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1. Introducció

JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PMUS

OBLIGATORIETAT DEL PMUS

Per què un PMUS?
-Obligatori per llei (Decret Legislatiu 2/2003) per a capitals de comarca i 
municipis amb més de 50.000 habitants.
-Obligatori per llei (PDM) per a municipis amb més de 20.000 habitants.
-Obligatori per llei (Decret 226/2006) per als municipis que es troben dins 
les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric  no aplica a VNG.

Què és un PMUS? 
És l’instrument de planificació de la mobilitat d’àmbit local.
Aporta les estratègies de mobilitat i ha de servir de guia per a la presa de 
les actuacions municipals.

ETAPES D’UN PMUS

Anàlisi
actual

Diagnosi
actual

Definició 
d’Objectius

Establiment 
de Mesures
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Definició i coneixement de l’àmbit
del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
IDESCAT

Estructura Urbana
Estructura Sociodemogràfica
Motorització

OBJECTIU:

FONTS
D’INFORMACIÓ:

RESULTATS:

2. Anàlisi territorial i socioeconòmic



5

2. Anàlisi territorial i socioeconòmic

ESTRUCTURA URBANA

Polígons

Nucli urbà



6

2. Anàlisi territorial i socioeconòmic

ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÀFICA
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2. Anàlisi territorial i socioeconòmic

MOTORITZACIÓ
EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ L’índex de motorització és una 

taxa que relaciona el número de 
vehicles per cada 1.000 
habitants.

-Vilanova i la Geltrú es troba per 
sota de la mitjana de la comarca i 
de Catalunya.

-Parc mòbil amb predomini dels 
turismes.

-Increment de l’índex de motos 
respecte el de turismes.
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Caracteritzar la mobilitat global del municipi

Enquestes de mobilitat als residents
Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ)

Quantificació dels desplaçaments
Principals municipis de connexió
Repartiment modal dels desplaçaments
Opinió sobre els diferents modes de desplaçament

OBJECTIU:

EINES:

RESULTATS:

3. Anàlisi de la mobilitat global
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QUANTIFICACIÓ DELS 
DESPLAÇAMENTS (TOTALS)

PRINCIPALS MUNICIPIS DE 
CONNEXIÓ (RESIDENTS)

VNG: atractor de mobilitat.

MOBILITAT GLOBAL

3. Anàlisi de la mobilitat global

PRINCIPALS MUNICIPIS DE CONNEXIÓ DELS 
RESIDENTS

Municipi Desplaçaments %
BARCELONA 7.984 40,7%
SANT PERE DE RIBES 3.557 14,2%
SITGES 1.629 8,3%
CUBELLES 1.277 6,5%

VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 765 3,9%

TARRAGONA 381 1,9%
CUNIT 327 1,7%

PRAT DE LLOBREGAT 
(EL) 320 1,6%

GAVÀ 319 1,6%
CASTELLDEFELS 257 1,3%

Subtotal 16.816 81,8%
ALTRES MUNICIPIS 2.805 14,3%

Total 19.621 100%
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Desplaçaments interns

-Els desplaçaments a peu són 
majoritaris.

-Utilització reduïda de la bicicleta i 
del transport públic.

-Pes destacat del vehicle privat.

Desplaçaments de connexió

-Dominen els desplaçaments en 
vehicle privat.

-Pes notable dels desplaçaments 
en ferrocarril

REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS

3. Anàlisi de la mobilitat global
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3. Anàlisi de la mobilitat global

VALORACIÓ SUBJECTIVA DELS MODES DE TRANSPORT

Puntuació mitjana (0 a 10)

Desplaçaments a Peu (8,8 punts)
Bicicleta (8,3 punts)

Motocicleta (7,9 punts)
Autobús urbà (7,5 punts)

Vehicle privat (7,3 punts)

Taxi (7,0 punts)
Renfe Regional (7,0 punts)
Autobús interurbà (6,9 punts)

Renfe Rodalies (6,6 punts)

Modes amb màxim número 
de vots no satisfactoris

1er – Renfe Rodalies

2on – Busos interurbans
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Caracteritzar les infraestructures
Caracteritzar la demanda de desplaçaments a peu

