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El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de Juliol, especifica 

la necessitat de la redacció d’un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), en els 

casos i amb els continguts que determina la legislació de mobilitat, amb l’objectiu d’analitzar 

com afecta la modificació puntual del PGOM proposada. 

La legislació vigent en matèria de mobilitat està integrada per la Llei 9/2003, de 13 de juny, 

de la mobilitat, part de la qual està desenvolupada pel Decret 344/2006, de 19 de setembre, 

de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquest mateix decret 

estableix el següent: 

Article 3.1 

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han incloure, com a document 
independent, en els instruments d’ordenació del territori i urbanístic següents: 

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats.  

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de 

desplaçaments generats per una nova planificació o una nova implantació d’activitats, així 

com la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 

sistemes de transport de baix o nul impacte, com són els desplaçaments realitzats amb 

bicicleta o a peu. 

L’objectiu de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 

necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi 

unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, 

donant així compliment al model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de 

la mobilitat. 

Així doncs, el present document té per objecte el desenvolupament de l’Estudi d’avaluació 

de la mobilitat generada de la present modificació puntual del Pla General d’Ordenació 

Municipal (PGOM) en l’àmbit d’estudi que inclou el sector del PERI Cap de Creu - Sant 

Onofre - Rambla Samà. 

 

1.  INTRODUCCIÓ 
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Els principals objectius d’aquest Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) són els 

següents: 

 Conèixer les característiques de la mobilitat de l’àrea d’influència de l’àmbit d’estudi 

i del seu contorn.  

 Estimar la mobilitat que generarà. 

 Identificar els recorreguts d’accés i de sortida en l’àmbit d’estudi i en el seu contorn, 

permetent l’optimització de la capacitat de la xarxa viària. 

 Fomentar la sostenibilitat de la mobilitat modal dels desplaçaments dels visitants i 

treballadors per una possible implicació del transport públic. 

 Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat del nou àmbit d’estudi i proposar 

les mesures necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat. 

 Dissenyar les 4 xarxes de mobilitat de l’àmbit d’estudi 

 Establir, si s’escau, fórmules de participació del promotor en els casos infraestructurals 

i de serveis que comportarà la nova mobilitat generada 

Per a assolir les fites enunciades es consideraran les dades a disposició, portant-se a terme un 

estudi de les condicions actuals de la mobilitat: desplaçaments, repartiment modal, oferta 

de transport públic, etc. Així mateix, també es tindran en compte les dades de la diagnosi 

del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del municipi, que es preveu que sigui aprovat 

inicialment per acord del Ple municipal de data 13 d’abril de 2015. 

El present informe es planteja des d’una òptica en clau de sostenibilitat del creixement urbà i 

de l’ordenació del territori. Així doncs, es proposaran mesures que conjuguin les necessitats i 

les futures demandes de mobilitat, procurant la satisfacció de les mateixes, però amb 

especial atenció als criteris de sostenibilitat. 

D’aquesta manera, es tindrà ben present que el desenvolupament de l’àmbit no es pot 

assolir en detriment ni de les oportunitats de mobilitat sostenible ni tampoc de la preservació 

de l’equilibri ambiental. 

 

2.  OBJECTIUS 
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En les últimes dècades, s'ha produït un esclat de la mobilitat en vehicle privat en la majoria 

de ciutats. Es tracta d'un mode de transport que té els seus avantatges, però també els seus 

inconvenients sobre les emissions de gasos i partícules dels vehicles, la contaminació 

acústica, l'ocupació del territori i dels espais ciutadans, el consum energètic no sostenible i 

altres conseqüències que ens han de fer reflexionar sobre el model de les nostres ciutats.  

En aquest context neix la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, denominada: "Llei de Mobilitat 

de la Generalitat de Catalunya", que pretén donar un gir a aquestes concepcions 

tradicionals i donar una resposta eficient a les necessitats de mobilitat dels ciutadans de la 

nostra societat que és moderna, dinàmica, amb projecció i en la qual no es pot concebre 

més abordar els problemes de mobilitat en termes de simple estudi de trànsit.  

En aquesta línia es pretén satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania donant major 

protagonisme a les xarxes de vianants, a les de bicicletes i als transports col·lectius, alhora 

que s'identifica la conveniència de lligar el desenvolupament urbanístic a les previsions de 

mobilitat en fases inicials del planejament urbanístic, de mode que aquests conceptes 

quedin indissolublement units al disseny i a la gestió de la xarxa viària.  

Aquest nou model de mobilitat introdueix principis com la seguretat, la sostenibilitat, la 

integració social, qualitat de vida, salut i l'augment de la competitivitat, perquè moure's 

respectant aquests principis és un dret i, a més, amb uns costos acceptables pels ciutadans.  

Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) son un dels múltiples instruments de planificació que 

estableix la Llei 9/2003. En particular, els PMU, neixen amb la idea de convertir-se en l'eina 

bàsica per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.  

En gener de 2013, es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 

Diputació de Barcelona per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de la vila.  

Posteriorment, en desembre de 2013 va començar la redacció, contemplant 5 fases: 

Fase 1:  

 Reunions prèvies: es van mantenir reunions entre l'Ajuntament i la Diputació de 

Barcelona. 

 Recollida d'informació: es va recollir informació aportada per la Diputació de Barcelona, 

l'Ajuntament i ajuntaments limítrofs, ATM, i altres organismes. Es van sol·licitar estudis de 

3.  PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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mobilitat, d'accessibilitat o urbanisme vigents, planejaments que poguessin afectar el 

desenvolupament del pla, Pla Territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director de 

Mobilitat, dades cartogràfiques i dels polígons industrials del municipi, zonificació, centres 

d'atracció, dades de població, de motorització, del transport públic, de trànsit, 

esdeveniments del municipi, etc.  

 Treball de camp: en funció de la informació de base de l'Ajuntament, de l'enquesta de 

mobilitat i de la informació que es van recollir d'altres organismes, es van portar a terme 

tasques de treball de camp per a l’obtenció de la informació relativa a la mobilitat i per 

a l’elaboració del PMUS. El treball de camp es va realitzar mitjançant Inventaris d'oferta 

viària, aforaments d'usuaris de les diferents xarxes i enquestes de mobilitat.  

 Anàlisi territorial i socioeconòmica: anàlisi de les dades que van ser obtingudes en la fase 

de recollida d'informació i treball de camp relacionades amb el municipi.  

Fase 2:  

 Anàlisi de l'oferta existent: es van analitzar les dades obtingudes en la fase de recollida 

d'informació i treball de camp, relacionades amb les xarxes de vianants, ciclistes, 

transport públic i vehicles privats, aparcament i distribució de mercaderies. 

 Anàlisi de la demanda existent: anàlisi de les dades obtingudes en la fase de recollida 

d'informació, relacionades amb la mobilitat global (demanda a peu, en bicicleta, en 

transport públic, en vehicle privat), aparcament, distribució urbana de mercaderies.  

 Externalitats del sistema de transport: una vegada es va analitzar l'oferta i la demanda 

del sistema de mobilitat, posteriorment es van analitzar les conseqüències del transport 

sobre la població i el conjunt medi urbà.  

Fase 3:  

 Redacció de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar: aquest informe contenia els 

objectius principals del PMUS, descripció dels aspectes rellevants de la situació 

ambiental, així com de la seva probable evolució en el cas de no aplicar-se, objectius 

de protecció ambientals fixats des de l'àmbit local fins a l'internacional. També s’incloïa 

la descripció i avaluació de les alternatives seleccionades.  

 Diagnosi participada: es van posar de manifest els punts forts i febles del sistema de 

mobilitat: a peu, en bicicleta, en transport públic, vehicle privat motoritzat, aparcament, 

distribució de mercaderies, seguretat viària, diagnosi ambiental i accés a polígons 

industrials i zones de treball. Paral·lelament, es va fer un procés de participació adreçat 
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a la ciutadania i al teixit associatiu del municipi. A partir de l'anàlisi de l'oferta i la 

demanda, es va realitzar també una diagnosi de la situació prevista. 

Fase 4:  

 Establiment d'objectius: estudi d'alternatives. Un cop es van identificar les disfuncions en 

matèria de mobilitat i definides les línies del Pacte per la mobilitat, es van establir els 

objectius a assolir.  

 Per a l'anàlisi de l'informe de sostenibilitat ambiental, es van avaluar les alternatives que 

van ser considerades com a raonables, tècnica i ambientalment viables, a més de 

l'alternativa zero (escenari tendencial). Una vegada van ser avaluades, es va 

seleccionar de forma raonada una de les alternatives proposades.  

 Propostes participades d'actuació de l'alternativa triada: amb l'alternativa triada, es van 

plantejar les propostes d'actuació per a la millora del sistema de mobilitat. Després de 

l'anàlisi i vistiplau pertinent per part de la Comissió tècnica de seguiment de la redacció 

del Pla, es va procedir a fer la participació ciutadana de les propostes. Un cop finalitzat 

aquest procés, i en funció dels resultats obtinguts, es van organitzar les reunions 

necessàries per a decidir quines propostes conformarien finalment el Programa 

d'actuacions del PMUS.  

 Redacció de l'informe de sostenibilitat ambiental, seguint les determinacions establertes 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

 Programa d'actuacions i càlcul d'indicadors: es va definir un programa d'actuacions a 

executar en els pròxims anys per tal d'aconseguir els objectius fixats, establint-se unes 

fases d'execució, tot indicant l'ordre de prioritat d'implementació, així com els costos i 

rendiment de les actuacions. També es va crear una Comissió de seguiment municipal 

per al seguiment de l'aplicació de les propostes del pla.  

Fase 5:  

 Tràmits i modificacions: amb posterioritat a la redacció del document final, s'han de 

seguir uns tràmits en els qual serà necessària la participació del redactor en reunions i la 

modificació dels documents lliurats. 

 Finalment, cal destacar que es preveu l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana i 

Sostenible del municipi per acord del Ple municipal de data 27 de juliol de 2015 
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A continuació es recull la informació sobre la situació actual del municipi de Vilanova i la 

Geltrú pel que respecta a la mobilitat. Cal destacar que la major part d’aquesta informació 

sobre el conjunt del municipi, tant pel que fa a les dades com a la informació gràfica, és 

estreta del document del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del municipi. 

