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1. OBJECTE D’ESTUDI 

L’objecte d’aquest estudi respon a l’encàrrec professional promogut pel grup Mercadona SA en relació 

a l’edifici del carrer Anselm Clavé, núm. 61, de Vilanova i la Geltrú, el qual disposarà de 4.562 m2 de 

sostre d’habitatge de nova construcció (l’equivalent a 45 habitatges) i de 1,800 m2 de SNV comercial 

destinats a una nova tenda Mercadona. La planta-1 de l’edifici tindrà 123 places d’estacionament de 

vehicles repartides en dos aparcaments:  

 Aparcament habitatges: 40 places. 

 Aparcament mixt (habitatges + comercial): 20 places reservades per habitatges i 63 places per el 

comercial. 

 

1.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

El present informe de mobilitat té per objectiu estudiar la mobilitat generada pels habitatges i de la 

tenda i garantir una mobilitat equilibrada a l’entorn de la parcel·la.  

Els objectius més específics del present estudi són: 

 Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència de l’edifici en estudi, el qual disposarà 

de 4.562 m2 de sostre d’habitatge de nova construcció (l’equivalent a 45 habitatges) i de 1,800 m2 

de SNV comercial destinats a una nova tenda Mercadona.  

 Estimar la mobilitat que generaran les noves activitats. 

 Analitzar la demanda real que tindrà l’aparcament de vehicles del supermercat el dia punta del mes 

de màxima demanda anual. 

 Identificar els recorreguts d’accés i de sortida a l’àrea que permetin optimitzar la capacitat de la 

xarxa viària. 

 Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat del sector i proposar les mesures necessàries per 

millorar-ne les condicions d’accessibilitat. 
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1.2. NOU EDIFICI AL CARRER ANSELM CLAVÉ, NÚM. 61 

L’edifici del carrer Anselm Clavé, núm. 61, de Vilanova i la Geltrú disposarà de 4.562 m2 de sostre 

d’habitatge de nova construcció (l’equivalent a 45 habitatges) i de 1,800 m2 de SNV comercial destinats 

a una nova tenda Mercadona.  

La planta-1 de l’edifici tindrà 123 places d’estacionament de vehicles repartides en dos aparcaments:  

 Aparcament habitatges: 40 places. 

 Aparcament mixt (habitatges + comercial): 20 places reservades per habitatges i 63 places per el 

comercial. 

Planta -1 de l’edifici previst al carrer Anselm Clavé, núm. 61. 

 

 

L’obertura de la tenda Mercadona comportarà el tancament de la tenda Mercadona del carrer Francesc 

Macià (núm. 129), situada a una distància de 700 metres, l’equivalent a 10 minuts a peu. És de preveure 

que bona part dels clients habituals de la tenda del carrer Francesc Macià passaran a comprar a la nova 

tenda en estudi. 

La nova tenda tindrà una superfície comercial computable de 1.800 m2 (sala de vendes + caixes 

+ mostradors + reremostradors). La sala de vendes se situa en planta baixa i disposa d’accés a peu des 

del carrer Anselm Clavé. L’accés a l’aparcament s’ubica al carrer de l’Estany i el moll de C/D de 

mercaderies al carrer Anselm Clavé, cantonada amb carrer de l’Estany.   

Respecte als habitatges, els accessos a peu i a l’aparcament se situen al carrer de l’Estany.   

Planta baixa de l’edifici previst al carrer Anselm Clavé, núm. 61. 
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2. CARACTERITZACIÓ DEL TERRITORI I DE LES XARXES 

L’efecte que pugui tenir la implantació d’un establiment comercial i la construcció de nous habitatges 

sobre la mobilitat de les persones depèn en gran mesura de les característiques del territori on s’ubiqui. 

2.1. EL TERRITORI 

L’edifici en estudi se situa al barri de la Plaça de la Sardana. El barri té una densitat d’habitants molt 

elevada, de 22.537,3 hab./km2, l’equivalent a 4.009 habitants distribuïts en 0,18 km2. El barri queda 

delimitat:  

 Al nord: per l'avinguda de Cubelles. 

 A l'est: per la rambla de Salvador Samà, rambla de Josep Antoni Vidal i carrer del Parlament. 

 A l'oest: pel carrer del Montseny. 

 Al sud: pel carrer de l'Arquitecte Gaudí, el parc de Gumà i Ferran i el carrer de Soler i Morell. 

Figura 1. Barri de la Plaça de la Sardana / Planejament 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú    Font: BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP 

 

L’edifici en estudi s’ubica en un entorn plenament urbà, com posa de manifest l’elevada densitat de 

població del barri. Se situa a menys de 10 minuts a peu respecte el centre urbà o l’estació de ferrocarril 

de Renfe.  
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Figura 2. Localització de l’àmbit d’estudi en l’encaix urbà 

 

 

Figura 3.  Àmbit de la parcel·la en estudi 
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L’obertura de la nova tenda Mercadona del carrer Anselm Clavé, núm. 61, comportarà el tancament de 

la tenda Mercadona del carrer Francesc Macià, núm. 129, situada a una distància de 700 metres, 

l’equivalent a 10 minuts a peu. És de preveure que bona part dels clients habituals de la tenda del carrer 

Francesc Macià 129 passaran a comprar a la nova tenda en estudi. 