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Enquestes a residents
Treball de Camp: aforaments
Treball de Camp: inventari

Xarxa principal de vianants
Amplades útils de vorera
Guals i passos de vianants
Mapa fluxos de vianants

OBJECTIU:

RESULTATS:

FONTS
D’INFORMACIÓ:

4. Mobilitat a peu
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XARXA DE VIANANTS – Xarxa principal

4. Mobilitat a peu
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XARXA DE VIANANTS – Voreres

Vorera còmoda

Av. Jaume Balmes

Vorera no accessible

C/ Codonyat

Vorera millorable

C/ Josep Coreleu

4. Mobilitat a peu
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XARXA DE VIANANTS – Voreres

4. Mobilitat a peu
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XARXA DE VIANANTS – Passos de vianants

Passos no senyalitzats

C/ Rei Pere el Cerimoniós

Passos adaptats

C/ Pelegrí Ballester

Passos no adaptats

Av. Rocacrespa

4. Mobilitat a peu
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XARXA DE VIANANTS – Passos de vianants

4. Mobilitat a peu
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DEMANDA DE MOBILITAT A PEU

4. Mobilitat a peu

ESTIU
-Increment promig del flux de vianants al pg. Marítim en més d’un 100%.

AFORAMENTS
10 punts de llarga durada
(12 hores)

patró diari

60 punts de curta durada
(1 hora)

mallar el territori

Vies més transitades:
-Rambla Principal
-Eix de Francesc Macià
-Plaça de la Vila
-Entorn del mercat

ENQUESTES
-Valoració estat voreres:

5,3 punts (de 0 a 10)

-Valoració global usuaris:
8,8 punts (de 0 a 10)
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Caracteritzar els itineraris ciclables
Caracteritzar la demanda de ciclistes

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Enquestes a residents
Treball de Camp: aforaments
Treball de Camp: inventari

Xarxa de vies ciclables
Xarxa d’aparcaments
Mapa fluxos de ciclistes

OBJECTIU:

RESULTATS:

FONTS
D’INFORMACIÓ:

5. Mobilitat en bicicleta
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XARXA DE VIES CICLABLES

Xarxa ciclista:
30 km de xarxa ciclable.
12,3% de la xarxa viària 
del municipi.

La xarxa és extensa però li 
manca continuïtat i 
connexió. 

Problemàtica:
Trams amb paviment en 
mal estat.
Via d’amplada insuficient.
Manca de distància de 
seguretat.
Invasió de l’espai del 
vianant.
Guals no adaptats.
Manca de senyalització
Senyalització no 
adequada/incongruent.
Manca de semàfors.

5. Mobilitat en bicicleta
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DEMANDA DE MOBILITAT EN BICICLETA
AFORAMENTS
10 punts de llarga durada

(12 hores)

patró diari

60 punts de curta durada
(1 hora)

mallar el territori

Temps mitjà de viatge urbà:
11 minuts

ENQUESTES
-Espai per a la circulació i 
aparcament:

4,9 punts (de 0 a 10)

-Valoració global usuaris:
8,3 punts (de 0 a 10)

5. Mobilitat en bicicleta

ENQUESTES
-Per quin motiu no s’utilitza la bicicleta per 

a desplaçar-se?
-25% no disposa de bicicleta.
-20% forma física no adient.

ESTIU
-Increment promig del flux de bicicletes al pg. Marítim de fins a un 300%.
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Caracteritzar les línies de transport públic
Caracteritzar la infraestructura de transport públic
Caracteritzar la demanda del transport públic

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Departament de Territori i Sostenibilitat
Enquestes a residents
Treball de Camp: aforaments
Treball de Camp: inventari
Treball de Camp: enquestes a usuaris

Xarxa de transport públic
Cobertura dels serveis de transport públic
Ús i preferències per part dels usuaris

OBJECTIU:

RESULTATS:

FONTS
D’INFORMACIÓ:

6. Mobilitat en transport públic
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Bus urbà:
-4 línies de bus urbà.
(actuen conjuntament dos a dos: L1-L2 i L3-L4).

-Interval de pas promig feiners: 30 min.
-Flota adaptada per a PMR: 100%.
-Bon estat global de les parades.

