aprofitat, utilitzat i gaudit
col·lectivament.
Alguns dels edificis que formen l’àmbit d’estudi, aporten destacats valors arquitectònics al
conjunt del front que amb l’especejament i la interrelació dels elements acaba configurant
un paisatge urbà singular en l’àmbit del Maresme. La recomposició d’aquest paisatge
passa per la reforma de l’espai públic i la rehabilitació de les edificacions existents per
aconseguir un un entorn ordenat i respectuós amb el passat.
El front marítim de Malgrat de Mar és un marc excepcional dins la ciutat per al comerç
especialitzat. La renovació urbana que cal endegar ha de propiciar la integració del
paisatge comercial en la arquitectura existent. No cal l’exacerbació publicitària. La
integració dels productes en un paisatge de respecte i complicitat farà atractiu el conjunt i
cadascuna de les parts. Cal atorgar al comprador-caminant espai suficient i preeminència
suficient sobre el vehicle per fer còmoda la seva afluència. Donar prioritat al vianant
eleva la qualitat ambiental del sector.
Cal un impuls en la millora de la oferta hotelera que passa per l’increment dels usos
complementaris. Les dimensions dels edificis hotelers, la situació en front a la platja, la
articulació del conjunt formant un paisatge urbà de considerable valor, l’equidistància a
dos pols turístics com són Barcelona i Girona, permet la millora del producte i la marca
turística de Malgrat de Mar.
42
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

Les actuacions proposades es relacionen a continuació estructurades en tres grans blocs.
En el moment de portar-les a terme, aquest agrupament permet la seva millor gestió i
coordinació, que es vehicularan per mitjà de modificacions puntuals del POUM – 2005,
projectes d’urbanització i ordenances.

3.1

Àmbit urbanístic

Aquest bloc abasta les propostes que fan referència a l’edificació i l’espai privat. Les
propostes es plantegen de manera majoritària tant en l’àmbit de la regulació de
l’edificació i usos com en la gestió urbanística.

3.1.1. Modificació del POUM per adaptar-lo a l’estructura de la
propietat
El treball ha permès detectar un seguit de petits desajustos existents entre les
qualificacions que estableix el POUM i l’estructura de la propietat. En concret aquest
desajustos es situen a:
-

Part posterior de l’Hotel Rosa Nàutica. El límit entre la zona 18c d’ordenació
consolidada d’ús hoteler i la zona 30 d’ús hoteler complementari no concorda amb
el límit de propietat de les dues parcel·les. Aquest desajust també afecta al
Polígon d’Actuació PA9 Barcelona Sant Elm.

-

Part posterior de l’hotel Planamar. Igual que l’anterior el desajust es troba entre la
zona 18c d’ordenació consolidada d’ús hoteler i la zona 30 d’ús hoteler
complementari.

-

Part posterior de l’hotel Maripins. El límit entre la zona 18c d’ordenació
consolidada d’ús hoteler i la zona 419 d’edificació prefixada per a ús turístichoteler dins el polígon d’actuació PA 2 no coincideix amb el límit de parcel·les.

-

Costat sud-oest de l’hotel Papi. La qualificació 18 c d’ordenació consolidada d’ús
hoteler inclou una part del pati de l’edifici Playa.

-

Part posterior de l’hotel Monteplaya. La qualificació 18c d’ordenació consolidada
d’ús hoteler inclou una part del pati del bloc d’apartaments de l’av. Barcelona.

3.1.2. El planejament i els hotels.
Buscar les alternatives per adaptar d’una manera individualitzada els diferents edificis
hotelers al planejament. Valorar les possibilitats que ofereix la modificació de l’article 35
de les NNUU del POUM – 2005. Aquest article, d’acord amb l’article 119.2 c) del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, regula els paràmetres límit i les condicions que han de
complir les sol·licitud de llicència en edificis que tinguin la consideració de volum
disconforme. El cas que més incideix en els edificis hoteleres del passeig és el nombre de
plantes, que limita a “una més que ocupi més del 10 % de la superfície permesa”. En
aquest supòsit es troben 7 dels 11 hotels de la zona, que els impedeix la realització
d’obres de millora malgrat que foren edificats amb llicència i, alguns d’ells no tenen el seu
sostre esgotat.
De manera que proposem concretar i regular de manera individualitzada per a cadascun
dels hotels, les seves necessitats d’usos, la millora de les seves instal·lacions, la
recuperació de la seva fesomia i la dignificació de la relació amb el passeig.
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L’interès arquitectònic d’algunes de les edificacions i el valor paisatgístic del conjunt, tal
com hem vist en l’apartat de conclusions, recomana una adaptació entre el planejament i
els edificis hotelers. Aquesta adaptació ha de ser en les dues vessants. Per un costat
creiem que la normativa urbanística ha de recollir les edificacions, que emparades en les
respectives llicències, han esdevingut icones de la fesomia del passeig i modificar el
planejament de manera que s’adapti a les parts de les edificacions existents més
rellevants. Aquest volum, que passarà a “conforme al planejament”, ha de ser el que
estructuri les possibles ampliacions i l’element base de la configuració de la parcel·la
hotelera.
Per un altre costat, s’haurien de recuperar els valors paisatgístics i arquitectònics de la
fesomia original de la façana marítima. Com a exemple posem les imatges dels hotels
Reymar Playa i Cartagonova ens els anys 70.
Hotel Catagonova

Hotel Reymar Playa
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En aquesta mateixa direcció, un altre objectiu ha de ser la integració en la composició de
l’edifici de la seva façana en planta baixa, actualment fragmentada i distorsionada pels
locals comercials.
S’ha de potenciar la relació de l’ús hoteler i de restauració amb el passeig, sols permetre
els usos complementaris hotelers i eradicar els usos comercials deslligats dels hotels.
Amb aquest objectiu proposem impedir les divisions horitzontals en les parcel·les
qualificades d’ús hoteler i l’accés de les botigues des del carrer. Sols permetre l’accés
des del passeig en els restaurants, bars i discoteques.
En relació a les edificacions en PB, creiem que es poden permetre les situades en les
bandes de separació sempre que respectin la configuració de les dues parcel·les, la
pròpia hotelera i la veïna, no han de malmetre els seus espais lliures i no han de provocar
mitgeres.
S’han de transformar i millorar els espais lliures de parcel·la. Per normativa s’hauria
d’establir un mínim del 25% de la parcel·la com a jardí “tou” no pavimentat, amb arbrat i
vegetació. En la mesura del possible cal potenciar la seva relació amb el passeig amb la
supressió de les edificacions en PB o amb sistemes que permetin la seva visió des de
l’espai públic.

Un altre aspecte que cal considerar en els edificis hotelers és la coberta dels cossos
d’una sola planta i que són visibles des de les terrasses de les habitacions. La normativa
urbanística sols hauria de permetre la coberta inclinada de teula àrab, plana enjardinada
o plana amb terrassa transitable; i prohibir qualsevol altre material com ara grava, planxa
o materials lleugers.
Resoldre la gestió de les zones 30 d’ús hoteler complementari, introduïdes pel POUM –
2005 amb l’objectiu de facilitar la millora de les actuals instal·lacions hoteleres i permetre
la seva ampliació en serveis. S’han de definir i concretar els mecanismes de gestió que
permetin la seva incorporació a l’hotel al que s’han previst destinar.