Cal destacar que Mercadona disposa de dues altres tendes situades a les afores del casc urbà de Vilanova 

i la Geltrú: una situada a l’oest del municipi, a la Ronda Ibèrica (núm. 155), i l’altra situada al nord del 

municipi, al carrer de la Piera (núm. 7) / C. de Ventosa i Roig. 

 Ubicació de les tendes Mercadona de Vilanova de la Geltrú 

 

 

 

 

 

 

 Distància a peu entre la tenda Mercadona que obra i la que tanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Carrer Anselm Clavé

Av. de Francesc Macià, 129

Carrer de la Piera 7, 
Carrer de Ventosa I Roig

Ronda Ibèrica, 155

Àmbit d’estudi
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2.2. XARXA VIÀRIA 

La xarxa viària que serveix la zona en estudi s’estructura en la xarxa de connexió externa i la xarxa de 

proximitat, d’accés al sector.  

Un cop situada geogràficament la peça de terreny en estudi, es descriuen les principals infraestructures 

viàries de l’entorn i les intensitats de trànsit que suporten. Sobre aquesta base es defineixen les 

connexions internes i el seu encaix en l’entramat viari amb barris circumdants. 

L’àmbit d’estudi se situa just per sota de l’eix de la ctra. C-246a, que travessa el casc urbà de Vilanova 

i la Geltrú i connecta amb el municipis de Cubelles i les Roquetes, connectant amb les carreteres C-31 i 

C-32, respectivament.   

La ctra. C-246a en la travessera urbana es denomina Av. Jaume Balmes. Aquesta avinguda és 

paral·lela al carrer d’Anselm Clavé i conflueix amb el carrer Josep Coroleu en una rotonda situada a 

tan sols 50 metres de l’àmbit d’estudi.  

 Xarxa viària de connexió 

 

Font: INTRA, S.L. 

Segons informació continguda al PMU de Vilanova i la Geltrú, l’any 2014 circulaven per l’Av. Jaume 

Balmes prop de 16.000 vehicles/dia, 10.000 dels quals sentit nord. Per la seva banda, pel carrer Josep 

Coroleu hi circulaven por més de 4.000 vehicles per sentit.  

 

IMD de vehicles a la rotonda Av. Jaume Balmes / C. Josep Careleu 

 

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Vilanova i la Geltrú (2014) 

 

 

 

Àmbit d’estudi
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Rotonda C. Josep Coroleu / Av. Jaume Balmes 

  
C. Josep Coroleu  

  
Av. Jaume Balmes  

 

Tenint en compte les característiques del barri, és de preveure que la tenda en estudi aglutini 

majoritàriament desplaçaments de proximitat provinents del mateix barri de la Plaça de la Sardana i del 

centre, efectuats principalment a peu. En canvi, les altres dos tendes Mercadona, situades a la perifèria 

del casc urbà, rebran un percentatge de desplaçaments en vehicle privat, superior. 

Pel que fa a la xarxa viària de proximitat, destacar que la totalitat dels vehicles que accediran al 

l’aparcament privat de l’edifici en estudi (tant el de la tenda Mercadona com el dels habitatges) ho faran 

pel carrer de l’Estany i efectuaran sortida pel carrer Joan Maragall. Ambdós carrers connecten amb 

el carrer Josep Anselm Clavé i amb l’Av. Jaume Balmes: 

 El carrer de l’Estany disposa d’una calçada de 5,5 metres, amb un carril de circulació i un carril  

d’aparcament en cordó al costat dret en el sentit de la marxa. 

 El carrer Anselm Clavé disposa d’una calçada de 8,5 metres, entre els carrers Josep Coroleu i de 

l’Estany, amb dos carrils de circulació de vehicles (6,5 m.) i un carril bicicletes de doble sentit de 

circulació de 2 metres d’amplada (1,5 m. + 0,5 de separadors). 

 El carrer Josep Coroleu disposa d’una calçada de 9 metres entre els carrers Jaume Balmes i 

Arquitecte Gaudí. 

 Xarxa viària de proximitat. Itineraris d’entrada i sortida de vehicles 
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Carrer Anselm Clavé / carrer de l’Estany 

  
C. Anselm Clavé C. Anselm Clavé 

  
C. Anselm Clavé / C. de l’Estany C. Anselm Clavé / C. de l’Estany 

  
C. de l’Estany C. de l’Estany 

 

 

 

  
C. Mossèn Cinto Verdaguer C. de l’Estany 

  
C. de l’Estany C. de l’Estany 

  
C. de l’Estany C. de l’Estany 
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Carrer de l’Estany / carrer Arquitecte Gaudí 

  
C. de l’Estany / C. Arquitecte Gaudí  

 

Carrer Anselm Clavé 

  
C. Anselm Clavé C. Anselm Clavé 

  
C. Anselm Clavé C. Anselm Clavé 

  
C. Anselm Clavé C. Anselm Clavé 

 

Carrer Anselm Clavé / carrer Joan Maragall 

  
C. Anselm Clavé, tram de doble sentit C. Anselm Clavé / C. Joan Maragall 

  
C. Anselm Clavé, tram de sentit únic  
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2.3. APARCAMENT 

2.3.1.  Turismes 

Els clients de l’activitat hauran de buscar aparcament dins l’oferta d’aparcament: estacionament en 

calçada a l’entorn de l’edifici i aparcament privat de l’edifici. 