Bus interurbà:
-10 línies de bus interurbà diürn.
-1 línia de bus interurbà nocturn.
-Interval de pas variable (<20’, <30’, 30’, 60’).
-Estat deficient de les parades.

Ferrocarril:
-1 línia de Rodalies de Catalunya (R2 sud).
-4 línies de Regionals (R13, R14, R15, R16).
-Bona intermodalitat amb el servei de bus.

Servei de taxi:
-6 parades al municipi.

XARXA I SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC

6. Mobilitat en transport públic
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XARXA I SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC

COBERTURA DE LA POBLACIÓ

Població atesa del municipi:

Bus urbà: 86%
Bus interurbà: 77%
Estació RENFE: 44%

6. Mobilitat en transport públic

RADIS DE COBERTURA

Radi d’influència de cada parada:

Bus urbà = 300 m.
Parada bus
interurbà = 450m.
Ferrocarril = 1.000 m.

Cobertura bus urbà

Cobertura serveis interurbans
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DEMANDA EN TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU

DADES D’EXPLOTACIÓ

Bus Urbà: Més de 2.500 despl./dia.
Passatge de les línies: L1-L2 > L3-L4.

Bus
Interurbà: Més de 5.500 despl./dia.

Línia ”VNG-Sitges”: més de 3.700 despl./dia.

Ferrocarril: Més de 17.000 despl./dia.

AFORAMENTS AL BUS URBÀ
Comptatges puja–baixa  a les 
parades de bus urbà
(durant  tot un dia de servei)

Nº pujades per parada
Nº baixades per parada
Matriu origen–destinació

ENQUESTES AL BUS URBÀ
-Aspectes més importants:

Freqüència i puntualitat
Preu del bitllet
 Seguretat del viatge

-Aspectes a millorar:
Freqüència
Preu del bitllet
Disponibilitat horària.

-Índex de Satisfacció del 
Client:

8,5 punts (de 0 a 10)

6. Mobilitat en transport públic
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Caracteritzar la xarxa viària
Caracteritzar la circulació de vehicles
Caracteritzar l’aparcament

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Enquestes a residents
Treball de Camp: aforaments
Treball de Camp: inventari
Treball de Camp: enquestes
Treball de Camp: d’ocupació i rotació d’aparcament

Jerarquització viària
Mapa d’intensitats de trànsit
Saturació viària
Aparcament

OBJECTIU:

RESULTATS:

FONTS
D’INFORMACIÓ:

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS
CIRCULACIÓ

Jerarquització viària.
Inventari de carrils 
de circulació.
Inventari d’elements 
reductors de velocitat.

Xarxa viària primària 
ben estructurada: 
configuració de 
rondes i vials que 
penetren al centre 
urbà.

 Efecte barrera del 
ferrocarril.

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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DEMANDA EN TRANSPORT PRIVAT MOTORITZAT
AFORAMENTS: CIRCULACIÓ
28 aforaments de molt llarga 
durada  patró setmanal.

16 aforaments de llarga
durada  patró diari.

34 aforaments direccionals
 comportament d’interseccions.

Vies amb més trànsit:
-Accessos: Ronda 
Europa, Ronda Ibèrica.
-Eixos:av.Eduard Toldrà, 
av. Jaume Balmes, av. 
Cubelles, Josep 
Coreleu (nord).

Evolució diària  Corba aplanada.

ENQUESTES/OBSERVACIÓ
360 enquestes
Trànsit de pas: 18%.
Ocupació vehicles: 1,38 pax/veh.

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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DEMANDA EN TRANSPORT PRIVAT MOTORITZAT

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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COMPARATIVA “ESTIU – RESTA D’ANY”

-Increment del flux de vehicles en un 130% 
a Ribes Roges.

-Es tripliquen intensitats de circulació al 
Prat de Vilanova (194% d’increment).

S’observa un desplaçament de la 
corba cap a la dreta: s’endarrereixen 
les hores punta de matí i de tarda.
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DEMANDA EN TRANSPORT PRIVAT MOTORITZAT
CAPACITAT: SATURACIÓ

Les principals 
congestions es donen en:
-Ronda Europa (per 
pèrdua de carrils) 
-av. Garraf
-eix Eduard Toldrà- Balmes
-Josep Coreleu (nord)

-Saturació concentrada en 
la xarxa primària.