4.1 ANÀLISI TERRITORIAL. 

4.1.1 Situació geogràfica i estructura territorial. 

El municipi de Vilanova i la Geltrú, que ocupa una extensió de aproximada de 34 Km², està 

situat al sud-oest de la comarca del Garraf, de la qual n’és la capital. Es localitza a uns 41 km 

al sud-oest de Barcelona i a 45 km al nord-est de Tarragona. S’emplaça en una zona planera 

del litoral, encaixat entre el massís del Garraf al nord-est i el Parc del Foix al nord-oest. Es 

troba limitat pels termes municipals de Cubelles (a l’oest), Castellet i la Gornal (al nord-oest), 

Canyelles (al nord) i Sant Pere de Ribes (a l’est). 

El nucli urbà de Vilanova i la Geltrú ocupa una extensió aproximada de 2x1,5 km2. Es troba 

delimitat entre el mar i la carretera C-31. Més enllà del nucli urbà s’han desenvolupat 

urbanitzacions a la franja litoral (el Prat de Vilanova) i a la falda de les serres septentrionals 

(Santa Maria de Cubelles, la Collada, Fondo Somella i altres urbanitzacions periurbanes). 

Els polígons industrials es situen principalment en tres grans àrees concentrades al nord i a 

l’est del nucli urbà: a l’oest de la C-15 (entre la C-31 i la C-32), al sud de la C-31 (entre la BV-

2115 i la C-15) i al llarg del torrent de la Piera (aprox. entre el ferrocarril i la ronda Ibèrica). 

4.1.2 Principals infraestructures lineals. 

Vilanova i la Geltrú es troba creuat per diferents infraestructures lineals: 

 Actuant com el cinturó més extern es troba l’autopista C-32, que circumval·la el 

municipi pel nord. 

 Com a segon cinturó trobem la carretera C-31. 

 Tres carreteres radials: 

 La carretera C-15 que sorgeix del nord-est del nucli urbà. 

 La carretera BV-2115 que neix al nord-oest del municipi. 

4.  ESCENARI ACTUAL 
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 La carretera BV-2112 que neix al nord-est del municipi. 

 El nucli urbà el travessa la carretera C-246a, que en l’interior del nucli urbà ja és una 

via urbanes més del teixit viari de Vilanova i la Geltrú. 

 Una línia de ferrocarril al sud del municipi: la línia ferroviària d’ADIF. Hi circulen 

combois de la línia “R2 sud” i trens regionals (tots els serveis operats per RENFE). 

 

Figura 1 – Principals infraestructures de Vilanova i la Geltrú. 

4.2 ÀMBIT D’ESTUDI DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOM. 

4.2.1 Situació. 

L’àmbit d’estudi de la present modificació puntual correspon al sector Cap de Creu - Sant 

Onofre - Rambla Samà (subzona 9a), situat al nord del nucli urbà del municipi.  

El seu perímetre resta definit pel carrer Tarragona al nord, el carrer del Teatre al sud, el carrer 

Picapedrers a l’oest, i a l’est amb una línia trencada que segueix l’eix del carrer Santa Anna 

des del carrer Teatre fins a la meitat de l’illa entre el carrer de l’Aigua i Sant Onofre i segueix 

pel costat est de l’interior de les illes compreses entre els carrers Santa Anna i Picapedrers fins 

al carrer Manel de Cabanyes i des d’aquest, també pel costat est de l’interior de l’illa 

compresa entre el carrer de les Tires i Picapedrers fins al carrer Tarragona. Així mateix, el 
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perímetre inclou les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer 

Santa Anna (subzona 9a). 

L’àmbit d’estudi, compta amb una superfície total de  22.689,79 m2. 

 

Figura 2 - Situació de l’àmbit d’estudi. 

 

Figura 3 - Àmbit d’estudi de la modificació puntual de PGOUM. 
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4.2.2 Objectius de la modificació puntual de PGOM. 

Els objectius que proposa la present modificació puntual del PGOM de Vilanova i la Geltrú 

són els següents: 

 Un Pla de Millora Urbana (PMU 9a) en l’àmbit no urbanitzat del sector, 

mitjançant la delimitació d’un sector discontinu format per 2 àmbits (al 

excloure la superfície del carrer de Manuel de Cabanyes) i amb una 

superfície total de 8.559 m². 

 El conjunt format per les finques núm. 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i núm. 19, 

21 i 23 del carrer Santa Anna, als efectes de determinar la seva fondària 

edificable en 13 m, igualant-la amb l’establerta a la resta de l’illa.  

La superfície total d’aquest àmbit és de 356,77 m². 

 L’exclusió de l’àmbit dels sòls restants proposats anteriorment en l’aprovació 

inicial i provisional i que conformaven el Polígon d’actuació urbana (PAU 9b), 

atès el gran nombre de finques que són patrimoni protegit i es recullen a 

l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònica i Ambiental de Vilanova i la 

Geltrú, redactat per la Diputació de Barcelona en maig de 2010.  

La superfície total d’aquest àmbit exclòs del nou àmbit proposat per la 

present modificació puntual és de 13.756,61 m². 

D’aquesta manera, la nova delimitació proposada per la present modificació puntual té 

una superfície total de 8.915,77 m²s. 

El nou desenvolupament urbanístic proposat té com a objectiu prioritari donar solució i 

consolidar un àmbit que òtula i vertebra un important sector del nucli antic del municipi. El 

posterior desenvolupament del PMU 9a permetrà definir i establir l’ordenació d’aquest 

àmbit, ara proposada de manera indicativa amb diferents alternatives d’ordenació en 

aquesta modificació.  

Els paràmetres edificatoris de la proposta de la modificació puntual estableixen un 

repartiment del sostre total en un 90% de sostre destinat a l’ús residencial, i l’altre 10% de 

sostre restant a l’ús complementari. El sector de Pla de Millora Urbana (PMU) inclou també 

una reserva d’equipament de 500 m² de sostre, així com una superfície mínima destinada a 

espais lliures i equipament de 5.563,35 m², corresponent al 65% de la superfície del sector. 
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Finques 2,2b i 4 
C/Sant Onofre i 

19,21 i 23 C/ Santa 
Ana

TOTAL MODIFICACIÓ

Superfície 356,77 m²s 8.915,77 m²s
Edificabilitat Afegint +1000m2st 10.270,00 m²st

Sostre residencial màxim 9.243,00 m²st 90,00% 9.243,00 m²st
Sostre complementari màxim 1.027,00 m²st 10,00% 1.027,00 m²st

Ocupació màx.
Tipus d'ordenació
IE

Paràmetres de la Modificació puntual del PGOM

8.559,00 m²s
10.270,00 m²st

PMU 9a (excloent carrer Manuel de Cabanyes)

35,00%
Volumetria específica

1,20 m²st/m²s  

Figura 4 – Paràmetres edificatoris de la modificació puntual del PGOM. 

Per a garantir un desenvolupament adequat, és necessari establir una previsió que tingui en 

compte la nova mobilitat que es generarà a partir de les noves activitats, tant de vehicles 

com de persones. Només en aquestes condicions serà possible un desenvolupament 

harmònic i integrat dins del municipi. 

Així doncs, amb el que s’ha exposat fins a aquest punt, el present Estudi d’avaluació de la 

mobilitat generada pretén, en una primera instància realitzar una estimació del nombre de 

desplaçaments generats en l’àmbit d’estudi, segons el seu ús i la seva superfície.  

En segon terme, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada també pretén analitzar la 

situació actual i realitzar propostes de xarxes d’itineraris principals de vianants, transport 

col·lectiu de superfície, bicicletes i vehicles privats, per tal d’accedir a l’àmbit d’estudi. En 

aquest sentit, cal tenir en compte que aquestes diferents propostes de xarxes d’itineraris 

principals estan basades en la zonificació proposada per la modificació puntual del PGOM, 

i que haurà de ser, en un darrer terme, el projecte d’urbanització, el qui defineixi 

acuradament aquestes xarxes, segons els criteris i paràmetres establerts en aquest estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada i provinents del Decret 344/2006. 

4.3 DEMOGRAFIA. 

4.3.1 Evolució de la població. 

El municipi de Vilanova i la Geltrú té un total de 66.639 habitants (a 1 de gener de 2014). La 

població empadronada al municipi ha sofert en els últims anys un creixement pràcticament 

constant fins a l’any 2008, a partir del qual la velocitat de creixement es va moderar fins 

aturar-se i iniciar un lleu decreixement en els darrers dos anys. L’increment de la població en 

els últims 10 anys ha estat del 12%. 
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Figura 5 - Evolució de la població (1998-2013). 

Font: Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú (a partir de dades de l’IDESCAT).  

En analitzar l’evolució històrica de la població amb una perspectiva històrica més àmplia, 

pot observar-se que la població ha experimentat un creixement lent però progressiu fins a la 

dècada dels anys 50, moment en el qual comença un fort creixement de la població que 

va triplicar el nombre d’habitants en els últims 50 anys. 

 

Figura 6 - Evolució de la població des del segle XX. 

Font: Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú (a partir de dades de l’IDESCAT).  

4.3.2 Distribució de la població pel territori. 

El Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú presenta una distribució i 

densitat de la població per zones de mobilitat. Aquestes zones es troben formades per 

diferents seccions censals que han estat agrupades segons hàbits de mobilitat homogenis: 
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Figura 7 – Població i densitat de població per zones. 

 

Figura 8 – Divisió per zones de mobilitat. 

Font: Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú. 

 

Figura 9 – Densitat de la població. 

Font: Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú. 
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Com es pot observar a l’anterior Figura 8,  l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – 

Rambla Samà (subzona 9a) està inclòs en la zona 3 (centre-nord) establerta pel Pla de 

mobilitat urbana sostenible. D’altra banda, en la Figura 9 s’estableix que l’àmbit presenta 

una densitat de població d’entre 200 i 300 habitants/ha. 

4.4 MOTORITZACIÓ. 

4.4.1 Parc de vehicles i índex de motorització. 

L’any 2012, la distribució del parc de vehicles al municipi corresponia a la següent: 

 

Figura 10 – Parc de vehicles (2012). 

En relació a l’índex de motorització (IdM), l’evolució d’aquest paràmetre havia estat 

tradicionalment creixent, però a principis de segle XXI comença a aturar-se fins al punt 

d’iniciar un decreixement. Tot i així, els darrers anys s’ha mantingut estable. 

L’índex de motorització de Vilanova i la Geltrú es situa per sota de la mitjana de la comarca 

i del conjunt de Catalunya, tal com es mostra a la figura següent: 

 

Figura 11 – Evolució de l’índex de motorització (IdM). 
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L’any 2012, l’índex de motorització (IdM) en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú era de 

604 vehicles per cada mil habitants. 