La planta-1 de l’edifici tindrà 123 places d’estacionament de vehicles repartides en dos aparcaments:  

 Aparcament habitatges: 40 places 

 Aparcament mixt (habitatges + comercial): 20 places reservades per habitatges i 63 places per el 

comercial. 

Les places d’aparcament per habitatge compleixen l’establert per l’article 284.2 de la normativa del PGO:  

- 3 habitatges entre 90 i 120 m2 útils X 2 places = 6 places 

- 31 habitatges entre 70 i 90 m2 útils X 1,5 places = 47 places 

-  7 habitatges fins a 70 m2 útils X 1plaça = 7 places 

L’accés als aparcaments serà pel carrer de l’Estany. Aquest carrer és de sentit únic i disposa 

d’aparcament disposat en filera al costat dret, en el sentit de la marxa.   

 

Punts d’accés als aparcaments soterrats de l’edifici. 

  
C. de l’Estany C. de l’Estany 

 

Complementàriament a l’oferta d’aparcament privat de turismes, existeix l’oferta de places 

d’estacionament en calçada. Als carrers del voltant de l’àmbit l’aparcament és gratuït, com en el cas del 

carrer de l’Estany.   

  
C. de l’Estany C. de l’Estany 

2.3.2.  Accés de mercaderies 

Les tendes Mercadona realitzen normalment tres operacions de càrrega i descàrrega diàries per abastir 

el supermercat, espaiades al llarg del dia. Per les característiques de la tenda de Vilanova, molt 

probablement es faran únicament dues operacions diàries. 

La càrrega i descàrrega es realitza en horari diürn, però en horaris que no interfereixen amb les hores 

punta d’arribada de clients al centre i amb les hores punta generals de la mobilitat. 

- A les 7h o abans arriba el camió dels peribles. En el cas dels dissabtes aquesta operació pot ser 

substituïda per una operació el dia abans, a les 21h. 

- Entre les 14:00 i les 16:30. Probablement per aquesta tenda no seria necessari. 

- A partir de les 20:00. 

 

L’accés al moll de C/D de mercaderies s’efectuarà pel carrer Anselm Clavé, cantonada amb el carrer de 

l’Estany. 

 

 
C. de l’Estany  
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C. Anselm Clavé / C. Josep Coroleu  

 

2.4. XARXA DE VIANANTS I BICICLETES 

2.4.1.  Vianants 

L’àmbit en estudi presenta una potencialitat molt elevada pel que fa als desplaçaments a peu donada 

l’elevada densitat del barri i la mixtura d’usos en planta baixa i alçat. No obstant això, les condicions 

d’accés a peu no són les més òptimes tenint en compte l’amplada lliure de pas del carrer de l’Estany, 

on s’hi projecta l’accés a peu als habitatges. 

L’accés a peu a la tenda Mercadona es realitzarà per un únic punt situat al carrer Josep Coroleu. 

Accés als habitatges 

  
C. Mossèn Cinto Verdaguer C. de l’Estany 

  
C. de l’Estany C. de l’Estany 

 

 

 

 

Accés a la tenda Mercadona 
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C. Anselm Clavé / C. Josep Coroleu  

 

 

2.4.2.  Bicicletes 

La connectivitat de l’edifici en estudi en bicicleta és immillorable tenint en compte els carrils bicicleta 

segregats del carrer Anselm Clavé i del carrer de l’Estany, que tenen continuïtat amb la resta del municipi 

a través del carril bicicleta sobre vorera existent al carrer Jaume Balmes, que creua el casc urbà fins a 

connectar amb l’estació de Renfe de Vilanova i la Geltrú.  

 

  
C. Anselm Clavé  

  
C. Anselm Clavé / C. de l’Estany  

  
C. Anselm Clavé  

  
C. Jaume Balmes  
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 Xarxa de carrils bici i d’aparcaments bicicleta de Vilanova i la Geltrú 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

L’àmbit d’estudi disposa de parada del servei d’ autobús urbà de les línies L1 i L2, situades al carrer 

Josep Coroleu, a una distancia de 25 i 50 metres, respectivament, respecte l’accés a peu a la tenda 

Mercadona que se situarà al mateix carrer. L’itinerari fins als accessos a peu dels habitatges serà inferior 

als 200 metres, tenint en compte que se situaran al carrer de l’Estany. 

 Oberta de línies d’autobús de Vilanova i la Geltrú 

 

 

 

  
Parada C. Josep Coroleu (L2)  
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C. Josep Coroleu / Av. Jaume Balmes (L1) Av. Jaume Balmes 

Per la seva banda, l’estació de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú se situa a 10 minuts a peu de l’edifici 

en estudi. 

