
 

 

VNG Eixample Nord 

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT DE L’EIXAMPLE NORD 

 

Annex 5: Estudi de la mobilitat generada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, març 2016 

UTE Serra – Vives – Cartagena Arqtes. S.L.P. / Manuel Ruisánchez Arqtes. S.L. 

 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  1 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

 
 
 
 

ESTUDI D’AVALUACIÓ  
DE LA MOBILITAT GENERADA  

PEL SECTOR “EIXAMPLE NORD”,  
AL VILANOVA  I LA GELTRÚ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE de 2014 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  2 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  1 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

 
 

ÍNDEX GENERAL 
 
 
 
 
 
MEMÒRIA 

 
 
 
 
1. Objecte de l’estudi 
 
2. Àmbit d’estudi. Situació actual 
 2.1 Emplaçament i àmbit 
 2.2 Demografia 
 2.3 Motorització 
 2.4 Mobilitat 
  EMO2001 – Enquesta de mobilitat obligada 
  EMQ2006 – Enquesta de mobilitat quotidiana 
 2.5 Infraestructures viàries 
  Xarxa viària bàsica 
  Intensitats de trànsit 
  Sentits de circulació 
  Focus d’atracció 
  Mobilitat a peu 
  Mobilitat en bicicleta 
  aparcaments 
 2.6 Transport Públic 
  Autobús interurbà 
  Ferrocarril 
  Autobús urbà 
 
3. Mobilitat generada per l’ Eixampla Nord 

3.1 Estimació de la mobilitat generada. 
3.2 Distribució modal dels desplaçaments 
3.3 Repartiment territorial de la mobilitat generada 

 3.4 Intensitats de trànsit generat de vehicles  
 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  2 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

 
4. Xarxes principals de mobilitat 

4.0 Introducció. Característiques generals de la xarxa viària 
 4.01. Seccions tipus dels vials 
4.1 Xarxa d’itineraris principals per a vianants 
4.2 Xarxa d’itineraris principals per a bicicletes 

4.2.1 Previsió d’aparcaments per a bicicletes 
4.3 Xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu 

4.3.1   Estimació del dèficit del transport públic i 
determinació de l’import anual, a l’any  2013 

  4..4 Xarxa d’itineraris principals per a vehicles 
   4.4.1 Introducció 
   4.4.2 Xarxa d’itineraris principals per a vehicles 
   4.4.3 Reserves d’aparcament per a turismes i motocicletes 
  

5. Incidència de la mobilitat generada sobre la contaminació atmosfèrica 
 
 
 

PLÀNOLS 
 
 

1. Situació del Sector 
2.  Documents de la Modificació Puntual de PGOU 

1.1 Qualificació urbanística del sòl. Sectors de planejament 
1.2 Sistema Viari 
1.3 Ordenació general del sòl i l’edificació (no vinculant) 

3. Mobilitat generada 
4. Xarxa d’itineraris principals per a vianants 
5. Xarxa d’itineraris principals per a bicicletes 
6. Transport col·lectiu 

6.1 Xarxa actual d’autobusos urbans en l’entorn del Sector i 
Estacions de Ferrocarril i autobusos interurbans existents. 

6.2 Proposta de xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de 
superfície. Estacions de FC i autb. Interurbans existents i 
planejades 

7. Xarxa bàsica d’itineraris per a vehicles 
   
 

 
 

 
 
 
 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  3 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memòria 

 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  4 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

 
 
 
 
 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  5 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

 
1. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI 
 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ Institut Català del Sòl, a través del Consorci de 
l’Eixample Nord, promouen el desenvolupament de  L’ Eixample Nord de Vilanova. 
 
Posteriorment al concurs d’idees sobre el Sector, realitzat durant l’any 2009, 
l’Ajuntament  encarrega la redacció de la Modificació Puntual de PGO en l’ Ámbit de l’ 
Eixample Nord de l’ Eixample Nord, document urbanístic pel qual es redacta aquest 
Estudi d’avaluació de la Mobilitat Generada. 
 
D’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, els plans 
d’ordenació municipal hauran d’incloure un estudi de mobilitat generada. 
 
 
Segons l’escrit de la mateixa llei: 
 
“L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada avalua l’increment potencial de 
desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i 
la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 
sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a 
peu. Així mateix, valora la visibilitat de les mesures proposades per a gestionar de 
manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del 
promotor o promotora per a col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta 
nova mobilitat generada.” 
 
 
A continuació  es detallen els objectius del present estudi per tal de complir amb allò 
que disposa la Llei de la mobilitat: 
 

• Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència de l’ Eixample 
Nord, mesurant la intensitat de trànsit de la situació actual de les vies que 
envolten l’àmbit i les seves connexions immediates interurbanes. 

 

• Estimar la mobilitat que generarà l’ Eixample Nord en totes i cadascuna de 
les seves activitats (residencials, comercials i terciàries), i la seva distribució 
modal, territorial i temporal. 

 

• Estimar la mobilitat resultant en el viari envoltant i accessos immediats 
interurbans, per la incorporació de la nova mobilitat generada en la mobilitat 
actual. 

 

• Proposar actuacions que millorin tant la situació actual com la futura pel que 
fa referència a la mobilitat dels desplaçaments en vehicle privat, en transport 
col·lectiu, a peu i bicicleta; que potenciïn la interconnexió de l’àmbit amb la 
resta de l’entorn més pròxim i amb la resta de la ciutat. 

 

• Garantir la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell 
d’accessibilitat i mobilitat adequats al sector i a la resta de municipi 

 

• Identificar els recorreguts d’accés i de sortida que permetin optimitzar la 
capacitat de la xarxa viària.  Identificar els punts crítics del sistema de 
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mobilitat del nou sector i proposar les mesures necessàries per millorar-ne 
les condicions d’accessibilitat. 

 

• Fomentar i donar preferència als mitjans de transport més sostenibles des 
del punt de vista ambiental i social: garantir els espais adequats per als 
vianants, facilitar els desplaçaments amb mitjans de transport alternatius 
com la bicicleta, aconseguir transport públic funcional i potenciar una cultura 
de la mobilitat i accesibilitat sostenibles; seguint les doctrines actuals de la 
Llei 9/2003 de la mobilitat. 

 
També s’avaluarà els punts intermedis de desenvolupament més significatius, atenent 
a que l’àmbit de l’Eixample Nord es subdivideix en Sectors, que  es desenvoluparan 
gradualment i successivament. A mesura que s’executin les diferents etapes es 
configuraran estructures viàries parcials (incompletes respecte a la definitiva), a les 
quals correspondrà una generació de nova mobilitat també parcial respecte la de tot 
l’Eixample Nord.  
 
Tractant-se d’un document de Modificació Puntual de PGO en l’ Ámbit de l’ Eixample 
Nord, previ a la redacció dels Plans parcials particulars de cada Sector, el contingut 
d’aquest estudi es regeix pel que especifica l’article 12 del Decret de Mobilitat. 
 
L’avaluació de la mobilitat generada pel sector SU PP10 es realitza d’acord amb els 
criteris i ratios establerts al Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
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2. ÀMBIT D’ESTUDI  I SITUACIÓ ACTUAL 
 
  
2.1 Emplaçament i àmbit 
 
 
L’àrea d’estudi es situa al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, a la comarca del 
Garraf. El Sector es localitza al nord-oest del nucli urbà de forma adjacent al nucli 
urbà, i és un’ àrea d’ aproximadament un km2 quasi rectangular delimitada de forma 
genèrica per la Ronda Ibèrica, la carretera C-31, el barri de La Collada i el sectors 
Pastera i  Llimonet. 
 
Els seus límits concrets són els següents: 
 

� Al Sud, Ronda Ibérica, delimitant amb el Nucli Antic, el sector Fisa, l’Aiguaest i 
l’Aiguacuit (Parc de la quadra d’Enveja). Comprèn una petita zona 
sensiblement triangular situada al sud de la Ronda, delimitada per aquesta , el 
torrent de la Pastera i el carrer de Masia Frederic (Sector Llimonet). 

� Al Nord, la Carretera C31, des de la intersecció d’aquesta amb la carretera BV-
1565 (crtra. de l’Arboç) i fins al torrent de Parellada (o Padruell), delimitant amb 
la zona no urbanitzable i l’àrea del Xicarró. 

� A Llevant, fent un zig zag, amb els carrers Pastera, Bages i Frederic, delimitant 
amb els sectors Pastera (industrial) i Llimonet (residencial). 

� A ponent el carrer Zamenhoff i la seva prolongació fins a la C-31 , delimitant 
amb el barri de La Collada. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.1 Àmbit d’actuació 
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L’ Eixample Nord  comprèn una superfície de 106,4 ha, de les quals el 37% està 
destinat a l’ús residencial i comercial (20,5%) i a indústria urbana (16,5%), mentre que 
la resta es manté com a sòl públic per a equipaments (13,4%), vialitat  i zones verdes. 
 
L’edificabilitat total del sòl privat és de 1.128.424m2de sostre, dels quals corresponen  
660.755m2 a habitatge (amb un total de 7.341 habtg.), 59.645m2 a sostre comercial i 
408.024 a sostre d’indústria urbana. 
 
El sector està subdividit en tres sector. Cadascun d’aquests es preveu desenvolupar 
en polígons, a definir en el planejament derivat particular de cadascun d’ells. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Fig.2 Subdivisió de l’Eixample Nord en Sectors 
 
 
 
A la taula T1 es mostra un resum de les superfícies del nou Sector, desglossada per 
sector i àmbits (veure plànol 02.1 i 03 per a la identificació de subsecors i àmbits). 
   
 
 
 
 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  9 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

T1. QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒL I SOSTRE DE L’EIXAMPLE NORD 
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2.2 Demografia 
 
Totes les dades que s’esmenten en aquests apartats s’han obtingut de l’Idescat, i es 
mostren amb més detall a l’annex 1, amb indicació de la distribució de la població 
segons gènere i edats. 
El municipi de Vilanova i la Geltrú té, l’any 2010, una població resident de 66.532 
habitants, essent la densitat mitjana de població de 1.957,4 hab./km2 (amb una 
superfície total de 34 km2).  
En el conjunt de la comarca del Garraf, la població resident és de 144.657 hab., amb 
una densitat de 780,7 hab./km2 (amb una superfície total de 185,3 km2). 
 
Els municipis propers més poblats de la comarca són: Sant Pere de Ribes amb 28.399 
hab., Sitges, amb 28.130 hab. i Cubelles, amb 13.995 hab. 
 
A les taules adjuntes T04 i T05 es mostra la superfície i densitat de població al 
municipi i comarca, en la primera, i l’evolució de llur població en els darrers anys, 
comparada amb la catalana, en la segona. 
 
   T04  SUPERFÍCIE DEL T.M. I DENSITAT DE POBLACIÓ 

 
 
 

 T05. PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS. XIFRES OFICIALS. RECOMPTES 

 
 
El creixement de les nuclis veïns més poblats ha estat, en el període 2000-2010, del 
29,2% (St.Pere de Ribes), 44,6% (Sitges) i 115,4%(Cubelles). 
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En el quadre adjunt T06 s’indica la població projectada fins l’any 2021(base 2008), 
segons escenaris de creixement baix, mitjà i alt (segons la projeció de l’IDESCAT) per 
a la comarca el Garraf.  
El creixement previst en el període 2009-21 correspon a una taxa anual de creixement 
lineal aproximada de l’1,0% (baix),   1,4% (mitjà)  i  1,7% (alt). 
 
 

T06. POBLACIÓ PROJECTADA  A 1 DE GENER SEGONS L’ESCENARI (BASE 2008) 
GARRAF 
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2.3 Motorització 
 
El parc de vehicles de Vilanova i la Geltrú, per tipus i per als anys 2000-2009 es 
relaciona en la taula T07 següent: 
 
 

T07. PARC DE VEHICLES, PER TIPUS.  VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
 
Tal com es pot veure el creixement del parc de vehicles ha estat clarament superior al 
de la població en el mateix període (34% i 25,8% respectivament). 
 
Segons es desprèn de les dades del quadre anterior, el repartiment percentual segons 
tipus del parc de vehicles és de 66,66% de turismes, 16,12% de motocicletes  i  
17,22% de camions i furgonetes (i altres).   
Respecte al parc de turismes, el de motocicletes és el 24,2%. 
 
 
L’index de motorització, que relacions el nombre de vehicles censats amb la població 
en milers d’habitants es mostra a la taula T08 següent, per a tota la coarca el Garraf i 
municipis: 
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  T08. PARC DE VEHICLES.   ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ 
   GARRAF. DISRIBUCIÓ PER MUNICIPIS. ANY 2009 

 
 
 
L’índex de motorització és clarament més elevat a les poblacions interiors, que no 
disposen de línia de ferrocarril, bastant per sobre de la mitjana de la comarca, mentre 
Vilanova, Sitges i Cubelles queden lleugerament per sota. A destacar l’elevat índex de 
motocicletes del nucli veí de Sitges (22,1%). 
 
A la vegada el Garraf presenta uns índexs inferiors als de Catalunya, excepte pel que 
fa al parc de motocicletes, on és clarament superior (16,8% respecte al global per al 
Garraf, 12,9% per a Catalunya) 
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2.4 Mobilitat actual 
 
 
La mobilitat obligada és aquella que es produeix des del domicili per motius de feina 
i/o estudis, considerant solament el primer viatge que es realitza al dia.  
Es disposa (com a més recent) de l’enquesta de mobilitat obligada associada al cens 
de l’any 2001 (EMO2001), consultable a través de la web de l’Idescat. 
 
La mobilitat quotidiana és aquella que contempla tots els desplaçaments de la 
població (major de 4 anys) al llarg de tota la jornada, sigui en dia feiner o bé en 
dissabtes o festius.  
Es disposa (com a més recent) de l’ Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006 
(EMQ2006), realitzada per el DPTOP de la Generalitat de Catalunya i l’ATM (Autoritat 
de Transport Metropolità de Barcelona). 
També es disposa de l’ Enquesta de mobilitat en dia feiner de l’any 2008 (EMEF2008), 
limitada a la mobilitat en dia feiner de la població major de 16 anys. 
  
En l’àmbit de Vilanova i la Geltrú, es disposa de les següents estudis de mobilitat: 

� Estudi de Mobilitat i Accessibilitat de Vilanova i la Geltrú (1997), 
� Estudi de mobilitat al municipi de Vilanova i la Geltrú. Millores del servei urbà 

de transport col·lectiu (2001) 
� Pla d' aparcaments a Vilanova i la Geltrú (2003) 

 
 
EMO2001 
 
L’ Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) proporciona una informació molt valuosa per 
la importància que tenen aquest tipus de desplaçaments sobre el total de mobilitat a 
les hores punta. 
 
Tot i que aquests desplaçament només representen una part del total e la mobilitat 
generada, constitueixen una bona base analítica, donat que la informació obtinguda a 
través d’una enquesta censal té una amplitud difícilment comparable a altres tipus 
d’enquestes. 
 
L’ EMO permet determinar els fluxos de desplaçaments més remarcables en la 
mobilitat intermunicipal i les correspondències més fortes que s’estableixen entre 
diferents punts el territori. 
 
En l’Annex 1 s’adjunten les taules desglossades referents a la mobilitat obligada de 
Vilanova i la Geltrú: Mobilitat obligada per despl. residència-treball i residència-estudis, 
per sexe i mitjà de transport i Desplaçaments residència-treball i residència estudis. 
Distribució per mitjans de transport. 
 
El total de desplaçaments es mostren en el quadre següent T08. 
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T09. DESPLAÇAMENTS RESIDÈNCIA-TREBALL   
        I RESIDÈNCIA ESTUDIS – ANY 2001 

 
 
 
En el següents gràfic G01 es mostra la distribució modal distribució modal dels 
desplaçaments globals (residència-treball i estudi, població >16 anys), desglossats 
segons origen/destí del desplaçament (els generats en el municipi – Interns i a altres 
mun.- , els natrets des d’altres muinicipis, i els totals –suma dels anteriors- ). 
 
En els gràfics G02 i G03 es reflecteixen les dades de forma separada per als 
desplaçaments residència treball i residència-estudi (pob>16 anys). 

 
 
 

G01  DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS GLOBALS  
     ( RESIDÈNCIA-TREBALL I RESIDÈNCIA-ESTUDI ) 
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G02 DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS RESIDÈNCIA-TREBALL  
 

 
 
 

G02 DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS RESIDÈNCIA-ESTUDI  
 

 
 
 

En la taula T10 es mostra els percentatges sobre el total de desplaçaments residència 
treball i estudi (població major de 16 anys)  relatius al nombre de desplaçaments diaris 
que es realitzen de residencia-trebal i residència-estudi (població major de 16 anys). 
 

 
T10. NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS PER TREBALL I ESTUDIS  
        A VILANOVA I LA GELTRÚ – ANY 2001 
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En la taula T11 es mostra els percentatges sobre el total de desplaçaments residència 
treball i estudi (població major de 16 anys)  relatius al temps que s’hi destina. 
 
 

T11. TEMPS DE DESPLAÇAMENT PER TREBALL I ESTUDIS  
        A VILANOVA I LA GELTRÚ – ANY 2001 
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EMQ2006 
 
La mobilitat quotidiana és aquella que contempla tots els desplaçaments de la 
població (major de 4 anys) al llarg de tota la jornada, sigui en dia feiner o bé en 
dissabtes o festius.  
 
Es disposa (com a més recent) de l’ Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006 
(EMQ2006), realitzada per el DPTOP de la Generalitat de Catalunya i l’ATM (Autoritat 
de Transport Metropolità de Barcelona). 
 