Si comparem l’evolució de la motorització de turismes i motocicletes es pot observar com, 

tot i que el nombre per habitant de motocicletes es més reduït que el de turismes, en els 

darrers anys es pot observar una tendència de creixement del número de motocicletes 

(atenuada durant els anys de crisi econòmica), mentre que el creixement del número de 

turismes es troba pràcticament estancat des de finals de segle XX. 

 

Figura 12 – Comparativa de l’evolució de l’índex de motorització de turismes i motocicletes 

4.5 ANÀLISI GLOBAL DE LA MOBILITAT. 

4.5.1 Desplaçaments dels residents. 

D’acord amb els resultats de les enquestes, en un dia feiner el conjunt de desplaçaments 

realitzats pels residents suposen un total de 240.198 desplaçaments (ja siguin de mobilitat 

obligada com no obligada i desplaçaments de tornada a casa). 

Segons l’origen o la destinació d’aquests desplaçaments, els podem dividir en: 

 Desplaçaments interns: 198.042 (un 82%) són desplaçaments interns (és a dir, tenen 

origen i destinació la mateixa ciutat). 

 Desplaçaments de connexió: uns 39.368 (17%) tenen l’origen o la destinació fora de 

la ciutat. Un extrem del desplaçament es troba a Vilanova i la Geltrú i l’altre fora del 

municipi. 

 Desplaçaments externs: uns 2.788 (1%) son desplaçaments externs (ni l’origen ni la 

destinació del desplaçament es troben a Vilanova i la Geltrú). 



 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL EN L'ÀMBIT D'ESTUDI 
DELIMITAT PER ACORD DE PLE DE 15/12/2008 QUE INCLOU EL SECTOR DEL PLA ESPECIAL 
CAP DE CREU - SANT ONOFRE - RAMBLA SAMÀ (Subzona 9a), INCLOENT LES FINQUES 2, 2b 
I 4 DEL C/ SANT ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 23 DEL C/ SANTA ANNA 

 

TEXT REFÓS –ESTUDI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT GENERADA 18 

 

Figura 13 – Repartiment dels desplaçaments segons origen i destinació (en base a dades d’enquestes). 

 

La mitjana de viatges per persona al municipi és de 3,79 desplaçaments/resident en dies 

feiners. Cal recordar que es tracta de l’anàlisi dels desplaçaments de residents, per tant no 

comptabilitza la mobilitat atreta pel municipi (aquells desplaçaments que no són de 

tornada a casa, amb origen a un altre municipi diferent de Vilanova i la Geltrú i destinació a 

Vilanova i la Geltrú). 

Pel que fa al motiu que origina els desplaçaments en dies feiners, el repartiment de la 

mobilitat diària dels desplaçaments dels residents és el següent: 

 

 

Figura 14 – Repartiment dels desplaçaments segons motiu de desplaçament. 
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Principals connexions. 

Els principals destinacions dels desplaçaments de connexió dels residents de Vilanova i la 

Geltrú es presenten a la taula següent: 

 

Figura 15 – Principals orígens i destinacions en els desplaçaments de connexió. 

 

Repartiment modal. 

Els desplaçaments interns, en un dia feiner, quasi tres quartes parts s’efectuen mitjançant 

modes no motoritzats. El transport públic representa un baix percentatge de la mobilitat 

(3%), deixant al vehicle privat motoritzat una quota modal del 25%. 

Pel que fa als desplaçaments generats cap a altres municipis, el pes important de la quota 

modal es reparteix entre el vehicle privat motoritzat (54%) seguit de prop del transport públic 

(43%). Els desplaçaments en modes no motoritzats tenen poca importància relativa (2% a 

peu, 2 % en bicicleta). 
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Figura 16 – Repartiment modals dels desplaçaments. 

 

Pel que fa la intermodalitat, els desplaçaments en dies feiners dels residents a Vilanova i la 

Geltrú, un 7,3% són multimodals: el 2,6% bimodal i el 4,7% trimodals o més. 

Finalment, pel que fa als desplaçaments totals del municipi, agregant desplaçaments de 

connexió (mobilitat generada i atreta) i interns, tindríem el següent repartiment modal 

obtingut del PMUS: 

MODE DE TRANSPORT 
DESPLAÇAMENTS TOTALS per 

mode de transport (2014) 
REPARTIMENT MODAL 2014 (%) 

A peu 143.703 49,5% 

Bicicleta 7.183 2,5% 

Transport públic 29.482 10,2% 

Transport privat 110.042 37,9% 

TOTAL 290.410 100,0% 

 

Com es pot comprovar, el repartiment modal del municipi és molt favorable a la mobilitat a 

peu, essent el principal actor a la ciutat. 

Temps de desplaçament. 

El temps mitjà de desplaçament dels residents a Vilanova i la Geltrú és de 13 minuts en el 

cas dels desplaçaments urbans i d’uns 48 minuts en els interurbans. 
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Figura 17 – Temps mitjà de desplaçament per mode de desplaçament. 

 

Distribució horària de la mobilitat. 

Pel que fa a la distribució horària, s’observa que la mobilitat en dia feiner dels residents 

presenta tres períodes punta o moments de màxima concentració dels desplaçaments, 

relacionats bàsicament, amb les hores d’entrada i de sortida del lloc de treball o d’estudi: 

entre les 8 i les 9 hores, quan es realitzen uns 18.000 desplaçaments, entre les 11-12 hores (per 

sobre dels 19.000) i entre les 18 i les 19 hores, franges 

Segons el mode de transport, el temps de desplaçament varia es veu a la gràfica següent: 

 

Figura 18 – Distribució horaris dels desplaçaments dels residents a Vilanova i la Geltrú en dia feiner. 
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4.5.2 Mobilitat de residents i no residents. 

La informació de les enquestes explotades en els apartats anteriors només contenen 

informació sobre la mobilitat generada per Vilanova i la Geltrú donat que es tracten 

d’enquestes realitzades a residents Vilanova i la Geltrú. Mancaria doncs valorar la mobilitat 

atreta cap a Vilanova i la Geltrú des d’altres municipis. 

De l’enquesta de mobilitat quotidiana EMQ de l’any 2006 (una estadística oficial 

promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Política Territorial i 

d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya) s’obté que la relació entre la mobilitat 

de residents i no residents era la següent: 

 

Figura 19 – Distribució de la mobilitat segons el municipi de residència. Font: EMQ 2006. 

 

Figura 20 – Distribució de la mobilitat segons el municipi de residència. Font: enquestes per al PMUS 2014. 

Tenint en compte els valors de la taula de la EMQ, la mobilitat generada cap a altres 

municipis suposaria el 15,36% i la mobilitat atreta (pendent de valorar) seria un 20,51%. 

També quedaria pendent de valor la mobilitat interna produïda pels no residents (1,24% 

segons EMQ). 
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Acceptant com a vàlids els percentatges distribució de mobilitat de la EMQ’06 per al càlcul 

de la mobilitat atreta de l’any 2014 es pot estimar que el nombre de desplaçaments atrets a 

Vilanova i la Geltrú per l’any 2014 es situaria en un valor al voltant de 50.000 desplaçaments. 

La mobilitat interna s’hauria de complementar amb el valor dels desplaçaments interns dels 

no residents, que aplicant la mateixa metodologia de càlcul basada en els percentatges 

distribució de mobilitat de la EMQ’06, s’estimaria en un valor de 3.000 desplaçaments interns 

de no residents. El total de mobilitat interna del municipi de Vilanova i la Geltrú seria doncs 

de 201.042 desplaçaments interns. 

Per tant, Vilanova i la Geltrú és un municipi atractor de mobilitat. 

Desagregant aquestes dades per modes de desplaçament i segons el tipus de mobilitat 

(desplaçaments interns i de connexió): 

 

Figura 21 – Desplaçaments interns i repartiment modal dels dies feiners expandit per a l’any 2014. 

 

Figura 22 – Desplaçaments de connexió i repartiment modal dels dies feiners expandit per a l’any 2014. 

Pel que fa als desplaçaments totals del municipi, agregant desplaçaments de connexió 

(mobilitat generada i atreta) i interns, tindríem: 

 

Figura 23 – Desplaçaments totals i repartiment modal dels dies feiners expandit per a l’any 2014. 
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La imatge següent presenta de forma gràfica el nombre de viatges interns, atrets i generats, 

l’expansió de dades a mobilitat total per l’any 2014: 

 

Figura 24 – Viatges interns, generats i atrets a l’any 2014 al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

4.5.3 Evolució de la mobilitat global entre 2006 i 2014. 

 

Figura 25 - Evolució de els principals variables de mobilitat entre 2006 i 2014. 

Font: dades de EMQ’06 i de les enquestes per al PMUS 2014. 

El nombre de desplaçaments totals ha augmentat en els últims anys passant d’uns 274.000 

desplaçaments a poc més de 290.000 desplaçaments. Aquesta disminució de la mobilitat 

radica en els desplaçaments interns (creixement de 25.000 desplaçaments) ja que la 

mobilitat de connexió s’ha reduït (decreixement de 10.000 desplaçaments). 
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Analitzant els desplaçaments per mode de desplaçament s’observa com la mobilitat a peu 

en els desplaçaments interns ha augmentat 3 punts (del 67% al 70%). La mobilitat interna en 

transport públic s’ha mantingut igual, no obstant s’ha guanyat quota modal en els 

desplaçaments generats (pas del 36% al 43%). Els desplaçaments generats en vehicle privat 

motoritzat han perdut quota modal (62% vs. 54%). 

Aquests valors de desplaçaments i de repartiment total suposen un total de 128.000.000 

vehicles km/any de modes motoritzats. El càlcul d’aquesta xifra s’ha realitzat a partir del 

plànol d’intensitats diàries de circulació del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del municipi 

(per al cas del vehicle privat motoritzat) i el nombre d’expedicions diàries i els trajectes de 

recorregut (per al cas del transport públic). 

4.6 ANÀLISI DE LA MOBILITAT A PEU. 

4.6.1 Xarxa de vianants. 

Les principals característiques de la xarxa de vianants del municipi es resumeix tot seguit 

amb la informació gràfica següent del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del municipi, en 

els quals s’ha incorporat la referència de l’àmbit d’estudi de la modificació puntual. 

 

Figura 26 – Xarxa principal de vianants. 
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Figura 27 – Xarxa actual de vianants. Voreres totals. 