  
Estació de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú C. del Forn del Vidre. Itinerari a peu low cost, aprofitant 

la calçada 
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3. MOBILITAT GENERADA PER L’EDIFICI DEL CARRER ANSELM CLAVÉ 

3.1. PARÀMETRES DE MOBILITAT A VILANOVA I LA GELTRÚ 

Per realitzar una anàlisi global de la mobilitat quotidiana s’exploten els desplaçaments de l’EMQ 2006 

amb origen i/o destí al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

Les dades posen de manifest com, tant en dies feiners com en dissabtes i festius, la mobilitat no 

motoritzada predomina per damunt dels desplaçaments en transport públic i en transport privat (55,1% 

i 50,2%, respectivament). 

Figura 1. Enquesta de mobilitat quotidiana (2006) 

GÈNERE 

FEINER 

NO 
MOTORITZAT 

TRANSPORT 
PÚBLIC 

TRANSPORT 
PRIVAT 

TOTAL 
MOBILITAT 

OCUPACIONAL 
MOBILITAT 
PERSONAL 

MITJANA 
VIATGES 

HOMES 46,3% 8,4% 45,3% 100,0% 50,1% 49,9% 3,57 

DONES 63,5% 9,9% 26,6% 100,0% 34,1% 65,9% 3,73 

TOTAL 55,1% 9,2% 35,7% 100,0% 100% 100% 3,65 

GÈNERE 

DISSABTE I FESTIU 

NO 

MOTORITZAT 

TRANSPORT 

PÚBLIC 

TRANSPORT 

PRIVAT 
TOTAL 

MOBILITAT 

OCUPACIONAL 

MOBILITAT 

PERSONAL 

MITJANA 

VIATGES 

HOMES 48,9% 2,2% 49,0% 100% 4,6% 95,4% 2,92 

DONES 51,8% 5,5% 42,7% 100% 7,1% 92,9% 2,39 

TOTAL 50,2% 3,7% 46,1% 100% 100% 100% 2,65 

En dia feiner, els homes es desplacen un 16,0% més per mobilitat ocupacional que les dones (50,1% i 

34,1%, respectivament) i utilitzen el vehicle privat un 18,7% més que les dones. En dissabte o dia 

festiu, tant els percentatges de desplaçaments per ocupació com els d’ús del mode privat s’escurcen. 

La tenda en estudi generà majoritàriament desplaçaments no motoritzats de proximitat. Per les 

característiques de l’activitat i per la ubicació de la mateixa, en un barri residencial dens i compacte, els 

desplaçaments en transport públic i en vehicle privat seran reduïts.   

3.2. MOBILITAT GENERADA ACTUALMENT PER LA TENDA MERCADONA QUE TANCA 

L’obertura de la tenda Mercadona del carrer Anselm Clavé, núm. 61, comportarà el tancament de la 

tenda Mercadona del carrer Francesc Macià, núm. 129, situada a una distància de 700 metres, 

l’equivalent a 10 minuts a peu. És de preveure que bona part dels clients habituals de la tenda del carrer 

Francesc Macià 129 passaran a comprar a la nova tenda en estudi. 

La tenda Mercadona del carrer Francesc Macià té actualment una superfície comercial computable 

de 1.495 m2 (sala de vendes + caixes + mostradors + reremostradors). La tenda disposa d’un 

aparcament privat amb capacitat per a 33 places. 
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Es disposa de les dades d’afluència de la tenda. Els principals punts a destacar són: 

 El mes amb més afluència diària de clients és el mes de desembre amb 2.118 clients/dia. 

 

 

 El dia de la setmana amb més afluència de clients és el dissabte, amb una mitjana de 2.388 

clients/dia. 

 Els dies de la setmana amb menys afluència de clients són el dimecres i el dijous amb una mitjana 

de 1.894 clients/dia, respectivament. 

 

 

 

Promig dies de la setmana Promig diari de clients/dia Promig diari de vehicles/dia % Ús vehicle 

Dilluns 1.996 140 7% 

Dimarts 1.911 131 7% 

Dimecres 1.894 132 7% 

Dijous 1.894 147 8% 

Divendres 2.124 202 10% 

Dissabte 2.388 212 9% 

3.3. MOBILITAT GENERADA PER LA TENDA MERCADONA I PELS HABITATGES DE 
L’EDIFICI DELS CARRER ANSELM CLAVÉ 

L’edifici del carrer Anselm Clavé disposarà de 4.562 m2 de sostre d’habitatge de nova construcció 

(l’equivalent a 45 habitatges) i de 1,800 m2 de SNV comercial destinats a una nova tenda Mercadona. 

La planta-1 de l’edifici tindrà 123 places d’estacionament de vehicles repartides en dos aparcaments:  

 Aparcament habitatges: 40 places. 

 Aparcament mixt (habitatges + comercial): 20 places reservades per habitatges i 63 places per el 

comercial. 

 

Generalment, per a l’estimació de la mobilitat que generen/atrauen les noves activitats s’utilitza com a 

base els paràmetres de càlcul de la mobilitat generada que determina el Decret 344/2006 de 

regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquestes ràtios són fixes i s’estableixen en 

funció de la superfície del usos. 