45
PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV. PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR

3.2

L’espai públic

Tal com hem dit a l’apartat de diagnosi de l‘espai públic, la seva morfologia ve
determinada pel procés de formació que es desenvolupà entre els anys 1963-1983. Les
avingudes Barcelona, Colom, Bon Pastor, la part nord de Països Catalans i el carrer
Ausiàs Marc, urbanitzats en els darrers anys, es troben en bon estat i no es planteja cap
tipus d’actuació.
Si que cal una profunda remodelació del passeig Marítim i la urbanització dels carrers
perpendiculars: Balmes, Manuel de Falla, Ramon Llull i l’avi Xaxu. La proposta
d’urbanització està reflectida en el plànol 15 i segueix un conjunt de directrius que
responen a la diagnosi realitzada i que són:
- Recuperar el passeig com a vial urbà destinat a l’ús dels vianants on destaca un alt
interès paisatgístic i arquitectònic. La remodelació d’aquest espai ha d’incloure la
millora de la seva arquitectura. Cal un profund canvi en la façana comercial
sobreexplotada, de manera especial amb la reducció de reclams i rètols. Eradicació de
la imatge de “mercadillo” amb la prohibició dels productes penjats de les façanes.
- Reduir l’espai ocupat pels vehicles a un carril de 3,2 m i una fila d’aparcament de 2,5
m, amb l’objectiu d’ampliar fins a 16 metres l’espai per a vianants i aconseguir que
aquest vial tingui una imatge i una funcionalitat més properes al trànsit a peu. Es dóna
prioritat a l'espai ciutadà, disminueix la contaminació acústica i millora la qualitat
ambiental i paisatgística. En els encreuaments del passeig amb els carrers
perpendiculars es continua el paviment del primer per prioritzar els vianants.
- L’espai destinat al vianants s’estructura en dues bandes de 6 metres. La més propera
a les façanes es deixa lliure i destinada a passejar, una zona de contacte entre els
vianants i el comerç, l’espai on s’estableixen les relacions dels ciutadans.
A la segona banda és el lloc d’estar, de parar-se i contemplar. Està definida de manera
alternativa per pèrgoles i espais arbrats amb l'objectiu de crear llocs d'ombra durant
l'època estival. Les primeres permeten la implantació de les terrasses de bars i
restaurants. Els segons, definits per un rectangle amb un paviment tou, inclouen el
mobiliari urbà.
- Reforma dels passos subterranis que el comuniquen el passeig amb la platja.
L’ampliació dels seus accessos els fa més agradables i més presents als usuaris, i
convida a creuar fins el mar. Un altre efecte és la obertura de la perspectiva final del
túnel.
- Conservació de les palmeres i plantació dels exemplars que manquen. La fila de
palmeres i pilars de les pèrgoles formen una referència lineal que es contraposa a la
façana construïda.
- Emmascarament de la via del tren amb una pantalla verda que tapa el talús de balast.
- Millorar la continuïtat amb el nucli urbà amb la creació d’un pas amb prioritat pels
vianants que relaciona el passeig Marítim amb la zona de l’av. Bon Pastor, carrer Sant
Esteve i passeig de Mar.
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Com a exemples de passeigs marítims de recent creació que incorporen algunes de les
indicacions anteriors cal esmentar el passeig Cortils i Vieta a Blanes, passeig del Carme
a Vilanova i la Geltrú o el passeig marítim a Cambrils.
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3.3

Els usos

Amb l’objectiu de donar resposta a les conclusions en l’apartat d’activitat es proposen les
següents actuacions:
- En els hotels cal incrementar les ratios per habitació dels tres paràmetres estudiats:
sostre d’ús hoteler, mirall d’aigua de la piscina i d’usos complementaris hotelers.
- Potenciar l’oferta d’establiments de restauració i oci, i permetre la implantació de
terrasses; amb l’objectiu d’incrementar la presència de persones no residents. Tal com
hem dit a la remodelació de l’espai públic del passeig, les pèrgoles han de permetre
una major presència d’aquestes activitats.
- Fomentar una imatge de major qualitat als comerços de la zona turística i de certa
varietat. Regulació de rètols, aparadors, reixes o portes de tancament, ocupació de la
via pública, tendals, gènere exposat. De manera especial cal aconseguir la integració
del local comercial en l’edifici on s’insereix.
- Tant en els establiments comercials com de restauració, regular les superfícies
mínimes en relació a la diversitat d’activitats que ofereixen.
Les dades obtingudes de l’estudi i reflectides en els annexos de les activitats hoteleres,
de restauració i comercial han de permetre la formulació de normativa a través
d’ordenances que promogui i incrementi la seva qualitat. Haurà de regular de manera
específica la relació entre les diverses categories d'establiments i les condicions
urbanístiques d'emplaçament.
En relació al tipus d’establiments l’estudi mostra un concentració dels establiments tipus
“basar”, venda d’articles diversos de baix preu no relacionats entre ells i referits al
parament de la llar, objectes de regal, roba, petits electrodomèstics i utensilis diversos.
Una regulació que estableixi unes superfícies mínimes per tipus de productes i uns
serveis mínims per tipus d’establiment com ara vestidor, serveis sanitaris per al públic,
emprovadors, passos per al públic, superfície mínima d’aparador, obertura a l’exterior,
distàncies mínimes a determinats usos i comerços de similars tipus.
Com a exemples d’aquest tipus de regulacions cal esmentar:
- Ordenança d'establiments i centres de comerç alimentari de l’Ajuntament de
Barcelona.
- Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres serveis del
Districte de Ciutat Vella de Barcelona
- Ordenança dels establiments de restauració, financers i comercials relacionats amb el
turisme a Ciutat Vella de Barcelona.
- Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de
Salt
Tot el seguit d’actuacions aquí proposades han de provocar la confluència de les
iniciatives i dels esforços públics i privats per aconseguir un nou passeig Marítim per viure
i gaudir.

Mariné – Pascual, arquitectes
Girona, febrer de 2010
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Quadres annexos
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PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM
DE MALGRAT DE MAR
ROSA NÀUTICA

HOTEL

SORRA DAURADA

PLANAMAR

MARIPINS "SEHRS"

PAPI

MONTEPLAYA

REYMAR PLAYA

Manuel Marin Galera

Ma Teresa Ponsa

Miquel Casajuana

Xavier Cabeller

Jordi Garriga

81002 01-02

80007 01-02-26

80007 04-06-07-29

"SERHS"
Propietari - persona de contacte

Referència cadastral
Categoria

Joan Serra Buch

Ma Carmen Ponsa

82017 02-01

82017 03-04-05

3

3

2.665,88

SUPERFÍCIE SOLAR (m2 zona hotelera 18c)

3
D'acord a cadastre

3.893,23

3

3.589,14

3

4.334,04

78998 06-05

78998 07-24

3

3.223,41

3

4.072,58

2.437,58

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupàció edificació secundària
Ocupació total

5.892,21
881,13
774,60
1.655,73

2,2102
33,05%
29,06%
62,11%

8.729,58
1.294,78
933,32
2.228,10

2,2422
33,26%
23,97%
57,23%

6.238,82
1.325,31
937,58
2.262,89

1,7382
36,93%
26,12%
63,05%

8.341,23
1.296,97
1.038,61
2.335,58

1,9246
29,93%
23,96%
53,89%

7.812,91
1.290,33
582,94
1.873,27

2,4238
40,03%
18,08%
58,11%

7.447,62
1.712,17
501,06
2.213,23

1,8287
42,04%
12,30%
54,34%

6.966,01
800,42
501,90
1.302,32

2,8578
32,84%
20,59%
53,43%

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%
Excés o defecte d'ocupació
Alçada màxima
Alçada real

5.331,76
-560,45
933,06
-722,67
B+5P
B+6P

-27,11%

7.786,46
-943,12
1.362,63
-865,47
B+5P
B+5P

-22,23%

7.178,28
939,46
1.256,20
-1.006,69
B+5P
B+3P

-28,05%

8.668,08
326,85
1.516,91
-818,67
B+5P
B+7P

-18,89%

6.446,82
-1.366,09
1.128,19
-745,08
B+5P
B+6P

-23,11%

8.145,16
697,54
1.425,40
-787,83
B+5P
B+3P

-19,34%

4.875,16
-2.090,85
853,15
-449,17
B+5P
B+7P

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Superfície activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2st/habitació
Superfície piscina
Ratio superfície piscina per habitació
Superfície espais lliures
Ratio superfície espais lliures per habitació
PREVISIONS POUM

142
7
301,00
5.591,21
39,37
136,05
0,9581
1.010,15
7,11
D'acord a POUM

Sòl zona 18C ús hoteler
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Sòl zona 30 ús hoteler complementari
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Acupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

2.665,88
5.331,76
1.426,14
1.426,14
6.757,90
865,69
933,06
855,68
1.788,74
133,01

285

156
3
480,00
5.758,82
36,92
101,82
0,6527
1.326,25
8,50

8.729,58
30,63
151,72
0,5324
1.665,13
5,84
Zonificació diferent

3.893,23
7.786,46
2.755,09
5.510,18
13.296,64
4.567,06
1.362,63
964,28
2.326,91
98,81

200
3
71,73
8.269,50
41,35
123,52
0,6176
1.998,46
9,99

231
1
43,32
7.769,59
33,63
147,74
0,6396
1.350,14
5,84

4.334,04
8.668,08
2.114,11
4.662,00
13.330,08
4.988,85
1.516,91
1.268,47
2.785,38
449,80

3.223,41
6.446,82
0,00
0,00
6.446,82
-1.366,09
1.128,19
0,00
1.128,19
-745,08

183
5
194,00
7.253,62
39,64
138,44
0,7565
1.859,35
10,16

D'acord a cadastre

Zona 20c/r
2 m2st/m2s

35,00%

3.589,14
7.178,28
1.217,74
1.217,74
8.396,02
2.157,20
1.256,20
730,64
1.986,84
-276,05

