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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

Aquest Estudi d’avaluació de la mobilitat generada es redacta en compliment de les previsions de la normativa 

sobre la mobilitat, així com les condicions previstes a la fitxa específica del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases 

rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú.  És d’aplicació el que preveu la Llei 9/2003, de 13 de juny, de 

la mobilitat i el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada i el Pla 

General d’Ordenació Urbana del municipi vigent. 

Aquest estudi es presenta com annex per a la tramitació del Pla Especial Urbanístic del Xalet del Nin. 

En concret s’apliquen els següents articles: 

Article 3 

Àmbit d'aplicació 

3.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en 

els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl 

urbà o urbanitzable. 

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

usos o activitats. 

3.2  No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament 

urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin part d'un 

sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits: 

1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 habitatges. 

2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de fins a 

1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 

3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a 5 ha, 

sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 

3.3  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes següents: 

a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular. 

b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a tenir la 

consideració d'implantació singular. 

c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents. 

3.4  Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars: 

a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2. 

b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones. 

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 

e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 

f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 

g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 

5.000. 

Article 8 

Dades a considerar per avaluar l'increment de mobilitat generada referent a planejament urbanístic 

8.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a planejament urbanístic, per avaluar la 

mobilitat generada, han de fer una estimació del nombre de desplaçaments que generen els diferents 

àmbits del pla en funció de les superfícies, dels usos permesos o de l'índex d'edificabilitat fixat en el 

planejament. En cap cas es poden utilitzar valors inferiors als que es fixen a l'annex 1 d'aquest Decret. 

8.2  L'avaluació de la mobilitat generada referent al planejament urbanístic ha de complir el següent: 

a) Els viatges generats s'han de grafiar en un plànol a l'escala adient on s'identifiquin clarament els focus 

de major generació de viatges. 

b) En el mateix plànol s'han de dibuixar: 

Les xarxes de transport col·lectiu d'infraestructura fixa (ferrocarril, metro, tramvia, autobús amb carril 

propi, funiculars, telefèrics, escales mecàniques i estacions d'autobusos interurbans) existents en el 

moment de redacció del pla i les infraestructures de transport col·lectiu previstes en un pla o projecte 

aprovat definitivament per l'administració competent, identificant les parades i estacions. 

Les xarxes d'itineraris per a vianants i bicicletes existents en el moment de redacció del pla i les previstes 

En el seu cas, els espais reservats per a les parades de transport col·lectiu de superfície i de taxis. 

c) Aquest plànol ha de servir de base per l'establiment de les xarxes d'itineraris principals per a vianants, 

per a transport col·lectiu de superfície i per a bicicletes, amb les característiques previstes als articles 15, 

16 i 17 d'aquest Decret. Els punts de màxima generació de mobilitat han de quedar connectats per 

aquestes xarxes. 
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L’article 13 del Decret 344/2006 estableix la documentació dels Estudis en relació a les figures de planejament 

urbanístic derivat. 

Article 13 

Documentació que han de contenir els estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a les figures 

de planejament urbanístic derivat 

Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada de les figures de planejament urbanístic derivat han de 

contenir la documentació següent: 

a) Determinació, d'acord amb el que estableix l'article 7, de la mobilitat que generen els diferents usos 

previstos en el planejament, representada en un plànol a l'escala 1:5.000. 

b) Proposta de la xarxa d'itineraris principals per a vianants, en els termes establerts a l'article 15 

representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació. 

c) Previsió de la xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície en els termes establerts a l'article 

16, i proposta d'implantació de les noves línies o perllongament de les existents, representada en el plànol 

de xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació. 

d) Proposta de xarxa d'itineraris per a bicicletes, en els termes establerts a l'article 17, representada en el 

plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació i determinació de les reserves per 

aparcaments de bicicletes. 

e) Proposta de xarxa bàsica d'itineraris principals de vehicles en els termes establerts a l'article 18, 

representada en el plànol de la xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació i determinació de 

les reserves per aparcaments de vehicles. En el seu cas, anàlisi de l'impacte en la capacitat i en la 

seguretat viària de les carreteres, amb atenció especial als accessos i, si s'escau, propostes d'actuació per 

garantir-les i propostes de modificacions del Pla local de seguretat viària a l'efecte d'ajustar-ho a la nova 

situació generada. 

f) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte d'avaluació, de les estacions 

de ferrocarril i d'autobusos interurbans existents i d'aquelles previstes en un pla o projecte aprovat 

definitivament per l'administració competent. 

g) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte d'avaluació, de les 

propostes de reserves d'espai per càrrega i descàrrega de mercaderies d'acord amb l'article 6. 

h) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte d'avaluació, de les 

propostes de reserves per als vehicles destinats al transport col·lectiu i al taxi. 

i) Encaix i definició dels nodes d'unió amb la xarxa general del municipi (viària, de vianants, de bicicletes i 

de transport públic). 

j) Proposta de finançament dels diferents costos generats per l'increment de mobilitat degut a la nova 

actuació, que incorpori l'establert a l'article 19. 

L’objectiu del Pla Especial Urbanístic és el d’introduir els usos hotelers, activitats d’educació en el lleure i de 

restauració executant les previsions de la legislació urbanística i del planejament urbanístic general i derivat, que 

així ho preveu, tenint en compte els condicionants que també incorpora la normativa sectorial.  

Vilanova i la Geltrú compta amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) en vigor (DOGC número 7636 de 

6 de juny de 2018), l’àrea del Xalet del Nin es troba situada a la zona de mobilitat número 6: 

 

PMUS Vilanova i la Geltrú. Mapa divisió per zones de mobilitat (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 

 

El PMUS analitza la mobilitat de la ciutat a peu, en bicicleta, en transport públic, en transport privat motoritzat, 

així com els aparcaments. A partir d’una diagnosi, fa una proposta d’actuacions. La part de diagnosi incorpora 

alguns plànols en relació a aquests modes de transport: 
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PMUS Vilanova i la Geltrú. Xarxa principal de vianants (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 

 

PMUS Vilanova i la Geltrú. Xarxa de vies ciclistes i aparcaments (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 

 

PMUS Vilanova i la Geltrú. Jerarquització viària (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 

 

PMUS Vilanova i la Geltrú. Intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles a motor (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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1. Situació, emplaçament i accessos generals 

L’àmbit té una superfície total de 8.301,39 m2 distribuïts en diverses finques al turó de Sant Gervasi, tot i que 

envoltat d’una zona urbanitzada i amb usos predominants urbans i diverses vies de comunicació, aquest espai 

està classificat com a sòl no urbanitzable. L’edificació principal està dedicada a residència unifamiliar. 

Es troba delimitat per la línia del ferrocarril per la banda nord des d’on connecta a través d’un pont sobre el 

ferrocarril amb el camí de Sant Gervasi que està pavimentat i dóna servei per a l’accés a la platja de Sant Gervasi 

i al gran aparcament que hi ha situat allà des del nucli urbà i fins al sector anomenat Racó de Santa Llúcia a on 

connecta amb la carretera local C-246a; pel sud pel camí de ronda –passeig de Salvador Espriu, des d’on té accés 

per a vianants a través d’una gran escalinata, a aquest passeig es pot accedir per la plaça d’Adarró, bé per un 

camí que rodeja el jaciment iberoromà o bé continuant pel passeig de Ribes Roges i pujant unes escales, que 

accedeixen al mateix punt. 

La ciutat de Vilanova i la Geltrú està situada al sud de Barcelona, compta amb connexions viàries a l’autopista C-

32 que uneix Barcelona amb El Vendrell, a on connecta amb l’AP-7; amb la C-15 que uneix Vilanova i la Geltrú – 

Vilafranca del Penedès (connexió amb l’AP-7) – Igualada (connexió amb l’A-2); la C-31 que uneix Barcelona fins al 

Vendrell passant per la costa. 

Altres vies locals connecten Vilanova i la Geltrú amb el municipi de l’Arboç a través de la BV-2115, la C-246a que 

connecta amb el municipi de Cubelles, la BV-2112 que connecta amb el municipi de Sant Pere de Ribes, a més 

d’una xarxa de vies urbanes estructurants que donen servei fins a tocar de l’àmbit del Pla Especial. 

La zona té accés a peu a l’estar connectada amb la xarxa de vials principals, camins, passejos i altres elements 

que conformen l’estructura urbana que rodeja el Xalet del Nin. 