 

Font: Annex I del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
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3.3.1.  Mobilitat generada pels habitatges 

Respecte a l’ús habitatge, considerant els 45 habitatges previstos i la ràtio de 7 viatges/habitatge del 

Decret 344/2006, s’estimen 315 viatges/dia.  

No obstant això, de cara a treballar amb un marge de seguretat més ampli, es contempla la ràtio d’ús 

residencial (10 viatges/100 m2 de sostre) de la qual resulta un valor més elevat de desplaçaments 

generats atenent als 4.562 m2 de sostre d’habitatge previstos: 456 viatges/dia.  

3.3.2.  Mobilitat generada per la tenda Mercadona 

Respecte a l’ús comercial, l’experiència, d’ençà que s’aplica el Decret 344/2006, s’ha posat de manifest 

que en funció de l’ús intensiu de l’activitat, la mobilitat pot ser molt diversa quant a volum de viatges 

generats i, a la pràctica, molt superior a la ràtio establerta de 50 viatges/100 m2 de sostre. Atenent a 

aquesta ràtio, considerant el 1.800 m2 de SNV previstos per la tenda Mercadona en estudi, la mobilitat 

generada per l’activitat seria lleugerament superior als 900 viatges/dia. 

Amb posterioritat, des de l’ATM i el departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya es va elaborar 

un document sobre els “Indicador de mobilitat als grans equipaments comercials” on es corregien les 

ràtios de mobilitat a l’alça. 

Per al cas de Mercadona s’haurien d’utilitzar les ràtios dels hipermercats, que per a un dissabte serien 

de 138 desplaçaments / 100 m2. 

Seguint aquests nous patrons, la mobilitat a considerar seria de 2.484 desplaçaments, que equivaldria 

a 1.242 clients. 

 

 

 

                                           

1 Anàlisi de paràmetres per a la dotació d’aparcament a les tendes Mercadona SA (INTRA SL, 2012) 

 

No obstant, de cara a ajustar el valor a les peculiaritats de Mercadona, s’adequa el càlcul considerant 

les característiques particulars de les tendes de la cadena. 

Durant els anys 2010-2011 es va realitzar un estudi sobre les pautes de mobilitat en les 157 tendes que 

Mercadona tenia aleshores a Catalunya1. L’estudi aporta dades en detall sobre l’afluència de clients, així 

com altres paràmetres de mobilitat associats a l’aparcament o a la distribució modal d’accés a les tendes. 

 

1.1.1.1.  Afluència de clients 

El nombre de clients previstos s’obté aplicant les ràtios d’afluència segons el tipus d’entorn, la mida de 

l’establiment i la mida de la població, vistes en el capítol anterior. 

Es pot situar el nou establiment comercial dintre d’un entorn urbà tampoc del tot cèntric. Això fa que se 

li pugui aplicar una ràtio de 169 clients/100m2 de svp.  

En relació a la mida de l’establiment, els seus 1.800 m2 la situen en la categoria de les tendes grans, 

que presenten una ràtio d’afluència de 109 clients/100 m2 svp. 

Finalment, en relació a la població del municipi on s’ubica, els 66.077 habitants fan que s’apliqui una 

ràtio de 139 clients/100 m2 svp. 

De la combinació d’aquestes tres ràtios en funció de l’entorn, la mida i la població, s’obté l’afluència final 

de clients per superfície. 

Afluència del dia mig 

Tipus tenda Clients/100 m2 

Urbà (169) X Tenda >1.700 (109) X Població 50-100.000 (139) 139 

 

Cal notar que aquesta ràtio treballa sobre la unitat Clients i no sobre la de Desplaçaments. En cas de 

treballar amb desplaçaments la ràtio a aplicar seria de 278 desplaçaments / 100m2, més del doble de 

la que recomana el document d’inndicadors als grans equipaments comercials. 

 

Mes de màxima demanda 

De l’aplicació del valor mitjà (139) s’obtindria una afluència diària mitjana de de 2.478 clients. 

Per treballar amb la hipòtesi de major ocupació es calcula l’afluència atenent al mes amb un major 

nombre de clients. Aquest valor és de 1,08 per als llocs no turístics i de 1,34 per als turístics. Atenent a 

que es tracta d’un indret no turístic, en el mes de màxima afluència es rebrien 2.702 clients al dia. 
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Així doncs, el valor marcat per a la nova tenda de Vilanova i la Geltrú (2.702 clients) permet establir uns 

màxims de seguretat a l’hora de realitzar els càlculs de mobilitat. 

 

 

 

 

 

 

Dia de màxima demanda 

El dissabte és el dia de la setmana amb major afluència de clients en els establiments comercials, un 

23% superior a la de la resta de dies de la setmana. 

 

Distribució setmanal en establiments comercials 

 

 
 

Així doncs, el nombre de clients esperats per a un dissabte del mes de màxima afluència al nou 

establiment comercial de Vilanova i la Geltrú és de 3.324. 

Aquest valor suposa un increment de mobilitat un 40% per sobre de la mobilitat de la tenda actual, fet 

pel  qual es constata que es treballa amb unes hipòtesis d’afluència a l’alça. 

 

En l’actualitat, a partir de les dades de Mercadona, a la tenda Mercadona del carrer Anselm Clavé es 

coneix que els clients que utilitzen l’aparcament representen el 9% en dia de màxima afluència de visites 

(dissabte).  