A diferència de l’anterior (censal), aquesta es realitza en una mostra reduïda de la 
població. 
 
L’enquesta es va realitzar l’any 2006 per a tot l’àmbit català  i els resultats s’han 
analitzat d’acord amb les diferents àrees territorials.  
Vilanova i la Geltrú pertany a l’àrea de la Regió metropolitana de Barcelona. 
 
Es disposa de l’anàlisi de dades per a les principals poblacions de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, entre elles Vilanova i la Geltrú. 
 
A continuació es reprodueixen les principals taules i gràfics de l’estudi que fan 
referència a Vilanova i la Geltrú que enquadren amb prou detall la mobilitat de la 
Ciutat. Totes elles són extretes del capítol EMQ2006 – RMB - La Mobilitat de les grans 
ciutats - Vilanova i la Geltrú (mantenint-se la seva numeració), excepte la T20 i T21, 
que són d’elaborció pròpia a partir de les taules 188, 189, 190, 191 i 190 de l’estudi. 
 
 
 
En les taules 182 i 185 es reflecteixen el nombre promig de desplaçaments diaris 
en dia feiners i en dissabte o festiu realitzats per la població resident a Vilanova i 
la Geltrú major de 4 anys, així com la part de població que no realitza cap 
desplaçament (no mòbil). 
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Aquests desplaçaments poden ser interns (dins del propi municipi), de connexió 
(entre el municipi i l’exterior) i externs (desplaçaments amb origen i destí fora del 
municipi). Segons aquesta classificació en resulta la distribució de desplaçaments de 
la població resident que es mostra en el gràfic 121. Aproximadament les tres quartes 
parts els desplaçaments realitzats són internes, una cinquena part de connexió i una 
petita part (1/40) externs. 
 
 

 
 
 
Si l’estudi de desplaçaments es fa tenint en compte els que tenen origen i/o destí al 
municipi de Vilanova i la Geltrú, resulta el que es mostra en el gràfic 129. El total de 
desplaçaments té en compte els interns i de connexió del gràfic anterior 121 i els 
desplaçaments de connexió amb la Ciutat dels no residents al municipi. 
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En la taula següent es resumeix en un quadre conjunt els resultats mostrats en els 
anteriors gràfics: 
 

    T20. DISTRIBUCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS AMB ORIG. I/O DEST.  
   A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
 
Pel que fa a la destinació dels desplaçaments de connexió de la població resident, 
en la taula T21 següent s’indiquen les principals dins la Regió Metropolitana de 
Barcelona (RMB), en dia feiner i en dissabte o festiu i segons residència dels subjectes 
(residents/no residents a VniG). 
 
Pel que fa a les de fora la RMB (14,2%), cal indicar que el 60% es realitza a algun 
municipi del Camp de Tarragona (entre els Residents). 
D’altra banda cal notar que l’elevat percentatge de desplaçaments de connexió de no 
residents a Vilanova amb el nucli veí de Sant Pere de Ribes, obeeix principalment a 
que el seu barri de les Roquetes (amb més del 40% de la població total del municipi, 
11.000 hab. aprox. l’any 2006) és totalment adjacent al casc urbà de Vilanova, del 
centre de la qual és molt més proper que el de Sant Pere de Ribes històric. 
 
 

 T21.  DISTRIBUCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS DE CONNEXIÓ AMB  
   ORIG. I/O DEST.  A VILANOVA I LA GELTRÚ 
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Motiu del desplaçament 
 
Pel que fa al motiu els desplaçaments (entre els Residents), se’n mostra la distribució 
en els següent gràfic122. 
Cal tenir en compte que en les columnes es presenten els desplaçament d’anada; 
també es pot observar que les tornades a casa es distribueixen d’acord amb el motiu 
de desplaçament al qual van associades, i el fet de que no tinguin valors iguals mostra 
que no tots els desplaçaments són pendulars. 
 

 

 
 
 
Respecte als desplaçaments total amb origen i/o destinació a la Ciutat (persones 
residents i no residents) els motius genèrics venen reflectits en la següent taula: 
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Mode de transport 
 
En relació al mode de transport  (entre els Residents), se’n mostra la distribució en el 
següent gràfic123. 
 
 

 
 
En els gràfic 124 i taula 186 següents es mostren les característiques de multimodalitat 
(desplaçaments en diferents etapes dutes a terme amb modes de transport diferents) 
dels desplaçaments realitzats pels residents: 
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Respecte als desplaçaments total amb origen i/o destinació a la Ciutat (persones 
residents i no residents) la distribució modal genèrica ve refleda en la següent taula: 
 

 
 
 
Distribució temporal de la mobilitat i durada 
 
En el gràfics 125 i 126 següents es mostra la distribució temporal horària al llarg del 
dia dels desplaçaments de motivació ocupacional i de motivació personals i les 
corresponents tornades a casa (en el cas de dissabte i festiu, no s’inclouen el 
ocupacionals per la seva baixa representativitat estadísitica). 
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Pel que fa a la durada els desplaçaments dels residents, aquesta es mostren en els 
gràfics 127 i 128 següents: 

 

 
 
 

 
 
 
 
Mobilitat segons gènere, edat i activitat 
 
En la taula 187 següent es mostra la diferent  mobilitat dels segments de població 
(resident a Vilanova i la Geltrú) classificats segons gènere, franja d’edat i activitat: 
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En la taula 188 següent es mostra l’anàlisi de desplaçaments segons motius, segons 
les variables sociodemogràfiques  de gènere, edat i activitat: 
 

 
 
 
En la taula 189 següent es mostra l’anàlisi de desplaçaments segons mode de 
transport, segons les variables sociodemogràfiques  de gènere, edat i activitat: 
 

 
 
Finalment a continuació es mostra el nivell d’ús subjectiu dels diferents modes de 
transport (població major de 15 anys resident de Vilanova i la Geltrú), segons la 
classificació en No usuari (utilitza el mitjà “mai o quasi mai”), Usuari esporàdic (utilitza 
el mitjà “de vegades”) i Usuari habitual (utilitza el mitjà “sovint”): 
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2.5 Infraestructures viàries 
 
Vilanova es connecta la xarxa viària supramunicipal per mitjà de les següents 
infraestructures viàries: 
 
� Autopista C-32 (Barcelona – túnels del Garraf- Vilanova i la Geltrú –El Vendrell 

[AP-7]). Forma part de la xarxa viària d’alta capacitat, que compta amb dos 
enllaços a Vilanova i la Geltrú (amb la C-15, que és l’enllaç principal, i amb la BV-
2115, carretera de l’Arboç). 

 
� Carretera C-31 (Barcelona – costes del Garraf - Vilanova i la Geltrú - El Vendrell). 

És una via d’accés bàsica de Vilanova  i la Geltrú, amb important trànsit de pas de 
mig recorregut. Fa de variant de l’antiga via de pas pel municipi (C-246a), i enllaça 
amb la C-32 i amb el nucli urbà a través de les carreteres C-15 i BV-2115. 

 
� Carretera C-15 (Igualada – Vilafranca del Penedès - Vilanova i la Geltrú). Té origen 

el el port de Vilanova i connecta la Ciutat amb la C-31, la C-32 i (a l’alçada de 
Vilafranca) amb la AP-7 [autopista del mediterrani]. Entre el port i la C-31, la 
carretera pertany a la xarxa urbana de la ciutat (Ronda d’Europa) 
Forma part de l’eix viari bàsic de connexió de les 4 ciutats de l’eix Diagonal 
(Manresa, Igualada, Vilafranca i Vilanova). En l’actualitat estan en avançat estat de 
desenvolupament les obres de millora i desdoblament del tram Vilanova-Vilafranca. 

 

 
 
En segon ordre d’importància també cal esmentar les següents carreteres: 
 
� La carretera de l’Arboç BV2115, (Vilanova i la Geltrú, Pantà del Foix, l’Arboç) 
� La carretera C-246a cap a Cubelles (enllaça amb la C-31 a l’entrada de Cubelles) 
� La carretera C-246a cap a Sant Pere de Ribes (desviament BV-2113) i Sitges (en 

la zona més propera a Vilanova dóna accés al nuclí urbà de Les Roquetes i a la 
zona industrial-comercial de Sant Pere de Ribes). 

� La carretera BV-2112 cap a Sant Pere de Ribes (d’ús residual). 
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L’Eixample Nord de Vilanova es situa al nord-oest del nucli urbà de forma adjacent al 
nucli urbà. 
 
En la figura següent es delimita l’Eixample Nord dins l’estructura viària de la Ciutat 
segons la defineix el Pla General d’Ordenació Urbana (2000) en el plànol d’ Estructura 
orgànica del Territori : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Eixample Nord queda totalment encaixat entre la carretera C-31 (actualment de 
calçada única amb carrils simples, via d’interconnexió intermunicipal a desenvolupar 
com a autovia de calçades separades), la Ronda Ibèrica (principal cinturó transversal 
Est-Oest de la Ciutat), el carrer Zamenhof (considerat pel PGOU com a cinturó), i de 
forma aproximada pel carrer del Frederic (via bàsica) en el límit amb els Sectors 
Pastera i Llimonet,  
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El principals eixos d’accés a la Ciutat són: 
 
� la Ronda Europa (situada a Llevant, amb orientació mar-muntanya) que es 

prolonga amb la carretera de Vilafranca C-15, (actualment en fase de 
desdoblament), que enllaça amb l’autovia C-32 (BCN-Túnels del Garraf-Vendrell),  
i l’autoipista interior A-7. La Ronda en el seu tram urbà enllaça amb la C-31 i amb 
la N-246 (antigua carretera de Sitges) i té origen en el Port de Vilanova (Passeig 
Marítim). Aquest eix és actualment l’eix principal d’accés de la Ciutat. 

� L’eix Carretera de l’Arboç BV2115/Carrer Zamenhof, que actualment presenta 
desencaix en el tram de l’Eixample (a resoldre amb el desenvolupament del 
Sector); aquest eix permet connectar també amb la C-32 (Vendrell) si bé en una 
via de menor rang que la C-15. Aquest eix (Tram Zamenhof) enllaça amb la C-31 i 
també amb l’antiga C-246 (Cubelles). 

 
Entre aquest dos eixos mar-muntanya la ciutat presenta pràcticament només tres eixos 
complerts de permeabilitat transversal (est-oest): 
 
� La Ronda Ibèrica (principal cinturó transversal Est-Oest de la Ciutat, actualment  ja  

quasi totalment desenvolupat, amb dues calçades de 2 carrils separades (i calçada 
lateral de servei al costat mar en el tram de l’Eixample Nord 

� L’antiga carretera C-246 (Av.Cubelles, Rbla.Balmes, Rbla Ventosa, Rambla 
Exposició, Av.Toldrà), amb una calçada de dos direccions d’un sol carril (reforçat 
per la presència de l’eix adjacent Av.Garraf-Tetuàn-Codonyat, de sentit únic cap a 
llevant); 

� El Passeig Marítim que per una banda enllaça amb la C-246 i  Ronda Ibèrica a 
través de l’eix Coroleu-Companys i per l’altra es prolonga amb la Ronda Europa. 

 
També existeix un tercer eix transversal situat entre la C-31 i la Ronda Ibèrica, la 
Rambla dels Països Catalans, actualment desenvolupat només parcialment (entre 
l’Eixample Nord (Llimonet) i la Ronda d’Europa). 
 
Actualment la Ronda Ibèrica entre Zamenhaof i la Ronda Europa, actua com a 
col·lector-repartidor de tots els eixos viaris mar-muntanya que “drenen” el nucli urbà 
principal: 
 
� Ronda Ibèrica/Collada, accés bàsic dels barris situats a ponent de Zamenhof (Mas 

Seró, L’aragai, La Carrerada, La Collada, Sis Camins, Fondo Somella, ...) 
� Zamenhof (Mas Seró, Molí de Vent, L’aiguacuit, ...) 
� Escarré-Coroleu (la major part de l’Eixample de ponent del Nucli Antic, Ribes 

Roges, L’Eixample de Mar) 
� Pare Garí (Eix ascendent, Nucli històric, costat ponent  
� Miquel Guansé, Rambla Samà (eix descendent secundari degut a la falta de 

continuïtat en el tram de Cap de Creu) 
� Raval de Santa Magdalena-Carrer Unió (Eix ascendent, nucli històric costat llevant) 
� Rambla Sant Jordi (Nous baris de llevant de Vilanova: Sant Jordi, Roquetes, LA 

Bòbila) 
 
Així mateix existeixen altres eixos de connexió mar-muntanya incomplerts que directa 
o indirectament connecten amb la Ronda (carrer de Menéndez i Pelayo, carrer Bailèn, 
Doctor Flemming). 
 
Al costat muntanya de la Ronda Ibèrica, els eixos bàsics  són:  
� Carrer Zamenhof-Rocacrespa 
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� La carretera de l’Arboç BV2115 
� Carrer de Masia Cabanyes (Sector industrial Pastera) 
� Carrer Frederic i Rambla de Pep Ventura (Sector Llimonet) 
� L’avinguda de Vilafranca (connecta amb els barris industrials situats per sobre de 

la C-31  (Masia Barreres, Frederic) 
� Rambla Sant Jordi/Crespellins (Zona Esportiva-Tacó) 
 
Cal dir que a excepció de la Rambla Sant Jordi (de nova urbanització), la resta d’eixos 
mar-muntanya són de calçada única amb només dos carrils. 
 
Cal remarcar que l’altre gran col·lector repartidor transversal de la Ciutat és la C-246a 
(Av.Cubelles, Rambles Balmes, Ventosa, Exposció i Av.Toldrà), de capacitat bastant 
limitada degut a les seves característiques (calçada única de dos carrils i dos sentits, 
amb gran nombre de carrers que hi conflueixen), però de gran importància degut a la 
seva centralitat respecte el nucli històric de Vilanova (fins l’any 1990 aproximadament 
va constituir pràcticament l’únic eix complert de permeabilitat transversal de la Ciutat). 
 
F10 XARXA VIÀRIA BÀSICA ACTUAL I SITUACIÓ D’ESTACIONS D’AFORAMENT 
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Intensitats de trànsit: 
 
Pel que fa a la xarxa de carreteres, en la zona propera al nucli de Vilanova, es compta 
amb els següents punts d’aforament: 

� De la Generalitat, pel que fa a les carreteres C15 (1 aforament proper al nucli 
urbà de VniG) i C-31 (dos aforaments propers, un a la banda de Sitges, l’altra a 
la de Cubelles); 

� De la Diputació de Barcelona, pel que fa la carretera BV (dos aforaments 
propers al nucli urbà, un d’ells dins l’Eixample Nord). 

 
Pel que fa a la xarxa viària urbana, els serveis viaris de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú disposen de diversos punts d’aforament:  

� 11 estacions d’aforament automàtic permanent en les vies i interseccions més 
rellevants de la xarxa; 

� Aforaments puntuals (de pocs dies de durada a algunes setmanes, i en 
diferents moments de l’any) en diferents punts de la xarxa viària interior.  

En la figura anterior F10 es mostra la posició de tots els punts d’aforament considerats 
en aquest estudi (dels aforaments puntuals només s’han tingut en compte tres, ja que 
no es consideren rellevants per a l’estudi). 
En la taula següent T21 es mostra un resum de les dades més rellevants dels 
aforaments de la xarxa de carreteres. 
 
 

 T21  INTENSITATS DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES D'ACCÉS 
A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 
En la taula següent T22 es mostra un resum de les intensitats de trànsit dels tots els 
aforaments permanents de la xarxa viària urbana. 
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T22 
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Actualment en diferents sectors de la xarxa viària són habituals retencions de trànsit, 
especialment en vials propers a la Plaça del Mercat (carrer Codonyat/Tetuan/Habana), 
a la Rambla Samà (entre Pius X la Rambla Ventosa), algu tram del carrer Coroleu, 
bona part de l’antiga carretera C-246 (Rambles Exposició,Ventosa i Balmes), i a l’estiu 
la connexió entre la Ronda d’Europa i la façana Marítima. 
 
Cal fer esment que la major parta de la xarxa viària és de baixa capacitat, on 
predominen els carrers estrets d’un sol carril (Centre urbà) i els vials de dos carrils i 
dos sentits de circulació, sovint amb aparcament a banda i banda, i amb un nombre 
important d’interseccions complexes (Rambles C-246, Zamenhof, Menéndez Pelayo, 
Coroleu, Fc.Macià, Aigua, ...). L’Ajuntament té en estudi la possiblitat de convertír en 
sentit únic algun dels principals eixos viaris (Zamenhof, Menéndez Pelayo, Coroleu, 
...). 
 
 
F10 XARXA VIÀRIA BÀSICA ACTUAL: SENTITS DE CIRCULACIÓ I ROTONDES 
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Sentits de circulació actuals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[  En verd, vials de doble sentit, calçada única;  
 En Blau vials de sentit simple i vials doble sentit 

amb calçades separades;  
 En Groc, carrers de vianants    ] 

 
 
 
Focus de Mobilitat 
 
Dins del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, s’observen cinc grans zones atractores-
generadores de mobilitat, que són: 
 

� La Rambla Principal, el carrer de Caputxins i la resta de l’àrea comercial del 
primer Eixample; 

� L’estació d’autobusos i del ferrocarril (RENFE), Plaça Maristany. 
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� El carrer Zamenhof (hi ha diverses escoles) 
� El passeig Marítim i Passeig del Carme, especialment durant els mesos d’extiu 
� L’àrea comercial situada a l’Est del Nucli Urbà (Sectors Bòbila i Roquetes) 
� Els dos centres universtaris de la UPC als dos extrems de la Rambla de 

l’Exposició.  
� La zona Esportiva (Pabellò, camps de Fútbol i parc del Garraf). 