81002 02
81002 01

D'acord a POUM

zona 419
fitxa PA2

zona 16 VP
fitxa PP4/1b

4.072,58
8.145,16
919,46
919,46
9.064,62
1.617,00
1.425,40
551,68
1.977,08
-236,15

210
0
0,00
6.966,01
33,17
165,11
0,7862
1.135,26
5,41
D'acord a POUM

2.437,58
4.875,16
916,27
916,27
5.791,43
-1.174,58
853,15
549,76
1.402,92
100,60

-18,43%
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DE MALGRAT DE MAR
TROPIK PARK

HOTEL

EUROPA

CARTAGONOVA

REYMAR

RESUM

HOTEL LUNA PARK

AQUA HOTEL
BELLAPLAYA

Propietari - persona de contacte

Marta Vázquez Camps

Referència cadastral
Categoria

76983 04-07-14-15-10
4

David Vàzquez Camps

75986 04-05

74977 03-04-05

2

2.963,03

SUPERFÍCIE SOLAR (m2 zona hotelera 18c)

M Angels Arias Pérez

3

2.206,59

Jordi Garriga
73961 02 01

72997 01 02

3

2.515,22

81037 01 02

4

3.172,39

3.188,46

4

5.585,43

7.245,97

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocupàció edificació secundària
Ocupació total

8.352,34
1.269,29
470,59
1.739,88

2,8189
42,84%
15,88%
58,72%

6.164,63
762,78
754,17
1.516,95

2,7937
34,57%
34,18%
68,75%

8.374,76
790,42
728,65
1.519,07

3,3296
31,43%
28,97%
60,40%

6.909,35
882,90
406,44
1.289,34

2,1780
27,83%
12,81%
40,64%

7.384,50
1.118,77
693,62
1.812,40

2,3160
35,09%
21,75%
56,84%

12.951,79
1.722,87
609,04
2.331,91

2,3189
30,85%
10,90%
41,75%

10.797,47
1.531,81
692,22
2.224,03

1,4901
21,14%
9,55%
30,69%

NORMATIVA POUM
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%
Excés o defecte d'ocupació
Alçada màxima
Alçada real

5.926,06
-2.426,28
1.037,06
-702,82
B+5P
B+6P

-23,72%

4.413,18
-1.751,45
772,31
-744,64
B+5P
B+6P

-33,75%

5.030,44
-3.344,32
880,33
-638,74
B+5P
B+9P

-25,40%

6.344,78
-564,57
1.110,34
-179,00
B+5P
B+7P

-5,64%

6.376,93
-1.007,57
1.115,96
-696,43
B+5P

-21,84%

11.170,86
-1.780,93
1.954,90
-377,01
B+5P
B+7P

-6,75%

14.491,94
3.694,47
2.536,09
312,06
B+5P
B+6P

ACTIVITATS
Nombre habitacions
Nombre activitats extrahoteleres
Superfície activitats extrahoteleres m2
Superfície ús hoteler m2
Ratio m2st/habitació
Superfície piscina
Ratio superfície piscina per habitació
Superfície espais lliures
Ratio superfície espais lliures per habitació
PREVISIONS POUM

204
6
269,00
8.083,34
39,62
225,18
1,1038
1.223,15
6,00

170
5
116,00
6.048,63
35,58
105,66
0,6215
689,64
4,06

D'acord a POUM
Sòl zona 18C ús hoteler
Sostre màxim (2 m2st/m2sl)
Sòl zona 30 ús hoteler complementari
Sostre màxim (1 m2st/m2sl)
Sostre total permès
Sostre restant
Ocupació màxima zona 18C (35%)
Ocupació màxima zona 30 (60%)
Acupació màxima
Excés o defecte d'ocupació

2.963,03
5.926,06
3.553,03
3.553,03
9.479,09
1.126,75
1.037,06
2.131,82
3.168,88
1.429,00

214
0
0,00
8.374,76
39,13
153,04
0,7151
996,15
4,65

D'acord a POUM
76983 04

76983 0714-15-10

2.206,59
4.413,18
2.180,79
2.180,79
6.593,97
429,34
772,31
1.308,47
2.080,78
563,83

D'acord a POUM
75986 0405
75986 0511-10-12

2.515,22
5.030,44
3.212,34
3.212,34
8.242,78
-131,98
880,33
1.927,40
2.807,73
1.288,66

220
0
0,00
6.909,35
31,41
141,49
0,6431
1.883,05
8,56
D'acord a POUM

3.172,39
6.344,78
0,00
0,00
6.344,78
-564,57
1.110,34
0,00
1.110,34
-179,00

201,36

7.384,50
36,67
0,7177
1.376,07
6,83

275
0
0,00
12.951,79
47,10
465,21
1,6917
3.253,52
11,83

270
0
0,00
10.797,47
39,99
312,77
1,1584
5.021,94
18,60

4,31%

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM
DE MALGRAT DE MAR

BLOCS D'HABITATGES

referència cadastral

Nom edifici

SUPERFÍCIE SOLAR (m2)

81002 03+06+08+09

80007 08

80007 05+28

78998 10

78998 09

78998 01

78998 02+26

78998 03

Apartaments Sol

c. Manuel de Falla

Edifici Playa

Edifici Playamar

Galeries Brisamar

Edifici Malgrat

Edifici Mar de Malgrat

El Bodegon

2.850,63

265,87

2.603,56

2.957,00

852,20

1.243,93

2.507,08

632,43

5.727,92
403,44
6.131,36
715,99
403,44
1.119,43

1.128,84
42,05
1.170,89
223,80
42,05
265,85

7.352,48
421,77
7.774,25
919,06
421,77
1.340,83

6.545,32
314,57
6.859,89
957,40
314,57
1.271,97

0,00
605,06
605,06
0,00
605,06
605,06

7.992,00
0,00
7.992,00
799,20
0,00
799,20

6.959,26
382,22
7.341,48
632,66
382,22
1.014,88

0,00
289,72
289,72
0,00
503,51
503,51

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre principal
Sostre auxiliar
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocuàció edificació secundària
Ocupació total

2,1509
25,12%
14,15%
39,27%

4,4040
84,18%
15,82%
99,99%

2,9860
35,30%
16,20%
51,50%

2,3199
32,38%
10,64%
43,02%

0,7100
0,00%
71,00%
71,00%

6,4248
64,25%
0,00%
64,25%

2,9283
25,23%
15,25%
40,48%

0,4581
0,00%
79,62%
79,62%

NORMATIVA POUM
Sostre màxim 2 m2st/m2sl
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%
Excés o defecte d'ocupació
Alçada màxima
Alçada real
Nombre màxim habitatges 1hab/100 m2st
Habitatges existents
Excés o defecte d'habitages

5.701,26
-430,10
997,72
-121,71
B+5P
B+7P
57
71
-14

-4,27%

531,74
-639,15
93,05
-172,80
B+5P
B+5P
5
3
2

-64,99%

5.207,12
-2.567,13
911,25
-429,58
B+5P
B+7P
52
104
-52

-16,50%

5.914,00
-945,89
1.034,95
-237,02
B+5P
B+6P
59
122
-63

-8,02%

1.704,40
1.099,34
298,27
-306,79
B+5P
B
17
0
17

-36,00%

2.487,86
-5.504,14
435,38
-363,82
B+5P
B+9P
25
80
-55

-29,25%

5.014,16
-2.327,32
877,48
-137,40
B+5P
B+10P
50
86
-36

-5,48%

1.264,86
975,14
221,35
-282,16
B+5P
B
13
0
13

-44,62%

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM
DE MALGRAT DE MAR

BLOCS D'HABITATGES

referència cadastral

Nom edifici

SUPERFÍCIE SOLAR (m2)

78998 08+04

76983 02

76983 03

75986 01+02+03

74977 02+06+07

Edificis Vistamar

Apartaments Malgrat

La Maduixa

Edifici Garbí

Apartaments Player

RESUM

1.701,84

2.698,07

1.208,56

3.024,05

4.189,79

26.735,01

3.790,54
94,08
3.884,62
646,75
94,08
740,83

9.216,21
277,76
9.493,97
745,01
277,76
1.022,77

0,00
530,24
530,24
0,00
530,24
530,24

11.230,67
616,05
11.846,72
1.020,97
616,05
1.637,02

10.651,04
884,05
11.535,09
1.528,56
884,05
2.412,61

70.594,28
4.861,01
75.455,29
8.189,40
5.074,80
13.264,20

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre principal
Sostre auxiliar
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocuàció edificació secundària
Ocupació total