De cara a treballar amb un marge de seguretat, s’estima que el 15% dels clients accediran en cotxe a 

la tenda i que, d’aquests, el 100% estacionaran el vehicle a l’aparcament de Mercadona. D’altra banda, 

considerant la bona oferta de transport públic de l’àmbit d’estudi, s’estima que el 3% dels desplaçaments 

s’efectuaran en autobús i que el 82% restant, s’efectuaran a peu. 

 

El nombre de cotxes esperats per a un dissabte del mes de màxima afluència al nou establiment 

comercial de Vilanova i la Geltrú és de 499, amb una hora punta (12%) de 60 cotxes dels quals 60 

ocuparan l’aparcament de la tenda durant el mateix període de màxima demanda. 

 

 

 

El càlcul de la mobilitat, per tant, parteix d’unes hipòtesis que per al cas de tres factors en concret estan 

sobredimensionats, fent que es treballi des de la banda de la seguretat: 

- Afluència prevista per a un dissabte, que augmenta un 40% respecte a la tenda actual. 

- Percentatge de clients amb vehicle privat: Passa del 9% en situació actual al 15 %. 

- Temps mig de compra, que per a tendes molt urbanes, sol ser inferior als 27 minuts, acostant-

se als 20 minuts. 

0,60
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0,80
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1,00

1,10

1,20

1,30

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

VILANOVA carrer Anselm Clavé RESULTATS

Població del municipi (2014): 66.077 Desplaçaments segons Decret 344/2006 EAMG 1.530

CARACTERÍSTIQUES DE LA TENDA Places requerides segons Decret 180

Superfície de venda (SVP, en m2) 1.800,00

Superfície construïda (no obl igatori ) Afluència diària mitjana 2.502

ENTORN Afluència mes màxim 2.702

1 Centre; 2 Urbà; 3 Periurbà; 4 Polígon 2

1 Turístic;  2 No turístic 2 Afuència dissabte del mes màxim 3.324

APARCAMENT

1 Propi; 2 Compartit 3; Sense 1 Nombre de cotxes 15% 499

Places aparcament previstes 62 Aparcament en el pàrquing 100% 499

Facilitat d'aparcar al carrer

1 Molt fàcil;   2 ;   3;   4;   5 Impossible 3 Hora Punta 12% 60

OFERTA BUS Temps mig de compra (en minuts) 27 27
1 MB; 2 Bona; 3 Normal; 4 Baixa; 5 Nul·la 1

0 No Metro; 1 Metro< 200m;  2 Metro< 500m 0 Ràtio real aplicada 1,50

ACCÉS VIANANTS

1 MB; 2 Bo; 3 Normal; 4 Dolent; 5 Mdolent 3
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4. DOTACIÓ A LA BAIXA DE LES PLACES D’ESTACIONAMENT 

D’acord amb l’article 284.2 de la normativa del PGO els habitatges hauran de comptar amb 60 places 

d’aparcament: 

- 3 habitatges entre 90 i 120 m2 útils X 2 places = 6 places 

- 31 habitatges entre 70 i 90 m2 útils X 1,5 places = 47 places 

-  7 habitatges fins a 70 m2 útils X 1plaça = 7 places 

 

D’acord amb l’art.12.3 del Decret 378/2006 de 10 d’octubre, la tenda Mercadona del carrer Anselm Clavé 

(núm. 61) de Vilanova i la Geltrú, amb una superfície de 1.800 m2 (supermercat gran), hauria de comptar 

amb un aparcament de 180 places (10 places /100 m2). 

Mercadona proposa reduir la xifra de places d’aparcament a 63, és a dir, 117 places per sota 

de les marcades pel Decret.   

En relació a aquesta proposta, cal fer les consideracions següents: 

 

1 – L’edifici en estudi se situa al barri de la Plaça de la Sardana, en un entorn plenament urbà, situat 

a menys de 10 minuts a peu respecte el centre urbà o l’estació de ferrocarril de Renfe. El barri té una 

densitat d’habitants molt elevada, de 22.537,3 hab./km2, l’equivalent a 4.009 habitants 

distribuïts en 0,18 km2, el que afavorirà els desplaçaments a peu a la tenda Mercadona. 

 

2 –L’actual tenda Mercadona del carrer Francesc Macià disposa de 33 places d’aparcament. Només el 

9% dels clients utilitzen l’aparcament en un dissabte. 

La previsió és que la nova tenda capti els clients d’aquesta tenda que tancarà. Probablement els hàbits 

de mobilitat, donada la proximitat entre ambdues tendes, seran molt similars. 

 

3- La previsió per a la nova tenda és que un 15% dels clients utilitzarà l’aparcament (un % superior a 

l’actual tenda). Amb aquest supòsit es preveu una necessitat de 60 places en un dissabte  de màxima 

demanda. 

L’afluència de clients en vehicle privat podria arribar fins al 15% i l’oferta d’aparcament de 63 places 

continuaria absorbint la demanda generada. 