-En general, xarxa viària 
interna poc col·lapsada.

-Increment de la congestió 
en el Pg. Marítim i Ronda 
Europa en temporada 
d’estiu

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat

Plànol de saturació viària en temporada d’hivern.
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OFERTA D’APARCAMENT

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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*Les places de zona blava 
també poden ser utilitzades 
com a places de PMR

Observacions:

-Predomini de les places gratuïtes per a 
turismes.

-Poca oferta de d’aparcament al centre 
urbà pacificat.

-Zona blava localitzada en el perímetre del 
centre urbà pacificat i al sector de platja.

A
PA

R
C

A
M

EN
T A la via 

pública

Lliure no 
regulat 18.846 places

Turisme en calçada: 
17.334

Motos: 1.612

Regulat 2.517 places

Zona blava: 1.890

PMR específiques*: 145 

C/D: 333 

Altres reserves: 149 

Fora de la 
via pública

Ús Privat 25.129 places Guals: 25.129

Ús Públic 3.385 places
Gratuït: 1.385

Pagament: 2.051

OFERTA D’APARCAMENT

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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DEMANDA D’APARCAMENT

Aparcament en via pública

Ocupació
-Les places d’aparcament no regulades 
presenten un elevat percentatge 
d’ocupació (95%).
-Durant l’estiu i en dia feiner, les places 
d’aparcament no regulades del sector 
platja augmenten el seu ús però no 
arriben a plena ocupació (62%).
-En dia feiner d’estiu, la zona blava de 
a platja presenta un 29% de places 
desocupades.

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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Rotació
Places no regulades  2,66 veh./plaça

Enquestes (realitzades fora temporada d’estiu)
-Conducta habituals dels usuaris: cercar una plaça 
no regulada a via pública.
-65% localitzen d’una plaça lliure en menys de 5 
minuts.
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DEMANDA D’APARCAMENT

Aparcament fora de via pública
-Els aparcaments públics del centre tenen un ús reduït, amb una rotació compresa 
entre 0,5 i 2,2 vehicles per plaça.

7. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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Places de càrrega i descàrrega
-Ocupació mitjana del 47%.
-Es detecta un elevat ús de les places per 
part d’usuaris no autoritzats.
-Es demana més vigilància policial i més 
places de C/D.
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8. Externalitats del sistema de mobilitat

OBJECTIU:

EINES:

RESULTATS:

Estudi de les afectacions derivades
del sistema de transport

Estudis específics

Seguretat viària
Consum d’energia
Contaminació atmosfèrica
Contaminació acústica
Grau d’ocupació del sòl
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8. Externalitats del sistema de mobilitat

SEGURETAT VIÀRIA

MEDI AMBIENT
Qualitat atmosfèrica  es compleixen 
els valors límits d’immissions de 
contaminants (NOx, PM10).

Vilanova i la Geltrú no es troba dins les 
zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric.

Forta disminució dels accidents en 
l’últim any.

L’històric d’accidentalitat no mostra 
una clara tendència a la baixa.

Es detecten casos de manca d’ús 
del cinturó de seguretat (1-4%).
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8. Externalitats del sistema de mobilitat

La quantitat d’espai públic viari és un indicatiu per a valorar el grau del 
municipi destinat a la sostenibilitat.

GRAU D’OCUPACIÓ DEL SÒL

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Vilanova i la Geltrú disposa d’un mapa de soroll i una mapa de capacitat 
acústica del municipi:
- Durant el dia, el 8,1% dels trams estudiats supera el límit establert.
- Durant la nit, el 11,9% dels trams estudiats supera el límit establert.

CARRERS QUE SUPEREN ELS LÍMITS D’IMMISSIÓ

Interval en dB(A) Superació diürn Superació diürn

0 – 3 6,8% 5,5%

3 – 8 1,3% 5,7%

> 8 0,0% 0,7%

Total 8,1% 11,9%

No supera 91,9% 88,1%
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Mode desplaçament  O.K.  K.O.