2,2826
38,00%
5,53%
43,53%

3,5188
27,61%
10,29%
37,91%

0,4387
0,00%
43,87%
43,87%

3,9175
33,76%
20,37%
54,13%

2,7531
36,48%
21,10%
57,58%

2,8223
30,63%
18,98%
49,61%

NORMATIVA POUM
Sostre màxim 2 m2st/m2sl
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%
Excés o defecte d'ocupació
Alçada màxima
Alçada real
Nombre màxim habitatges 1hab/100 m2st
Habitatges existents
Excés o defecte d'habitages

3.403,68
-480,94
595,64
-145,19
B+5P
B+5P
34
39
-5

-8,53%

5.396,14
-4.097,83
944,32
-78,45
B+5P
B+12P
54
94
-40

-2,91%

2.417,12
1.886,88
423,00
-107,24
B+5P
B
24
0
24

-8,87%

6.048,10
-5.798,62
1.058,42
-578,60
B+5P
B+10P
60
96
-36

-19,13%

8.379,58
-3.155,51
1.466,43
-946,18
B+5P
B+8P
84
114
-30

-22,58%

53.470,02
-21.985,27
9.357,25
-3.906,95
B+5P
535
809
-274

-14,61%

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM
DE MALGRAT DE MAR

BLOCS D'HABITATGES

referència cadastral

Nom edifici

SUPERFÍCIE SOLAR (m2)

81002 03+06+08+09

80007 08

80007 05+28

78998 10

78998 09

78998 01

78998 02+26

78998 03

Apartaments Sol

c. Manuel de Falla

Edifici Playa

Edifici Playamar

Galeries Brisamar

Edifici Malgrat

Edifici Mar de Malgrat

El Bodegon

2.850,63

265,87

2.603,56

2.957,00

852,20

1.243,93

2.507,08

632,43

5.727,92
403,44
6.131,36
715,99
403,44
1.119,43

1.128,84
42,05
1.170,89
223,80
42,05
265,85

7.352,48
421,77
7.774,25
919,06
421,77
1.340,83

6.545,32
314,57
6.859,89
957,40
314,57
1.271,97

0,00
605,06
605,06
0,00
605,06
605,06

7.992,00
0,00
7.992,00
799,20
0,00
799,20

6.959,26
382,22
7.341,48
632,66
382,22
1.014,88

0,00
289,72
289,72
0,00
503,51
503,51

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre principal
Sostre auxiliar
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocuàció edificació secundària
Ocupació total

2,1509
25,12%
14,15%
39,27%

4,4040
84,18%
15,82%
99,99%

2,9860
35,30%
16,20%
51,50%

2,3199
32,38%
10,64%
43,02%

0,7100
0,00%
71,00%
71,00%

6,4248
64,25%
0,00%
64,25%

2,9283
25,23%
15,25%
40,48%

0,4581
0,00%
79,62%
79,62%

NORMATIVA POUM
Sostre màxim 2 m2st/m2sl
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%
Excés o defecte d'ocupació
Alçada màxima
Alçada real
Nombre màxim habitatges 1hab/100 m2st
Habitatges existents
Excés o defecte d'habitages

5.701,26
-430,10
997,72
-121,71
B+5P
B+7P
57
71
-14

-4,27%

531,74
-639,15
93,05
-172,80
B+5P
B+5P
5
3
2

-64,99%

5.207,12
-2.567,13
911,25
-429,58
B+5P
B+7P
52
104
-52

-16,50%

5.914,00
-945,89
1.034,95
-237,02
B+5P
B+6P
59
122
-63

-8,02%

1.704,40
1.099,34
298,27
-306,79
B+5P
B
17
0
17

-36,00%

2.487,86
-5.504,14
435,38
-363,82
B+5P
B+9P
25
80
-55

-29,25%

5.014,16
-2.327,32
877,48
-137,40
B+5P
B+10P
50
86
-36

-5,48%

1.264,86
975,14
221,35
-282,16
B+5P
B
13
0
13

-44,62%

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM
DE MALGRAT DE MAR

BLOCS D'HABITATGES

referència cadastral

Nom edifici

SUPERFÍCIE SOLAR (m2)

78998 08+04

76983 02

76983 03

75986 01+02+03

74977 02+06+07

Edificis Vistamar

Apartaments Malgrat

La Maduixa

Edifici Garbí

Apartaments Player

RESUM

1.701,84

2.698,07

1.208,56

3.024,05

4.189,79

26.735,01

3.790,54
94,08
3.884,62
646,75
94,08
740,83

9.216,21
277,76
9.493,97
745,01
277,76
1.022,77

0,00
530,24
530,24
0,00
530,24
530,24

11.230,67
616,05
11.846,72
1.020,97
616,05
1.637,02

10.651,04
884,05
11.535,09
1.528,56
884,05
2.412,61

70.594,28
4.861,01
75.455,29
8.189,40
5.074,80
13.264,20

EDIFICACIÓ ACTUAL
Sostre principal
Sostre auxiliar
Sostre actual
Ocupació edificació principal
Ocuàció edificació secundària
Ocupació total

2,2826
38,00%
5,53%
43,53%

3,5188
27,61%
10,29%
37,91%

0,4387
0,00%
43,87%
43,87%

3,9175
33,76%
20,37%
54,13%

2,7531
36,48%
21,10%
57,58%

2,8223
30,63%
18,98%
49,61%

NORMATIVA POUM
Sostre màxim 2 m2st/m2sl
Excés o defecte de sostre
Ocupació màxima 35%
Excés o defecte d'ocupació
Alçada màxima
Alçada real
Nombre màxim habitatges 1hab/100 m2st
Habitatges existents
Excés o defecte d'habitages

3.403,68
-480,94
595,64
-145,19
B+5P
B+5P
34
39
-5

-8,53%

5.396,14
-4.097,83
944,32
-78,45
B+5P
B+12P
54
94
-40

-2,91%

2.417,12
1.886,88
423,00
-107,24
B+5P
B
24
0
24

-8,87%

6.048,10
-5.798,62
1.058,42
-578,60
B+5P
B+10P
60
96
-36

-19,13%

8.379,58
-3.155,51
1.466,43
-946,18
B+5P
B+8P
84
114
-30

-22,58%

53.470,02
-21.985,27
9.357,25
-3.906,95
B+5P
535
809
-274

-14,61%

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM DE MALGRAT DE MAR

Façana
passeig

Nombre
treball

Horari
funcio.