 
A banda d’aquestes zones , hi ha tot un seguit de focus de mobilitat importants 
(principals activitats econòmiques, els centres de la _UPC, els centres educatius, 
l’hospital comarcal, ...).  
 
 
 
Principals espais i itineraris de vianants 
 
L'any 2008 l'Ajuntament va aprovar el Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de 
Vilanova i la Geltrú amb l'objectiu de posar en valor el nucli històric i fer-lo un espai 
còmode i segur per als vianants. Val a dir el centre urbà de Vilanova es caracteritza 
per carrers estrets, on el vehicle privat hi circula amb dificultat i on hi conviuen 
diferents tipus d’usuaris, especialment vianants i cotxes. A més a més s’hi concentra 
una important activitat comercial amb una intensitat de circulació de vianants força 
important. 
 
 

F12 PLÀNOL DE LA ZONA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT 
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Així doncs s’ha delimitat una Zona de pacificació del trànsit al centre de la Ciutat, que 
com pot veure’s en la figura F12, és gairebé adjacent a l’Eixample Nord en el seu 
perímetre Nord (ronda Ibèrica, Raval de la Pastera). 
 
S’han reurbanitzat els carrers dels centre històric segons tres tipologies, depenent de 
les seves característiques: carrers exclusius per a vianants, on només es permet 
l’accés per a accedir a pàrkings; carrers de prioritat per a vianants, on el trànsit rodat 
està permès però la urbanització del carrer és a un sol nivell i el vianant hi té prioritat i 
els carrers de zona 30, on la circulació dels vehicles és per una calçada segregada, 
però la velocitat màxima de pas queda limitada a 30 km/h. 
S’ha creat/organitzat una oferta prou àmplia d’aparcaments de dissuasió situats al 
voltant de la zona de pacificació del trànsit. (6 àrees d’aparcament amb un total de 
més de 600 places). 
En aquesta zona s’han reordenat els sentits de circulació dels carrers del centre urbà 
per tal d’evitar els recorreguts transversals dissuadint, així, els conductors d’utilitzar els 
carrers cèntrics per al trànsit de pas.  
Per completar la pacificació del centre es compta amb senyalització específica per a 
tota la zona, i la instal•lació de càmeres fotogràfiques per a controlar l’accés a les 
zones de vianants (control de matrícules).  
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Xarxa de carrils-bici 
 
Vilanova compta amb una xarxa de carril-bici encara bastant segmentada, amb una 
longitud total de carril-bici segregats d’uns 10 km. 
 

   
 

Els trams principals bàsics ja existents són els següents: 
 

� Front Marítim (entre Plaça de l’Adarró i la Platja del Far) 
� Passeig Lluís Companys /(entre Pg.del Carme i FFCC) 
� Carrer Àncora (’Eixample de Mar) 
� Camí de Sant Gervasi 
� Rmbles Balmes, Ventosa, Exposició (des de C./Coroleu fins a UPC C./Sebastià 

Gumà) i Av. Víctor Balaguer 
� Ronda Ibèrica des e Plaça dels Ocells fins Av. del Garraf (excepte tram  entre 

Rambla Arnau de Vilanova i carretera de l’Arboç, pendent de desenvolupar). 
� Passeig dels Països Catalans, entre Ronda Europa i  Carrer Masia Frederic 
� Rambla de Pep Ventura i carrer d’OIesa 

 
S’ha de tenir en compte també  l’existència de la zona de pacificació del trànsit del 
centre de Vilanova (veure apartat anterior), amb una part molt important de vials de 
zona 30 i de prioritat per a vianants, compatibles amb la coexistència de bicicletes.  
 
Pel que fa aparcaments de bicicletes , Vilanova compta actualment amb 1068 places 
d’aparcament en superfície (carrer i parcs) i 32 en zona vigilada (aparcaments 
soterrats de Plaça de les Casernes i de Charlie Rivel). 
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Aparcament 
 
La ciutat compta amb la següent oferta d’estacionament gratuït de gestió municipal o 
pública: 
 

� Aparcament de l’estació del Ferrocarril (Plaça E. Maristany), amb 480 places. 
� Aparcament del carrer Àncora (estació FFCC), amb 100 places 
� Ronda Ibèrica/Sant Roc (Hospital de Sant Antoni Abat), amb 200 places 
� Ronda Ibèrica/Masia Cabanyes, amb 125 places, dins l’àmbit de l’Eixample 

Nord. 
� Ronda Ibèrica/Crtra.Arboç/, amb 200 places, dins l’àmbit de l’Eixample Nord 
� Av. de laCollada/Rbla.Arnau de Vilanova, amb 200 places 
� Av. de Rocacrespa/Av.dels Sis Camins 
� Carrer del Margalló/Montgrós 
� Aparcament de Ribes Roges (sector platja) de 150 places 

 
Pel que fa a l’estacionament soterrat de pagament hi ha un total de 1200 places, en els 
següents centres: 
 

� Plaça del Mercat (gestionat per SABA) 
� Plaça de la Peixateria, 95 places (VNG Aparcaments) 
� Plaça de Charlie Rivel, 300 places (VNG Aparcaments) 
� Plaça de les Casernes, de 350 places (VNG Aparcaments) 
� Plaça de la Mediterrània (Eix. de Mar), de 150 places (VNG Aparcaments) 
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Per altra banda hi ha les següent oferta d’estacionament de superfície, de pagament 
(zones blaves, gestionades per VNG aparcaments): 
 

� Carrer Llibertat i Av. del Garraf 
� Plaça Tetuan  
� Carrer Pelegrí Ballester, carrer Francesc Macià, Rbla. Salvador Samà, carrer 

Josep Coroleu, carrer Pius X i carrer Pare Garí. 
� Avinguda de Cubelles i CAP Josep Coroleu 
� Passeig Marítim i Passeig de del Carme 
� Passeig de Ribes Roges i Plaça d’Adarró 
� Carrer Unió 
� Jutjats 

 
 
Vilanova i la Geltrú disposa d’un Pla d’aparcaments (de l’any 2003), el qual sectoritza 
la ciutat  i fa balanç entre les places d’aparcament disponibles i l’oferta actual. 
 
 

 
 

 

 
 
 
A banda de la situació que resumeix la figura anterior, la conversió en zona de 
vianants del centre ha suposat la supressió d’unes 500 places d’aparcament; d’altra 
banda s’han incorporat els aparcaments de les places de les Casernes i de la 
Mediterrània. 
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Les conclusions finals de l’estudi es tradueixen en la construcció de 9 aparcaments 
formant un anell perifèric respecte el centre urbà. En concret es preveu la construcció 
dels següents aparcaments: 
 
� Curt termini: 

� Plaça Casernes (ja incorporat) (350 places) 
� Plaça Eduard Maristany (423 places) 
� Camp de Futbol (391 places) 
� Eixample de Mar (ja incorporat) (150 places) 

 
� Mig termini: 

� Cap de Creu ( 348 places) 
� Passeig Marítim 1ª fase  ( 289 places) 

 
� Llarg termini 

� Plaça Catalunya ( 150 places) 
� Carrer Unió/c.Providència (150 places) 
� Passeig Marítim 2ª fase ( 370 places) 
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2.6 Transport públic  
 
Vilanova compta amb sis línies regulars d’autobusos interurbans, una estació de 
ferrocarril (RENFE) i quatre línies d’autobús urbà. 
 
 
Autobús interurbà 
 
Actualment hi ha a Vilanova i la Geltrú les següents sis línies de servei regular 
d’autobús interurbà: 
 
Línia Vendrell-Vilanova (Mon Bus)  
Compta amb 15 expedicions els dies feiners, 
4 els dissabtes i els diumenges. Té parades a 
Pl.E.Maristany (Est.autobusos-Est.Renfe), 
Pl.Pobles d’Espanya, C/Fc.Macià (cantonada 
Zamenhof), c/Sant Bonventura, Club Tennis 
Vilanova, Racó de Santa Llúcia,  Mas 
Esquerrer i Ibersol.  
 
 
 
Línia Vilanova-Les Roquetes-Sitges-
Aeroport (T1)-Barcelona (MonBus)  
Compta amb 34 expedicions els dies feiners 
(15 amb continuïtat al Vendrell), 9 els 
dissabtes (4 amb continuïtat al Vendrell) i 4 
els diumenges (amb continuïtat al Vendrell). 
Té parada a Rambla Samà (CEIP P.Fabra), - 
Pl.E.Maristany (Est.Autobusos-Est.Renfe) av. 
Eduard Toldrà (BlocsOlià) 
 
 
Línia Vilanova-Sta.Maria-Prat de V.- 
-Cubelles (MonBus) 
Compta amb 10 expedicions diàries els dies 
feiners. 
 
Línia Vilanova–Roquetes -HS.Sant Camil-St.Pere de Ribes-Sitges (A.Plana) 
Compta amb 44 expedicions en dies laborables, 29 als dissabtes i 15 als diumenges. 
Té parada a Rambla Samà (CEIP P.Fabra), - Pl.E.Maristany (Est.Autobusos-
Est.Renfe) av. Eduard Toldrà (BlocsOlià), Ronda Europa (Dia). Aquesta és la línia de 
bus interurbà més utilitzada. 
 
Línia Vilanova-Canyelles-Olèrdola-Vilafranca (A.Plana).  
Compta amb 14 expedicions en dies laborables, 8 als dissabtes i 5 als diumenges. 
Té parades a Rambla Samà (CEIP P.Fabra), - Pl.E.Maristany (Est.Autobusos-
Est.Renfe), C/Masia Nova (McDonalds) i Venca. 
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Línia Nocturna N30 Barcelona-Vilanova-Vilafranca 
Servei de bus nocturn (diari), que compta amb cinc expedicions diàries. 
 

 
 
 
 
 
Ferrocarril 
 
Per Vilanova i la Geltrú hi té pas la línia de Ferrocarril del  mediterrani (Regional R1 i 
M1 i de Rodalies C2), amb una Estació (Plaça E.Maristany). 
Hi tenen parada unes 75 expedicions diàries.  
Segons dades de Renfe (2005), la línia C2 de rodalies va registrar uns 8.200 
usuaris/dia a l’estació de Vilanova, i les línies regionals M1 i R1 uns 750 usuaris dia. 
Per tant el nombre de viatges en tren amb origen o destí a Vilanova i la Geltrú és e 
gairebé 17.000, essent doncs aquest un node bàsic de la mobilitat actual de la Ciutat. 
 
D’altra banda és important tenir en compte la futura implantació de la Línia Orbital 
Ferroviaria (LOF), que ha d’unir Mataró amb Vilanova, passant per Granollers, 
Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca. 
La Línia està prevista dins el  Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-
2026 (PITC), aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2006. 
Hi ha redactat el Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació dela reserva del 
sòl per a la línia Orbital Ferroviària, amb data de desembre de 2008. 
Es preveu que la nova línia tingui tres estacions a Vilanova, una de les quals (Vilanova 
Centre, queda ubicada en l’eixample Nord (Illa B4). Està previst que la nova línia 
connecti amb l’actual. 
No es disposa encara de la programació de la seva execució, si bé es preveu que el 
tram Vilanova-Vilafranca sigui en una segona fase. 
 
El nombre d’usuaris previst pel Pla per a les quatre estacions de Vilanova és de 
13.118: 

� Vilanova i la Geltrú (actual estació):  2.087  
� Vilanova Oest: 4.160 ( 300 ) 
� Vilanova Centre: 6.465 ( 400 ) 
� Vilanova Est: 406 (   50 ) 

 
[ Entre parèntesi s’indica l’estimació feta pel 
Pla Director pel que fa al nombre de places 
d’aparcament necessàries en cadascuna de 
les estacions (associades a la LOF) ]. 
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Autobús urbà 
 
Vilanova  la Geltrú disposa de servei de transport urbà, gestionat per Transports Ciutat 
Comptal SA (TCC), amb quatre línies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
Línia 1 Tacó-Càmping: Compta amb 41 expedicions en dies feiners (6 a 22h; freq. de 
pas, 20 min), 21 els dissabtes (8 a 21h; freq. de pas 30 min) i 18 el diumenges (9:15 a 
21h; freq. de pas 30min); disposa de 45 punts de parada. Aquesta línia funciona tot 
l’any. 
 
Línia 2 Càmping-Tacó: Compta amb 40 expedicions en dies feiners (6 a 21:45h; freq. 
de pas, 20 min), 21 els dissabtes (8 a 21h; freq. de pas 30 min) i 18 el diumenges (9 a 
21h; freq. de pas 30min); disposa de 43 punts de parada. Aquesta línia funciona ot 
l’any. 
 
Línia 3 Masia Nova-La Collada: Compta amb 31 expedicions en dies feiners (5:55 a 
20:55h; freq. de pas 30 min), i 27 el dissabte (8 a 20:55h; freq. de pas 30 min), no 
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circulant els festius;  disposa de 25 punts de parada. Aquesta línia no funciona els 
festius. 
 
Línia 4 La Collada-Masia Nova: Compta amb 32 expedicions en dies feiners (5:15 a 
20:45h; freq. de pas 30 min), i 26 el dissabte (8:15 a 20:45h; freq. de pas 30 min), no 
circulant els festius;  disposa de 26 punts de parada. Aquesta línia no funciona els 
festius. 
 
Des de juliol de 2006 Vilanova queda inclosa en el Sistema tarifari integrat de l’ATM. 
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3. MOBILITAT GENERADA PEL NOU SECTOR 
 
 
3.1   Estimació de la mobilitat generada. 
 
L’estimació de la mobilitat generada s’ha realitzat d’acord amb el Decret 34/2006 de 19 
de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en 
particular amb les ratios de viatges/superfícies d’ús establertes en el seu Annex 1. 
 
En el quadres següents T.23 i T.24 s’indiquen els valors que indica el decret i els 
valors adoptats. 
 
 

T.23 RATIO MÍNIMES DE GENERACIÓ DE VIATGES 
SEGONS ÚS DE LA SUPERFÍCIE, SEGONS DECRET 
34/2006 Annex 1 

 
 

T.24 RATIO DE GENERACIÓ DE VIATGES SEGONS ÚS 
DE LA SUPERFÍCIE, ADOPTADES PER A L'EIXAMPLE 
NORD 

 
 
 
 
Els valors resultants de viatges/dia generats per l’Eixample Nord (globals i per sector) 
es mostren en el següent quadre T.25. 
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T25. MOBILITAT GENERADA A L’ EIXAMPLE NORD   (vtgs/dia) 

 
 
 
Atribució dels viatges generats segons categoria dels subjectes (residents, 
treballadors o visitants): Degut al diferent comportament, tant pel que fa al 
repartiment territorial de la demanda com pel repartiment temporal, es discrimina entre 
residents, treballadors i visitants. 
 
D’acord amb la tipologia i situació del sector es consideren la següents ratios de 
superfície edificada per treballador: 
 

- Ús industrial   100-200 m2 sostre/empleat 
- Ús comercial   75-100  m2 sostre/empleat 

 
Amb aquestes ratio, i considerant que els treballadors generen entre 2 i 3 viatges diaris 
per empleat (bàsicament en entrada i sortida de la feina), s’ha considerat la següent 
distribució de viatges generats entre visitants, treballadors i residents: 
 
 

T.26 PARTICIPACIÓ DELS DIFERENTS SUBJECTES EN LA 
GENERACIÓ DE VIATGES, EN DIA LABORABLE 

 
 
 
 
Repartiment dels viatges entre interns-externs: els viatges generats poden ser 
interns (aquells en què l’origen i el destí són dins del mateix sector), i externs (aquells 
en què l’origen o el destí són fora del sector). És important estimar la proporció de 
cadascun d’ells de cara a l’anàlisi de les intensitats de trànsit generada en els 
accessos, degut a que els viatges interns no hi tenen part. Aquestes ratios, 
naturalment són diferents pels residents, treballadors i visitants.  
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Els viatges generats poden ser interns de Vilanova i la Geltrú  (aquells en què l’origen 
o el destí són dins la ciutat) o externs (aquells en què l’origen o el destí són fora de la 
ciutat); a la seva vegada els primers poden ser interns al sector (aquells que queden 
confinats dins els límits del sector) o externs (la resta). 
 
 

T.27 RATIOS DE VIATGES INTERNS/EXTERNS RESPECTE ELS TOTALS 

 
 
 
En el quadre T.28 es mostra l’estimació feta d’aquest concepte, per la qual s’han tingut 
en compte les dades de mobilitat actuals de Vilanova: 
 
En el cas dels Parcs urbans (en general zones verdes molt “properes” a les 
edificacions) s’ha considerat que la major part dels usuaris potencials són la mateixa 
gent que ja és en el sector per altres motius, sigui empleat o visitant, mentre que en el 
cas dels Parcs urbans (que constitueixen les zones verdes més extenses i 
específiques), s’ha considerat que el nombre de visitants provenen a parts iguals de 
l’Eixample i del reste de Vilanova. 
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T28. RESUM MOBILITAT GENERADA A L’EIXAMPLE NORD, DESGLOSSADA PER SUBJECTES I 
DESTINACIÓ GENÈRICA  (vtgs/dia) 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  49 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

3.2  Distribució modal dels desplaçaments 
 
 
L’Eixample Nord és un àmbit que quedarà totalment integrat en el nucli urbà de 
Vilanova i la Geltrú, de forma totalment contigua. El repartiment modal actual dels 
residents de la ciutat (veure apartat 2) és per tant una obligada referència a l’hora de 
fixar les hipòtesis pròpies del Sector. En el desplaçaments interns de Vilanova el 
transport no motoritzat és majoritari (70%), essent el transport públic bastant residual 
(2%). En canvi en els desplaçaments de connexió (externs, fora de Vilanova) el 
transport púbic assoleix una quota del 23%, mentre que el privat representa el 73%. 
En el següent quadre es mostren les ratios modals adoptades, en les que s’ha tingut 
en compte les tendències  
 
T.29 RATIOS DE VIATGES INTERNS/EXTERNS RESPECTE ELS TOTALS 

 
 
 
En el cas de zones verdes, es suposa que una part important dels viatges que originen 
(desplaçaments interiors) es produeixen a peu. 
 