En aquest cas, parlem d’un àmbit relativament petit, amb una proposta que contempla un màxim de 8 

habitacions, pel que de forma habitual es poden trobar una ocupació màxima de 16-20 persones, resultant una 

incidència sobre la mobilitat del municipi relativament limitada. Pel supòsit d’esdeveniments vinculats a la 

proposta d’usos que es puguin realitzar de forma esporàdica, i pel que fa a la mobilitat, cal esmentar que la 

situació de l’àmbit delimitat per un entorn urbà està dotat de suficients places d’aparcament: d’una banda 

l’aparcament situat al voltant del passeig de Ribes Roges, que a més durant l’estiu funciona de forma regulada 

amb zones blaves rotatòries. Pel que fa als carrers interiors del barri, també hi ha nombroses places, si bé que 

durant l’estiu està regulat en zona verda. Al costat oest de l’àmbit es troba un aparcament lliure que dóna accés 

a la platja de Sant Gervasi amb més de 100 places d’aparcament.  

Tanmateix la propietat indicarà en aquests esdeveniments l’existència d’aquests aparcaments al voltant de 

l’àmbit, especialment els disponibles als de Ribes Roges, atès que a l’interior només poden accedir els residents 

de l’hotel, de tal forma que l’entrada principal s’efectuarà des del passeig de Salvador Espriu. Es farà èmfasi en 

els proveïdors de que els accessos del camí de Sant Gervasi s’han de realitzar preferentment des de l’avinguda 

del Montseny per evitar el pas sota via del carrer Ponent. 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

 

Font: Equip redactor 
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Accessos 

L’accés rodat a l’àmbit es fa sobre el camí de Sant Gervasi, es tracta d’un camí que es troba en bones condicions 

amb un ferm pavimentat i amples suficients al llarg del seu recorregut des de l’avinguda del Montseny fins a 

l’avinguda de l’Aiguadolç. D’aquesta forma el camí dóna servei a diverses finques situades en el seu recorregut i a 

partir de la platja de Sant Gervasi esdevé un vial de sortida passant pel sector Santa Llúcia i fins a la C-246a. 

Des del camí de Sant Gervasi s’accedeix a les diverses finques del turó per un camí privat que constitueix una 

servitud de pas a la resta de finques i que es propietat en proindivís (5/6 parts a nom del senyor José Luis Díaz 

Ibáñez i 1/6 part a nom dels senyors Fernando Gil de Bernabé  Varela i Mary Ann Abejuro). 

Pel que fa a l’ús relacionat amb l’àmbit del Pla Especial del Xalet del Nin, aquest es reservarà exclusivament a 

l’accés a la finca per part dels clients de l’hotel fins a la zona habilitada d’aparcament o de càrrega i descàrrega, 

prohibint-se l’estacionament en aquest camí, ja que disposa d’una servitud de pas, i per tant, cap propietari pot 

efectuar-ne un ús privatiu, tant sols operacions per encotxar o desencotxar. A més, es delimita les zones 

d’aparcament i de càrrega i descàrrega per evitar interferir en el trànsit de les finques del turó.  

El camí salva la via del ferrocarril mitjançant un pont situat l’alçada del punt quilomètric ferroviari 634/194 de la 

línia Madrid a Barcelona. El pont dóna accés rodat al turó esdevenint l’entrada rodada al mateix. El pont es troba 

actualment en bon estat, havent-se substituït l’any 2010 sota supervisió i control de l’Administrador 

d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), per tant, compleix els requisits tècnics, de seguretat i dimensionament 

necessaris segons el projecte tècnic aprovat pel mateix organisme ferroviari. 

 

Imatge aèria de l’àmbit amb el pont sobre la via del ferrocarril abans de la seva substitució (any 2010) 

 

Imatge aèria de l’àmbit amb el pont sobre la via del ferrocarril desprès de la seva substitució (any 2016) 

 

 

Pont anterior sobre la via del ferrocarril abans de la seva substitució(fotografia de l’any 2008) 

 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada                                                                                                  Abril 2019  

7 
 

 

 

 

Pont actual sobre la via del ferrocarril (imatge de l’any 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Itineraris en cotxe 

Tot i la previsió de disposar de places d’aparcament dins del recinte del Xalet del Nin , cal mencionar que a prop 

de l’àmbit es troba un gran aparcament públic gratuït situat al davant de la platja de Sant Gervasi al que 

s’accedeix des del mateix camí i connectat amb el passeig de Ribes Roges, que també disposa de nombroses 

places d’aparcament; en temporada d’estiu funciona un sistema d’aparcament regulat (zona blava). A prop del 

Xalet del Nin hi ha diverses places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda i al passeig del 

Carme hi ha una parada de Taxis, que complementa la parada principal situada al davant de la plaça d’Eduard 

Maristany, davant de l’estació del ferrocarril. 