Llicència

RESTAURACIÓ

Referència
cadastral

Propietari activitat

Propietari local

Bar Coyote

8302015

Liaqat Ali

J.L. Turro Sole

141,46

38

08/05/2008

Sí

Pita Hut Döner Kebab

8302028

Zulfiqar Ali

MJ i MC Méndez

26,39

15

17/07/2008

Sí

Bar hotel Rosa Nàutica

8201702

Joan Serra Buch

Rosa Nàutica

75,00

Bar hotel Sorra Daurada

8201703

Ma Carmen Ponsa

Sorra Daurada

260,00

Bar hotel Planamar

8100202

Manuel Marin Galera

Planamar

Bar Marítim I

8100208

J Hernández F

08/08/2008

Sí

Bar hotel Maripins

8000702

Ma Teresa Ponsa

Bar-pizzeria Di Carlo

8000702

Raquel Vázquez López

17/06/1999

Sí

Bar-restaurant Bei Pepe

8000703

F Simon Martínez

locals 7, 30, 31, 32

151,70

83

Bar restaurant Antonio

8000703

A. Ruiz Sánchez

local 16

148,58

40

Bar Marítim II

8000703

J Hernández F

Bar-frankfurt Pub 13

8000703

J. Ferdinand Cunes

Bar Gurmets Llinars SL

8000703

J Ambros Diaz

Irfan Haider

8000703

Irfan Haider

J Sola i P Vila

L'Arc Tapes

8000704

M Casajuana

M Casajuana

Papis

43,32

Rovers Return Inn

7899810

Thomas Wilson

J Hernández F

local 1-2

59,40

2

16/05/1996

Het Zonnetje

7899810

Rene Klop

V Del Valle Vaquer

locla 6-7

54,71

3

15/11/1990

The Black Bull

7899810

J Sola Vila

JM Duran Portillo

local 8

49,50

1

10-15 19-2 24/07/2003

Delftsche Duyt

7899810

J Bosman Bertus

MG Subira Virgili

local 9

51,00

Diner Arnie's

7899810

MA Hendriks

J Cata Ribas

local 10

47,69

Bar Granja Legends

7899810

G Shaun Lawson

JC Antúnez Mateo

local 11-12

76,00

1

9-2

18/05/1995

Bar Frankfurt Pepermolen

7899810

N Jan Lenndert

A Bravo Paz

local 13-14

103,00

2

10-24

26/07/1990

Hotel asociat

Paradeda López SCP

Categoria

Superfície

Aforament

15,00 -

LIIAA

-

20,00

49,50
Maripins

Data

15

200,00

4,00
-

35,73

2
4,00

6
3 10-24

64,00

10,00

6 9-24

24/09/1992

local 3

33,60

4,00

3 9-2

29/10/1992

local 4-5

38,90

25

1

05/08/1993

26,00

15

29/09/2005
11,00

4

Sí

09/07/1999

Sí

02/06/1997
22

31/08/2006

Sí

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM DE MALGRAT DE MAR

RESTAURACIÓ

Referència
cadastral

Propietari activitat

Propietari local

Hotel asociat

Bar Verona

7899810

J, H, G Van Gust

M Rigat Quinta

local 15

Bar-restaurant Vistamar

7899804

Ramon Sánchez pérez

Bar hotel Monteplaya

7899806

Xavier Cabeller

Monteplaya

Bar hotel Reymar Playa

7899807

Jordi Garriga

Reymar Playa

Bar-restaurant Casanova

7698302

Pla de Pineda SL

Bar La maduixa

7698303

Francesc Creus Sardà

Bar geladeria La Jijonenca

7698304

M Camps Franquesa

Bar hotel Tropik Park

7698304

Marta Vázquez Camps

Marta Vázquez Camps

Bar-restaurant Doña Taberna

7698602

Geshotel, SL

Espergrat, SL

Bar hotel Europa

7598604

M Angels Arias Pérez

Bar cafeteria Stella Maris

7598607

J Fontrodona Pica

Bar gelateria creperia Melias

7497707

R Asensio Perelló

Bar hotel Cartagonova

7497703

D. Vázquez Camps

Cartagonova

Bar hotel Reymar

7396102

MC Garriga Feliu

Reymar

Bar Restaurant Set 6 U

7800803

JA Jiménez Cobos

81,70

Restaurant El Refugi

7901807

L Davila Tello

90,80

Bar Eric Cantona

7901808

M Vidal Sánchez

87,20

Bar Red Lion

7901808

M Dominguez Garcia

49,68

Categoria

Superfície

Aforament

Llicència

Façana
passeig

Nombre
treball

Horari
funcio.

Data

11,00

6

10-1

07/06/1964

LIIAA

50,00
100,00

12/01/2006
Francesc Creus Sardà
Tropik Park

400,00

20,00

22/10/1992

105,00

5,5

5,00

15,00

10

05/04/1990

Tropik Park
282,00

99

9-1

07/09/2006

Sí

Europa
J Fontrodona Pica

30,00
180,00

12,00

42

11

03/10/1980

2

24/04/2003

Sí

3

15/06/2000

Sí

17/07/2003

Sí

16/09/2004

Sí

2

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM DE MALGRAT DE MAR

DISCOTECA - BAR MUSICAL

Referència
cadastral

LIMIT

Hotel asociat

Categoria

8201702 J. Serra Conde

Rosa Nàutica

Discoteca

OPIUM

8201703 D. Vazquez Camps

Sorra Daurada

Discoteca

DISCO 212

8201703 D. Vazquez Camps

Sorra Daurada

Discoteca

255,00

255

DICOTECA PALM BEACH

8000703 JJ Hilgenberg

Discoteca

690,00

BAR MALIBÚ

8000703 JL Parra Parra

Bar musical

DISCOTECA SOMNIS

8000703 V. Morcillo Paz

DICOTECA CARROUSEL

8000703 JJ Hilgenberg

BAR ASTERIX

Propietari

Superfície

96

7,50

Nombre
treball

Horari
funcio.

Llicència
Data

LIIAA

4

19/07/2007

sí

300

3

11/06/1998

sí

118,95

118

6

05/06/1997

Discoteca

258,32

162

18/09/1997

sí

Discoteca

272,00

190

23/03/2006

sí

7899809 J Punzano Millan

Bar musical

183,00

100

16/11/1982

BAR MUSICAL COSTA DANCING

7899801 AM Veeren

Bar musical

159,85

TANZKELLER EL BODEGON

7899803 J Martinez

Bar musical

519,00

BAR MUSICAL LA MADUIXA

7698303 F Creus Sardà

Bar musical

400,00

DISCOTECA NOCTUA

7698303 F Creus Sardà

Discoteca

377,63

DISCOTECA TROPICANA

7497703 D Vazquez Camps

Discoteca

615,85

BAR CAFETERIA WAIKIKI

8000705 C. Buenavida

BAR MUSICAL ROBIN HOOD

7899810 J Sevilla Jimenez

CHAMPIONS SPORTS BAR

Cartagonova

129,00

Aforament

Façana
passeig

747

05/08/2004
4

sí

23/05/1996
22/10/1992

323

4
10/10/2002

Bar musical

sí

02/04/1992

local 16-17

Bar musical

7899810 M. Worton

local 4-5

Bar musical

CAFÉ ORANJE

7899810 J. Huibert

local 3

Bar musical

DISCOTECA LA SAL DE MAR

8000706 M. Casajuana

Papi

Discoteca

480,62

TRAGO LOKO

7800803 P. Bo Verdugo

Bar musical

69,08

PUB EUREKA

7800802 X. Solar Vila

Bar musical

125,00

1

SONABE

7901808 E. Gonzalez

Bar musical

67,04

54

BAR PSICOSIS

7800801 S. Holgado Alonso

Bar musical

154,16

87,98

88,00

7

18/04/1991

3

07/04/1994

2
241

22/11/1990
2

29/04/2004

sí

11/08/1976
2

13/01/2005

sí

19/07/2007

sí

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM DE MALGRAT DE MAR

COMERÇ AL PASSEIG MARÍTIM
CHANDNANI, MANOHAR
SPORT WEAR
MATAHARI SCP
GALERIES PINS
KHODIA NDAO
LALWANI, MANOJ
SUPERMERCAT FALBALA
DI LUCA BRINI, NESTOR HUGO
VILADRICH GENIS, JORDI
DI LUCA BRINI, NESTOR HUGO
AVERGANYAT, SL
JESDA MALGRAT
MARPELL-2
BOSCH PUIGVERT, CONCEPCION
KUMAR, DILIP
JIMENEZ SANCHEZ, JOSEP
FILIPPO INCONTRADA
CAMPING STELLA MARIS
ESTRUCTURAS SIERRA
SQUASH MALGRAT

Referència
cadastral
7497702
7497702
7497702
7497707
7598602
7598602
7598603
7598604
7598604
7598604
7598604
7598605
7598605
7598605
7598605
7598606
7598606
7598607
7605204
7698301

SIERRA BALA, ISMAEL

EL·LABORACIÓ ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

25,00

GONZALEZ BERGILLOS, FERNANDO

COMPLEX ESPORTIU

274,14

MARKET

7698302

GUIRADO MARTINEZ, MARIA JOSEFA

VENDA ARTICLES DE REGAL, ALIMENTS I
BEGUDES

75,00

CHANDNANI, MANOHAR
CAIXER AUTOMÀTIC DE LA CAIXA

7698302
7698304

CHANDNANI, MANOHAR
VAZQUEZ CAMPS, MARTA

VENDA ARTICLES DE REGAL

80,00
4,00

ROSE DGONE DIOUF EP SENGHOR

7698304

ROSE DGONE DIOUF EP SENGHOR

GELPI LOPEZ, SC
LALWANI, MANOJ

7698304
7698304

GELPI MILLAS, JUAN
LALWANI, MANOJ

NATIVE 2007, SL

7698304

ESCAYOLA CIO, JOSE MARIA

KUMAR, DILIP
GELPI LOPEZ, SC
ER RAHMOUNI SALAH
DAWSON, MARIE
VIURE-GIBERT, SL.
PERRUQUERIA DAVILA

7698304
7698304
7698316
7899801
7899801
7899801

KUMAR, DILIP
GELPI MILLAS, JUAN
BAZAR ANYA, SCP
DAWSON, MARIE
GIBERT BRUN, ANGELA
ANTUNEZ MATEO, CARMEN

CANTO FLETCHER. ALLISON

7899801

CANTO FLETCHER. ALLISON

LALWANI, MANOJ
GEMASA, SCP
CHOWDHURY NANDAN
SALAH ERRAHMOUNI
SALVADO ROBERT, FELIX
GALERIES PINS

7899801
7899802
7899804
7899804
7899804
7899805

Propietari activitat

Propietari local

MANOHAR CHANDNANI
MANOHAR CHANDNANI
GENOVÉS VIDAL, EULÀLIA
PARRA ESTEVEZ, JORDI

VILARO CARBO, JOSEP

Hotel asociat

NOGUE DEULOFEU, JAUME

54,00
2

VENDA ARTICLES DE REGAL I D'ALTRES

200,00

FER TRENES ALS CABELLES EN RECINTE
PROPIETAT PRIVADA

2,00

VENDA DE ROBA I COMPLEMENTS

VENDA ARTICLES PELL

54,90
505,00
19,00
21,00

CENTRE DE GRAVAT DE TATUATGES I PIERCINGS

22,62

VENDA DE BEGUDES

28,00
10,00
24,00
33,00
35,00
70,00

ALIMENTS AUTOSERVEI. VENDA PA.