 
Nombre de vehicles: Per a la determinació de les intensitats de trànsit que genera el 
sector cal establir una hipòtesi d’ocupació dels vehicles que ens permeti passar de 
viatges en vehicle privat a vehicles que generen aquests viatges.  
 
S’ha aplicat una relació de 1,3 ocupants/vehicle més d’acord amb el valor futurs 
esperats, tenint en compte els actuals valors d’altres zones i les polítiques  públiques 
encaminades a promoure l’ús del transport públic i optimitzar l’ús del transport privat. 
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En la taula següent es mostra un resum de la mobilitat generada repartida segons 
mode de desplaçament i del nombre de vehicles corresponent. 
 
 
T30.  RESUM MOBILITAT GENERADA A L’EIXAMPLE NORD.  
 DISTRIBUCIÓ MODAL I TRÀFIC DE VEHICLES (vtgs/dia) (veh/dia) 

 
 
 
En els quadres adjunts es mostra el desglossament complert dels anteriors quadres 
T25, T28 i T30, per sector, àmbits i per tipologies (de subjecte, destinació i mode). 
 
Els àmbits elementals corresponen a les macro-illes delimitades per la xarxa 
viària bàsica de l’Eixample Nord,  subdividides segons la divisió de  l’ Eixample 
Nord, segons es mostra en la següent figura:  
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3.3  Repartiment territorial de la mobilitat generada 
 

 
En aquest apartat es fa una estimació del repartiment territorial de les 
destinacions/orígens dels viatges generats per L’ Eixample Nord de cara a analitzar la 
distribució del trànsit entre els diferents accessos  i nodes de L’ Eixample Nord. 
 
De cara a establir aquests paràmetres diferenciem primerament el que és mobilitat 
interna de Vilanova i la Geltrú (entre L’ Eixample Nord i la resta de municipi) i la 
mobilitat externa (a fora del  municipi). 
 
Respecte la primera considerem 5 diferents grups o vies de destinació: 

• GI1.  Nucli central de Vilanova (Nucli Antic, Rambla Principal i zona adjacent, 
Plaça del Mercat i el seu entorn). 

• GI2.  Nous Eixamples de Vilanova (de Pare Garí a Zamenhof/Rambla Arnau de 
Vilanova : Aiguacuit, Molí de Vent, Mas Serò) i  Ribes Roges  

• GI3.  Zona de ponent de Vilanova (La Collada, L’Aragai, Sis Camins, Fondo 
Somella, Platja Llarga, Santa Llúcia) 

• GI4.  Zona de llevant de Vilanova (Masia Barrera, Roquetes, Santa Magdalena, 
Sant Jordi La Bòbila, Platja del Far, Port)  

• GI5.  Zona Industrial Eix Diagonal (Masia Frederic, Venca, Pirel·li, Masia 
Notari) 
 

 
 
 
Tenint en compte les dades d’atracció entre barris actuals (estudi de Mobilitat de VniG-
Millores del transport col·lectiu-2002) i la població de cadascuna de les diferents zones 
s’ha fet la següent hipòtesi de repartiment dels viatges EN-reste de VniG: 
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T31.  DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA MOBILITAT  
INTERNA DE VNiG (EN��Reste VniG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanmateix, l’ús del vehicle serà diferent segons la destinació (menys al centre, més 
proper i amb major dificultat d’aparcament i accés rodat, major a les altres 
destinacions. Per aquest motiu, de cara al càlcul dels desplaçaments en vehicle privat 
s’han aplicat uns coeficients correctors de 0,5 per al centre, 1 per a la zona d’Eixample 
i 1,4 per a la resta.  
 
 
Respecte a la mobilitat externa considerem 4 grups o  vies de direccionament: 

• GE1. Zona litoral Nord (Barcelonès, Baix Llobregat) 
• GE2. Sitges i Sant Pere de Ribes 
• GE3. Eix Diagonal (Canyellles, Alt Penedès, altres destinacions) 
• GE4. Cubelles i zona litoral sud  

 
D’acord amb les distribucions actuals  de desplaçaments de connexió amb destinació 
o origen a Vilanova i la Geltrú actuals (EMQ2006), es fa la següent estimació 
percentual: 
 
 

T32.  DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA MOBILITAT  
EXTERNA DE VNiG (EN��fora VniG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’han diferenciat dins de GE2 les destinacions a Sitges i Sant Pere de Ribes (centre) 
de les de Roquetes (barri de Sant Pere de Ribes adossat al casc urbà de VniG; dins 
de GE4 les destinacions que es direccionen per la C-31 i les que es direccionen a 
través de la carretera de l’Arboç. 
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La vies de connexió preferents que corresponen a cadascun d’aquest grups són: 
 

• GI1.  Rda-Ibèrica/Plaça de la Muixiganga/Olesa de Bonesvalls,  
 c/Masia Frederic, c/Pastera, c/Miquel Guansé, Rambla Sama  
 i c/Pare Garí 

• GI2   c/Josep Coroleu, c/Bailèn-Mz.Pelayo,  c/Zamenhof 
• GI3.  Rda Ibèrica(banda Cubelles), Ronda Central-Av.Rocacrespa 
• GI4.  Ronda Ibèrica(banda Sitges), Ronda Central-Av.Països Catalans 
• GI5.  Rotonda Pastera i Arboç i C31+C15 

 
 

• GE1.  Rot. Arboç i Pastera i C31+(C32) 
• GE2. Rot. Arboç i Pastera-C31;  

 la part amb destinació a Roquetes (St.Pere de Ribes) a través de 
Rda.Ibèrica(banda Sitges)+Rda Europa i C-246 

• GE3. Rot.Pastera-C31+C15, Rotonda Arboç-C31+C15 i també Rambla PPCC o 
Rda Ibèrica i C-15 

• GE4. Rotonda Arboç-C31Trgona-(C32-Trgona) 
 
 
A nivell de càlcul del tràfic de vehicles, s’agrupen les entrades/sortides de l’Eixample 
Nord en els següents fronts: 
 

• D01. Rotonda de l’Arboç-C31 banda Cubelles 
• D02. Rotonda de l’Arboç-C31 banda Sitges 
• D03. Carretera BV2115 (de l’Arboç) 
• D10. Rotonda de la Pastera-C31 banda Sitges 
• D21. Connexió urbana de ponent (Rda Ibèrica, Av.Collada i Av. Rocacrespa) 
• D22 Connexió urbana Eixamples (c/bat Escarré-Jp.Coroleu, c/Bailèn-

Mz.Pelayo, c/Zamenhof) 
• D23 Connnexió Centre (c/Pare Garí, c/Miquel Guansé-Rbla Samà, Raval 

Pastera, /Masia d’en Frederic, Plaça de la Muixiganga-Olesa de B. i 
Llimonet) 

• D30 Connexió urbana de llevant (Ronda Ibèrica i Rambla Països Catalans) 
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3.4  Intensitats de trànsit generat de vehicles 
 

A partir de les estimacions fetes en els anteriors apartats s’han determinat les 
intensitats de trànsit  de L’ Eixample Nord, generats pels viatges externs (els que tenen 
origen o destí fora de L’ Eixample Nord). 
 
 
En la taula següent es mostra un resum de la mobilitat generada repartida segons 
mode de desplaçament i del nombre de vehicles corresponent. 
 
 
T33.  RESUM MOBILITAT GENERADA A L’EIXAMPLE NORD.  
 REPARTIMENT DE LA IMD GENERADA SEGONS ELS DIFERETNS FRONTS D’ACCÉS A  L’ 

EIXAMPLE NORD  (veh/dia) 

 
 
Nota: la diferència entre el total de les IMDs repartides segons accessos i la IMD total generada correspon al tràfic 

generat pels viatges interns a l’E.N. 

 
 
En els quadres adjunts es mostra el desglossament complert de l’anterior quadre T.33, 
per l’ Eixample Nord, àmbits i destinacions/origens. 
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4. XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT 
 
 
4.0  Introducció. Característiques generals de la xarxa viària 
 
En aquest punt s’estableixen les xarxes principals de mobilitat segons les diferents 
modalitats, de manera que resolguin de forma satisfactòria les necessitats pròpies de 
L’ Eixample Nord i que s’integrin adequadament a les xarxes de mobilitat actuals de la 
Ciutat. 
 
La concepció del propi Eixample Nord s’ha realitzat tenint molt en compte l’estructura 
actual de la Ciutat, estructurant-lo com una prolongació d’aquest tant en el sentit 
vertical (mar-muntanya) com en el sentit transversal. 
 
Així doncs el Planejament defineix una vialitat bàsica que ve a ser la prolongació dels 
grans eixos viaris bàsics de la ciutat: 

• Verticalment (mar-muntanya), els eixos Zamenhof, Mz.Pelayo, Coroleu, Pare 
Garí/Samà. En el cas de l’eix Mz.Pelayo, no presenta una total connexió ja que 
queda interromput pel Parc del Quadre d’Enveja. 

• Transversalment, els eixos Ronda Ibèrica (ja existent a tot el llarg de l’EN), la 
Ronda Central/Ramblas dels Països Catalans i la C-31 (vial lateral). També 
apareix un quart eix transversal intermedi (vial A3), que malgrat situar-se a 
l’alçada del carrer del Bages, no té continuitat amb els eixos externs, havent-se 
de considerar per tant un eix bàsic intern de L’ Eixample Nord. 
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Aquesta vialitat bàsica totalment articulada amb la de la ciutat actual, prefigura un 
conjunt de “super-illes”, dins les quals es defineix una vialitat local de distribució 
interna continguda i articulada en la vialitat bàsica.  
La Modificació Puntual de PGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord només prefigura a 
nivell informatiu aquesta vialitat secundària, sense definir-la  de forma vinculant 
(objecte del planejament derivat successiu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En aquest esquema es 
mostren les “super-illes”, tal 
com s’han subdividit a l’hora 
de determinar els elements 
bàsics de referència pels 
càlculs de la mobilitat de L’ 
Eixample Nord. Algunes 
d’elles queden fraccionades 
en parts menors per tal de 
poder tenir en compte la 
subdivisió de l’Eixample 
Nord. 
 

 
 
 
 

Incloem a continuació la justificació de la vialitat que se’n fa a la memòria de la 
Modificació Puntual, ja que és molt explícita i aclaridora en la intencionalitat de la seva 
morfologia i funcionalitat. 
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L’estructura del sistema viari 
 
La vialitat s’ha pensat com un sistema orgànic compost per subxarxes autònomes susceptibles de 
funcionar amb independència abans d’integrar-se com una organització única. La seva execució es 
pot realitzar per peces separades segons demandi l’energia de la ciutat i els processos econòmics i 
socials que impulsen el seu creixement. La xarxa viària respon, conseqüentment, a un model 
econòmic i senzill que evita l’excés de protagonisme en la forma general urbana. 
... 
El primer d’aquests eixos, perllongament del carrer de Miquel Guansé i adjacent al nou Hospital del 
Garraf i a l’Estatut Intermodal (Orbital+bus), s’obre pas fins a la C-31. A la part baixa, la seva 
configuració és la d’una avinguda àmplia, prioritàriament residencial/comercial que gradualment 
esdevé terciària / comercial, a partir de la Ronda Central. S’acompanya d’arbrat i voreres actives a 
tot el llarg, i a les plantes baixes hi haurà locals comercials. En la intersecció amb la Ronda Central 
la preservació del Mas Xicarró i el propòsit de reconèixer la traça del camí preexistent, genera una 
inflexió cap al portal urbà de la C-31, que fa possible la continuïtat amb els itineraris agrícoles. 
Aquesta inflexió permet una traça visualment variada i la creació d’una cruïlla amb arquitectures 
diverses que fan ciutat. 
 
El segon eix central (el carrer Gran) enllaça directament amb el carrer Josep Coroleu i,  
mitjançant la Rambla de Lluís Companys, es planta fins al Passeig Marítim. Dos edificis importants, 
funcionalment híbrids, resolen la connexió amb la Ronda Ibèrica. Un cop travessada la ronda 
Central, una inflexió oposada a la del carrer Major ens porta fins a la C-31, generant així un nou 
portal d’accés a la ciutat. S’ha pensat amb una amplària de 30 m entre edificis alineats i també amb 
usos de comerç a les plantes baixes. 
... 
Dels tres eixos menors, la Diagonal de l’Arboç s’obre camí fins al carrer Menéndez Pelayo a través 
del Parc a tocar de la Ronda Ibèrica. És un eix funcional que busca un millor lligam amb la ciutat i 
serveix als teixits productius a ponent de l’ Eixample Nord. En la seva arrencada és manifestament 
asimètric i recolza una gran peça residencial i el centre comercial a una banda i l’àrea esportiva i 
d’equipaments de nova creació a l’altra. Es tracta d’una via que es pot obrir pas fàcilment per 
enllaçar amb Menéndez Pelayo i esdevenir un carrer intens i estructural de la ciutat.  
 
Els eixos-llindar en els límits de l’ Eixample Nord són ben diferents: el carrer de la Masia de Can 
Frederic perllonga el barri del Llimonet fins al mateix casc antic, doblant la seva façana a l’altra 
banda de l’existent i multiplicant la seva vocació urbana amb dotació comercial i edificis singulars 
híbrids. És un eix menor que es ramifica en la seva trobada amb el casc antic de Vilanova, en una 
subxarxa de vies capilars que desemboquen ben aviat a la mateixa Rambla de Vilanova, eix major 
en el que es reconeix la ciutat actual. Sobretot, juga un paper important com a nervi urbà principal en 
el que es juxtaposen el barri del Llimonet i el teixit residencial en retícula ortogonal de nova formació. 
Per tant, de cohesionar la ciutat vella amb aquests barris caldrà confiar en l’eficiència d’aquest eix i 
també en el rol principal del Parc Entretorrents, que s’endinsa fins al mateix casc antic traspassant la 
Ronda Ibèrica. El cinquè i darrer eix-llindar és la continuació natural del carrer Doctor Zamenhof fins 
la gran rotonda que relliga la C-31 amb la diagonal. Serveix els equipaments docents contigus i té 
una funció prioritàriament circulatòria al servei dels teixits productius dels quals recollirà bona part 
dels trànsits específics. 
 
És la suma d’aquests eixos la que assegura la permeabilitat de contactes de la ciutat actual amb el 
nous creixements de VNG Nord amb prou varietat i flexibilitat. Cadascú d’aquests eixos té la seva 
identitat i paper específic en el sistema general de Vilanova.  
Les arquitectures dibuixades, sobretot en la part alta dels dos eixos majors, representen una 
alternativa a les possibles variants que, respectant els paràmetres establerts pel que fa a la 
distribució d’activitats i aprofitaments potencials, són susceptibles de ser imaginades en coherència a 
la idea general de ciutat que es planteja. 
 
A més d’aquests 5 eixos verticals, es preveu l’execució de tres rondes travesseres: la Ronda Ibèrica, 
la Ronda Central i la Ronda C-31. Les Rondes són vies travesseres perpendiculars al sentit natural 
Nord-Sud dels eixos principals, que tenen una funció bàsica en la distribució i canalització dels 
trànsits principals. Són vies amb una funció primordialment circulatòria, que encaixen amb dificultat 
en el continum espaial urbà. Vilanova ha patit fins l’execució recent de la Ronda Ibèrica, la manca de 
travesseres horitzontals. Històricament, només la C-246 feia aquesta funció, amb la conseqüent 
manca de connexió horitzontal de la ciutat. La Modificació puntual, en coherència amb la 
M.P.G.O.U., preveu una Ronda Central intermèdia, per tal d’assegurar en la ciutat futura aquesta 
connexió horitzontal que enllaça l’àmbit de l’Eixample Nord a llevant i ponent de Vilanova. 
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La Ronda Ibèrica ha resolt un problema de connexions horitzontals a Vilanova i, en aquest sentit, és 
una via eficient i necessària. Amb l’extensió de la ciutat al Nord, s’ha repensat com una avinguda 
cívica que integri la funció circulatòria i li atorgui un paper més complex i urbà. La proposta interpreta 
la Ronda Ibèrica com una conseqüència ben pautada d’interseccions plenes d’intensitat urbana pel 
que fa a les funcions i edificació pública. Amb àmplies voreres arbrades a les dues cares, es 
superarà l’efecte barrera actual per a que esdevingui una transició fàcil de circulacions verticals. 
 
La Ronda Central connecta transversalment tots els teixits de VNG Nord. La seva previsió en l’actual 
MPGOU, en tràmit, és necessària si es considera la distància que separa la C-31 de la Ronda 
Ibèrica. La seva continuïtat cap a Llevant i Ponent fan d’aquest element un lligam principal amb tot el 
Nord de la ciutat i alternativa futura i complementària a la Ronda Ibèrica actual. Tot plegat, 
contribuirà a descarregar de funcions circulatòries de travessia a la Ronda Ibèrica, un cop sigui 
completada. 
 