El PMUS de Vilanova i la Geltrú considera la principal via d’accés, el Passeig de Ribes Roges com a part de la xarxa 

secundària de la ciutat, amb una IMD d’entre 1000 i 3000 vehicles/dia, per tant, la implantació no representa un 

increment substancial de la mobilitat. 

L’accés a l’àmbit també es realitza pel camí de Sant Gervasi, que es troba en un bon estat pel que fa a la seva 

pavimentació. És un camí que s’utilitza preferentment des de l’avinguda del Montseny fins a l’àmbit del Xalet del 

Nin, per evitar el pas sota via del carrer Ponent, com així s’indicarà des de l’organització del hotel per als clients i 

les operacions de càrrega i descàrrega. 

 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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3. Itineraris de transport públic col·lectiu (autobús i ferrocarril) 

La situació de l’àmbit a la trama urbana de la ciutat fa que al costat de l’àmbit es trobi una parada de les línies 1 i 

2 del servei de transport urbà d’autobús. La parada de bus es troba a la plaça d’Adarró. 

Les línies 1 i 2 del transport urbà connecten amb l’estació del ferrocarril de RENFE, situada a la plaça Eduard 

Maristany,que disposa de serveis de connexió amb la línia R2sud de Rodalies i també amb serveis Regionals. 

Aquestes línies connecten amb altres línies de serveis interurbans d’autobús, que des de la plaça Eduard 

Maristany connecten amb Barcelona, l’aeroport, el bus nocturn, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Tarragona i 

també amb els municipis de la comarca com Sitges,  Sant Pere de Ribes i Cubelles. 

Per tant, l’àmbit disposa d’una bona accessibilitat i cobertura en transport públic col·lectiu. 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Recorregut i parades de la línia 1 i 2 del transport urbà. Escala 1:4000 

El plànol següent compara l’àmbit del Xalet del Nin amb la plaça d’Eduard Maristany, a on es troba l’estació del 

ferrocarril i les parades de tots els serveis de transport públic urbà, interurbà i l’estació del ferrocarril, pel que es 

troba relativament propera a través de tota la trama urbana. 

 

 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Recorregut i parades de tots els serveis de transport d’autobús. Escala 1:8000 
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4. Itineraris per a bicicletes i a peu 

El Xalet del Nin es troba situat a la façana marítima de Vilanova i la Geltrú, com s’ha descrit, situat en una zona 

urbana que té accessos rodats, i envoltant d’un camí de ronda que connecta el passeig de Ribes Roges amb la 

platja de Sant Gervasi a través del carrer de Ponent. L’accés preferent a peu es fa sobre l’entrada principal 

existent al passeig de Salvador Espriu. 

Aquesta facilitat fa que disposi d’una connexió directa amb el carril bici urbà i que a prop de l’àmbit es trobin dos 

aparcaments per a bicicletes. Tanmateix, l’aparcament per a vehicles situat a dins de l’àmbit també permet 

absorbir també un espai prou ampli per a l’aparcament per a bicicletes. 

 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Carril bici urbà i estacions d’aparcament. Escala 1:8000 

 

Complementàriament, i situat a les proximitats hi ha un gran sector de sòl urbanitzable format per diversos 

camins que es troben adaptats per al pas de vianants i bicicletes sobretot per ser un àmbit sense gaires 

pendents. Es troben en general sense pavimentar, excepte el camí de Sant Gervasi que sí que té un paper més 

estructurador i connecta diverses sínies, l’escola Llebetx, entre l’avinguda del Montseny fins al sector del Racó de 

Sant Llúcia, aquests espais són utilitzats durant l’any per escolars i durant tot l’any per veïns del propi sector i 

també dels barris situats al nord que connecten amb les platges i el passeig.  