 

3 – Tal i com determina la Llei de mobilitat 9/2003 i el Reglament de la Llei d’Urbanisme 10/2004, 

sempre que estigui a l’abast cal prioritzar la mobilitat sostenible amb mitjans de transport no motoritzats 

en detriment de mitjans motoritzats.  
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4 – Les emissions dels cotxes són un greu problema de salut pública. Els municipis de l’àrea 

metropolitana de Barcelona incompleixen sistemàticament els nivells exigits per la legislació europea de 

qualitat de l'aire en òxids de nitrogen, un contaminant molt vinculat al trànsit i particularment a la 

combustió dels motors dièsel, i de forma ocasional també en partícules en suspensió. Particularment, la 

zona del Penedès-Garraf, no presenta en l’actualitat cap superació dels límits de cap contaminant, tot i 

que la seva proximitat amb les àrees de Barcelona (ZAQ 1) i Vallès-Baix Llobregat (ZQA2) la fa més 

vulnerable, ja que són aquestes les zones on des de fa anys s'incompleixen els nivells de NO2 fixats. Els 

esforços per reduir la contaminació també se centren a rebaixar els nivells de partícules (PM10). 

 

5 – Precisament el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada només 

estableix una reserva mínima d’aparcament de turismes i motocicletes, situada fora de la via pública, 

per a l’ús d’habitatge i noves estacions de ferrocarril i autobusos interurbans. En l’apartat introductori 

d’Exposicions de motius ho justifica: 

“En les noves promocions urbanístiques de caire no residencial, com són les zones comercials, les 

industrials, les d'oci o les de serveis, el Decret no estableix cap mínim de places d'aparcament per a 

automòbils per tal de fer possibles promocions l'accés a les quals es basi en una mobilitat 

suportada per mitjans més sostenibles (marxa a peu, bicicleta i transport col·lectiu).” 

 

6 – Els escenaris objectiu del Pla de Mobilitat Urbana de Vilanova i la Geltrú (2016) aposten per reduir 

l’ús del vehicle privat i afavorir el transvasament modal cap a modes més sostenibles. 

 

 

Per tot plegat, es considera que la implantació de 180 places d’aparcament per a la tenda Mercadona 

podria anar en detriment dels principis de la Llei de Mobilitat i del Reglament d’Urbanisme, així com 

d’altres normatives que tenen a veure amb la preservació del medi ambient. D’aquesta forma, també 

s’evita promoure i facilitar l’ús del vehicle privat, en coherència amb els objectius del Pla de Mobilitat 

Urbana de Vilanova i la Geltrú.  

 

La tenda tindrà una dotació de 63 places d’aparcament que seran suficients considerant les dades de 

demanda actuals de Mercadona. 
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5. MESURES CORRECTORES EN FAVOR D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Un cop analitzades les diferents xarxes es creu necessari endegar mesures correctores per afavorir i 

incentivar una mobilitat més segura i sostenible:  

5.1. AMPLIACIÓ DE VORERES 

Tal i com s’ha posat de manifest en la diagnosi 

l’accessibilitat a peu no gaudeix de les 

condicions més òptimes ja que disposa de 

voreres d’accés lliures de pas inferiors a 0,90 

metres. Com que s’entén que hauria de ser 

una prioritat, es considera que seria oportú 

ampliar l’espai de vorera del carrer de l'Estany 

i del carrer Anselm Clavé per tal de garantir 

l’existència d’una vorera de com a mínim 0,90 

metres d’amplada lliure de pas.   
 C. del Forn del Vidre. Itinerari a peu low cost, aprofitant 

la calçada 

 

 

 

Es pot optar, com en el cas del carrer Forn del Vidre, per una vorera low cost sobre calçada i separada 

per pilones. En el cas del carrer de l’Estany, implicaria l’eliminació del carril d’aparcament en cordó i, en 

el cas del carrer Anselm Clavé, la supressió del carril bicicleta, el que comportaria que aquestes pesessin 

a circular i a cohabitar en calçada amb els vehicles a motor, del tot factible en una via pacificada com a 

zona 30. 
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C. de l’Estany C. Anselm Clavé 

5.2. NOUS PASOS DE VIANANTS 

Es proposa la implantació de dos passos de vianants, correctament rebaixats a la cruïlla entre el carrer 

de l’Estany i el carrer de Mossèn Cinto Verdaguer de cara a permetre l’accés a peu als habitatges amb 

seguretat. 

  
C. Mossèn Cinto Verdaguer C. de l’Estany 

 

Cost estimat de nou pas de vianants 

Descripció Cost unitari Amida. Cost estimat (€) 

Construcció de guals per a vianants de vorera rebaixada, 
adaptats per a PMR 

450 € / ut 4 1.800 € 

Senyalització vertical i horitzontal de pas de vianants 800 € / ut 2 1.600 € 

   3.400 € 

 

5.3. APARCAMENT PER A BICICLETES 

Agafant com a referencia el Decret 344/2006 d’avaluació de la mobilitat generada, es proposa que els 

habitatges disposin d’aparcament de bicicleta: “màx. de 2 places/habitatge o 2 places/100m2 de sostre 

o fracció.” 

Atenent als 4.562 m2 de sostre d’habitatge de nova construcció previstos, equivalents a 45 habitatges, 

aquests haurien de disposar 92 places, situades fora de la via pública. 