La C-31 haurà de modificar en un futur més o menys llunyà el seu paper de carretera comarcal. Per 
tal d’esdevenir Carretera i Ronda alhora, ha d’assumir un doble paper de via cívica amb portes 
d’entrada a Vilanova i el de carretera/travessera portadora de trànsits comarcals. Aquesta carretera-
ronda és una via amb un trànsit de pas important (que no té relació de contacte directe amb la 
ciutat). Es considera, per tant, interessant poder independitzar la circulació dels trànsits de pas, de la 
circulació d’accés i sortida de la ciutat. D’altra banda, és convenient poder millorar la permeabilitat 
entre les dues bandes de la C-31 (mar i muntanya), molt especialment en tot l’entorn de la Masia del 
Xicarró. La continuïtat entre la ciutat nova i el paisatge agrari mitjançant la continuïtat de la xarxa de 
camins i carrers en els mateixos nous portals de la ciutat és hipòtesi primordial d’aquest projecte. 
 
Per tant, i vistos els condicionants orogràfics de l’entorn, es proposa deprimir un tram de la calçada 
de la C-31, establint una calçada lateral i dues rotondes a doble nivell, que no interfereixin en la 
circulació de trànsit de la C-31 i, en canvi, permetin una bona mobilitat per a tots els moviments 
d’entrada i sortida de la ciutat des dels eixos bàsics de l’Eixample Nord. L’accés al nou Hospital del 
Garraf des de la C-31 exigeix, necessàriament, la primera d’aquestes Rotondes-portal urbà, que 
enllaçaria  directament amb la nova centralitat constituïda per l’estació intermodal i el propi Hospital. 
La depressió de la C-31 es produirà entre el Torrent de Sant Joan i el Torrent de la Pastera. Una 
calçada lateral i superior, costat mar, fins a la carretera de l’Arboç, serviria alhora com a distribuïdor 
a les activitats de la part superior de l’ Eixample Nord i com a repartidor del tràfic d’entrada i sortida 
des dels portals de l’ Eixample Nord. La fórmula que presentem permet creuar la C-31 per part del 
Camí de Mas de l’Arús i el Camí dels Escalons pràcticament a nivell del terreny. 
Complementàriament, en el futur es podria permeabilitzar la façana del Xicarró mitjançant un pont 
simple, bé a l’alçada del camí de Mas Xicarró, bé a Mas d’en Puig. 
 
Les connexions de la xarxa de vies majors (eixos i rondes) es realitza mitjançant unes subxarxes 
locals i reticulars en les que els vianants prenen el protagonisme. Tots els carrers menors s’han 
pensat amb prioritat per als trànsits locals i de bicicletes, vinculats bé amb l’interface central, bé amb 
els dos grans parcs lineals, a llevant i ponent de l’ Eixample Nord. L’estructura general de tot el 
sistema viari respon a aquest criteri de jerarquia orientat a articular carrers intensos amb carrers de 
vianants. 
... ... 
 
Distribució dels espais lliures i equipaments 
 
El sistema d’espais lliures s’ha pensat des de la consciència de la necessària continuïtat territorial 
dins els artificis urbans. La infiltració del territori a la ciutat de Vilanova i la Geltrú des de l’atenció a 
les lleis que imposa l’escala de la geografia ha derivat en una concepció de l’espai lliure que prima 
les delicades relacions en la frontera de la ciutat i el territori. 
 
La linealitat dels Torrents (d’en Parellada, de la Pastera, Sant Joan) ben encaixats els primers i amb 
llera més indefinida el de Sant Joan, origina uns corredors naturals que s’han treballat des de la 
gestió de la torrencialitat estacional que els hi és pròpia. El propi control de la humitat del sòl ens 
porta cap a un sistema drenant, ara fortament vegetat, que servirà per reforçar les relacions de 
continuïtat en sentit transversal. La proposta permet la penetració del paisatge dins la ciutat, 
generant nous ordres i oferint estructures de drenatge natural, que forçosament han d’anar plegades 
amb l’artifici urbà. L’espai públic resultant és tant funcionalment complex que construeix límits i 
alhora relacions, emfatitzant els vincles amb el lloc i les transicions, tal com ho fan els ecosistemes 
naturals. A aquests dos grans parcs-corredor naturals s’ha d’afegir l’ampli espai intersticial entre els 
teixits urbans adjacents als dos eixos verticals centrals. Constitueix el cor públic l’Eixample Nord i 
ens hi referirem com “l’interface central”. 
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Es tracta d’un ampli espai públic de gairebé 650 m de llargada per una amplària que oscil.la entre els 
50-150 m. Amb dues cares radicalment asimètriques: a solana decididament arquitectònica i amb 
una condensació important d’activitats comercials i públiques i a l’ombra amb un sistema vegetal 
important, patchwork d’arbrades formades per espècies diferents i contrastades que van perdent 
intensitat fins arribar a la plaça de l’estació intermodal. Espai urbà amb un començament i un final 
com gairebé sempre trobem en els millors passejos de la urbanitat europea: la Plaça Nova adjacent 
a l’estació intermodal és la veritable porta d’aquest “interface públic” i es composa indirectament 
mitjançant quatre grans edificis-icona de la nova ciutat (edificis públics i híbrids de major 
expressivitat arquitectònica. L’important, però, és l’espai determinat per la seva interdistància i la 
condensació d’activitats que generen. 
És un espai urbà artificial, exclusivament destinat a la mobilitat peatonal, amb obertures ben 
mesurades, que batega contraient-se, com per exemple davant de la galeria comercial oberta que 
segueix a la “Plaça Nova”, o dilatant-se. Ple de cantonades i caps d’edifici a la banda tectònica i 
comercial, a la cara oposada suggereix racons tranquils, passejades llargues i recorreguts en 
bicicleta. És un assaig amb una concepció contemporània de les rambles urbanitzades. Passeig 
continu en l’espai intermedi entre teixits urbans diferents, sempre en sentit mar-muntanya. Espai 
múltiple que connecta els diferents teixits urbans de l’Eixample Nord. 
 
Aquests espais lliures territorials es complementen amb els espais lliures de proximitat. Són espais 
de menor mida que els anteriors, localitzats a l’interior dels diferents teixits residencials, ben 
articulats mitjançant recorreguts exclusivament peatonals i disposats amb l’objectiu d’esdevenir 
espais de passejada, relació i contracte entre residents. 
 
La proposta disposa part important dels equipaments en la transició entre els teixits residencials i 
d’activitats amb els grans parcs públics, configurant un sistema de parcs equipats que, lògicament, 
augmenten la freqüència d’ús d’ambdós sistemes. El parc-corredor que recull els torrents de La 
Pastera i d’en Parellada està vorejat en el seu perímetre per 8 grans parcel·les destinades a 
equipaments públics, tant d’escala comarcal com de veïnatge: l’Hospital del Garraf, un Centre 
Tecnològic i de Recerca, un IES 2+2, un CEIP 3 i d’altres equipaments més locals ocupen aquestes 
parcel·les.  

 
Al Parc del Torrent Can Sant Joan s’hi apropen una gran parcel.la destinada a equipaments 
esportius i d’altres equipaments de veïnatge. 
A tocar de l’Interface Central s’hi disposa l’Estació Intermodal i una gran parcel.la a la part superior 
vinculada al futur Parc Tecnològic/empresarial. Una col·lecció dispersa de reserves menors s’han 
localitzat a l’interior dels teixits residencials i d’activitats, per tal de garantir l’assistència de serveis 
als residents de l’ Eixample Nord. Alguns d’aquests equipaments també seran espai social 
d’intercanvi entre els seus veïns i la resta de ciutadans de Vilanova. 
... ... 
 
Teixits residencials / àrees-projecte / teixits d’activitats 
 
L’ordenació urbana de l’Eixample Nord resol el gruix de les funcions residencials, terciàries i 
productives, pautades inicialment en els seus equilibris relatius per la Modificació del PGOM de Març 
2007, mitjançant una miscel·lània de teixits urbans diferenciats i dues àrees-projecte corresponents a 
una peça de nova centralitat i una actuació residencial unitària. 
 
Els teixits urbans resulten de la imbricació de dues lògiques: la de la partició del sòl en subunitats 
construïbles i la dels traçats de la vialitat que els serveix. Sense una concepció divisible de la ciutat 
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en subunitats que facin correspondre a parcel·les més o menys grans uns tipus d’edificis adequats, 
amb una bona regulació de les seves relacions amb l’espai públic, només queda una col·lecció 
d’objectes més o menys singulars, eventualment pautats per prescripcions estètiques. 
 
Els primers d’aquests teixits urbans pengen de l’eix major, perllongament de Miquel Guansé, i són 
prioritàriament residencials. Xarxes capil·lars amb carrers de 12 m d’amplada eviten trànsits de 
travessia i orienten la seva estructura als vianants i residents. Un reguitzell de petites places/jardí 
enllaçades per itineraris peatonals enriqueixen la morfologia. Els habitatges d’aquests teixits estaran 
a tocar del parc-corredor entre els Torrents de Parellada i la Pastera. 
 
L’alineació només serà estrictament obligada a l’eix major referit. A l’interior del teixit les illes es 
podran obrir al seu pati interior generant ordres semioberts. 
 
En la part alta, aquests teixits urbans es transformaran de forma que el predomini de l’habitatge 
passarà gradualment a ser de l’activitat. Així, les quatre illes més properes a l’enllaç amb la C-31 
s’orientaran al Parc Tecnològic i Empresarial especialitzat que es preveu a l’Eixample Nord. La 
hipòtesi inicial d’assentar un Parc Tecnològic-Empresarial relacionat amb les àrees de la 
dependència i de la vida autònoma l’haurà de confirmar l’estudi de viabilitat. Aquesta iniciativa es 
fonamenta en actius reals de Vilanova i la Geltrú, tals com la EPSEVG de la UPC, el CTVG, el 
Centre Tecnològic de Recerca per a la dependència, el Consorci de Serveis a les Persones, el 
Consorci de Salut del Garraf, el futur Hospital Comarcal de Vilanova i la Geltrú, etc… 
 
La morfologia d’aquests teixits urbans més propers a la C-31 augmentaran l’ocupació del sòl com 
correspon a àmbits destinats, sobretot, a activitats. Els encreuaments de la vialitat principal aniran 
associats a edificis emergents que assenyalaran els llocs amb major densitat d’activitat de ’Eixample 
Nord. 
 
El teixit híbrid que es recolza en l’eix perllongament de Josep Coroleu es preveu segons una 
quadrícula heterogènia i menor i una ordenació més oberta que farà present l’interior d’illa al carrer, 
potenciant les condicions de millor assolellament per a l’edificació residencial. Les illes i fragments 
de teixit que conflueixen en el parc-corredor que segueix el Torrent de Sant Joan seguiran els 
principis de l’ordenació oberta a l’espai natural. L’ús predominant serà el residencial en les illes a 
tocar de la Ronda travessera central i en les obertures al corredor-parc. Gradualment, conforme el 
teixit s’apropa a la C-31, passen a dominar les activitats fins al nou vial interior paral·lel a la C-31. 
Aquest teixit es fa morfològicament complex en la part baixa, per tal de recollir directrius i 
preexistències, que finalment enriqueixen la textura visual del barri i doten de major diversitat al 
paisatge urbà. 
 
L’àmbit, aproximadament triangular, contingut entre el Torrent d’en Parellada i el carrer d’en 
Frederic, inicialment destinat a acollir l’Àrea Residencial Estratègica dita “Entretorrents”, es resol 
mitjançant 8 illes regulars relativament uniformes, de fet una variant del sistema general de 
subxarxes ortogonals que planteja l’ordenació de l’Eixample Nord. La continuïtat del carrer d’en 
Frederic fins a la xarxa capil·lar del Casc Antic permet relligar nou creixement amb ciutat històrica. 
 
La frontera d’aquesta quadrícula amb el parc-corredor es resol segons l’idea de parc equipat en que 
es basa el parc Entretorrents. Un hotel a tocar de la rotonda que obre el barri a la Ronda Ibèrica i 2 
equipaments locals, completen el barri que s’endinsa a Vilanova i la Geltrú, a l’altra banda de la 
Ronda, donant continuïtat al parc-corredor. 
 
En els teixits residencials els carrers seran el suport de la urbanitat i la densitat relativa inherent a 
aquest model urbà l’ingredient necessari. Els carrers s’han concebut com llocs de passeig i reunió 
pública. Viure a prop del carrer serà la regla. Tractem, doncs, de versionar de forma contemporània 
la forma del carrer: un espai amable en el que els vehicles circulen lentament, un lloc en el que els 
ciutadans i vehicles s’acomoden sense dificultat amb l’arquitectura de la ciutat. 
 
Els teixits referits es complementen, per tal de resoldre el gruix residencial amb dues “àrees-
projecte”. A les àrees-projecte corresponen determinacions projectuals i morfològicament més 
precises i unitàries. 
 
Les àrees-projecte 
 
L’àrea central 
Amb aquesta denominació fem referència a l’àmbit contingut entre les Rondes Central i Ibèrica i els 
dos eixos verticals centrals: una súper-illa orientada a condensar una nova centralitat a l’Eixample 
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Nord. Com tota centralitat, és funcionalment híbrida i complexa. Pel que fa al seu contingut, 
contindrà la futura Estació Intermodal que articularà la LOF amb l’estació d’autobusos i, així mateix, 
una concentració d’equipaments locals i activitat terciària, que es barrejarà amb un gruix important 
de residència. Els aparcaments soterranis asseguren l’accessibilitat i una mobilitat interna orientada 
als vianants. La forma i jerarquia del comerç al detall en la planta sol activarà l’activitat i identitat 
d’aquest àmbit central. La relació de continuïtat entre l’Estació Intermodal i el nou Hospital del Garraf 
doten de caràcter urbà la Ronda Ibèrica i, per la seva proximitat, haurien de facilitar el procés 
d’execució d’aquesta àrea projecte. 
 
L’àrea Residencial Ronda Ibèrica 
A tocar de l’àrea central, es proposa amb caràcter indicatiu una operació de caràcter prioritàriament 
residencial. Pressuposem un tipus d’habitatge de qualitat amb serveis oberts a un gran espai 
col·lectiu propi. Es tracta d’una promoció de funcionalitat especialitzada orientada a sud, i a una 
distància prudencial de la mobilitat intensa de la Ronda Ibèrica. Un projecte morfològicament acurat 
hauria de contribuir a transformar la Ronda Ibèrica en eix cívic, en coherència amb la importància 
d’aquesta Ronda travessera. 
 
Teixits d’activitats 
Les activitats s’han disposat en proximitat a la vialitat general, per tal d’evitar conflictes de mobilitat i 
confort als teixits residencials. De totes passades, la transició dels teixits residencials a les zones 
pròpiament d’activitat, es produeix de manera gradual. Conforme l’Eixample s’apropa al nord, unes 
illes funcionalment híbrides barregen activitats tecnològiques/terciàries amb habitatge. La normativa 
pertinent pautarà la necessària compatibilitat entre residència i activitat en aquestes illes 
heterogènies, que per altra banda s’ha produït sempre en les ciutats del sud d’Europa. Adjacents a la 
carretera de l’Arboç i la C-31, i per sota de la C-31, es disposen les àrees destinades exclusivament 
a activitats productives. L’estudi elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics que analitza la demanda 
de sòl per activitats econòmiques a Vilanova, preveu, en un escenari diversificat, l’ocupació del sòl 
per activitats, proposat en coherència a l’horitzó de 2036. L’ocupació generada podria arribar als 
7.200 llocs de treball, atenent a ratios de 70 m²/sostre per lloc de treball. D’acord amb aquestes 
hipòtesis, es preveu sòl per activitats equilibrat en cada zona. En la primer zona, i a tocar del gran 
parc lineal associat als Torrents de la Pastera i Parellada, es reserva sòl d’equipaments per 
activitats, destinat prioritàriament a la generació d’un Parc Tecnològic i Empresarial orientat a la 
tecnologia associada a la Dependència i la vida autònoma que inclou un Institut de Recerca en 
Tecnologies Assistencials. 
 

 
ORDENACIÓ DE L’EIXAMPLE NORD  
  (no vinculant) 
 

 
 

Les xarxes bàsiques modals que a continuació es descriuen es recolzen i es 
sobreposen doncs quasi totalment en la  vialitat bàsica esmentada, donada la pròpia 
concepció del Planejament.  
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4.0.1 Seccions tipus dels vials 
 
Vials de la xarxa bàsica (A) 
 
Les amplades i seccions dels vials bàsics predeterminats per la Modificació Puntual de 
PGOU de l’Eixample Nord (qualificats com a A) es descriuen a continuació. 
Les seccions tipus són indicatives i  vindran fixades pel planejament derivat que 
desenvolupi els successius àmbit.  
D’altra banda cal tenir en compte que les amplades proposades (amplada bàsica) no 
han de correspondre finalment amb l’amplada real del vial, que podrà ser variable 
(igual o major), segons determini l’ordenació de l’ Eixample Nord i l’ordenació 
volumètrica dels edificis: en la pròpia proposta de la Modificació Puntual de PGOU, 
l’ample viari es veu complementat per amples addicionals de zona viària i secundària 
(Aa) i espais lliures (Fa) en part del traçat dels vials, especialment a la Ronda Ibèrica i 
la Ronda Central (aquests espais venen prefigurats per la Modificació Puntual de 
PGOU de forma orientativa). 
 