El camí de Sant Gervasi té també una utilització relacionada amb els usos que ara es proposen, ja que dona servei 

a diverses activitats hoteleres i de restauració de la façana marítima, especialment del sector de Sant Gervasi. 

Així, es proposa també considerar aquests itineraris com a connexions amb la bicicleta i a peu, es tracta dels 

camins de l’Ortoll (connecta la C-246 i el camí de Sant Gervasi), el camí fondo de Sant Gervasi entre l’avinguda 

del Montseny i el tram de l’avinguda d’Aiguadolç i el camí de Sant Gervasi que connecta la C-246 fins al camí 

fondo de Sant Gervasi just al davant de l’accés al Xalet del Nin. 

El propi camí de ronda al que s’accedeix des del Xalet de forma directa, també esdevé un espai apte per a 

bicicletes i a peu, i connecta la platja de Sant Gervasi amb el camí del seu mateix nom i per l’aparcament, situat 

darrera al que es travessa sota un pont del ferrocarril. 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i equip redactor 
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5. Previsió d’espais per a càrrega i descàrrega 

La càrrega i descàrrega per donar compliment al que preveu l’article 6 del Decret 344/2006 es preveu realitzar-lo 

també dins de la zona del Xalet del Nin, a on hi ha espai suficient reservant-dues places per a la càrrega i 

descàrrega fora del camí comunitari per evitar interferir en el trànsit a la resta de finques, segons els plànols que 

s’adjunten i que formen part dels plànols d’ordenació del Pla Especial, de tal forma que no afecti al trànsit del 

camí d’accés compartit amb l’altra finca del turó i amb total integració i respecte a les zones amb valor 

ambiental, sense afectar al vial del camí de Sant Gervasi ni requerir la necessitat d’habilitat zones de càrrega i 

descàrrega a la via pública per a l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Detall dels itineraris de mobilitat 

Podem distingir els itineraris de mobilitat en dos sectors: Ribes Roges,amb connexió des del passeig de Ribes 

Roges com a vial estructurant del municipi a la franja costanera i el camí fondo de Sant Gervasi com a camí 

connector amb la trama urbana, i per altra banda, Sant Gervasi, amb accessos al gran aparcament situat al 

darrera de la platja de Sant Gervasi (o dels Capellans). Aquest sector té connexió amb l’avinguda de l’Aiguadolç ja 

al sector de sòl urbà del Racó de Santa Llúcia, que connecta amb la C-246a. 

 

6.1. Sector de Ribes Roges 

 

Itineraris de mobilitat sector Ribes  Roges 

Llegenda 

                  Itinerari de vianants / bicicletes (connexió amb carril bici, en aquest punt també itinerari de TPC, amb parada del bus) 

                  Itinerari de vianants no adaptat (escales), connexió passeig de Ribes – Roges amb passeig Salvador Espriu 

                  Itinerari de vianants adaptat i per a bicicletes i connexió amb el carril bici amb el camí de ronda 

                  Itinerari principal de vehicles (connexió passeig de Ribes –Roges – carrer Ponent – camí fondo de Sant Gervasi) 

                  Itinerari alternatiu de vehicles, bicicletes, vianants per camí d’ús compartit (camí fondo de Sant Gervasi) 
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Accessos al Xalet del Nin, connexió del passeig de Ribes Roges, carril bici, parada de bus urbà. 

 

 

A la dreta, accés sota via al camí de Sant Gervasi passant pel carrer de Ponent, apte per a vianants i bicicletes (es pot observar un tram del carril bici), a 

l’esquerra accés per vial urbanitzat, apte per a vianants i bicicletes, també és un accés rodat fins a l’escala d’accés des del passeig de Salvador Espriu. 

 

 

Accés des del pas sota via pel camí pavimentat de Sant Gervasi, a on connecta amb el camí provinent des del torrent de Sant Joan – Avinguda del Montseny. 

 

A l’esquerra accés des del camí de Sant Gervasi amb l’accés al Xalet del Nin, aquest camí és de sentit únic, cap a la platja de Sant Gervasi i Racó de Santa 

Llúcia i sortida a la C-246a. 