 

Figura 28 – Intensitat Mitjana Diària (IMD) de vianants (tot l’any excepte l’estiu). 
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4.6.2 àmbit d’estudi 

L’àmbit de la modificació puntual està inclòs en la zona 3 de mobilitat del PMUS (veure 

figura 8), on hi trobem els barris del Nucli Antic i els sectors nord de Centrevila i Sant Joan. Es 

tracta d’una de les zones de la ciutat amb major presència del mode a peu. 

Concretament, l’àmbit objecte d’aquest estudi es troba ubicat al nucli històric i al nord del 

centre urbà pacificat. En formar part del nucli històric s’han efectuat actuacions de 

reurbanització a plataforma única, si bé encara existeixen alguns vials amb amplades totals 

de vorera inferiors a 1 m. No obstant, en aquests casos l’accessibilitat per al vianant es veu 

compensada per ser barris pacificats (amb vials de prioritat invertida o de circulació 

restringida). 

El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible ha previst la conversió a plataforma única de tots els 

vials del nucli antic que encara disposen de voreres inferiors a 1 metre, inclosos els que es 

troben inclosos en l’àmbit de la MPPGOU. 

Pel que fa als carrers principals de l’entorn: Tarragona, Salvador Samà i Pare Garí 

principalment, aquests són plenament accessibles i el PMUS no hi ha previst actuacions de 

millora. 

 

Figura 29 – Xarxa principal de Vianants 
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4.6.3 Relació amb l’activitat comercial. 

El centre de Vilanova i la Geltrú concentra la major part d’activitat comercial del municipi, 

destacant sobretot la Rambla Principal i l’eix del c/ Caputxins – c/ Sant Sebastià. 

 

Figura 30 – Principals zones comercials de Vilanova i la Geltrú. 

 

Com es pot observar, l’àmbit d’estudi de la modificació puntual està inclosa dins la zona de 

pacificació del centre de Vilanova i la Geltrú, restant molt proper als principals eixos 

comercials del municipi. 
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4.7 ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA. 

4.7.1 Xarxa ciclista. 

L’actual oferta de vies ciclistes al municipi és la següent: 

 

Figura 31 – Xarxa de vies ciclistes. Vies i aparcaments. 

La major part de vies ciclistes de Vilanova i la Geltrú són de dos tipus: 

 Voreres bici: espai reservat per a la circulació de bicicletes ubicat a la vorera. 

 Carrers residencials: vies pacificades on es comparteix circulació amb el vehicle 

privat. 

Altra tipologia de vies ciclistes que trobem al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú són pistes bici 

(plataforma reserva per a les bicicletes), convivència amb vianants (plataforma de 

circulació reservada per la circulació de vianants i bicicletes), carrers de convivència 

(circulació en la mateixa plataforma que el vehicles motoritzats) i carrils bici en calçada. 

En total, la xarxa viaria senyalitzada per a bicicletes suposa més de 17 km de xarxa. A 

banda, també cal considerar els més de 12 km de vies pacificades on la circulació en 
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bicicleta es pot realitzat amb unes bones condicions de comoditat i seguretat per al ciclista. 

Per tant, el municipi disposa d’una extensa xarxa viaria per a l’ús de la bicicleta. 

Tot i això, aquesta xarxa no es continua ni connexa en tota la seva longitud: no existeixen 

itineraris que permetin desplaçar-se per tot el municipi sense que s’hagi d’envair espais 

destinats a altres modes de desplaçament (voreres i calçades). Tanmateix, el PMUS aprovat 

inicialment el 27 de juliol de 2015 preveu posar fí a aquesta situació amb un conjunt de 

propostes de millores de la xarxa ciclista del municipi. 

En el cas de l’àmbit d’estudi de la modificació puntual es pot comprovar en la figura 31 que 

tots els vials són de prioritat invertida i formen part de la xarxa de bicicletes de la ciutat. A 

més, presenta a més pendents suaus (inferiors als 2%), fet que potencia precisament l’ús de 

la bicicleta. 

Pel que fa als aparcaments de bicicletes, Vilanova i la Geltrú disposa de 166 zones 

d’estacionament a la via pública. Cadascuna d’aquestes zona disposa de varis punts 

d’estacionament (habitualment de 4 a 8 punts, amb capacitat per a 8 – 16 bicicletes, el 

que suposa un total estimat de prop de 2.000 places d’aparcament per a bicicletes). En 

l’àmbit d’estudi el PMUS hi detecta una manca d’aparcaments de bicicletes i proposa 

ampliar-los. En aquest aspecte s’entrarà en profunditat en el capítol 6.5. 

D’altra banda, la intensitat mitjana diària (IMD) de ciclistes, correspon a la següent: 

 

Figura 32 – Intensitat Mitjana Diària (IMD) de ciclistes. 
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4.8 ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC. 

4.8.1 Oferta de transport públic. 

L’oferta  de transport públic que el municipi disposa és la següent: 

 4 línies d’autobús urbà, línies que discorren per l’interior del municipi. 

 8 línies d’autobús interurbà diürn. 

 1 línia de servei d’autobús nocturn. 

 Servei de taxi. 

 5 línies de ferrocarril (1 línia de rodalies i 4 línies de serveis regionals). 

4.8.2 Servei d’autobús urbà. 

A Vilanova trobem dos recorreguts tancats diferents, que es troben executats per diferents 

línies de bus urbà (L1, L2, L3 i L4), totes operades per l’empresa Transports Ciutat Comtal: 

 Recorregut “Tacó – Càmping Park – Tacó” : on la L1 realitza els recorreguts d’anada i 

la L2 els recorreguts de tornada.  

 Recorregut “Pol. Ind. Sta. Magdalena – Fondo Somella – Pol. Ind. Sta. Magdalena”: 

on la L3 realitza els recorreguts d’anada i la L4 els recorreguts de tornada. 

 

Figura 33 - Xarxa de serveis de transport públic urbà. Autobús urbà. Línies i parades. 
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EL PMUS ha previst una modificació dels recorreguts de les línies de bus urbà per l’interior de 

la ciutat. Tanmateix, aquesta proposta de modificació no disminuirà la cobertura del bus 

urbà en l’àmbit d’estudi del present EAMG. 

Les línies d’autobús urbà més properes a l’àrea d’estudi de la modificació puntual són la L1, 

la L3 i la L4, concretament les parades següents: 

 L1 P13 Pare Garí - pl. Fàbrica Nova (Bus L1, Parada 13) 

 L1 P16 Rbla. Salvador Samà - Jardí (Bus L1, Parada 16) 

 L4 P17 Rbla. Salvador Samà - Jardí (Bus L4, Parada 17) 

 L1 P34 Pare Garí - Av. Francesc Macià (Bus L1, Parada 34) 

 L1 P36 Aigua - Bruc (Bus L1, Parada 36) 

 L3 P12 Torre d'Enveja - Ordi (Bus L3, Parada 12) 
 

 

Figura 34 - Autobús urbà: línies i parades en l’àmbit d’estudi de la modificació puntual. 

El servei ofert és continu al llarg del dia al nucli urbà residencial, amb un interval de pas de 30 

minuts en dies feiners i dissabtes En diumenges i festius només opera el servei de la L1+L2. Tot 

seguit es mostren els horaris de les línies L1, L3 i L4 (a data juny de 2012): 
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Figura 35 - Horaris de les línies d’autobús urbà L1, L3 i L4 (juny 2012). 
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4.8.3 Servei d’autobús interurbà. 

A continuació es mostren els itineraris del servei d’autobusos interurbà en el municipi: 

 

Figura 36 – Xarxa de serveis de transport públic urbà. Autobús interurbà. Línies i parades. 

El conjunt de línies d’autobusos interurbans, algunes operades per Monbus i altres per 

Autocars Plana, correspon al següent: 

 Línia Vilanova i la Geltrú – Barcelona. 

 Línia Barcelona – Vilanova i la Geltrú – el Vendrell. 

 Línia Vilanova i la Geltrú – Vendrell. 

 Línia Vilanova i la Geltrú – Tarragona. 

 Línia Vilanova i la Geltrú – Sitges. 

 Línia Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès. 

 Línia Vilanova i la Geltrú – L’Arboç. 

 Línia Vilanova i la Geltrú – Cubelles. 

 Línia Sant Pere de Ribes – Vilanova i la Geltrú – Cubelles. 

 Línia Càmping Vilanova Park – Aeroport – Barcelona. 
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El conjunt de serveis oferts pels diferents autobusos interurbans presenten, de manera 

resumida, les característiques següents: 

 En direcció nord, l’eix de comunicació cap a Sant Pere de Ribes – Sitges – Barcelona 

està cobert per varies línies de bus que ofereix un servei cap a Sant Pere de Ribes i 

Sitges cada 20 minuts en dies feiners (30 minuts en dissabtes i 60 minuts en diumenges 

i festius). 

 El servei cap a Barcelona presenta un interval de pas inferior a 30 minuts en dies 

feiners i es redueix en caps de setmana i festius. Es important destacar que la 

comunicació cap a Barcelona disposa de serveis directes que redueixen el temps de 

trajecte entre 15 i 30 minuts. 

 La connexió direcció sud cap a Cubelles i el Vendrell disposa d’un servei de bus 

cada 30 minuts. Ple cas de Cubelles, la freqüència del servei es veu augmentada 

per un servei suburbà que circula cada hora. La connexió amb Tarragona disposa 

d’un servei cada 2 hores. Els dissabtes l’oferta es redueix i diumenges i festius no 

circula cap servei cap a aquests municipis. 

 En sentit interior, es disposa de connexió amb Vilafranca del Penedès amb uns servei 

cada 30-60 minuts (que es redueix en els caps de setmana i festius). També existeix 

un servei molt reduït per arribar a l’Arboç, que només circula els dissabtes (amb 2+2 

expedicions). 

En la taula següent es resumeix aquest estat del servei d’autobusos interurbans: 

 

Figura 37 – Resum dels serveis d’autobusos interurbans. 
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4.8.4 Servei d’autobús nocturn. 

Vilanova i la Geltrú disposa d’una línia d’autobús nocturn, la N30, operada per Monbus i 

Autocars Plana, que comunica el municipi amb Vilafranca del Penedès, Olèrdola, 

Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges, l’Hospitalet de Llobregat (Bellvitge), l’aeroport i 

Barcelona (en els dos sentits de la marxa). 

L’horari de servei és de 23:50 a 5:50, amb un interval de pas promig de 1:30 hores. Aquest 

servei nocturn s’intensifica els divendres, dissabtes i vigílies de festiu i tots els dies durant la 

temporada d’estiu. 