VIALS TRANSVERSALS 
• A1   Ronda Ibèrica. Ample bàsic de 34,2 m.  
  Secció existent amb calçada lateral costat mar, calçada central doble i ampla 

vorera costat E.N. En el tram entre els vials B1 i B2, desapareix la calçada 
lateral, que esdevé una vorera-passeig ample, ja que en aquest tram la 
Ronda voreja el Parc de la Quadra d’Enveja. 

• A2  Ronda Central, prolongació de les actuals Rambla dels Països Catalans i Av. 
de Rocacrespa.  

  Ample bàsic de 20,0 m (A)  i 41,0m (B) 
(A) Entre el Vial B1 i l’Av. de Masia Cabanyes (Torrent de Parellada) la 

secció és de calçada central de dos sentits de circulació (12 m, 4 
carrils) i voreres de 4 m. 

(B) Entre l’Av. de Masia Cabanyes (Torrent de Parellada) la secció és de 
rambla, formada per dues calçades, voreres laterals i passeig central, 
degut a que a partir d’aquest punt, per aquest vial i discorre el canal 
de transvasament del Torrent de la Pastera als de Santa Magdalena, 
canal cobert de 9 m d’amplada que s’ubica precisament sota el 
passeig central. Aquesta secció es correspon amb la de la rambla 
dels Països Catalans (prolongació d’aquest vial cap a llevant), vial 
existent on el canal de transvasament ja està construït. La secció 
prevista és de dues calçades de 6,5 m, passeig central de 15 m i 
voreres laterals de 5 i 8 m. 

• A3 Eix interior. Ample bàsic de 17,0 m. 
  És un eix travesser de menys rellevància per quant no relliga totalment els 

extrems de l’Eixample Nord. És un vial de sentit únic que es preveu amb una 
calçada central de dos carrils amb una franja d’aparcament en línia (9 m), i  
voreres laterals (4 m). 

• A4 Vial Lateral C31. Ample bàsic de 13,0 m. 
  Aquest vial relliga tots els eixos verticals a l’alçada de la C-31 i permet la 

connexió urbana entre les dues rotondes d’enllaç a la C-31, la de l’Arboç i la 
de la Pastera.  Aquesta calçada es concep de doble sentit de circulació amb 
un carril per sentit (7 m), vorera principal costat EN (4m) i vorera secundària 
costat C31 (2m). 

 
VIALS  VERTICALS 
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• B1 Carrer Zamenhof. Ample bàsic de 23,5m 
  Un cop desenvolupat l’E.N. es configura com un eix principal de sortida de 

Vilanova cap a la C-31. Es concep com un vial amb 4 carrils de circulació i 
una franja d’aparcament (15 m), una vorera existent de 3,5 m d’amplada 
(límit de  L’ Eixample Nord) i una vorera costat EN de 5 m d’amplada.   

• B2 Prolongació de l’eix urbà c/Menéndez Pelayo (actualment sense continuïtat 
en el tram del Parc de la Quadre d’Enveja). Ample bàsic 22,0 m. 

  Un cop desenvolupat completament l’E.N. es configura com un eix principal 
d’entrada de Vilanova des de la C-31. Es concep com un vial amb 4 carrils 
de circulació (12m) i dues voreres de 5 m d’amplada. 

• B3 Carrer Gran. Prolongació del C/Abat Escarré-C/Coroleu. Ample bàsic de 
28,0 m. 

  Vial amb 4 carrils de circulació i aparcaments en línia a banda i banda (18m) 
i dues voreres de 5 m d’amplada. 

• B4 Prolongació del c/Miquel Guansé. Ample bàsic de 28,0 m. 
  Es concep com un vial amb 4 carrils de circulació (compatible amb 2 carrils 

de sentit únic i dues franges d’aparcament), una vorera existent de 3,5 m 
d’amplada (límit de L’ Eixample Nord) i voreres de 5 m d’amplada. 

 
Vials secundaris (Aa) 
 
Es consideren vials secundaris els inclosos en els àmbits  13EN i 8EN  que es 
corresponen amb les grans illes  en els quals queden subdividit l’eixample Nord per la 
vialitat bàsica (A) i els espais lliures generals (F).  
En aquets àmbits la Modificació Puntual de PGO defineix només els percentatges de 
sistemes, essent el planejament derivat corresponent, la figura que n’haurà de definir 
la disposició. En els plànols de la Modificació Puntual aquests sistemes reben  la 
denominació genèrica del sistema acompanyats de sufix ‘a’ (Aa, Fa, EGHa ) 
 
La vialitat secundària correspon a la vialitat de distribució, amb tràfic predominantment 
local, pròpia de l’àmbit i àmbits adjacents. 
 
Tot el viari secundari es prefigura d’un sòl sentit de circulació.  
Part d’aquest viari serà amb calçada segregada, altra part de plataforma única amb 
prioritat de vianants.  
Tot aquest viari es preveu que conformi Zones 30 de circulació i de prioritat invertida, 
no essent necessària la delimitació de carrils bicis (per calçada, en els trams de 
calçada segregada, per la plataforma única en els de plataforma única amb prioritat de 
vianants). 
 
Tanmateix els Plans derivats, hauran de definir totes les característiques d’aquest vials 
i la conveniència de la  implantació de carrils bicis delimitats en part d’aquests (ja que 
alguns d’ells poden arribar a tenir algunes característiques de vials vertebradors o 
complementaris als vials bàsics). 
 
En el plànol de planta de pavimentació es recull la proposta viària de la Modificació 
Puntual  i se’n fixen seccions tipus genèriques segons els següents criteris: 
 
Vials amb calçada segregada:  
- Vials de 14 m d’amplada 
Secció de referència:  calçada 2 carrils, de 6,0 m; Voreres de 4,0 m. 
- Vials de 16 m d’amplada 
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Secció de referència:  calçada 2-3 carrils, de 8,0 m, compatible amb aparcament a una 
banda i 2 carrils; Voreres de 4,0 m. 
- Vials de 19 m d’amplada  
Secció de referència:  calçada 3 carrils, de 9,0 m, compatible amb aparcament a una 
banda i 2 carrils; Voreres de 5,0 m . 
 
Vials de plataforma única, amb prioritat per a vianants:  Vials d’ample inferior a 12 m o 
a vials majors en cul de sac.   
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4.1  Xarxa d’itineraris bàsics per a vianants 
 

Tal com ja es fa patent en la introducció d’aquest apartat 4, la xarxa bàsica de L’ 
Eixample Nord configura la xarxa d’itineraris principals  per a vianants, dels quals cal 
destacar els següents com els de més interès i potència:  
• El carrer Gran (vial B3, prolongació del c/Coroleu) 
• El carrer Major (vial B4, prolongació de Miquel Guansé/Rbla.Samà) 
que a més de ser la prolongació natural de dos grans eixos globlas de la ciutat 
(Coroleu i Rambla Samà), estan concebuts per a ser els principals eixos d’activitat de 
L’ Eixample Nord. 
 
De la resta de carrers cal destacar els eixos verticals B1 i B2 (Zamenhof i eix 
diagonal), com a itineriris principals en la zona d’activitat terciària. 
També s’ha de considerart com a itinerari principal de vianants el vial secundari que 
relliga la gran zona d’equipaments adossada a llevant de l’Entretorrents, degut a que al 
llarg d’aquest carrer es concentra gran part de l’equipament públic de L’ Eixample 
Nord. 
 
Transversalment, la Ronda Ibèrica es configura també com un titinerari bàsic de 
vianants del conjunt de la ciutat. 
 

 
 
Els altres tres eixos, dins l’estructura de l’Eixample Nord (la Ronda Central/vial A2 i el 
vial A3, i el vial A4), si bé són itineraris principals, ho són amb un caràcter més 
secundari, ja que transversalment es pretén que la connectivitat de l’Eixample Nord 
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s’esdevingui principalment a través del conjunt de la xarxa de vials “interiors”,  de 
forma difusa. 
 
Cal destacar també itineraris principals complementaris dins la xarxa viària secundària, 
a destacar el corresponent al vial secundari B4b, que dona accés a gran part dels 
equipaments públics previstos per a l'E.N. Les característiques d’aquest vial són a 
determinar en el planejament derivat. Tanmateix es tractarà com a itinerari de vianants 
de primer ordre, amb els requeriments previstos per aquests. 
 
A aquests cal afegir els eixos “cívics”, eixos de caràcter lúdic, de passeig i esbarjo que 
representen els tres grans corredors verds que configura l’Eixample Nord: 
 

• El torrent de Sant Joan, amb continuitat cap a mar (amb el tram corresponent a 
L’Ortoll –Av.deCubelles-Línia FC- pendent de desenvolupar); a través del 
Passeig de Lluis Companys, per sota el FC, finalitza al Parc de Ribes Roges, 
porta d’entrada de la Platja de Ribes Roges. 

• L’espai de parc Central, coincident aproximadament amb la traça del Torrent de 
Mas d’En Puig  ( desviat a l’alçada de la C-31 ), amb possible continuitat al 
nord del territori (Mas Xicarrò, La Plana, ..), ja que  coincideix amb el futur tram 
deprimit de la C-31, on esdevenen possibles variades actuacions de 
permeabilització de la barrera que representa la C-31 (ponts i cobertures 
parcials pràcticament adaptats a l’orografia de l’entorn) 

• L’Entretorrents, un corredor verd bàsic de la Ciutat, que connecta el Nucli Antic 
de la Citutat (La Geltrú, Carrer Unió, Carrer Major, Plaça Casernes, ...) amb 
l’entorn més rústic del municipi: Masia Cabanyes, bosc d’en Parellada, Mas de 
l’Artís fins a la carena de la muntanya entre el Montgrós i la Talaia. Des del 
Nucli antic aquest corredor també arriba fins a mar, al port, a través de la 
Rambla Principal i de la Pau. 

 
 
Tota la vialitat secundària (vialitat interior de les “super-illes”) queda englobada dins de 
zones 30 i de prioritat invertida locals, en les quals els vials podran ser: 

• Vials zona 30 amb calçada de vehicles separada compatible amb bicis. 
• Zones de prioritat invertida, amb  límit 10 km/h. Circulació de les bicicletes a 

doble sentit i prioritat per al vianant. 
En tots ells es garantirà les normes d’accessibilitat urbanística. En els vials zona 30, 
els passos de vianants seran preferentment elevats a nivell de vorera. 
Les seves característiques vindran determinades pel planejament derivat. 
 
 
Caractarísitiques i actuacions: 
 
La xarxa d’itineraris principal proposada connecta  de forma estructurada els punts de 
més generació de viatges del planejament, i n’assegura la seva connexió amb els 
nodes principals de transport col·lectiu i la xarxa d’autobusos urbans de la zona. 
 
Totes les voreres dels itineraris principals de primer ordre (vials A1, B1, B2, B3 i B4), 
són d’amplada igual o superior als 5 m (dins els quals també  s’ ubica un carril bici d’un 
sol sentit). En qualsevol cas s’haurà de garantir que en aquets itineraris l’amplada útil 
disponible per a vianants no sigui inferior als 3 m, un cop descomptats els amples 
corresponents a l’arbrat i al carril bici. 
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El vial secundari B4b es tractarà com a itinerari de vianants de primer ordre, amb els 
requeriments previstos per aquests. 
 
En els recorreguts principals de segon ordre (vials A2, A3, A4) les amplades mínimes 
de les voreres són de 4 m, en els quals també s’ha d’incloure un carril bici d’un sentit. 
En qualsevol cas, en aquests vials s’haurà de garantir que l’ample mínim disponible 
per a vianants no sigui inferior als 2m. 
 
El Planejament derivat podrà modificar les seccions, adoptant seccions dissimètriques 
i d’amples variables de vorera per tal de concentrar en una sola vorera el carril bici 
(doble sentit), sempre i quan es respectin els amples útils mínims per a vianants  
especificats anteriorment. 
 
Tots els recorreguts principals tenen pendent longitudinals entre el 0,5% i el 3,5%, 
excepte els recorreguts dels vials verticals que es situen entre els vials A3 i A4 degut a 
la rasant més elevada del vial A4; en aquests trams s’assoleixen pendents entre el 6 i 
el 8% (en longituds sempre inferiors als 100m), necessàries per a la connexió amb els 
diferents passos superiors que creuen la C-31. En cap cas els projectes d’urbanització 
definitius podran superar el 8% de pendent en cap punt de la xarxa viària principal. 
 
Els itineraris de vianants són continus i estaran adaptats al codi d’accessibilitat. Els 
creuaments de calçada es faran per passos de vianants adaptats. En la vialitat 
principal els passos de vianants seran a nivell de calçada, i seran tots ells 
semaforitzats en els itineraris principals de primer ordre. 
En el cas dels itineraris corresponents als eixos “cívics” (dels parcs urbans), 
s’assegurarà la seva continuïtat al creuar la xarxa viària tant principal com secundària, 
disposant dels creuament adequats corresponents en la pròpia traça de l’itinerari. 
D’altra banda, s’aconsella donar continuïtat a l’itinerari principal del vial B2 (Eix 
diagonal-c/Mz.Pelayo) a través del Parc de la Quadra d’Enveja, incorporant dues 
noves entrades al Parc en la traça d’aquest eix i adaptant si cal la xarxa de camins 
interior del Parc. 
 
Les franges d’aparcament de vehicles de tots els recorreguts principals, s’interrompran 
en totes les cruïlles, ampliant la superfície per a vianants en aquesta zona i disposant-
se el gual de vianants en la zona ampliada, de forma de que es redueixi la longitud de 
creuament de calçada. 
 
Es recomana que es senyalitzin els itineraris cap als punts principals de l’ Eixample 
Nord (equipaments, parcs, ...) així com els enllaços amb els itineraris externs existents, 
tant cap al Nucli urbà (itineraris del centre, Rambla Principal, Mercat central, ...) com 
els itineraris no urbans (Masia Cabanyes, El Xicarró, La Plana, ...), de forma molt 
especial en els itineraris “cívics”. 
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4.2  Xarxa d’itineraris bàsics per a bicicletes 
 

Actualment, en l’entorn de l’Eixample Nord, existeix un itinerari segregat de bicicletes a 
la Ronda Ibèrica, des del Parc esportiu del Garraf (prop de la Ronda d’Europa) fins al 
Parc del Quadre de l’Enveja; passada la Collada el carril bici es reprèn per la mateixa 
Ronda Ibèrica fins a la Plaça dels Ocells proplongant-se en l’Avinguda de l’Aragai, i 
amb enllaç amb el camí antic de Cubelles, camí asfaltat paral·lel a la C-241 que 
permet arribar fins a la població veïna de Cubelles i que és una via adequada a la 
circulació de bicis (amb trànsit de vehicles molt reduït) 
 
També hi ha el carril Bici de la Rambla dels Països Catalans (eix A2), que va des de la 
Ronda Europa fins a l’Entrada de L’ Eixample Nord al carrer de Masia d’en Frederic. 
 
Penetrant a la ciutat només hi ha el del carrer Olesa de Bonesvalls que s’inicia en la 
Plaça de la Muxiganga, una mica apartat de l’Eixample, a uns 100 m del carrer de 
Masia d’en Frederic. 
 

 
 
Aquests dos recorreguts es mantenen i prolonguen en l’Eixample Nord, creuant-lo 
transversalment de banda a banda.  
D’aquesta forma s’assegura en la par alta de la ciutat l’existència de dos itineraris 
transversals de carril-bici connectors dels extrems de la ciutat. 
 
Verticalment (sentit mar-muntanya), la vialitat bàsica (tots els eixos verticals B1, B2, 
B3, B4, disposaran de carrils bicis segregats en vorera (essent vials d’alta densitat de 
trànsit, degut el seu caràcter de connectors del municipi amb la xarxa supramunicipal). 
En aquesta direcció vertical s’assegura la connectivitat amb la xarxa  de camins 
ciclables no urbana (el camí de Mas d’en Puig, el camí de Mas de l’Artís i el camí de 
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Masia Cabanyes), així com amb la carretera BV-2115 de l’Arboç, essent aquesta una 
carretera freqüentada per ciclistes, malgrat no ser especialment adaptada (calçada 
estreta sense vorals).  
 
També es preveuen carrils bicis segregats en els vials transversals  A3 i A4, si bé es 
considera que tindran un caràcter més secundari i local. 
 
Aquesta xarxa ortogonal de carrils bicis segregats actua com a xarxa col·lectora-
distribuïdora de la xarxa local, que es preveu no segregada i integrada en les calçades 
de la vialitat secundària, configurada tota ella com a zona 30 o de prioritat invertida. 
 
Tanmateix en els carrers B4b i Masia d’en Cabanyes de la xarxa viària secundària, 
s’aconsella, i així s’ha grafiat als plànols, que s’incorpori un carril bici segregat, degut a 
la previsible intensitat de tràfic de bicicletes per l’important concentració d’equipaments 
públics. 
 
En els eixos “cívics” dels Parcs urbans lineals verticals, els camins hauran de ser 
compatibles per a la circulació de vianants i bicis ( amb prioritat per als primers ).  
Allà on ho permeti la disponibilitat d’espai i el tractament del parc, es preveuran carrils 
bicis segregats per recorreguts propis. 
Es preveu explícitament carril bici segregat en l’eix cívic de La Pastera entre la ronda 
central (vial A2) i la Plaça de les Casernes, degut a que es considera una via de 
penetració bàsica al nucli urbà central de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tots els recorreguts principals tenen pendent longitudinals entre el 0,5% i el 3,5%, 
excepte els recorreguts dels vials verticals que es situen entre els vials A3 i A4 degut a 
la rasant més elevada del vial A4; en aquests trams s’assoleixen pendents entre el 6 i 
el 8% (en longituds sempre inferiors als 100m), necessàries per a la connexió amb els 
diferents passos superiors que creuen la C-31. 
 