 

 

Accés de vianants i amb bicicletes. A la dreta de la imatge, accés per l’escala que connecta el passeig de Ribes – Roges amb el camí de ronda –passeig de 

Salvador Espriu. Al fons, accés rodat, apte també per a vianants i bicicletes, fins a la porta d’accés del recinte. 
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6.2. Sector de Sant Gervasi 

 

Itineraris de la mobilitat sector Sant Gervasi 

Llegenda 

                   Itinerari de vianants / bicicletes (connexió amb camí de ronda – passeig de Salvador Espriu) 

                      Itinerari de vehicles pel camí de Sant Gervasi, que funciona en sentit únic cap a l’Avinguda d’Aiguadolç i al sector Racó de Santa Llúcia i 

carretera C-246a 

 

 

A la dreta camí que prové de l’accés del Xalet del Nin, en sentit únic i que connecta amb l’aparcament de l’àrea de Sant Gervasi. 

 

Continuïtat de l’accés de sortida del camí de Sant Gervasi fins a l’avinguda de l’Aiguadolç i sortida fins a la carretera C-246a. 

 

Accés al sector de Sant Gervasi i camí de ronda – passeig de Salvador Espriu, pas sota via que connecta amb un gran aparcament i el camí de Sant Gervasi – 

avinguda de l’Aiguardolç. Aquest vial és de preferència per a vianants i bicicletes, tot i que també s’utilitza per vehicles motoritzats (accessos veïnals). 

 

Vista des de l’altre extrem del sector Sant Gervasi, just a l’inici del turó de Sant Gervasi, mitjançant un passeig continu que connecta el sector de Ribes – 

Roges i Sant Gervasi. 
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Vista general des del turó de Sant Gervasi del camí de ronda – passeig de Salvador Espriu segons itinerari descrit. En primer terme ja s’observa el recinte 

emmurallat del Xalet del Nin, que connecta més endavant amb la porta d’accés. 

 

En conclusió, els itineraris actuals permeten assumir perfectament la mobilitat generada per l’activitat, es tracta 

d’un sector ben comunicat: 

L’itinerari principal de vehicles té accés des del passeig de Ribes Roges fins al camí de Sant Gervasi a través de la 

plaça Adarró – carrer de Ponent. Aquest camí és l’accés d’entrada per a vehicles, però pel seu poc trànsit, també 

permet assumir trànsit de vianants i de bicicletes. Té sentit únic des del pas sota via fins a la seva connexió amb 

sector urbà de Santa Llúcia. Interfereix amb poques activitats i habitatges per la baixa densitat que hi ha en 

aquesta zona, tanmateix es proposa que el trànsit esdevingui prioritàriament fins al Passeig, sense afectar el pas 

sota via del carrer Ponent fins al camí de Sant Gervasi, reservant-se únicament pels clients i la càrrega i 

descàrrega, prioritzant l’entrada des de l’avinguda Montseny per evitar afectacions al pont.  

A més a més de les places d’aparcament previstes dins del sector del Xalet del Nin, existeix al sector de Sant 

Gervasi un gran aparcament. A la zona de Ribes Roges, també existeix una important bossa d’aparcament, que 

funciona de forma regulada com a zona blava durant l’estiu. 

Pel que fa als itineraris de vianants i de bicicletes, els accessos i itineraris donen perfecta cobertura a aquesta 

modalitat, per l’existència de passejos, espais adaptats i camins públics, així com la xarxa de carril bici del 

municipi. Finalment, la zona també disposa d’una parada de transport públic durant tot l’any, situada a uns 140 

metres del Xalet del Nin. 

 

 

 

 

 

7. Avaluació de la mobilitat generada 

Per a determinar el nombre de desplaçaments que poden generar els usos del sòl, d’acord amb els ràtios mínims 

de viatgers/generats dia, cal aplicar les ràtios de l’annex 1 que estableix el Decret 344/2006: 

En els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'estimarà el nombre de desplaçaments que generin les diferents 

activitats i usos del sòl amb els següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat d'aquells supòsits en què es justifiqui 

l'adopció de valors inferiors: 

Viatges generats/dia 

Ús d'habitatge El valor més gran dels dos següents: 

  7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

Ús d'oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

Franja costanera 5 viatges/m de platja 

 

Per  fixar el càlcul de viatges generats/dia de l’àmbit del Xalet del Nin, cal adoptar l’ús residencial com el més 

proper a l’ús hoteler. La proposta de superfície construïda desprès de les actuacions és la de 936,37 m2. 