4.8.5 Servei de taxi. 

Al municipi es disposen de 6 parades fixes de taxi. Aquestes Corresponen a les següents: 

 Plaça d’Eduard Maristany, s/n (estació de tren i estació d’autobusos). 

 Rambla de Joan Baptista Pirelli, 98. 

 Carrer de l’Abat Escarré, 2. 

 Ronda Ibèrica (al pàrking de l’hospital). 

 BV-2115, s/n (Càmping Vilanova Park). 

 Al dic de ponent del port. 

Pel que fa a l’àmbit concret d’aquest estudi, aquest es troba en la zona d’influència de la 

parada ubicada al carrer de l’Aigua de les línies interurbanes operades per l’empresa 

Monbus, que es corresponen a les línies amb destinació a Barcelona, Cubelles, El Vendrell i 

Tarragona. El PMUS no ha valorat com a convenient de modificar les rutes dels serveis 

interurbans a l’interior de la població. 

4.8.6 Servei de ferrocarril. 

Vilanova i la Geltrú disposa d’una estació de ferrocarril situada al sud-est del nucli urbà, 

efectuant servei el conjunt de línies següents: 

 Línia “R2 Sud” (Barcelona – Vilanova i la Geltrú  (VNG) – Sant Vicenç de Calders), del 

servei de Rodalies de Barcelona. 

En sentit Sant Vicenç de Calders el servei ofereix: 
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o En dies feiners, 70 expedicions amb origen a Barcelona (36 de les quals 

finalitzen el recorregut a Vilanova i la Geltrú). L‘horari de servei de 5:30 a 00:00 

i l’interval de pas promig és de 15 minuts. Els caps de setmana i festius 

circulen 69 expedicions (de les quals 35 finalitzen el recorregut a Vilanova i la 

Geltrú) en un horari de 5:40 a 00:00. L’interval de pas segueix sent de 15 

minuts com en els dies feiners. 

o En dies feiners, 34 expedicions amb origen a Vilanova i la Geltrú i destinació 

Sant Vicenç (horari de servei de 6:45 a 23:45). L’interval de pas promig és de 

30 minuts. El caps de setmana i festius es manté el nombre d’expedicions i 

l’horari de servei dels dies feiners. 

En sentit Barcelona el servei ofereix: 

o En dies feiners, 75 expedicions amb i destinació Barcelona (39 de les quals 

inicien el recorregut a Vilanova i la Geltrú). L‘horari de servei de 4:40 a 22:20 i 

l’interval de pas promig és de 15 minuts. Els caps de setmana i festius circulen 

64 expedicions (de les quals 32 finalitzen el recorregut a Vilanova i la Geltrú) 

en un horari de 4:40 a 22:20. L’interval de pas segueix és també de 15 minuts.  

o En dies feiners, 36 expedicions amb origen a Sant Vicenç de Calders i 

destinació Vilanova i la Geltrú i Barcelona (horari de servei de 6:00 a 22:00). 

L’interval de pas promig és de 30 minuts. Els caps de setmana i festius circulen 

32 expedicions en un horari de 6:00 a 22:00. L’interval de pas segueix sent de 

30 minuts. 

 Línia “R13” (Barcelona – VNG – Lleida, per Valls): amb 1+1 expedicions tant en dies 

feiners com festius. Emprant la línia “R2 sud” per fer transbordament a Sant Vicenç de 

Calders, s’aconsegueixen 2+2 expedicions. 

 Línia “R14” (Barcelona – VNG – Lleida, per Reus): amb 1 expedició sentit Lleida i 3 

expedicions sentit Barcelona, tant en dies feiners com festius. Emprant la línia “R2 

sud” per fer transbordament a Sant Vicenç de Calders, s’aconsegueixen 3+3 

expedicions. 

 Línia “R15” (Barcelona – VNG – Reus – Riba–Roja): amb 6 expedicions sentit Riba–Roja 

i 9 expedicions sentit Barcelona en dies feiners (6+8 en dissabtes, 6+7 en festius). 

Emprant la línia “R2 sud” per fer transbordament a Sant Vicenç de Calders, 

s’aconsegueixen 13+11 expedicions (8+9 en dissabtes, 9+8 en diumenges). 
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 Línia “R16” (Barcelona – VNG – Tarragona – Tortosa): amb 2 expedicions sentit Tortosa 

i 2 expedicions sentit Barcelona en dies feiners (2+3 en dissabtes, 2+3 en festius). 

Emprant la línia “R2 sud” per fer transbordament a Sant Vicenç de Calders, 

s’aconsegueixen 7+6 expedicions (9+7 en dissabtes, 8+7 en diumenges). 

Pel que fa la intermodalitat amb el servei d’autobusos aquesta és excel·lent ja que l’estació 

d’autobusos es troba ubicada a la mateixa plaça que l’estació de ferrocarril. 

El temps de viatge entre Vilanova i la Geltrú i les principals destinacions (Barcelona, Sitges, 

Cubelles, Sant Vicenç de Calders i Tarragona) mitjançant el ferrocarril es la següent: 

 

Figura 38 – Temps de viatge en ferrocarril a/des de Vilanova i la Geltrú. 

L’accés a l’estació de ferrocarril des de l’àmbit d’estudi es troba garantit a través de les 

parades de bus urbà. 

4.8.7 Cobertura del municipi en transport públic. 

El servei de transport públic de Vilanova i la Geltrú presenta els següents graus de cobertura 

en el nucli urbà (aplicant un radi de cobertura de 300 metres a les parades d’autobús urbà, 

450 m. A les parades d’autobús interurbà i 1.000 metres a l’estació de ferrocarril): 

 89% de cobertura per al servei de transport públic urbà d’autobús. 

 77% de cobertura per al servei de transport públic interurbà d’autobús. 

 44% de cobertura per al servei de ferrocarril de Rodalies de Catalunya. 

Les xifres anteriors mostren el percentatge de població del municipi que es trobaria dins 

l’àrea d’influència de les parades dels diferents modes de transports. 

 

4.8.8 Demanda de transport públic. 

Demanda del servei d’autobús urbà. 

A continuació es mostren les dades anuals de les línies d’autobús urbà: 
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Figura 39 – Dades de passatge i explotació de les línies de bus urbà (any 2013). 

 

Respecte a l’evolució anual del passatge, es detecten dos comportaments diferenciats en 

el tercer trimestre del 2013: les línies L1-L2, que donen servei a la franja litoral, incrementen el 

seu passatge mentre que les línies L3-L4, sense servei a la franja litoral, redueixen usuaris. 

Pel que fa l’evolució anual del número d’usuaris, en anys anteriors la xifra es situava 

aproximadament constant per sota els 910.000 viatgers/any, però en l’any 2012 es va 

produir una davallada de viatgers que es va situar en quasi 820.000 viatgers/any. El descens 

de viatgers va continuar en el 2013, situant-se per sota dels 790.000 viatgers/any. 

Demanda del servei d’autobús interurbà. 

Les dades anuals de les línies d’autobús interurbà corresponen a les següents: 

 

Figura 40 – Dades de passatge i explotació de les línies de bus interurbà (any 2013). 
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La línia que concentra major passatge és el servei “Vilanova i la Geltrú – Sitges”, que a la 

vegada també és la que ofereix un major nombre d’expedicions. La velocitat comercial de 

la majoria de les línies de servei diürn es situa a l’entorn dels 35 km/h. 

Demanda del servei de ferrocarril. 

L’any 2012 la demanda diària de l’estació del municipi va suposar un augment del 7,7% de 

passatgers respecte a l’any 2011, assolint 17.413 viatges/dia, amb 8.800 desplaçaments 

d’entrada a l’estació i 8.533 desplaçaments de sortida. 

 

4.9 ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT. 

4.9.1 Xarxa de vehicles privats motoritzats. 

La jerarquització de les principals vies del municipi permet establir la classificació de 

categories següent: 

 Vials d’accés al municipi. 

 Xarxa primària interna (principals vies urbanes). 

 Xarxa secundària col·lectora o distribuïdora. 

 Xarxa secundària veïnal o local (interna). 

Vies d’accés al municipi. 

El conjunt de vies que conformen la xarxa d’accés al municipi de Vilanova i la Geltrú són: 

 Autopista C-32: també anomenada autopista de Pau Casals, és la via d’alta 

capacitat que circumval·la el municipi pel nord. En sentit sud connecta amb el 

Vendrell i l’autopista AP-7, i en sentit nord es dirigeix cap a Barcelona enllaçant-hi en 

la pota sud. 

 Carretera C-31: actua com el cinturo de ronda més proper al nucli urbà de Vilanova. 

En el tram que discorre pel municipi de Vilanova i la Geltrú es defineix com a una via 

de calçada única amb limitació d’accessos a les propietats confrontants. Té un 

traçat eminentment paral·lel a la costa i per tant al nord comunica Vilanova i la 

Geltrú amb Sitges, Castelldefels i més enllà amb Barcelona, i cap al sud travessa els 

municipis de Cubelles, Cunit i Calafell fins arribar al Vendrell. 
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 Carretera C-15: enllaça el Garraf amb l’alt Penedès, l’Anoia i el Bages. En el tram 

que discorre pel Garraf presenta una secció de dues calçades separades amb 

limitació d’accessos i travessa el municipi en sentit nord–sud. 

 Carretera BV-2115: via convencional que uneix Vilanova i la Geltrú amb l’Arboç. 

 Carretera BV-2112: carretera convencional que uneix Vilanova i la Geltrú amb la 

població veïna de Sant Pere de Ribes. 

 Carretera C-246a: que travessa el nucli urbà i s’ha transformat avui dia en una via 

urbana més del teixit viari de Vilanova i la Geltrú. 

 

Figura 41 – Principals eixos viaris d’accés a Vilanova i la Geltrú. 

Xarxa primària: principals vies urbanes. 

La xarxa de carrers principals del municipi està formada pels vials següents: 

 La Ronda Ibèrica, en el tram comprés entre c/ doctor Zamenhof i la Ronda Europa. 

Circumval·la el nucli urbà pel nord i presenta una secció de dues calçades 
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separades amb la presència ocasional de vials laterals auxiliars. Disposa de dos carrils 

de circulació per cada sentit. 

 Eix Ronda d’Europa – av. del Coll d’en Ferran, l’est del municipi. Amb un traçat nord-

sud connecta la C-15 amb el passeig marítim, tot enllaçant amb la C-31 i els polígons 

industrials del nord-est. És una vial de dos carrils de circulació per a cada sentit. 