En els eixos principals l’ample del carril bici de sentit únic serà de 1,25 m dins de 
vorera. En els eixos secundaris, aquesta amplada es podrà reduir a 1 m. 
 
El carril de doble sentit en vorera i passejos serà de 2,5 m. En cas de que s’incorpori a 
la calçada i es separi físicament, aquesta separació serà d’elements puntuals 
específics i tindrà un ample mínim de 0,5 m. 
 
En tots els creuaments de calçada on hi hagi carril  bici, es diferenciarà l’espai destinat 
a les bicis del de vianants, de forma que cap dels dos itineraris vegi minvada la seva 
amplada de pas. En totes les zones de conflicte vianants-bicis, es disposarà de la 
corresponent senyalització  horitzontal explícita (i en cas necessari vertical), donant en 
qualsevol cas prioritat al vianant.  
 
 
4.2.1 Previsió d’aparcaments per a bicicletes. 
 
D’acord amb el que determina el Decret 34/2006 i amb les ratios que estableix en el 
seu annex 2, la previsió de reserva per a aparcament de bicicletes en L’ Eixample 
Nord és la següent: 
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T34. RESUM RESERVES MÍNIMES D’APARCAMENT PER A BICILETES A L’EIXAMPLE NORD  

 
 
En el quadre adjunt es detalla aquesta previsió per a cadascun dels sector i macro-illes 
de l’Eixample Nord. 
 
La reserva d’aparcament corresponent a l’aprofitament privat i de l’equipament públic 
s’haurà de fer dins l’espai propi (zones d’aparcament interiors), i s’haurà de determinar 
en els projectes bàsics i constructius corresponents. 
 
En el cas dels  espais lliures, es farà dins d’aquests, i ho determinarà el planejament 
derivat i els projectes d’urbanització  que els desenvolupin.  L’aparcament es situarà 
principalment prop dels punts d’accés als espais lliures, disposant-se d’aparcaments 
interiors quan la distància als accessos siguin superiors als 200 m. 
 
Es recomana que de forma complementària es situï en la via pública un volum 
equivalent aproximadament al 5% dels aparcaments bici que es preveuen per als 
equipaments i aprofitament privat, distribuït de forma regular en tota la xarxa urbana, 
en els punts de major atracció de mobilitat (equipaments, zones comercials, ...) i en 
general prop de les cruïlles, procurant que cap punt del sector en les zones 8 
(residencial-comercial) quedi a menys de 125 m d’un aparcament. 
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4.3  Xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu 
 
La Modificació Puntual de PGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord de l’Eixample Nord 
concep el Sector com a nou focus de centralitat de la Ciutat molt proper al centre 
actual, amb una important oferta d’equipaments col·lectius i amb una forta presència 
d’activitat comercial i terciària. 
 
Es considera bàsic per tant que el transport públic del sector pugui garantir la 
interconnexió dels diferents barris de la ciutat amb l’Eixample Nord, i a la vegada de 
que aquest disposi una molt bona connexió amb el centre urbà i l’estació de ferrocarril i 
d’autobusos. 
Cal  assenyalar també que en l’Eixample Nord, a mig-llarg termini, hi ha prevista 
l’arribada a Vilanova de la LOF (línia orbital de ferroviària Mataró-Vilanova, passant per 
Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca). L’estació Central de Vilanova es 
situa a l’Eixample Nord al costat de la Ronda Ibèrica entre els carrers Abat Escarré i 
Pare Garí. Aquesta línia enllaçarà així mateix amb la línia de la costa, en l’estació 
actual de Fc de Vilanova i la Geltrú.  
Es preveu que l’estació Central de Vilanova sigui intermodal i que en ella tinguin 
parada la major part de les línies d’autobús interurbà de la ciutat. La seva situació és 
optima pel que fa a la connectivitat amb la xarxa de carreteres. 
 
En l’apartat 3 es calculen i es mostren els viatges generats per l’Eixample Nord i la 
fracció que s’estima que es realitzaran en transport col·lectiu. En la següent taula es 
mostra un resum dels resultats: 
 
T35. RESUM DELS VIATGES GENERATS EN TRANSPORT COL·LECTIU A L’EIXAMPLE NORD 

 
 
Els viatges interns es realitzaran bàsicament en la xarxa d’autobusos urbans.  
Els viatges externs es realitzaran en la seva major part a través del FC (estimant-se 
una proporció entre el 60% i el 70%), la resta en una petita part en la xarxa 
d’autobusos interurbans). Resulta per tant important garantir una bona connexió de 
l’E.N. amb l’estació del FC de RENFE, per tal de facilitar el transport sostenible 
multimodal.  
 
L’actual xarxa d’autobusos urbans són dues línies (dobles L1/L2 i L·/L4) amb 
recorregut en alguns punts “meàndric”, per tal de poder donar servei a gran part del 
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teixit urbà, que relliguen la ciutat horitzontalment (L3 i L4 entre Fdo Somella i Sta 
Magdalena, passant pel centre i l’estació) i verticalment (L1 i L2, entre el Càmping i La 
Masia del Notari, també passant pel centre i l’estació, i recorrent tota la línia de mar). 
 
Les línies actuals passen bastant a frec de l’Eixample Nord, podent-se considerar 
servida només la franja de la Ronda Ibèrica, tal com es pot veure en el gràfic adjunt on 
s’ha grafiat les superfícies de cobertura de les línies actuals, a 200, 400 i 600m  
(superfícies dels punts del territori situats a una distància en línia recta a alguna de les 
línies de bus, compresa entre  0-200m, 200-400m i 400-600 m). 
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Es proposen per tant a l’Eixample Nord dos nous itineraris: 
 
Itinerari A central, que uneix verticalment el centre de l’Eixample Nord (carrer Gran i 
carrer Major) amb el centre de la ciutat (Pare Garí i Rambla Samà) i l’estació de FC i 
d’autobusos. 
 
Itinerari B transversal, que discorre per la Ronda Central i Avinguda dels Països 
Catalans, fina a la Rambla Sant Jordi, on es desvia per aquesta per anar a enllaçar 
també amb l’estació. Aquest itinerari recorre tots els  sectors residencials de llevant de 
la Ciutat sobre el FC, alguns d’ells encara en fase de consolidació (La Bòvila, Sant 
Jordi, L’Armanyà, El Llimonet) i connecta amb la zona esportiva i el camp de futbol.  
 

 
 
Les dues línies són de poca longitud (de 6,6 km i 8,8 km respectivament, els 
recorreguts sencers d’anada i tornada), i són susceptibles d’alllargar-se per donar 
cobertura a més barris de la Ciutat. 
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Així la línia vertical es podria prolongar-se fins a mar, seguint el seu sentit vertical 
central i reforçant les línies L1 i L2, mentre que la línia transversal, podria allargar-se 
als barris de ponent. 
 
Aquestes línies es sobreposen parcialment amb els recorreguts cèntrics de les línies 
existents. D’aquesta forma s’augmenta la freqüència de pas dels autobusos urbans en 
trams amb recorregut similar, fet que els farà més atractius per al seu ús per a 
trajectes curts en l’àmbit més central  de la Ciutat, actualment poc probables donada la 
modesta freqüència de pas dels autobusos actuals. 
 
D’altra banda la incorporació d’aquestes dues línies pot ajudar a millorar els 
recorreguts de les existents, i permetre establir recorreguts mixtes (amb 
transbordament). 
 
En el gràfic adjunt es mostren les superfícies de cobertura sobre l’E.N.  de les dues 
línies proposades actuals, a 200, 400 i 600m  (superfícies dels punts del territori situats 
a una distància en línia recta a alguna de les línies de bus, compresa entre  0-200m, 
200-400m i 400-600 m). 
 

 
 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  75 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

Tal com es pot observar la major part de l’Eixample Nord queda a menys de 200 m 
d’alguna línia d’autobús urbà (equivalent aproximadament a menys de 300 m d’una 
parada de bus), quedant més apartats només el triangle de l’EN a la Ronda Ibèrica-
Pastera (que tanmateix queda “cobert” per les línies existents) i dos petits racons en el 
límit del Sector amb la C-31, que queden dins la segona franja (400 m).  
 
 
Desenvolupament en Sector: 
 
En el supòsit de desenvolupament de l’Eixample Nord  en sector successius, en l’ordre 
més probable -segons indica la pròpia designació-, en les dues  primeres etapes 
d’execució (sector 1 i sector 1+2) es proposa la incorporació d’una sola nova línia 
d’autobusos urbans, la línia A central, modificada: 
 

 
 
Sector 1  Linia A central modificada 1: amb recorregut circular dins l’EN: 

Entrada pel vial B4 (Miquel Guansé) en sentit ascendent, Ronda 
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Central, c/Masia Frederic descendent i Rda Ibèrica fins a Abat 
Escarré. 

Sector 1+ 2  Línia A central modificada 2: com l’anterior, però ascendint fins al 
vial A3, per baixar pel vial B4b dels equipaments fins a la ronda 
central. 

 
Aquesta proposta permet cobrir adequadament el sector desenvolupats, amb una 
bona connexió per als nous equipaments, a la vegada que també millora el servei del 
barri adjacent del Llimonet. 
 
La longitud total (recorregut d’anada i tornada) de la línia A central modificada és de 
6,2 km (1) i 6,7 km (2). 
 
 
 
4.3.1 Estimació del dèficit del transport públic i determinació de l’import anual, a 
l’any  2013: 
 
La implantació del transport públic al nou sector comportarà un dèficit inicial durant els 
10 primers anys, que cal avaluar d’acord amb l’Annex 4 del decret 344/2006 de 
mobilitat. 
D’acord amb l’anterior, la implantació del transport públic a l’Eixample Nord suposa la 
incorporació de dues noves línies urbanes (Línia A central i Línia B transversal), d’una 
longitud total de recorregut de 6,8 km i 8,8 km respectivament). 
Tanmateix, aquestes línies discorren per altres barris de la Ciutat a les que també 
donen servei, per que es considera que el dèficit no es imputable totalment a 
l’Eixample Nord, si no només en la proporció de la fracció de la longitud de línia que 
circula per l’Eixample Nord, que és del 40% en ambdós caos (2,75 km de recorregut 
per l’EN en el cas de la línia A, 3,5 en el cas de la línia B). 
Es considera un nombre d’expedicions de 36 diàries en cadascuna de les línies, 
corresponent a una freqüència de pas de 30 min. 
Es consideren un total de 32 viatges diaris, corresponents a una freqüència de 30 min 
durant 16 hores de servei. 
 
El preu per km de recorregut del transport urbà (ciutats petites de menys de 100 mil 
hab.), és de 2,63 €/km (any 2004), que actualitzat amb l’IPC interanual dóna un valor 
per l’any 2013 de p = 3,31 €/km. 
 
L’estimació del dèficit de transport públic imputable a l’EN, feta d’acord amb l’annex 4 
del Decret 344/206 és doncs: 
 
Dèficit Línia A = 365*r*p*0,7 = 365 * 6,8*40% * 32 * 3,31 * 0,7 = 73.610 €/any  
Dèficit Línia B = 365*r*p*0,7 = 365 * 8,8*40% * 32 * 3,31 * 0,7 = 95.260 €/any  
 
El planejament derivat que desenvolupi el sector haurà d’establir el dèficit realment 
imputable a l’Eixample Nord d’acord amb els itineraris i freqüències que finalment es 
decideixi implantar. 
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4.4  Xarxa d’itineraris principals per a vehicles 
 
4.4.1. Introducció 
 
L’Eixample Nord es situa en un punt fonamental de la xarxa viària de la Ciutat, ja que 
incorpora en el seu perímetre un dels nodes bàsics de la xarxa urbana, la connexió 
amb la xarxa de carreteres bàsica i comarcal, el node de la C-31 i la carretera de 
l’Arboç (el node de Ponent).  
Juntament amb el node de la carretera C-15 de Vilafranca amb la C-31 (node de 
Llevant) són els dos nodes principals de connexió de la Ciutat a la xarxa de carreteres. 
  
El node de Llevant està associat a la Ronda d’Europa cinturó col·lector que recull tota 
la vialitat transversal de la ciutat des del port fins a  la C-31.  
En canvi el node Sud no disposa d’un vial col·lector potent i específic per a recollir el 
flux transversals de trànsit d’aquesta banda de la ciutat entre la línia de mar i la C-31. 
Per dessota la Ronda Ibèrica aquesta funció la realitzen bàsicament el carrer 
Zamenhof i el carrer Coroleu, ambdós carrers de dos carrils i doble sentit de circulació. 
Altres vials verticals tenen funció complementària si bé no són itineraris per sí sols 
eficients per quan no presenten una total continuïtat entre la línia del FC i la Ronda 
Ibèrica. 
 
La proposta de la Modificació Puntual de PGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord de 
l’Eixample Nord intenta resoldre aquestes limitacions amb un plantejament doble: 

• Per una banda doblant la connexió viària “vertical” (mar-muntanya) al node de 
l’Arboç  i traçant-la de forma que pugui millorar la deficient permeabilitat viària 
actual en aquest sentit: així doncs prolonga tant  l’eix Zamenhof (vial B1) fins al 
node com l’alineació del carrer Menendez Pelayo, que a mitja alçada de l’EN, 
es gira per anar a buscar directament la rotonda de l’Arboç. 

• Per l’altra banda es preveu un segon  node complementari de connexió a la C-
31, la rotonda de la Pastera, a l’alçada de la prolongació del carrer Miquel 
Guansé (vial B4), aquest amb connectivitat restringida a la direcció nord de la 
C-31.   

• Així mateix s’incorpora un vial lateral de la C-31 que uneix les dues rotondes 
. 

Així doncs la xarxa viària de l’Eixample Nord incorpora a la ciutat uns itineraris flexibles 
i eficients  de connexió a la xarxa supramunicipal: 

• El de la Rotonda de l’Arboç, format pels vials B1 (Zamenhof) i B2 (prolongació 
Mz.Pelayo). Actualment el carrer Mz.-Pelayo queda interromput per el Parc del 
Quadre d’Enveja, essent la connexió més propera la del c/Bailèn: sembla òptim 
de cara a la millora del trànsit d’aqueta zona, prolongar de forma efectiva 
aquest carrer a través del Parc. Cal tenir en compte que donada l’orografia del 
terreny, aquesta actuació no hauria de comportar necessàriament la 
fragmentació del Parc, ja que resulta possible prolongar el vial mitjançant un 
pas semisoterrat (exclusivament per al trànsit rodat), que permeti mantenir la 
continuïtat del Parc amb petites correccions del seu relleu. Amb la prolongació 
d’aquest vial, Zamenhof i Mz.Pelayo esdevenen carrers totalment 
complementaris, podent-se establir de sentit únic, millorant-ne enormement la 
seva capacitat a la vegada que la seguretat i comoditat de la resta d’usuraris de 
la via (vianants i bicis). 

• El de la rotonda de la Pastera, format pels vials B3 (Abat Escaré / Coroleu) i el 
vial B4 (Miquel Guansé)  

 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  78 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

El primer és el node de connexió natural de tota la zona de Ponent de la ciutat, mentre 
que el segon dota el centre urbà (tot el front comprès entre Pare Garí i l’av, de 
Vilafranca) d’una connexió  molt propera. 
 
D’altra banda, en el sentit transversal (llevant-ponent) la Ciutat presenta una 
permeabilitat molt deficient. En la ciutat històrica només existeixen dos itineraris 
transversals que permeten creuar la ciutat en aquest sentit: 

• La carretera C-246 (Rambla Exposició-Ventosa-Balmes) juntament amb la 
carretera vella (Garraf, Codonyat, Tetuàn i Cubelles), connector transversal de 
la zona urbana central situada per sobre la línia del FC. 

• El Passeig Marítim, aquest com a connector transversal de la zona de mar, 
situada sota la línia del FC 

 
L’ urbanització de la Ronda Ibèrica ha permès incorporar un connector transversal més 
potent per sobre del nucli de la Ciutat, que ha permès millorar en gran mesura aquesta 
deficiència, i és el connector transversal bàsic de la ciutat, que creua tot el nucli urbà 
de cap a cap. 
 
En la franja compres entre la Ronda Ibèrica i la C-31 existeix un segon vial transversal 
amb vocació connectora, la Rambla dels Països Catalans, que s’inicia a ponent al 
Sector de Santa Magdalena i queda actualment interromput a l’alçada del carrer Masia 
d’en Frederic , a l’entrada de l’Eixample Nord. 
 
Aquest vial també és bàsic en la connectivitat transversal de la ciutat, i la Modificació 
Puntual en prolonga la seva traça fins a enllaçar-lo amb l’avinguda de Rocacrespa, 
accés principal dels barris de la Collada-Sis Camins: té una funció complementària a la 
ronda Ibèrica, com a vial transversal distribuïdor de tota la part alta de Vilanova (entre 
la Ronda i la C-31). 
 
 
4.4.2  Xarxa d’itineraris principals per a vehicles 
 
La xarxa d’itineraris bàsics de l’Eixample Nord està formada  pels quatre vials verticals 
B1 (Zamenhof), B2 (Mz.Pelayo), B3 (Coroleu) i B4(Miquel Guansé), i els quatre vials 
transversals principals A1 (Ronda Ibèrica), A2 (Ronda Central-Rambla Països 
Catalans), A3 i A4 (lateral C-31). 
 