Pel que la mobilitat generada resultant és la següent 

Ús M2 sostre (proposta) Ràtio aplicable Viatges generats/dia 

Residencial 936,37 m2 10 viatges/100 m2 

sostre 

94 

Resulta per tant que ens trobem al voltant d’un màxim de 4 viatges/hora al dia, pel que no es considera que el 

nombre de viatges generats/dia en cap cas representi una afectació a la mobilitat de la zona, podent-se assumir 

amb els actuals espais tal i com estan configurats. 

Tanmateix, per als esdeveniments que es poden organitzar puntualment en la utilització d’usos associats als de 

l’hotel o restauració, es prenen mesures preventives pel que fa a la disposició de la càrrega i descàrrega i de la 

utilització  prioritària dels aparcaments de passeig de Ribes Roges i Sant Gervasi, essent obligatòria com a punt 

d’accés l’entrada peatonal del passeig de Salvador Espriu. 
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8. Càlcul de places d’aparcament 

Annex 2 

Aparcament de bicicletes 

S'estableixen les següents 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: 

Places mínimes d'aparcament per a bicicletes 

Ús d'habitatge màx. de2 places/habitatge 

  2 places/100 m2 sostre o fracció 

Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús d'oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments docents 5 places /100 m2 sostre o fracció 

Equipaments esportius, culturals i recreatius 5 places/100 places d'aforament de l'equipament 

Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 

Franja costanera 1 plaça/10 ml de platja 

Estacions de ferrocarril 1 plaça/ 30 places ofertes de circulació 

Estacions d'autobusos interurbans 0,5 places/30 places ofertes de circulació 

Annex 3 

Aparcament de vehicles 

S'estableixen les següents reserves mínimes d'aparcament de vehicles situats fora de la via pública. 

Places mínimes d'aparcament 

  Turismes Motocicletes 

  (places mín. 4,75 x 2,4 m) (places mín. 2,20 x 1,00 m) 

Ús d'habitatge màx. d'1 plaça/habitatge màx. de 0,5 places/habitatge 

  1 plaça/100 m2 sostre o fracció 1 plaça/200 m2 sostre o fracció 

Estacions de ferrocarril i d'autobusos 
interurbans 

5 places/30 places ofertes de circulació 5 places/30 places ofertes de circulació 

 

 

Càlcul reserves mínimes d’aparcaments 

Places d’aparcament de bicicletes 

Ús M2 de sostre Ràtio aplicable Reserves mínimes 

d’aparcaments 

Hoteler 936,37 2 places/100 m2 18 places 

 

Places d’aparcament de motocicletes 

Ús M2 de sostre Ràtio aplicable Reserves mínimes 

d’aparcaments 

Hoteler 936,37 1 plaça/200 m2 5 places 

 

Places d’aparcament de turismes 

Ús M2 de sostre Ràtio aplicable Reserves mínimes 

d’aparcaments 

Hoteler 936,37 1 plaça/100 m2 9 places 

 

La reserva de l’espai i que s’ha indicat al plànol pot assumir perfectament les reserves mínimes d’aparcaments de 

turismes, motocicletes i bicicletes, tal i com es representen gràficament segons les condicions de l’informe 

ambiental estratègic. S’han previst incloure 10 places d’aparcament més dos espais exclusiu per a la càrrega i 

descàrrega de forma independent a l’aparcament, per tant, superiors a les que preveu la normativa, situant-se 

de forma compatible amb la protecció de l’entorn i sense afectar el camí d’accés a les finques. Les reserves 

d’aparcament de turismes que s’incorporen són superiors a les reserves previstes al Pla General d’Ordenació 

vigent, ja que per a hotels de 4 o 5 estrelles exigeix una plaça per a cada dos habitacions i en hotels de tres i dos 

estrelles, una plaça per cada quatre habitacions. 

El plànols adjunts i incorporats al Pla Especial contemplen el resum de  la xarxa viària, els accessos i l’aparcament 

de l’àmbit. 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2019 

 

 

Josep Maria Pujol i Torres, arquitecte      Gerard Llobet Sánchez, advocat 
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