 Eix av. Eduard Toldrà – rbl. De l’Exposició – rbl. De. Antoni Vidal – rbl. De Josep Tomàs 

Ventosa – av. Jaume Balmes – av. Cubelles: eix de traçat est-oest que travessa el 

nucli urbà. Es tracta d’una via bidireccional amb un carril de circulació per a cada 

sentit. En els seus extrems disposa de laterals auxiliars. 

 C/ Josep Coroleu: enllaça dos dels vials anteriorment esmentats (Ronda Ibèrica i av. 

Jaume Balmes) tancant així una ronda de vies principals per l’oest del nucli urbà. És 

un vial bidireccional amb un carril de circulació per a cada sentit. 

 Av. Doctor Zamenhof: de la mateixa manera que l’av. Josep Coroleu, aquesta via 

tanca per l’oest un circuit de vies principals que circumval·len el nucli urbà. 

Xarxa secundària: vies col·lectores o distribuïdores del trànsit. 

En un segon nivell, aquestes vies connecten essencialment la xarxa primària cap a la resta 

de barris i malla la xarxa viaria del vehicle privat motoritzat. 

Xarxa secundària: vies veïnals. 

Completa la resta de la xarxa. La seva funcionalitat no és la de circular per anar d’un punt a 

un altre, sinó que radica en ser emprades per accedir a habitatges, equipaments, etc. 
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Figura 42 – Jerarquització viària de Vilanova i la Geltrú. 

En l’àmbit d’aquest EMAG tots els vials formen part de la xarxa de carrers residencials, una 

tipologia de xarxa secundària amb un ús molt preferent per als modes no motoritzats. 

 

4.9.2 Intensitats de circulació. 

El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del municipi estableix l’aranya de trànsit o mapa 

d’intensitats en base als resultats obtinguts dels aforaments realitzats. A continuació es 

mostra de forma gràfica el volum de vehicles de les principals vies:  
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Figura 43 – Intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles motoritzats. 

Com es pot comprovar, les vies amb més intensitat de trànsit en el municipi són: 

 Els accessos per la Ronda Europa. 

 Els accessos per la Ronda Ibèrica. 

 L’eix d’av. Eduard Toldrà – av. Jaume Balmes – av. Cubelles. 

 El tram nord del c/ Josep Coroleu. 

D’altra banda, cal destacar que la intensitat mitjana de vehicles augmenta en la 

temporada d’estiu, arribant a ser doblada o fins i tot triplicada en alguns trams.  

En l’àmbit d’estudi de la modificació puntual es contemplen intensitats mitjanes diàries 

baixes (sempre inferiors a 1.000 vehicles/dia). Les intensitats més rellevants es 

concentren en els carrers del contorn, carrer de Tarragona (entre 1.000 i 3.000 vehicles/dia) i 

sobretot en el carrer del Pare Garí (entre 5.000 i 7.000 vehicles/dia). 

4.9.3 Distribució horària del trànsit. 

La distribució horària del trànsit en dies feiners arriba al seu moment punta a les 8:00 del matí 

i no comença de forma contínua a decaure fins a les 18:00 de la tarda.  
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Figura 44 – Mitjana de l’evolució del trànsit en un dia feiner. 

4.9.4 Nivell de saturació. 

El nivell de saturació s’estima amb el quocient de la intensitat mitjana diària de circulació de 

la via entre la intensitat màxima diària teòrica que podria suportar (un valor empíric que 

principalment es determina en funció de la tipologia de la via i del nombre de carrils). 

 

Figura 45 – Nivells de servei i saturació de la xarxa viària. 

Així, la via més saturada del municipi és el tram de Ronda Europa més propera al pg. Marítim 

on la via passa a tenir només un carril per cada sentit de circulació. 
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Altres vies carregades de trànsit són el tram septentrional del c/ de Josep Coroleu, el tram 

oriental de l’av. Eduard Toldrà, l’eix d’av. Jaume Balmes – Rambla Exposició i l’av. del Garraf. 

4.9.5 Ocupació i tipologia de vehicles. 

L’ocupació és de 1,38 passatgers/vehicle durant les hores de matí. Pel que fa a la tipologia, 

la majoria del trànsit correspon a turismes. 

 

Figura 46 - Ocupació i tipologia de vehicles. 

 

5.1 ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE VIATGES GENERATS. 

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents al planejament urbanístic, realitzen 

una estimació del nombre de desplaçaments generats que generen els diferents sectors en 

funció de les superfícies, dels usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat, i d’aquesta 

manera, poder fer una avaluació de la mobilitat generada per l’escenari proposat.  

En el present estudi s’han utilitzat les taules que figuren en l’annex 1 del Decret 344/2006 i que 

es reprodueix, parcialment, a continuació: 

Viatges generats/dia 

Ús Conversió 

Residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

Comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 
 

Figura 47 - Viatges generats/dia pels diferents usos. Decret 344/2006. 

5.  ESCENARI PROPOSAT 
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Planejament vigent. 

El planejament vigent correspon al Pla general d’ordenació municipal (PGOM), aprovat 

definitivament el 29 de juny de 2001 i publicat en el DOGC el 2 d’agost de 2001, i que 

delimita el sector del Pla Especial (PERI) de Cap de Creu - Sant Onofre - Rambla Samà 

(subzona 9a).  

Els articles 160 a 162 i el plànol 6-E de la Sèrie C del PGOM estableixen els objectius i 

desenvolupament d’aquest PERI. En relació als paràmetres, es preveu una ordenació per 

alineació a vial, amb una ordenació segons alineació de vial que en la façana a la 

prolongació de la Rambla Samà es preveuen unes alçades de PB+3+àtic amb fondàries de 

16 m, 13 m i 10 m respectivament, segons s’indica en el plànol 6-E de la Sèrie C del PGO.  

En base a aquest mateix plànol, en resulta una superfície total de l’àmbit del PERI de 13.218 

m² i un sostre total de 29.140 m², el que representa una edificabilitat bruta de 2,20 m²st/m²s. 

Així mateix, es preveu una reserva de 500 m2 de sostre per a equipaments públics. 

Superfície Edificabilitat IE

Zona 6E
13.218,00 m² 29.140,00 m²st 2,20 m²st/m²s

PERI Planejament vigent

 

Figura 48 - Usos i superfícies de la modificació puntual. 

A continuació, es realitza una estimació del nombre de viatges generats per dia en base als 

anteriors paràmetres d’edificabilitat, establint tota l’edificabilitat destinada a ús residencial 

com a escenari més desfavorable pel que fa a la mobilitat generada: 

Planejament vigent  PERI - Estimació del nombre de desplaçaments generats 

Ús Sòl Sostre Conversió Resultat 

Residencial --- 29.140,00 m2 st 10 viatges/100 m2 st 2.914 viatges/dia 

Equipaments --- 500 m2 st 20 viatges/100 m2 st 100 viatges/dia 

    3.014 viatges/dia 
Figura 49 - Planejament vigent - PERI. Estimació del nombre de desplaçaments generats. 

Així doncs, s’estima que el nombre de desplaçaments generats en el sector del Pla Especial 

de Reforma Interior de la subzona 9a (Sector Cap de Creu - Sant Onofre) és d’un total de 

3.014 viatges per dia. 
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Modificació puntual. 

Els paràmetres establerts en la present modificació puntual del PGOM, corresponen als 

mostrats a continuació: 

Modificació puntual PGOUM – PMU 9a 

Àmbit Ús Sòl Sostre 

PMU 9a 

Residencial --- 9.243,00 m²st 

Complementari --- 1.027,00 m²st 

Equipaments --- 500,00 m²st 

Zones Verdes 5.063,35 m² (mín.) --- 
 

Figura 50 - Usos i superfícies de la modificació puntual. 

Per a la realització del càlcul de l’estimació del nombre de desplaçaments generats en 

l’àmbit de la modificació puntual de PGOM, s’ha estimat com a sostre d’ús complementari 

el d’ús comercial. El resultat és el següent: 

Modificació puntual PGOUM – PMU 9a - Estimació del nombre de desplaçaments generats 

Ús Sòl Sostre Conversió Resultat 

Residencial --- 9.243,00 m2 st 10 viatges/100 m2 st 924 viatges/dia 

Comercial --- 1.027,00 m2 st 50 viatges/100 m2 st 513 viatges/dia 

Equipaments --- 500 m2 st 20 viatges/100 m2 st 100 viatges/dia 

Zones Verdes 5.063,35 m² --- 5 viatges/100 m2  253 viatges/dia 

    1.790 viatges/dia 
Figura 51 - Estimació del nombre de desplaçaments de l’àmbit d’estudi. 

Per tant, s’estima que el nombre de desplaçaments generats en el sector del Pla de millora 

urbana PMU 9a és d’un total de 1.790 viatges per dia 

Comparatiu planejaments vigent i proposat. 

Com es pot comprovar en el quadre següent, el nombre de desplaçaments generats 

estimats en l’àmbit d’estudi de la present modificació comporta una reducció important del 

total de viatges per dia en aquest àmbit en comparació amb l’estimació del planejament 

vigent.  
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Comparatiu de l’estimació del nombre de desplaçaments generats 

Planejament            
vigent 

Modificació puntual 
PGOM Diferència 

3.014 viatges/dia 1.790 viatges/dia  - 1.224 viatges/dia 
 

Figura 52 - Quadre comparatiu de l’estimació del nombre de desplaçaments generats. 

Com a conclusió, cal destacar que aquest aspecte és molt rellevant pel que fa a la 

mobilitat, atesa una reducció de 1.224 viatges per dia (-40% aprox.) en un àmbit d’estudi que 

cal recordar que resta inclòs en el Pla de pacificació del trànsit al centre de la ciutat, 

aprovat el maig de 2012 i que té per objectiu reurbanitzar els carrers i introduir una sèrie de 

mesures que afavoreixin la mobilitat sostenible, potenciant la mobilitat no motoritzada, és a 

dir, a peu i en bicicleta. 

 

5.2 DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS. 

Un cop es determina el volum global de desplaçaments generats per la modificació puntual, 

cal observar quina és la distribució modal d’aquesta mobilitat. La hipòtesi de la distribució 

modal pels diferents usos s’ha basat amb la distribució modal actual del transport tenint en 

compte l’oferta actual.  