Tots ells (a excepció del vial transversal A3, que té una funció més local) són vials 
fonamentals de la xarxa bàsica viària de la Ciutat. 
 
L’Eixample Nord s’estructura sobre aquesta vialitat principal, recolzant-se tota la resta 
en aquesta malla de forma totalment estructurada.  
Tal com ja s’ha comentat al principi de l’apartat 4, aquesta malla delimita unes macro-
illes, en les quals la vialitat és totalment local. 
 
La xarxa d’itineraris principals de l’Eixample Nord queda per tant formada bàsicament 
pels vials esmentats. 
S’incorporen a aquets itineraris els vials secundaris B4b (vial que dóna servei a una 
part important dels equipaments públics del Sector, i els dos vial verticals extrems de 
la macro-illa situada entre el torrent de la Pastera i el Llimonet, com a elements 
connectors entre les dues rondes transversals en aquest extrem de l’Eixample. 
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Tot la resta de vialitat es poden considerar com a itineraris locals secundaris, i tots ells 
es delimiten com a zona 30m i zona de prioritat invertida. 
 
De la vialitat bàsica cal destacar els següents elements 

 
Vials Transversals 
• Ronda Ibèrica (vial A1) sistema de distribució tranversal de la Ciutat que 

connecta la ciutat des del seu extrem de llevant (Sector Industrial de Santa 
Magdalena i Ronda d’Europa) fins a l’extrem urbà de ponent (L’Aragai), amb 
connexió a les urbanitzacions més extremes (Fondo Somella i Santa Maria) a 
través de la seva articulació a l’Aragai amb la Ronda d’Amèrica. 

 
• Ronda Central/ Rambla Països Catalans (vial A2). Vial de caràcter secundari 

respecte la Rondsa Ibèrica, destinat a ser el vial transversal repartidor de tot el 
Vilanova situat per sobre la Ronda Ibèrica, especialment quan aquesta assoleix  
volums de saturació, ja que de forma totalment paral·lela a la Ronda Ibèrica 
connecta les principals vies connectors verticals de la Ciutat (Ronda d’Europa, 
Rambla Sant Jordi, Av. de Vilafranca, C.Frederic, C.Masia Cabanyes, C.Miquel 
Guansé-Rambla Samà, C.Coroleu, C.Bailèn-Mz.Pelayo i Zamenhof) 

 
Vials verticals 
• El vial Major (vial B2 / C.Coroleu) i el carrer Gran (vial B4 / C.Miquel Guansé-

Samà) tenen un caràcter distribuïdor i de penetració bàsic en l’Eixample Nord 
central, coincidint amb dos avingudes de gran pes urbà a tots nivells. Són així 
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mateix la connexió de la xarxa viària de Vilanova amb el node d’articulació amb 
la xarxa intermunicipal de la rotonda de la Pastera 

 
• Els eixos A1 (Zamnhof) i A2 (prol. Mz.Pelayo), són els vials de connexió bàsics 

de la principal àrea terciària de l’Eixample Nord i són la connexió de la xarxa 
viària de Vilanova amb la Rotonda de l’Arboç. 

 
Tots els itineraris principals tenen pendent longitudinals entre el 0,5% i el 3,5%, 
excepte els recorreguts dels vials verticals que es situen entre els vials A3 i A4 degut a 
la rasant més elevada del vial A4; en aquests trams s’assoleixen pendents entre el 6 i 
el 8% (en longituds sempre inferiors als 100m), necessàries per a la connexió amb els 
diferents passos superiors que creuen la C-31. 
D’altra banda tots els itineraris principals discorren per vials d’ample superior als 16 m, 
essent adequats tant per a coexistir amb itineraris principals de bicicletes com en 
itineraris de transport col·lectiu de superfície. 
 
Tots els eixos viaris principals, excepció feta dels transversals Ronda Ibèrica i Ronda 
Central es plantegen d’una sola direcció, de cara a millorar la compatibilitat d’usos 
(vianants i bicicletes per una banda i tràfic rodat per l’altra), totes elles de caràcter 
bàsic en tots aquest vials. 
 
Només s’admet la doble direcció den les dues rondes travesseres principals A1 i A2, 
donada la seva definició i caràcter. 
 
Degut al seu caràcter connector i distribuïdor i les intensitats de trànsit que en resulten, 
tots els vials principals verticals es preveuen de 4 carrils (sentit únic), així com les 
rondes travesseres A1 i A2 (dos carrils per sentit). 
La calçada dels vials de 4 carrils s’ha previst de 12 m, si bé en els de sentit únic es 
podrà disminuir fins als 11 m (d’interès per una banda de cara a la contenció de la 
velocitat del trànsit i per l’altra de guanyar espai per a la resta d’usos de la via). 
 
Tota la vialitat secundària (vialitat interior de les “super-illes”) queda englobada dins de 
zones 30 i de prioritat invertida locals, en les quals els vials podran ser: 

• Vials zona 30 amb calçada de vehicles separada compatible amb bicis. 
• Zones de prioritat invertida, amb  límit 10 km/h. Circulació de les bicicletes a 

doble sentit i prioritat per al vianant. 
En tots ells es garantirà les normes d’accessibilitat urbanística. En els vials zona 30, 
els passos de vianants seran preferentment elevats a nivell de vorera. 
Les seves característiques vindran determinades pel planejament derivat. 
 
 
Intensitats estimades de trànsit en els itineraris principals: 
 
S’han fet dos supòsits de sentits de circulació: 

• El supòsit A, en el qual es consideren esl sentits actuals en la xarxa viària 
existent de Vilanova. En aquest cas B1 i B3 es consideren ascendents i B2 i B4 
descendents; la calçada Lateral de sentit únic (sentit Sitges). 

• El supòsit B, en el qual es considera el c/Mz.Pelayo prolongat fins l’E.N., i 
s’estableixen sentits únics de circulació per a la totalitat d’aquest carrer i del 
C./Zamenhof. En aquest cas B1/Zamenhof i B3 es consideren descendents i 
B2/Mz.Pelayo i B4 ascendents. La calçada Lateral A4 de doble sentit el tram 
entre B3 i B4, de sentit únic tota la resta (sentit Sitges). Aquesta configuració 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
DE L’ EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ  81 
MPPGO en l’ Ámbit de l’ Eixample Nord 

presenta l’avantatge que el c/Pare Garí (ascendent) connecta adequadament 
amb el vial B4 i en la Rotonda de la Pastera no es té el creuament de 
circulacions entrant/sortint (no es considera rellevant  que Miquel Guansé 
presenti sentit invertit respecte B4, ja que aquesta entrada no es considera 
bàsica en el seu estat actual. En cas de que es tiri endavant l’obertura de 
Rambla Samà a Cap de Creu, caldrà revisar aquesta hipòtesi. 

 
Amb el Sector totalment desenvolupat es preveu que les cruïlles de la xarxa principal 
estiguin totalment semaforitzades, molt especialment la dels quatre vials verticals B1 a 
B4. 
 
En aquest supòsit A i d’acord amb les hipòtesis fetes en l’apartat 3, s’han estimat les 
intensitats de trànsit (IMD) dels itineraris principals de l’Eixample Nord pel trànsit 
generat pel Sector, tenint també en compte el de pas corresponent a la resta de la 
Ciutat. Les IMD resultants en el tram més sol·licitat per a cadascun dels itineraris 
principals són les següents: 
 

• Vial A1. Ronda Ibèrica 22-26 mil veh/dia 
• Vial A2. Ronda Central 12-15 mil veh/dia 
• Vial A3.  3-4 mil veh/dia 
• Vial A4 Lateral C-31 10-12 mil veh dia 
 
• Vial B1. Zamenhof 12-15 mil veh/dia 
• Vial B2. Prol. Mz.Pelayo 12-15 mil veh/dia 
• Vial B3. Abat Escaré/Coroleu 10-12 mil veh/dia 
• Vial B4. Miquel Guansé 10-12 mil veh dia 
• Vial B4b 2-4 mil veh/dia 

Els dels vials A1 i A2 corresponen als dos sentits de circulació. La resta de vials són 
de sentit únic.  
 
Les seccions de calçada definides per als diferents vials es consideren adequades per 
a les intensitats de trànsit resultants: considerant una intensitat d’hora 50 (intensitat 
només superada en 50 hores durant tot l’any) igual al 12% de la IMD (valor 
conservador, tenint en compte els resultats dels aforaments actuals de la Ciutat, en els 
que aquest paràmetre oscil·la entre el 9% i el 12%), les intensitats màximes en hora 50 
i sentit de circulació en cap cas superen el 800 veh/h per carril. Els valors màxims 
s’assoleixen a la Ronda Ibèrica i al lateral de la C-31 (780 i 720 veh/h) respectivament. 
En la resta de vials els valors oscil·len entre  els 360 i 450 veh/h i carril. 
 
 
 
Desenvolupament en Sector: 
 
En el supòsit de desenvolupament de l’Eixample Nord  en sector successius, en l’ordre 
més probable -segons indica la pròpia designació-, els sentits de circulació previstos 
s’hauran d’adaptar a les configuracions parcials de la xarxa viària realment 
desenvolupada, es preveu que el vial A4, mentre no es desenvolupi el tercer sector 
haurà de ser de doble direcció, ja que no estarà encara executat el vial complementari 
B3. 
Així mateix es preveu que en el desenvolupament del Sector 1, en el qual no es 
preveu que s’executi encara la Rotonda definitiva de l’Arboç de connexió a la C-31, es 
millori l’actual intersecció de la carretera C-31 amb la BV-2115. Aquesta millora 
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consisteix en la substitució per dues rotondes  mitjanes (d’uns 30 m de radi interior)  
les actuals interseccions en T amb la BV-2115 dels 4 ramals de sortida/entrada de la 
C-31, per tal de millorar-ne la capacitat i la seguretat. 
 
Amb aquestes actuacions  es considera que la configuració viària que resulta en cada 
cas del desenvolupament parcial de l’Eixample Nord és adequat per absorbir la 
mobilitat generada corresponent. Tanmateix serà el Planejament derivat particular de 
cada sector qui haurà d’analitzar amb detall i d’acord amb les previsions de 
desenvolupament reals aquesta qüestió. 
 
 
4.4.3 Reserves d’aparcament per a turismes i motocicletes 
 
S’estableix en l’Annex 3 del decret 344/2006 de mobilitat que el nombre de places 
mínimes per a vehicles situats fora de la via pública haurà de ser els indicats a 
continuació: 
 

• Places mínimes d’aparcament per a turismes fora calçada 
Ús habitatge: màxim de ( 1pl/habtg; 1 pl/100m2 st ) 

• Places mínimes d’aparcament de motocicletes  fora calçada 
Ús habitatge: màxim de ( 0,5 pl/habtg; 0,5 pl/100m2 st ) 

  
 
Pel que fa a l’activitat comercial i terciària, aquesta haurà de resoldre les seves 
necessitats d’aparcament en el seu propi àmbit o parcel·la. El PGOU de Vilanova i la 
Geltrú preveu que l’espai mínim d’aparcament d’aquestes activitats sigui de 1 pl./100 
m2 d’e sostre. 
 
Pel que fa a l’estació intermodal de la LOF de Vilanova Centre, el projecte de 
desenvolupament d’aquesta haurà de preveure les necessitats d’aparcament  que 
s’hauran de formalitzar en l’espai propi de l’equipament. 
 
En la taula següent s’assenyalen les necessitats mínimes d’aparcament de turismes i 
motocicletes fora de la via pública.  
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T36. RESUM DE RESEVA MÍNIMA D’APARCAMENT PER A TURISMES I MOTOCICLETES FORA DE 
LA VIA PÚBLICA A L’EIXAMPLE NORD 

 
 
En el quadre adjunt es detalla aquesta previsió per a cadascun dels sector i macro-illes 
de l’Eixample Nord. 
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5. Incidència de la mobilitat generada sobre la contaminació atmosfèrica 
 
La qualitat de l’aire a la zona d’estudi està directament relacionada amb el parc de 
vehicles que hi circula: amb el volum de viatges en cotxe i, per tant, amb les facilitats 
que es doni per oferir un bon accés al transport públic.  
S’entén per emissió a l’atmosfera l’abocament de substàncies a l’aire per focus 
d’emissió fix o mòbil.  
El sector del transport és una de les principals fonts d’emissió antropogènica de 
contaminants a l’atmosfera, un 85% dels quals prové dels mitjans de transport rodats. 
Els vehicles emeten més de 1.000 substàncies químiques a l’atmosfera, generalment 
complexes, que hi romanen en forma de gas, aerosols i partícules. Els principals 
contaminants atmosfèrics provinents de la combustió dels vehicles són el monòxid de 
carboni (CO), el diòxid de carboni (CO2), el diòxid de sofre (SO2), les partícules en 
suspensió totals (PST), els òxids de nitrogen (NOX), els compostos orgànics volàtils 
(COV) i el plom (Pb); tot i que aquest últim metall pesat cada vegada es troba en 
menor quantitat a la gasolina “super” (0,15 gr/litre de benzina).  
 
Segons reflecteixen els estudis previs a l’elaboració del Pla d’actuació de les zones de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric, tant els nivells de qualitat de l’aire per diòxid de 
Nitrogen com per a partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres de 
diversos municipis de Catalunya són superiors als nivells admissibles que fixa la 
normativa vigent. En aquest sentit, 40 municipis de la Regió Metropolitana de 
Barcelona han estat declarats Zones de Protecció Especial pel seu elevat volum de 
contaminants, bona part d’ells amb origen en el sector del transport . El municipi que 
ens ocupa en aquest estudi està inclòs dins d’aquests 40 municipis del DECRET 
226/2006, de 23 de maig; concretament dins l’annex 2: municipis on se superen els 
nivells de qualitat de l'aire admissibles per a les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres.  
 
La caracterització de les emissions dels vehicles s’ha realitzat a partir de les dades 
d’IMD i aplicant uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut. 
En les vies locals es consideren els quilòmetres recorreguts per a cada vehicle i es 
pren el parc mòbil de referència, obtenint els quilòmetres recorreguts per a cada tipus 
de vehicle.  
Com a factors d’emissió, seran utilitzats segons el CORINAIR 1996 (Core Inventory of 
Air Emissions Methodology).  
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És de gran dificultat determinar el consum energètic i les conseqüents emissions 
relacionades amb el transport, ja que l’àmbit d’estudi no està delimitat per unes 
fronteres que permetin mesurar la quantitat de combustibles consumits amb exactitud. 
Per tant, per a la realització dels càlculs es tipificaran alguns dels paràmetres. 
  

• El consum dedicat al transport es pot dividir aproximadament en un 54% de 
benzina i un 46% de gasoil.  

• S’estima com a distància mitjana recorreguda en vehicle privat uns 10 km, amb 
velocitats de 20 km/h a la xarxa local urbana, propera a la zona d’estudi. Es 
considera que l’ocupació dels vehicles de 1,30 persones.  

• Pels desplaçaments en motocicleta s’estima una distància mitjana de 7 km.  
• Pel transport públic, es considera un recorregut mitjà de 10 km amb velocitats 

comercials de 13 km/h. Per a l’avaluació del consum de combustible i 
d’emissions de contaminants atmosfèrics només es tindrà en compte el 
transport públic de superfície.  

• En cap moment s’ha tingut en compte la climatologia de la zona d’estudi per tal 
de calcular els efectes de la dispersió de les emissions.  

 
Atenent a aquestes premisses prèvies:  
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Tal i com es mostra a la taula anterior, el consum total de combustible resultant de la 
mobilitat generada de l’ Eixample Nord serà de 30.938 litres. 
 
A continuació s’observen les emissions de contaminants emeses per tipus de 
contaminant.  
El total de gasos contaminants emesos és de 59.144.170 gr. 
  

 
 
 
El nou planejament generarà un nombre de nous desplaçaments, tot i això caldrà tenir 
en compte una sèrie de factors que amortitzen la incidència de la mobilitat sobre la 
contaminació atmosfèrica: els equipaments de nova construcció de la zona seran 
energèticament més eficients, etc. Aquests factors juntament amb l’aplicació de bones 
pràctiques respecte l’estalvi energètic contribuiran a assolir un nou espai equilibrat que 
pretendrà assolir un balanç de la incidència de la mobilitat en la contaminació 
atmosfèrica de valor mig inferior al de la mitjana de la ciutat, ja que s’està en una zona 
on el pes dels desplaçaments en mode públic en relació al privat serà de les més altes 
de la ciutat i té com a element reduir els indicadors de contaminació ambiental la 
presencia de varies zones verdes, que amortirà la influencia dels gasos contaminants.  
 
A continuació es proposen una sèrie de bones pràctiques a seguir:  
 

• Instal·lació de filtres de partícules als vehicles públics i substitució de vehicles 
vells per nous de gas (GNC).  

• Creació de nous carrils bus.  
• Creació de carrils bicicleta i promoció del seu ús.  

 
És important introduir els criteris ambientals i energètics en la planificació i gestió del 
transport. El transport públic consumeix menys i és molt més eficient energèticament. 
La millor percepció és contrastar el consum de combustible en vers el nombre de 
desplaçaments realitzats en vehicles motoritzats:  
 

• El transport públic col•lectiu consumeix un 4,9% del combustible consumit pel 
transport en superfície per a realitzar un 27,7% dels desplaçaments totals.  

• El vehicle privat gasta un 95,1% del combustible consumit per a fer un 72,3% 
dels desplaçaments totals.  

 
 