Europa
Europa

DI LUCA BRINI, NESTOR HUGO

JOVA HOTELS, SL

Europa

MANEL SANCHEZ LOZANO
MENA MUÑOZ, LOURDES
BICARDI INIESTA, NATALIA
BOSCH PUIGVERT, CONCEPCION
KUMAR, DILIP
JIMENEZ SANCHEZ, JOSEP
FILIPPO INCONTRADA
FONTRODONA PICA, JOSEP

ARIAS PEREZ, M. ANGELES

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

GRAVAT DE TATUATGES I PIERCINGS

VENDA ROBA I BIJUTERIA
VENDA CALÇAT I ARTICLES PELL
LLIBRERIA, REVISTES, I ART REGAL
VENDA ROBA ESPORTS
PISTA AMERICANA PER MAINADA I BUFALO
VENDA CINTURONS ARTESANS I BIJUTERIA

Llicència
Horari funcio.

Data

LIIAA

09/10/2008

Si
No
No
No

9,30-23

05/04/1980

Si

21/04/1994

Si
No
Si
No

03/05/2007
03/05/1990
21/05/1998
06/04/2000
26/04/1990
22/10/1998
29/03/2001
30/03/1962

Si
No
No
Si
No
No
Si
No

09:00-24:00

17/06/1993

No

2

9-23,30

20/03/2003

Si

2

9:00-10:00

03/08/2000
17/04/1997

Si
No

7

9-21

2

CARTAGO NOVA, SA

MONT INVERSIONS, SA

Tropik Park

CAIXER AUTOMATIC

Tropik Park

FER TRENES AFRICANES

4,00

VENDA DE ROBA

Tropik Park
Tropik Park

VENDA ARTICLES PELL I ROBA

37,00
60,00

Tropik Park

VENDA AL DETALL DE BIJUTERIA, COMPLEMENTS,
ARTICLES DE REGAL, SABATES I CINTURONS

65,00

Tropik Park
Tropik Park

1
1
1
1
1

11-14/16-21

1

9:00-13:00/16:0019:00

10-22

SOTO ALGAR, PEDRO

VENDA ARTICLES REGAL

PERRUQUERIA

20,00
25,00
40,00

CANTO LOZANO, JUAN I CANTO
FLETCHER, ALLISON

VENDA DE REGALS, BIJUTERIA FINA I DECORACIO

78,48

MAGDALENO GARRIDO, LUISA

OFICINA COMERCIAL DE SUBMINISTRE I LOGISTICA
MARITIMA

69,00

VENDA ARTICLES REGAL

30,00
39,00
70,00

VENDA ARTICLES ESPORT I PLATJA

VENDA ARTICLES DE REGAL
VENDA D' ALIMENTS

Monteplaya

VENDA ARTICLES REGAL

1
3
1

Comercial

1
1
3

Comercial

Si
No

17/04/2008

Si

23/11/1989
26/04/1990
14/3/091
28/01/1999
28/02/1991

No
No
No
Si
No
No

22/12/2005

Si

05/05/1976

No

Tardes
Comercial

2

VENDA DE ROBA I COMPLEMENTS

PARRA JUAN, JORDI

14/04/2003
14/12/1989

VENDA ARTICLES REGAL
GRAVAT DE TATUATGES I PIERCINGS

No

No
2

1
2

VENDA ARTICLES ESPORT

08/05/2008
12/06/1981

Si

CAMPING

LALWANI, MANOJ
CHOWDHURY, NANDAN
SALAH ERRAHMOUNI
SALVADO ROBERT, FELIX
VIDAL JORDA, ROSA Mª

VENDA SABATES, BOLSOS I ARTICLES DE PELL

Nombre
treball

VENDA ARTICLES DE REGAL I COMPLEMENTS

MARIA ANGELES ARIAS PEREZ

MAGDALEN O GARRIDO, LUISA

Superfície

ARTICLES DE ROBA I REGALS

KHODIA NDAO
LALWANI, MANOJ
NOGUE DEULOFEU, JAIME
DI LUCA BRINI, NESTOR HUGO
VILADRICH GENIS, JORDI

Tipus activitat

14/09/2006

Si

30/05/1991

No
No
No
No

Comercial
Comercial

26/04/1990

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM DE MALGRAT DE MAR

COMERÇ AL PASSEIG MARÍTIM
EXCURSIONS MARINA II I CAP DE
CREUS S.L.
ARTE DE TOLEDO
ARTE DE TOLEDO
BOTIGUES CLIMENT, SC
MATAHARI
LOCUTORI TELEFÒNIC SOTELSA
EL MASOUDI, MOHAMED
STOP BAZAR
SPORT 333, SA
EL KHALIFI EL KHALIFI, MOHAMED
PEPITA 2000, SL
ILLAS DELAS, MARIA
GENOVÉS VIDAL, EULALIA
SERANO GALLARDO, JESUS
MANUEL
ALAMI BOKOURI, JAMILA
SABATERIA SINGH
SINGH KAUR, JAGDEV
BAKKARI EL, AHMED
CHAPELA HERRERO, JOSE
EDUARDO

Referència
cadastral
7899806

Propietari activitat

Propietari local

GIBERT BOIXERA, JOAQUIM

Hotel asociat
Monteplaya

Tipus activitat
OFICINA AGENCIA VENDA DE TIQUETS

Superfície
25,00

Horari funcio.

Data

LIIAA

1

9:00-13:00//16:0020:00

15/10/1987

No

09:00-13:00/16:0022:00
09:00-13:00/16:0022:00
09:30-13:00/17:0021:00

18/04/1996

No

03/06/1993

No

7899806

SISCART MONPEYO, JOAQUIN

Monteplaya

ALIMENTS I BEGUDES

40,00

3

7899806

SISCART MONPEYO, JOAQUIN

Monteplaya

VENDA ARTICLES REGAL

44,00

3

7899806
7899806
7899809
7899809
7899809
7899809
7899809
7899809
7899810
8000702

PLANELLS POLLS, CLIMENT

Monteplaya

VENDA DE COSMETICS I PERFUMERIA

65,00

2

GENOVÉS VIDAL, EULÀLIA
DE LA TORRE, GUILLERMO
EL MASOUDI, MOHAMED
EL KHALIFI EL KHALIFI, MOHAMED
CLARAMUNT RUSCALLEDA, CARLES
EL KHALIFI EL KHALIFI, MOHAMED,
VIVES LLORENS, ROSENDO
ILLAS DELAS, MARIA

Monteplaya

VENDA ARTICLES DE REGAL I COMPLEMENTS
LOCUTORI
VENDA CONFECCIO I COMPLEMENTS
VENDA ROBA I COMPLEMENTS DE PELL
SALO MAQUINES RECREATIVES, "A" I "B"

1
2
2
18

Comercial

10:00-22:00

ESTANC, VENDA DE TABACS

109,48

2

9-13/16-21

VENDA BIJUTERIA, ROBA I ARTICLES DE REGAL

36,00

2

9:00-22:00

08/06/1995

No

VENDA DE GELATS, GRANIZATS I GOFRES AMB UN
CARRET

12,00

22/05/2008

Si

VENDA ARTICLES DE REGAL, ROBA I PELL

VENDA MARROQUINERIA I ARTICLES PELL

45,00
45,00
45,00
48,00

08/07/2004
23/11/1995
08/07/2004
26/04/2001

Si
No
Si
Si

GRAVAT DE TATUATGES, CENTRE DE

50,00

15/05/2000

Si

VENDA AL DETALL D'ARTICLES DE REGAL I
CONFECCIO

449,00

22/12/2005

Si

VENDA ARTICLES DE REGAL

JOIES I BIJUTERIA

229,00
4,00
10,00
200,00
270,00
20,00
30,00
55,00
55,00
56,00

9,30-21,30

18/05/2000
04/03/1999
22/07/1999
10/05/1990
14/04/1988
26/05/2005
24/10/1996
04/04/1991
19/04/1990
30/03/2000