La distribució modal actual hem vist en el capítol 4 que era per a desplaçaments 

desplaçaments interns i externs: 

A peu: 49,5% 

Bicicleta: 2,5% 

Transport públic: 10,2% 

Transport privat: 37,9% 

Aquests percentatges s’ajusten bastant a un model de desplaçaments sostenibles, ja que 

estan força representats els desplaçaments en transport públic i a peu, per tant 

són els que s’han utilitzat per calcular els desplaçaments generats per la modificació puntual 

del PGOM segons mode de transport. A continuació es presenta el quadre resultant: 
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 Desplaçaments 

A Peu 886 viatges/dia 
Bicicleta 45 viatges/dia 
Transport públic 183 viatges/dia 
Transport privat 678 viatges/dia 
 1.790 viatges/dia 

 
Figura 53 - Desplaçaments generats per l’activitat i mode de transport. 

 

Com hem vist en total tindrem -1224 viatges/dia de menys que els previstos en el 

planejament vigent. La distribució horària d’aquesta millora és la següent: 

 Desplaçaments 

A Peu -606 viatges/dia 
Bicicleta -31 viatges/dia 
Transport públic -125 viatges/dia 
Transport privat -464 viatges/dia 
 -1224 viatges/dia 

 

La mobilitat resultant tindrà doncs -464 viatges/dia en vehicle privat menys que actualment 

 

5.3 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA. 
Per estimar la distribució dels desplaçaments al llarg del dia, incloent les hores puntes, ens 

basarem en la distribució horària dels desplaçaments observada en l’estudi de trànsit 

elaborat en les principals vies d’accés a l’àmbit de la modificació puntual (Carrer Pare Garí, 

Carrer Tarragona i Ronda Cívica).  

L’establiment de la distribució horària dels viatges generats és necessària per preveure 

puntes de demanda tant de serveis de transport públic com d’infraestructura viària 

(capacitat de les vies i possibles problemes de saturació). 

La distribució horària dels 1.790 desplaçaments estimats es realitza repartida entre les hores 

puntes i les hores de més baixa intensitat de trànsit. La majoria dels desplaçaments es 

distribueixen entre les següents hores puntes: de 7 a 9 hores del matí i de 13 a 14 hores i de 

18 a 19 hores de la tarda. 
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Tot seguit es mostra la corba horària prevista a la zona tant pels conceptes d’entrada 

(arribada) i sortida. Aquestes corbes horàries es fan a partir de distribucions horàries tipus 

aplicades a cadascun dels usos previstos en l’àmbit susceptibles de generar 

desplaçaments: 

                                

Figura 54 - Distribució horària dels desplaçaments al llarg del dia. 

La nova distribució horària del trànsit serà favorable en el sentit que tindrem -464 viatges/dia 

en vehicle privat de menys. Els efectes es notaran més en les hores punta, concretament de 

7 a 9h, de 13h a 14h i de 18 a 19h. 
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L’objectiu d’aquest capítol és el disseny d’una proposta integral d’ordenació de la mobilitat  

en l’àmbit d’estudi de la modificació puntual del PGOM. Els eixos guia seran els següents:  

 El manteniment d’un entorn de qualitat ambiental. 

 La seguretat i comoditat dels desplaçaments a peu. 

 Un nivell suficient d’accessibilitat al transport públic. 

 Assegurar la capacitat de les vies i les condicions de fluïdesa en la circulació. 

Les propostes s’estructuren en quatre aspectes diferents relacionats amb la mobilitat: 

vianants i bicicletes, transport públic i transport privat.  

6.1 PROPOSTA DE MILLORA DE LA XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT COL·LECTIU. 

Les línies d’autobús urbà L1 i L3 i L4 donen servei a l’àmbit de la modificació puntual. En 

general, totes les línies tenen una freqüència horària de pas de 30 minuts. A més, totes elles 

connecten amb l’estació de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. 

El conjunt de parades d’autobús urbà més properes a l’àmbit d’estudi corresponen a les 

següents: L1 P13 Pare Garí – pl. Fàbrica Nova, L1 P16 Rbla. Salvador Samà – Jardí, L4 P17 

Rbla. Salvador Samà – Jardí, L1 P34 Pare Garí – Av. Francesc Macià, L1 P36 Aigua – Bruc i L3 

P12 Torre d’Enveja – Ordi. 

Cal destacar que totes aquestes parades estan a una distància de 

l’àmbit de la modificació puntual inferior a 750 m, distància que estableix el Decret 344/2006 

en els casos que sigui possible. Adicionalment, les línies interurbanes operades per l’empresa 

Monbus també tenen parada a una distància inferior a 750 metres. 

Per tant, es considera que l’àmbit de la modificació puntual del PGOM disposa de suficients 

serveis de transport públic. A més, atesa la seva proximitat i freqüència, aquests poden 

assumir l’increment dels nous desplaçaments generats. 

6.  PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT 
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Figura 55 - Proposta de la xarxa d’itineraris de transport públic. Font: Elaboració pròpia. 
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6.2 PROPOSTA DE MILLORA DE LA XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS. 

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada han d’establir una xarxa d’itineraris per a 

vehicles que asseguri la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre de 

desplaçaments, i com a mínim els següents: 

 

a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

 

L’àmbit de la modificació puntual de PGOM es troba en el nucli antic, amb una estructura 

de carrers estrets, voreres petites i angles de gir poc adequats per a la circulació de vehicles 

motoritzats. Aquesta zona resta inclosa en el Pla de pacificació del trànsit al centre de la 

ciutat i que té per objectiu convertir tot el nucli urbà en una àrea preferent per a la mobilitat 

a peu i amb bicicleta, ampliant la xarxa actual de carrers d’ús prioritari per a vianants. A la 

vegada, l’ús per a vehicles hi és permès i per tant la connexió en vehicle privat amb les 

estacions i els equipaments comunitaris que esmenta el Decret 344/2006 es troba garantida. 

 

El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible ha estudiat la xarxa viària de la ciutat en el seu 

conjunt i ha definit una malla de la xarxa viària que atorga als carres de l’entorn de l’àmbit 

d’estudi: Pare Garí, Tarragona, Rambla Salvador Samà... un caràcter secundari. 

Addicionalment, els carrers de l’àmbit d’estudi configuren una xarxa de carrers residencials 

senyalitzats amb la senyal S-28, traslladant-se el caràcter primari a vies més allunyades del 

nucli urbà, com el carrer de Josep Coroleu o la Ronda Ibèrica. 

 

D’altra banda, la modificació del PGOU preveu tenir un impacte favorable en la mobilitat 

en privat respecte al PGOU vigent, ja que preveu una reducció de la mobilitat generada i 

més concretament de -464 viatges/dia en vehicle privat. 

 

Atès que la modificació puntual recull a mode indicatiu diferents propostes d’ordenació, i 

tenint en compte que la totalitat de l’àmbit resta inclosa en el Pla de pacificació del centre 

urbà de Vilanova i la Geltrú, donant prioritat als vianants, s’ha considerat oportú fer la 

proposta d’itineraris per a vehicles privats motoritzats excloent els vials de l’àmbit de la 
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modificació puntual dels itineraris principals, en línia amb la previsió del Pla de Mobilitat 

Urbana i Sostenible. 

 

 

Figura 56 - Proposta de la xarxa d’itineraris vehicles privats motoritzats. Font: Elaboració pròpia. 

6.3 PROPOSTA DE LA XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS. 

Segons l’article 15 del Decret 344/2006, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada han 

d’establir una xarxa d’itineraris principals per a vianants, on s’entén com a vianant tota 

aquella persona que es desplaça a peu o amb cadira de rodes (amb o sense motor). 

Els itineraris principals per a vianants, als quals s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes 

de transport, han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre 

important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars. Seran com a mínim els següents: 

Estacions de ferrocarril, d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 
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Mercats, zones i centres comercials. 

Instal·lacions recreatives i esportives. 

Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius. 

Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

 

Tal i com ja s’ha explicat anteriorment, tots els carrers de l’àmbit de la present modificació 

formen també part de la xarxa ciclista, en ser carrers residencials. Tots ells es troben inclosos 

en el Pla de pacificació del trànsit al centre de la ciutat, que contempla la la reurbanització 

en plataforma única d’aquests carrers, esdevenint totalment compatibles amb la mobilitat 

no motoritzada, és a dir, a peu i en bicicleta. El PMUS preveu també la conversió a 

plataforma única dels carrers pendents de reurbanitzar. 

En aquest sentit i per tal d’aconseguir una ordenació del trànsit, aquest àmbit del centre 

urbà ha sofert les actuacions següents:  

 La reurbanització de carrers com a plataforma única. 

 Adequació de l’esquema de circulació viària per reduir el trànsit motoritzat. 

 Garantir l’ús d’aquest àmbit a vehicles privats motoritzats residents, serveis públics 

(recorregut de l’autobús urbà i emergències) i operacions de càrrega i descàrrega. 

 Permetre un recorregut alternatiu quan es produeixin obres en habitatges o a la via 

pública que tallin els carrers. 

 Oferir possibilitat d’aparcament en el contorn de la zona de pacificació del trànsit, 

permetent realitzar a peu les gestions o activitats comercials al centre de la ciutat. 

Així doncs, l’àmbit d’estudi de la modificació puntual de PGOM ja presenta actualment uns 

itineraris adequats per al trànsit de transports no motoritzats (vianants i bicicleta) i que 

compleixen amb els paràmetres següents: 

 

- Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural possible 

i tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han de tenir en compte aquest 

criteri. 
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- Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de 

manera complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al sector per 

a les persones vianants. 

- Els itineraris principals per a vianants han d’estar coordinats amb els itineraris per a transport 

públic i col·lectiu. 

La connexió amb els indrets indicats en el requadre anterior resta garantida per la xarxa de 

vianants.

 

 

 

 

 

Figura 57 - Mapa de pacificació del trànsit al centre de la ciutat. Font: Elaboració pròpia. 
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6.4 PROPOSTA DE LA XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES. 

Segons l’article 17 del Decret 344/2006, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada han 

d’establir una xarxa d’itineraris per a bicicletes, amb l’objectiu d’assegurar la connectivitat 

amb els indrets on es generin el major nombre de desplaçaments de forma segura i 

sostenible. Els paràmetres que han de complir els itineraris per a bicicletes són els següents: 

- Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran 

de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. 