Respecte a l’ús comercial, caldria la instal·lació de 18 places de bicicleta. 

 

Aparcament de vehicles. Equivalències entre modes de transport 

 
Font: Llibre d’estil Sectors d’Activitat Econòmica. (Institut Català del Sòl)  
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Dimensions bàsiques d’un suport de tipus U-
invertida (en metres) 

Esquema d’un aparcament amb suport de tipus U-invertida 
(mesures recomanades en metres) 

 
 

Font: Manual de aparcamientos de bicicletas. Instituto para la Diversificación y Ahorro en la Energía (IDAE) 
 

5.4. APARCAMENT PER A TURISMES I MOTOCICLETES 

Agafant com a referencia el Decret 344/2006 d’avaluació de la mobilitat generada, es proposa que els 

habitatges disposin d’aparcament de turismes i motocicletes: 

 Turismes: “màx. de 1 plaça/habitatge o 1 plaça/100m2 de sostre o fracció.” 

 Motocicletes: “màx. de 0,5 plaçes/habitatge o 1 plaça/200m2 de sostre o fracció.” 

Atenent als 4.562 m2 de sostre d’habitatge de nova construcció previstos, equivalents a 45 habitatges, 

aquests haurien de disposar 46 places de turismes i 23 places de motocicletes, situades fora de la via 

pública. 

 

 

La planta-1 de l’edifici tindrà 123 places d’estacionament de vehicles repartides en dos aparcaments:  

 Aparcament habitatges: 40 places. 

 Aparcament mixt (habitatges + comercial): 20 places reservades per habitatges i 63 places per el 

comercial. 

5.5. ESTACIONAMENT I RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

Respecte als vehicles elèctrics, el Real Decreto 1053/2014, de 12 de desembre, estableix una dotació 

mínima d'una plaça d'aparcament amb recàrrega de vehicle elèctric per cada 40 places d'aparcaments 

o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa. 

D’aquesta manera, considerant les 123 places previstes per l’edifici en estudi, es proposa que 3 de les 

places de turisme disposin de recàrrega de vehicles elèctrics. 

Cost estimat de places  per a vehicle elèctric 

Descripció Cost unitari Amida. Cost estimat (€) 

Instal·lació de places de cotxe amb recàrrega de vehicle elèctric 1.100 € / ut 3 3.300 € 

 

5.6. RESERVA DE PLACES PER A PMR 

El codi VIV/561/2010 estableix en l'article 35 la necessitat de disposar d'1 plaça reservada/40 places o 

fraccions, mentre que el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) requereix les següents 

ràtios:  

- De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada. 

- De 71 a 100 places: 2 places adaptades. 

- De 101 a 150 places: 3 places adaptades. 

Atenent a les 123 places de turisme previstes caldrà disposar de 3 places adaptades per a PMR. Es 

proposa que aquestes places se situïn el més a prop possible de l’accés intern a peu a l’edifici, amb el 

propòsit de facilitat al màxim les maniobres. 
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5.7. REORDENACIÓ DE L’ESPAI D’ENTRADA A MERCADERIES 

L’accés al moll de C/D de mercaderies s’efectuarà pel carrer Anselm Clavé, cantonada amb el carrer de 

l’Estany.  

Malgrat que les entrades als aparcaments d’habitatges i de la tenda Mercadona es situen al carrer 

Estany, no s’aconsella ubicar l’accés de mercaderies en aquest mateix carrer, donada les dimensions de 

la secció entre façanes. 

 

El camió 3 eixos més habitual de repartiment de Mercadona té unes dimensions de quasi 12 metres. 

Tot i deixar espai per a trepitjar la vorera, no seria possible realitzar les maniobres de gir, o bé d’entrada 

o bé de sortida. 

 

 

 

 

L’accés per la cantonada d’Anselm Clavé comportarà l’eliminació de dos unitats d’elements separadors 

del carril bici i el senyal vertical existent en aquest punt. Caldrà considerar-ho en el projecte 

d’urbanització. 

Caldrà garantir alhora la seguretat en l’accés al gual, tenint en compte el perill que pot generar-se entre 

el pas de bicicletes pel carril bici i les maniobres d’accés al moll en marxa enrere. 

 

 

 

Justament per salvaguardar la seguretat viària, durant les operacions de C/D de mercaderies (molt 

probablement a les 7:00 del matí i a les 21:00 del vespre) es garantirà la presència d’un operari fora 

del vehicle perquè ajudi en les maniobres d’aparcament del vehicle, a la vegada que controla la presència 

de possibles vianants o ciclistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accés 
mercaderies 

Eliminació 
separadors 
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Recomanacions tècniques d’elements separadors 

 

 
           Font: Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible (AMB) 

 

 

 

5.8. TAULA RESUM 

Cost estimat de les mesures proposades 

Descripció Cost unitari Amida. Cost estimat (€) 

Nou pas de vianants 1.700 € / ut 2 3.400 € 

Instal·lació de places de cotxe amb recàrrega de vehicle elèctric 1.100 € / ut 3 3.300 € 

Total   6.700 € 
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