No
No
No
No
No
Si
No
No
No
Si

VENDA ROBA

80,00

2

9,30-22

04/06/1980

No

VENDA ROBA
MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU

90,00
125,00

2
0

10:00-22:00

22/05/2008

No
Si

Rosa Nàutica

CAIXER AUTOMATIC

4,00

12/04/2001

Si

10/04/2001

Si

Maripins

8000703
8000703
8000703
8000703

ALAMI BOKOURI, JAMILA
SINGH KAUR, JAGDEV
SINGH KAUR, JAGDEV
BAKKARI EL, AHMED

8000703

CHAPELA HERRERO, JOSE EDUARDO

NATIVE 2007, SL

8000705

ESCAYOLA CIO, JOSE MARIA

LA TEULADA, SL, ADUA ANDORRA, LUIS

VLADIMIR HACZEK BRYNDZA
IRISTOUR VACANCES, SL.
JESDA MALGRAT
PLANET SPORT
SALO JOCS RECREATIUS
BHAG WANDAS
BELLVERT OLIVA, CARLOS
MARTIN RODRIGUEZ, CARMEN
REGALS DON QUIJOTE
HACZEK BRYNDZA, YANINA

8000708
8100202
8100202
8100202
8100202
8100203
8100203
8100203
8100203
8100203

VLADIMIR HACZEK BRYNDZA
RABAL MUÑOZ, PEDRO
MENA MUÑOZ, LOURDES
DEL VALLE VAQUER, VICENÇ
PLA AUBANELL, ANTONIO
BHAG WANDAS
BELLVERT OLIVA, CARLOS
MARTIN RODRIGUEZ, CARMEN
MAESTRO JULIAN, F. MANUEL
HACZEK BRYNDZA, YANINA

DAUSA SERRATS, JOAQUIM

MORALES SANCHEZ, Mª ASUNCION

8100203

MORALES SANCHEZ, Mª ASUNCION

PUMAROLA CIRIA, MARIA PILAR
BIRMAN IMPORT EXPORT, SCP
CAIXER AUTOMATIC BANC
SANTANDER
SOLMAR TOURS
VENDA ARTICLES REGAL DON
QUIJOTE

8100203
8100204

PUMAROLA CIRIA, MARIA PILAR
BHAG WANDAS

Si
No
No
No
No
No
No
No
Si

14/05/1980
08/02/1996
12/09/2002

COMPTE RENOM, JOSE

SERRANO GALLARDO, JESUS MANUEL

13/07/1998

10-1NIT

VENDA CALÇAT

8000703

20/05/2004

09:00-22:00

VENDA ARTICLES DE REGAL

GENOVES VIDAL, EULALIA

8201702

30,00
45,00
72,00
121,50

Llicència

Nombre
treball

ESQUENA TURNE, CB

VENDA DE SABATES
VENDA D'OBJECTES DE REGAL I BEGUDES

Planamar
Planamar
Planamar
Planamar

AGÈNCIA VIATGES
VENDA CALÇAT, COMPLEMENTS I BIJUTERIA
VENDA ROBA
SALO MAQUINES RECREATIVES, A,
VENDA DE ROBA I COMPLEMENTS
LLIBRERIA I VENDA D'ARTICLES DE REGAL
ALIMENTS
VENDA ARTICLES REGAL

PARADEDA LOPEZ, SCP

8201702

BOEKEL ANGELA KARIN

Rosa Nàutica

AGENCIA VIATGES- OFICINA GUIA TURISTICA

25,00

8201702

MAESTRO JULIAN, FRANCESC MANUEL

Rosa Nàutica

VENDA ARTICLES REGAL

28,00

2
2
2
1

1
7
3
2
4

09:00-21:00
10:00-22:30
09:30-22:30
9-22

10:00-22:00
COMERCIAL
9-21

9-13/15-21
9-21,30
COMERCIAL

1

2

9-22

No

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM DE MALGRAT DE MAR

COMERÇ AL PASSEIG MARÍTIM
GJON BISAKU, VILY BISAKU, SL

Referència
cadastral
8201702

GJON BISAKU, VILY BISAKU, SL

SOUTO TORRECILLA, IMMACULADA

8201702

NAWSHIRWAN RASHID

EXPOSITO GARRIDO, MANOLI
ZONLINE, SL
KUSHBOO TRADING SL
JESDA MALGRAT
AGÈNCIA DE VIATGES NATALIE
CAIXER AUTOMATIC DE LA CAIXA

8201702
8201702
8201702
8201702
8201702
8201703

EXPOSITO GARRIDO, MANOLI
VIDAL FRADERA, OLGA
PRAKASH GYAN CHANDANI
MENA MUÑOZ, LOURDES

PONSDOMENECH VALLE, ETEBAN

8201703

PONSDOMENECH VALLE, ETEBAN

Propietari activitat

Hotel asociat

Tipus activitat

Superfície

Rosa Nàutica

JOIERIA

30,00

SERRA PALOMPO, SL

Rosa Nàutica

VENDA ARTICLES DE REGAL

30,00

PERRUQUERIA

SERRA PALOMO, SL
ROSA NAUTICA, SL

Rosa Nàutica
Rosa Nàutica
Rosa Nàutica
Rosa Nàutica

Propietari local

SERRA BUCH, JOAN

SORRA DAURADA, SL

Nombre
treball

Llicència
Horari funcio.

Data

LIIAA

21/04/2005

Si

13/04/2000
10/07/2008

Si
Si
No
Si

0

Si

VENDA ROBA

35,00
36,50
40,00
45,00

Rosa Nàutica

PUNT INFORMACIO TURISTICA, LOCAL ANNEX A
L'HOTEL

98,80

11/10/2001

Si

Sorra Daurada

CAIXER AUTOMATIC

4,00

29/07/1997

No

Sorra Daurada

VENDA ARTICLES DE REGAL, BASAR I SOUVENIR

22,00

22/05/2008

Si

OFICINA ADMINISTRATIVA
VENDA D'ARTICLES DE REGAL I TOTA CLASSE

0
0
1

0

10:00-22:00

07/08/2000

PLA D'ACTUACIONS AL PASSEIG MARÍTIM DE MALGRAT DE MAR
COMERÇ A L'AV.
PAÏSOS CATALANS
GRUPO ATTICA, S.C.P.
INTERHOUSE

Referència
cadastral

Propietari activitat

7703403

EVANGELIA SYRGKANI

7703403

RODRIGUEZ MORENO, ALEJANDRO

Propietari local

Hotel asociat

GONZALEZ SOLA, BARTOLOME

Llicència

Tipus activitat

Superfície

Nombre
treball

Horari funcio.

Data

LIIAA

OFICINA IMMOBILIARA, CONSTRUCTORA I
PROMOTORA

59,65

2

10-13,30/17-20,30

11/07/2002

Si

OFICINA IMMOBILIÀRIA

119,00

10:00-14:00/17:0021:00

03/02/2005

Si

OFICINA MAGATZEM EMPRESA INSTAL.LACIONS
ENERGIA SOLAR I TRACTAMENT AIGÜES

65,00

9:00-14:00

13/05/2004

Si

1

SOL I AIGUA
GRUPO ATTICA, SCP

7703403
7703403

TUR MORA, JOAN
EVANGELIA SYRGKANI

VENDA DE TELEFONS MOBILS I ACCESSORIS

60,00

27/09/2007

Si

IZQUIERDO GUIXE, LLUIS

7703403

IZQUIERDO GUIXE, LLUIS

VENDA MOTOCICLETES AMB TALLER DE
REPARACIONS

110,00

26/01/2006

Si

SABATES & CO.
LOPEZ MERIDA, ADORACION

7703404
7703404

ALTEA MARTINEZ, Mª JOSE
LOPEZ MERIDA, ADORACION

VENDA DE CALÇATS I COMPLEMENTS

60,00

17/02/2005

Si

MORENO SIMON, JOSE

VENDA DE PELL I COMPLEMENTS

149,00

25/08/2005

Si

7800802
7800802

ARRABAL PAREJO, MONICA
GARCIA MEDINA, CATALINA

CENTRE D'ESTÈTICA, MASSATGES I DEPILACIONS

50,00

19/07/2007

No

CATHY

PROMOCIONS GARANGOU, SL

PERRUQUERIA

40,00

21/07/2005

Si

ROSTISSERIA - ELABORACIÓ I VENDA MENJARS
PREPARATS I POLLASTRES A L'AST

49,50

17/07/2003

Si

VENDA ARTICLES DIETETICA I HERBORISTERIA

50,00

08/11/2007

Si

VENDA DE PA I ELS SEUS DERIVATS

19,15

1

12-15

18/09/2003

Si

OFICINA IMMOBILIARIA

65,00
45,00
80,00
60,00
99,90

5

10-14/17-20

20/05/2004
19/02/2004
08/07/2004
22/05/2008

Si
Si
Si
Si
Si

7800802

ARRABAL PAREJO, MONICA

LINDES DIAZ, MARIA ROSER

7800802

LINDES DIAZ, MARIA ROSER

LA KASSOLA, PLATS PREPARATS
QUERALT ASSOCIATS, SL.
EUROREGALO MARI
EUROREGALO MARI
MASFERRER ROCA, EVA
MEDBIKES, SL

7800802
7800803
7800803
7800803
7802634
7802634

TORRELL I GIBERT, JAUME
TOLEDO HERNANDEZ, MANUEL
MUÑOZ MONTES, JOSÉ
MUÑOZ MONTES, JOSÉ
MASFERRER ROCA, EVA
JUHE MAS, FRANCISCO JAVIER