- La xarxa d’itineraris per a bicicletes s’ha de preveure connectada amb la xarxa de 

bicicletes de la resta del municipi i, si s’escau, amb la dels municipis veïns i s’ha de coordinar 

amb la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

- Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 

carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, 

llevat que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 

 

Actualment el municipi de Vilanova i la Geltrú compta amb varis trams de carril bici. El més 

proper a la zona d’estudi és el que transcorre per la Ronda Ibèrica, segregat de la calçada 

per a vehicles motoritzats i de la vorera per a vianants. Aquest tram de carril bici connecta 

amb el carril bici de la Rambla Pep Ventura i de la Rambla de Sant Jordi. 

  

Figura 58 - Imatge del carril bici segregat de la Ronda Ibèrica 

Tal i com ja s’ha explicat anteriorment, tots els carrers de l’àmbit de la present modificació 

formen també part de la xarxa ciclista, en ser carrers residencials. Tots ells es troben inclosos 

en el Pla de pacificació del trànsit al centre de la ciutat, que contempla la 
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la reurbanització en plataforma única d’aquests carrers, esdevenint totalment compatibles 

amb la mobilitat no motoritzada, és a dir, a peu i en bicicleta. El PMUS preveu també la 

conversió a plataforma única dels carrers pendents de reurbanitzar. 

6.5 RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE BICICLETES. 

El Decret 344/2006 també estableix les reserves mínimes d’aparcament de bicicletes, situats 

fora de la via pública, en funció de les activitats i usos del sòl, llevat d’aquells supòsits en què 

es justifiqui l’adopció de valors inferiors. Els valors establerts pel Decret són els següents: 

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

Residencial 2 places/100m2 st o fracció 

Comercial 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 

Equipaments 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 

Figura 59 - Conversió places mínimes d’aparcament. Decret 344/2006, de 19 setembre 

Per tant, segons les superfícies establertes en la modificació puntual de PGOM i els diferents 

factors de conversió assenyalats en el Decret 344/2006, de 19 de setembre, el nombre de 

places mínimes d’aparcament de bicicletes resultant correspon al següent:  

Estimació del nombre d’aparcaments de bicicleta 

Ús m2 sòl m2 sostre Conversió Places 
d’aparcament 

Residencial --- 9.243,00 m²st 2 places/100 m2st o fracció 185 places 

Comercial --- 1.027,00 m²st 1 plaça/100m2st o fracció 10 places 

Equipaments --- 500,00 m²st 1 plaça/100 m2st o fracció 5 places 

Zones verdes 5.574,67 m²l --- 1 plaça/100 m2 56 places 

    256 places 
 

Figura 60 - Estimació del nombre de places d’aparcament per  a bicicletes en l’àmbit d’estudi. 

És important destacar que aquesta modificació puntual estableix l’obligació de la 

construcció d’un aparcament soterrat privat destinat tant a vehicles com a bicicletes. A 

més, aquest aparcament soterrat també contemplarà una reserva per a l’ús públic.  
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La xifra obtinguda de 256 places per a bicicletes és totalment sobredimensionada, 

comparada amb la mobilitat en bicicleta generada al sector. 

En cas que legalment sigui possible caldrà valorar la seva reducció, sempre i quan les places 

no siguin inferiors a la mobilitat prevista en bicicleta en el present EAMG, que són 45 

viatges/dia, ni tampoc a la mobilitat en bicicleta objectiu del PMUS, que equivaldria a 77 

viatges/dia i per tant 77 places. 

6.6 RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE VEHICLES. 

Pel que respecta als aparcaments situats fora la via pública, el Decret 344/2006 recull la 

necessitat de que totes les noves promocions urbanístiques residencials prevegin un mínim de 

places d’aparcament per a automòbils i motocicletes. Concretament, estableix els ràtios 

mínims següents: 
 

En habitatges Per turismes cal: 

Màxim d’1 plaça/habitatge 1 plaça/100m2 de sostre o fracció 

(dimensió mínima de la plaça ha de ser de 4,75*2,40m) 

 

Per motocicletes cal: 

Màxim de 0,5 places/habitatge 1plaça/200m2 de sostre o fracció 

(la dimensió mínima de la plaça ha de ser de 2,20*1,00 m.) 

 

Així doncs, en el cas de l’àmbit d’estudi de la modificació puntual de PGOM l’estimació de 

places d’aparcaments és la següent: 
 

Estimació del nombre d’aparcaments per a turismes i motocicletes 

Ús m2 sostre Aparcament 
turismes 

Aparcament 
motocicletes 

Residencial 9.243,00 m²st 93 places 46 places 

Figura 61 - Estimació del nombre de places d’aparcament per a vehicles fora de la via pública. 
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Els aparcaments per a vehicles i motocicletes es situaran en l’aparcament soterrat 

contemplat en la present modificació. 

6.7 RESERVA D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA. 

Per a l’ús comercial, el Decret 344/2006 estableix la necessitat de la reserva de places 

d’aparcament a la xarxa viària, de dimensió 3 x 8 metres i destinades a càrrega i descàrrega 

de mercaderies. La ràtio que estableix és d’1 plaça/1.000 m2 de superfície comercial. 

S’estima que la una superfície d’ús comercial de la present modificació puntual sigui de 

1.029,17 m2 de sostre. Tenint en compte la superfície de sostre de la zona d’activitat 

econòmica, el número de places per a càrrega i descàrrega de mercaderies és el següent: 
 

Estimació del nombre d’aparcaments per a càrrega i descàrrega 

Ús m2 sostre Conversió Aparcament           
càrrega i descàrrega 

Comercial 1.027,00 m²st 1 plaça/1.000 m2st 1 plaça 

Figura 62 - Estimació del nombre d’aparcament per a càrrega i descàrrega de mercaderies. 

 

Aquesta plaça pot situar-se al carrer Tarragona, ja que és l’únic vial inclòs en l’àmbit amb 

aparcaments als costats de les voreres. 

D’altra banda, els locals comercials hauran de destinar per a magatzem un mínim d'un 10% 

del sostre, a l'interior de l'edifici o a terrenys edificables del mateix solar, tal i com indica el 

Decret 344/2006. 
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Aquest document ha avaluat el potencial de desplaçaments generats per la modificació 

puntual del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) de Vilanova i la Geltrú en l’àmbit 

d’estudi que inclou el sector del Pla Especial Cap de Creu - Sant Onofre - Rambla Samà 

(subzona 9a), incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del 

carrer Santa Anna. 

Tot seguit s’indiquen de forma resumida els resultats i les conclusions més importants 

obtinguts al present estudi d’avaluació de la mobilitat generada: 

 

 A partir de l’edificabilitat proposada, i de la superfície dels usos (residencial, 

comercial, equipaments i zones verdes) s’ha establert que el potencial de 

desplaçaments originats a l’àmbit és de 1.790 desplaçaments diaris. Això són -1224 

desplaçaments dia inferiors als previstos en el planejament vigent. 

• Els volums de desplaçaments en transport privat motoritzat estimats per l’àmbit 

d’estudi podran ser absorbits pels vials existents. 

 El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible preveu allunyar de l’àmbit d’estudi la xarxa 

principal de vehicles. 

 Les línies d’autobús urbà L1 i L3 i L4 donen servei a l’àmbit de la modificació puntual. 

En general totes les línies tenen una freqüència horària de 30 minuts. A més, totes les 

línies connecten amb l’estació de ferrocarril. També existeix cobertura d’autobusos 

inteurbans. 

 Tots els vials de l’àmbit de la modificació puntual són residencials i queden inclosos en 

el Pla de pacificació del trànsit al centre de la ciutat, aprovat el maig de 2012 i que té 

per objectiu reurbanitzar els carrers i introduir una sèrie de mesures que afavoreixin la 

mobilitat sostenible. Així doncs, els itineraris a peu i amb bicicleta queden assegurats 

en la totalitat de l’àmbit de la modificació puntual. 

 Caldrà preveure una reserva d’espai per a aparcament de bicicletes. 

 Pel que fa als aparcaments fora de la via pública, caldrà preveure un mínim de 93 

places per a turismes i 46 places per a motocicletes, que es situaran en 

l’aparcament soterrat contemplat en la present modificació. 

7.  CONCLUSIONS 
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 D’altra banda, caldrà preveure 1 plaça de càrrega i descàrrega per donar resposta 

al nou sostre d’ús comercial, i que pot situar-se al carrer Tarragona. 

 Finalment, el desenvolupament del Pla de Millora PMU 9a permetrà definir totes i 

cadascuna d’aquestes mesures i propostes amb un major grau de concreció, 

mitjançant els paràmetres i els condicionants que, per a tal fi, es faciliten en el 

present estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

 

 

El Decret 344/2006 estableix l’obligació del promotor de costejar totes les mesures de millora 

de la mobilitat dins de l’àmbit. Tanmateix, atenent a les propostes d’aquest estudi, no es 

preveuen costos per la millora de la mobilitat, atès que l’àmbit presenta les infraestructures 

adequades i es poden utilitzar les vies existents per la proposta d’itineraris de vehicles privats, 

itineraris a peu i amb bicicleta. També es considera suficient el servei que ofereixen les línies 

de transport públic i col·lectiu existent.  

 

 

9.1 LEGISLACIÓ. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 

9.2 BIBLIOGRAFIA. 

 Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Diputació de Barcelona, 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Assessoria d’Infraestructures i Seguretat - 2014. 

 Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana. Generalitat de 

Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques - 2006. 

9.  ANNEX 

8  PROPOSTA DE FINANÇAMENT 



 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL EN L'ÀMBIT D'ESTUDI 
DELIMITAT PER ACORD DE PLE DE 15/12/2008 QUE INCLOU EL SECTOR DEL PLA ESPECIAL 
CAP DE CREU - SANT ONOFRE - RAMBLA SAMÀ (Subzona 9a), INCLOENT LES FINQUES 2, 2b 
I 4 DEL C/ SANT ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 23 DEL C/ SANTA ANNA 

 

TEXT REFÓS –ESTUDI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT GENERADA 64 

9.3 INTERNET: WEBS DE CONSULTA. 

 Portal de mobilitat de la Generalitat de Catalunya: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat 

 Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Àrea de mobilitat: 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/mobilitat.jsp 

 Observatori de la mobilitat: 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/mobilitat/observatorimobilitat/index.jsp 

 ATM (Autoritat del Transport Metropolità: 

http://www.atm.cat 

 IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya): 

http://www.idescat.net/ 

 Institut Cartogràfic de Catalunya: 

http://www.icc.es 

 Web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

http://www.vilanova.cat/ 

 Web de RENFE: 

http://www.renfe.es 

 Web de Autocars Plana: 

www.autocarsplana.com 

 Web de Mon Bus: 

www.monbus.cat 
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