Mobilitat a peu Xarxa principal amb un elevat grau 
d’accessibilitat

Necessitat de millora de la 
infraestructura en algunes zones 
fora de la xarxa principal

Mobilitat en bicicleta Elevat número d’usuaris
Manca de continuïtat de la xarxa
Baixa densitat d’aparcaments en 
algunes zones del nucli urbà.

Mobilitat en transport 
públic urbà (TPU)

Bona cobertura del TPU
Bon estat de les parades

Baixa velocitat del TPU
Intervals de pas millorables
Baixa quota modal del TPU

Mobilitat en transport 
públic interurbà

Bona intermodalitat
Bon servei de Rodalies (R2 sud)
Bon servei de bus en dies feiners

Algunes parades en estat deficient
Servei de bus deficient en festius
Servei pobre de FFCC regionals

Mobilitat en vehicle 
privat

Bona estructura urbana de la xarxa 
viària
Congestió concentrada en la xarxa 
primària

Domina la quota modal interurbana
Presenta major atractivitat que el 
transport públic

Aparcament
Balanç d’aparcament positiu
Bona oferta d’aparcaments 
dissuasoris

Baix ús dels aparcaments de 
rotació
Ús indegut de places de C/D

Seguretat viària La seguretat viària  percebuda per la 
ciutadania és bona. Convivència vianants–ciclistes

Medi ambient
No es superen els límits de 
concentració de contaminants 
atmosfèrics.

Trams de carrer on es supera el 
límits de capacitat acústica.

9. Diagnosi participada de la mobilitat
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10. Establiment d’objectius

LÍNIES ESTRATÈGIQUES (Objectius)

1 Millora de l’eficiència de cada mode de transport per a disminuir els costos socials i ambientals del transport.

2 Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d'assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada 
tram de la cadena de transport.

3 Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants destinant major superfície d'espai públic i superfície amb 
millor qualitat (en termes d'accessibilitat i seguretat) per a la realització dels desplaçaments a peu.

4 Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús habitual, tot creant les condicions 
d'infraestructures, de gestió del trànsit i d'educació viària necessàries per promoure'n la utilització.

5 Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, i oferir un sistema de transport col·lectiu de 
qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en vehicle privat.

6 Promoure una elecció racional de cada mode de transport per a la seva necessitat concreta, en l’ordre social, en 
l’econòmic i en el mediambiental.

7 Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació i de residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i 
les bones condicions d’accés i mobilitat per als mitjans més sostenibles.

8 Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada mitjà de 
transport.

9 Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel transport.

10 Fomentar una mobilitat intermunicipal en la que no predomini el vehicle privat mitjançant el treball conjunta amb 
altres municipis i administracions.

11 Regular una distribució urbana de mercaderies amb un mínim impacte i que garanteixi el ple desenvolupament de 
les activitats econòmiques.

12 Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima informació als usuaris per prendre les 
seves decisions.
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MOBILITAT A PEU – Millora de la infraestructura

11. Propostes participades d’actuació
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MOBILITAT A PEU – Llistat de propostes

11. Propostes participades d’actuació

Millora de la mobilitat a peu
P-1 Millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a vianants

P-2 Adaptació dels passos de vianants existents

P-3 Creació de nous passos de vianants

P-4 Creació de més zones de pacificació per a vianants

P-5 Reformar els vials no accessibles del centre urbà pacificat

P-6 Creació d’un mapa municipal per als desplaçaments a peu

P-7 Estudi de connexió en modes no motoritzats entre el càmping i el nucli urbà

P-8 Millora de la mobilitat en modes no motoritzats entre el nucli urbà i l’est del municipi

P-9 Millora de la seguretat per accedir al camí del Corral d’en Cendres

P-10 Augment de la senyalització per a invidents

P-11 Execució de camins escolars

P-12 Millora de l’accessibilitat a l’av. Rocacrespa
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MOBILITAT EN BICICLETA – Xarxa proposada

11. Propostes participades d’actuació
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MOBILITAT EN BICICLETA – Llistat de propostes

11. Propostes participades d’actuació

Millora de la mobilitat en bicicleta
B-1 Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta

B-2 Creació de vies segregades per a la bicicleta

B-3 Creació de nous itineraris senyalitzats en calçada per a la bicicleta

B-4 Ampliació de la xarxa de convivència vianant–ciclista

B-5 Ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes

B-6 Millora de les condicions de seguretat i comoditat de les vies ciclistes

B-7 Pla de millora de la senyalització d’itineraris per a bicicletes

B-8 Pla d’incorporació de semaforització específica per a bicicletes

B-9 Execució d’un itinerari de connexió amb Cubelles

B-10 Pla Director de la Bicicleta

B-11 Millora de la convivència vianant–ciclista

B-12 Millorar el registre de bicicletes

B-13 Garantir la reserva d’espai per a carrils bici segregats en calçada en les futures
execucions de vials de jerarquia principal
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MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC – Alternativa 3

11. Propostes participades d’actuació
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MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC – Alternativa 4

11. Propostes participades d’actuació
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MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC – Llistat de propostes

11. Propostes participades d’actuació

Millora de la mobilitat en transport públic
TP-1 Modificació del recorregut del bus urbà

TP-2 Millora de les freqüències del bus urbà

TP-3 Ampliació dels horaris de servei del bus urbà

TP-4 Estudiar millorar l’oferta de servei de bus urbà en caps de setmana i festius

TP-5 Millora de la infraestructura de les parades del bus urbà

TP-6 Millora de la infraestructura de les parades del bus interurbà

TP-7 Millora de l’espai de l’estació d’autobusos i la pl. Eduard Maristany

TP-8 Millora de la informació

TP-9 Bus a la demanda a les urbanitzacions periurbanes

TP-10 Assolir les millores previstes en el transport públic de connexió

TP-11 Disposar d’un servei de bus expres.cat que connecti amb Barcelona

TP-12 Maximitzar la coordinació entre els horaris de bus urbà i els del ferrocarril

TP-13 Estudi de connexió en bus entre el càmping i la façana marítima en el període d’estiu
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MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT – Circulació

11. Propostes participades d’actuació
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MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT – Circulació (detall)

11. Propostes participades d’actuació
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CIRCULACIÓ – Llistat de propostes

11. Propostes participades d’actuació

Millora de la mobilitat en vehicle privat motoritzat

V-1 Implantació d’una nova estructura de circulació

V-2 Creació de zones pacificades

V-3 Millores en les zones pacificades actuals

V-4 Canvis de sentits de circulació

V-5 Estretament de carrils de circulació

V-6 Reducció del número de carrils de circulació

V-7 Realitzar un control periòdic de la velocitat

V-8 Gestió intel·ligent dels semàfors de la travessera

V-9 Instal·lar panells informatius de situació a l’entrada dels polígons industrials

V-10 Habilitar nou accés a entrada de la C-32 a la carretera de l’Arboç

V-11 Execució de noves rotondes

V-12 Estudi de viabilitat per a l’execució d’una rotonda a la cruïlla de l'Esperança
V-13 Estudi d’implantació de doble sentit a Rambla Pirelli
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APARCAMENT – Llistat de propostes

11. Propostes participades d’actuació

Millora en l'aparcament

AP-1 Redistribució de places d’aparcament en la via pública

AP-2 Fomentar l’ús d’aparcaments públics fora de la via pública

AP-3 Millora de la senyalització d’aparcaments fora de la calçada

AP-4 Estudi d’implantació d’una zona d’aparcaments per a residents a la façana marítima

AP-5 Increment del número de places de C/D

AP-6 Actualització del Pla d’aparcaments municipal

AP-7 Minimitzar els estacionaments indeguts 

AP-8 Implementar mesures de smart–city

AP-9 Garantir l’aparcament fora de calçada en els nous desenvolupaments
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ALTRES MESURES – Llistat de propostes

11. Propostes participades d’actuació

Altres mesures
AM-1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible i segura

AM-2 Realitzar un control periòdic de soroll dels vehicles motoritzats

AM-3 Promoure l’ús de vehicles més ecològics

AM-4 Foment de l’ús del “carpooling” (vehicle compartit)

AM-5 Revisió de l’ordenança de circulació

AM-6 Elaborar un Pla d'accés als sectors industrials
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Llistat d’indicadors