SOLEY PINO, CB

MARTINEZ, NICOLAS I LINDES, ROSER

VENDA ARTICLES DE REGAL
VENDA D'OBJECTES DE REGAL

RTINEZ GUIRADO, JOSEP I PUIG PAU, ROSER
JUHE MAS, FRANCISCO JAVIER

PERRUQUERIA I SALO DE BELLESA
VENDA I LLOGUER DE BICICLETES

1

1

10:00-13:30/17:0020:30

12-15

PLA D’ACTUACIONS EN EL PG. MARÍTIM, AV. BON PASTOR I AV.
PAÏSOS CATALANS DE MALGRAT DE MAR – MARESME
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76983 02 a.JPG

76983 02 b.JPG

76983 02 c.JPG

76983 03 a.JPG

76983 04 a.JPG

76983 04 b.JPG

76983 04 c.JPG

76983 04 d.JPG

76983 F01.JPG

76983 F02.JPG

76983 F021.JPG

76983 F03.JPG

76983 F031.JPG

76983 F04.JPG

76983 F05.JPG

76983 F051.JPG

76983 F06.JPG

76983 F061.JPG

76983 F07.JPG

76983 F071.JPG

76983 F08.JPG

76983 F09.JPG

76983 F10.JPG

76983 F101.JPG

76983 F11.JPG

76983 F111.JPG

76983 F12.JPG

76983 F121.JPG

76983 F13.JPG
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76983 F14.JPG
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78998 04 c.JPG

78998 04 d.JPG

78998 05 a.JPG

78998 05 b.JPG

78998 06 a.JPG

78998 06 b.JPG

78998 07 a.JPG

78998 07 b.JPG

78998 07 c.JPG

78998 09 a.JPG

78998 09 b.JPG

78998 09 c.JPG

78998 09 d.JPG

78998 26 a.JPG

78998 F01.JPG

78998 F02.JPG

78998 F03.JPG

78998 F04.JPG

78998 F05.JPG

78998 F06.JPG

78998 F07.JPG

78998 F08.JPG

78998 F09.JPG

78998 F10.JPG

78998 F101.JPG

78998 F11.JPG

78998 F111.JPG

78998 F12.JPG

78998 F13.JPG

78998 F131.JPG

78998 F14.JPG

78998 F141.JPG

78998 F15.JPG

78998 F151.JPG

78998 F152.JPG

78998 F16.JPG

78998 F161.JPG

78998 F162.JPG

78998 F17.JPG

78998 F18.JPG

78998 F19.JPG

78998 F191.JPG

78998 F20.JPG

78998 F21.JPG

78998 F211.JPG

78998 F212.JPG

78998 F22.JPG

78998 F23.JPG

78998 F231.JPG

78998 F232.JPG

78998 F233.JPG

78998 F24.JPG

78998 F25.JPG

78998 F251.JPG

78998 F26.JPG

78998 F27.JPG

78998 F28.JPG

78998 F281.JPG

78998 F29.JPG

78998 F291.JPG
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78998 F31.JPG
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80007 02 d.JPG

80007 02 e.JPG

80007 03 a.JPG

80007 03 b.JPG

80007 03 c.JPG

80007 03 d.JPG

80007 03 e.JPG

80007 03 f.JPG

80007 03 g.JPG

80007 03 h.JPG

80007 04 a.JPG

80007 05 a.JPG

80007 05 b.JPG

80007 08 a.JPG

80007 08 b.JPG

80007 08 c.JPG

80007 08 d.JPG

80007 F01.JPG

80007 F011.JPG

80007 F02.JPG

80007 F03.JPG

80007 F04.JPG

80007 F05.JPG

80007 F051.JPG

80007 F06.JPG

80007 F07.JPG

80007 F071.JPG

80007 F08.JPG

80007 F081.JPG

80007 F09.JPG

80007 F091.JPG

80007 F10.JPG

80007 F11.JPG

80007 F111.JPG

80007 F12.JPG

80007 F13.JPG

80007 F131.JPG

80007 F14.JPG

80007 F15.JPG

80007 F151.JPG

80007 F152.JPG

80007 F153.JPG

80007 F154.JPG

80007 F155.JPG

80007 F156.JPG

80007 F16.JPG

80007 F161.JPG

80007 F17.JPG

80007 F171.JPG

80007 F18.JPG

80007 F181.JPG

80007 F19.JPG

80007 F191.JPG

80007 F20.JPG

80007 F201.JPG

80007 F21.JPG

80007 F22.JPG

80007 F221.JPG

80007 F23.JPG

80007 F231.JPG

80007 F24.JPG

80007 F241.JPG

80007 F25.JPG

80007 F26.JPG

80007 F27.JPG

80007 F271.JPG

80007 F28.JPG

80007 F29.JPG

80007 F30.JPG

80007 F31.JPG
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81002 02 a.JPG

81002 02 b.JPG

81002 02 c.JPG

81002 02 d.JPG

81002 02 e.JPG

81002 03 a.JPG

81002 03 b.JPG

81002 03 c.JPG

81002 03 d.JPG

81002 F00.JPG

81002 F000.JPG

81002 F01.JPG

81002 F011.JPG

81002 F02.JPG

81002 F021.JPG

81002 F03.JPG

81002 F04.JPG

81002 F05.JPG

81002 F06.JPG

81002 F07.JPG

81002 F09.JPG

81002 F10.JPG

81002 F101.JPG

81002 F11.JPG

81002 F111.JPG

81002 F12.JPG

81002 F13.JPG

81002 F15.JPG

81002 F16.JPG

81002 F17.JPG
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82017 02 a.JPG
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82017 02 c.JPG

82017 02 d.JPG

82017 02 e.JPG

82017 02 f.JPG

82017 02 g.JPG

82017 02 h.JPG

82017 03 a.JPG

82017 03 b.JPG

82017 03 c.JPG

82017 03 d.JPG

82017 03 e.JPG

82017 03 f.JPG

82017 F01.JPG

82017 F02.JPG

82017 F03.JPG

82017 F031.JPG

82017 F04.JPG

82017 F05.JPG

82017 F051.JPG

82017 F06.JPG

82017 F07.JPG

82017 F071.JPG

82017 F08.JPG

82017 F09.JPG

82017 F10.JPG

82017 F101.JPG

82017 F11.JPG

82017 F12.JPG

82017 F121.JPG

82017 F13.JPG

82017 F14.JPG

82017 F141.JPG

82017 F15.JPG

82017 F16.JPG

82017 F161.JPG

82017 F17.JPG

82017 F18.JPG

82017 F181.JPG

82017 F19.JPG

82017 F20.JPG

82017 F21.JPG

82017 F22.JPG

82017 F23.JPG

82017 F24.JPG
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101_0142.JPG

101_0143.JPG

101_0144.JPG

101_0145.JPG

101_0146.JPG

101_0147.JPG

101_0148.JPG

101_0149.JPG

101_0150.JPG

101_0151.JPG

101_0152.JPG

101_0153.JPG

101_0154.JPG

101_0155.JPG

101_0156.JPG

101_0157.JPG

101_0158.JPG

101_0159.JPG

101_0160.JPG

101_0161.JPG

101_0162.JPG

101_0163.JPG

101_0164.JPG

101_0165.JPG

101_0166.JPG

101_0167.JPG

101_0168.JPG

101_0169.JPG

101_0170.JPG

101_0171.JPG

101_0172.JPG

101_0173.JPG

101_0174.JPG
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Av Colom.JPG
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carrer Ausias March.J...

carrer Avi Xaxu.JPG
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100_0019.JPG
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101_0123.JPG

101_0124.JPG
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101_0131.JPG
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