12. Indicadors de seguiment

Mode Descripció indicador
Global Desplaçaments interns a peu / desplaçaments interns totals
Global Desplaçaments interns en bicicleta / desplaçaments interns totals
Global Desplaçaments interns en TP / desplaçaments interns totals
Global Desplaçaments interns en VP / desplaçaments interns totals
Global Desplaçaments atrets a peu / desplaçaments atrets totals
Global Desplaçaments atrets en bicicleta / desplaçaments atrets totals
Global Desplaçaments atrets en TP / desplaçaments atrets totals
Global Desplaçaments atrets en VP / desplaçaments atrets totals
Global Desplaçaments generats a peu / desplaçaments generats totals
Global Desplaçaments generats en bicicleta / desplaçaments generats totals
Global Desplaçaments generats en TP / desplaçaments generats totals
Global Desplaçaments generats en VP / desplaçaments generats totals
Global Viatges interns al municipi / viatges totals

Vianants Xarxa viària exclusiva vianants o convivència (km) / xarxa total (km)
Vianants Longitud de voreres <1,80 m. útils o inexistents (km) / longitud voreres (km)
Vianants Passos de vianants senyalitzats / passos de vianants necessaris
Vianants Passos de vianants adaptats / passos de vianants senyalitzats
Bicicleta ‰ Xarxa de vies ciclistes (km) / població total
Bicicleta Xarxa de vies ciclistes (km) / xarxa viària total
Bicicleta ‰ Places d'aparcament bicicletes / població total
T. públic Vehicles adaptats / Total vehicles
T. públic Parades de bus urbà adaptades / Total parades de bus urbà
T. públic Km útils / Hores útils
T. públic Població amb integració tarifària
T. públic Població sense connexió amb capital comarca / població total

T. públic Població amb parada d'autobús urbà a menys de 300 m / població total

T. públic Població amb parada d'autobús interurbà a menys de 450 m / població total
T. públic Viatgers anuals / km útils anuals
T. públic Temps de servei / expedicions dia
T. públic Parades bus urbà amb marquesina / Parades bus urbà totals
T. públic Parades bus en carril de circulació / Parades bus totals

Mode Descripció indicador
T. públic (Costos explotació - Ingressos) / Costos explotació
T. públic km carril bus / km xarxa viària amb servei de bus

Vehicle m. ‰ Nº turismes / població total
Vehicle m. ‰ Nº motocicletes i ciclomotors / població total
Vehicle m. Xarxa primària en servei E o F en hora punta (km) / xarxa primària total
Vehicle m. Xarxa viària bàsica (km) / xarxa viària total
Vehicle m. Xarxa viària zona 30 (km) / xarxa viària total

Aparcament Places d'aparcament regulades / places d'aparcament
Aparcament Places d'aparcament en via pública / turismes censats
Aparcament Places d'aparcament en via pública / Nº d'habitatges
Aparcament Places d'aparcament fora via pública / turismes censats
Aparcament Places d'aparcament fora via pública / Nº d'habitatges
Mercaderies veh-km pesants / veh-km trànsit total
Mercaderies Places aparcament C/D / població total
Mercaderies Places aparcament C/D / places d'aparcament

Seguretat Víctimes mortals àmbit urbà / població total
Seguretat Accidents amb víctimes àmbit urbà / població total
Seguretat Víctimes vianants àmbit urbà / víctimes totals

PDM distància mitjana del primer desplaçament per mobilitat obligada (km)
PDM % desplaçaments intra + intermunicipals a peu i bicicleta
PDM % desplaçaments intra + intermunicipals en TP
PDM % desplaçaments intra + intermunicipals amb vehicle privat motoritzat
PDM Costos externs totals (M€)
PDM Consum final d'energia destinada al transport
PDM Consum combustibles derivats del petroli destinats al transport
PDM Emissions CO2 descomptat el biodiessel (milers tn/any)
PDM Emissions de PM10 (tn/any)
PDM Emissions de NOx (tn/any)
PDM Trams de carrer on es superen els valors límit en període diürn 
PDM Trams de carrer on es superen els valors límit en període nocturn 

PDM (Superfície via pública - superfície calçada segregada) / Superfície via
pública

PDM Nº accidents amb víctimes x 10^6 / veh-km / any


