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1. Anàlisi territorial i socioeconòmic 

Amb la finalitat d’emmarcar el municipi urbà de Vilanova i la Geltrú i les variables que poden 

influir en major mesura a la mobilitat de la ciutat, com a primer punt es realitza una anàlisi de la 

realitat territorial i social de la ciutat. 

1.1. Situació geogràfica, estructura territorial i morfologia del terreny 

Vilanova i la Geltrú és un municipi costaner de la província de Barcelona, amb una extensió 

aproximada de 34 km², situat a la comarca del Garraf, de la qual n’és la capital. Limita, al nord, 

amb Canyelles; a l’est, amb Sant Pere de Ribes; amb la Mediterrània, al sud; i, a l'oest, amb 

Cubelles i Castellet i la Gornal.  

 Localització geogràfica. 

 

 

Es localitza a uns 41 km al sud-oest de Barcelona i a 45 km al nord-est de Tarragona i s’emplaça 

en una zona planera del litoral, encaixat entre el massís del Garraf al nord-est i el Parc del Foix 

al nord-oest.  
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 Model físic del territori municipal. 

 

És el centre de comunicacions de la comarca. Hi passen la carretera C-31, que connecta amb el 

Baix Llobregat i el Baix Penedès, la C-15, que comunica amb Vilafranca, Igualada i Manresa, la C-

246a que connecta amb Cubelles i Sitges, i dues carreteres locals que porten fins a Sant Pere de 

Ribes i Olivella, d’una banda, i amb Castellet i la Gornal, de l’altra.  

Pel centre hi creua el ferrocarril que va de Barcelona a Sant Vicenç de Calders i també és Vilanova 

l’origen i final d’algunes línies que van en direcció Barcelona, cosa que fa molt fàcil el 

desplaçament amb aquest mitjà. Cal no oblidar el port de Vilanova, que combina l’activitat 

pesquera amb l’esportiva i la comercial. 

El nucli es troba delimitat entre la costa i la carretera C-31. Històricament1, està format per 

l’expansió urbana del barri marítim de la Marina de Vilanova o Barri de Mar, a la part oriental 

del terme. La vila és formada per dos nuclis: el de l’antiga Vilanova de Cubelles, a la qual el rei 

Jaume I atorgà una carta de poblament, i el de la Geltrú, que durant l’alta edat mitjana va 

pertànyer al bisbe de Barcelona. Ambdós nuclis, que s’uniren el 1368, són separats pel torrent 

de la Pastera, avui carrer de la Unió.  

El considerat nucli principal s’estén a l’oest fins els barris de Fondo Somella i La Collada - Els sis 

Camins, situats a l’altra marge de la carretera C-31. A partir d’aquí, hi ha un bon nombre de 

nuclis perifèrics: en un primer terme, els considerats com a nuclis perifèrics principals: el barri 

 
1 https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/vilanova-i-la-geltru  

https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/vilanova-i-la-geltru
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costaner del Prat de Vilanova i el barri de Santa Maria a l’oest, el nucli del Racó Santa Llúcia, 

més proper al barri de Ribes Roges i, per últim, els barris de Masia Nova i Les Llunes a l’extrem 

oriental del municipi i separats del nucli principal per la zona industrial de la Avinguda d’Europa. 

Finalment, es troben un bon nombre de nuclis a la franja entre la C-31 i la C-32 i al nord del nucli 

principal que, en alguns casos (no tots ells), van ser creats a banda del planejament urbanístic i 

que, per tant, són nuclis amb unes mancances importants a nivell infraestructural i de serveis. 

En aquest grup es localitzen els nuclis del Mas d’en Puig, Mas Roquer, Mas d'en Ricard, Mas 

Tapet, Mas Xicarró, Pas del Bou, La Bassa d’en Creixell o Torre Veguer. 

 Principals vies de comunicació. 

 



Pmus  

 

Diagnosi  24 

 Nuclis de població del municipi 

 

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

del nucli urbà: a l’oest de la C-15 (entre la C-31 i la C-32), al sud de la C-31 (entre la BV-2115 i la 

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

Segons consten al SIPAE2 a Vilanova i la Geltrú hi ha dotze polígons industrials on es localitzen 

335 empreses: Industrial La Plana, Industrial Roquetes, Industrial Roquetes Subsector V, La 

Bòbila, La Pastera Pol.1, Masia d'en Frederic, Masia del Notari, Masia del Notari – Pirelli, Polígon 

industrial Masia Barreres, Sector Marques, Sínia de les Vaques i Torrent de Santa Magdalena. 

Administrativament, a banda d’altres nuclis perifèrics, Vilanova es divideix en 20 barris: 

• Santa Maria 

• Molí de Vent 

• La Collada - Els sis Camins 

• Fondo / Somella 

• La Carrerada 

 
2 Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica de la Generalitat de Catalunya 
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• Centrevila 

• Casernes 

• L'Aragai 

• Nucli Antic 

• Masia Nova 

• Plaça de la Sardana 

• L'Armanyà 

• Tacó 

• El Llimonet 

• Can Marquès 

• Prat de Vilanova 

• Ribes Roges 

• Sant Joan 

• La Geltrú 

• Barri de Mar 
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 Polígons industrials. 

 

 Barris de Vilanova i la Geltrú. 
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1.2. Estructura i distribució de la població 

1.2.1. Dades generals i evolució de la població 

El municipi de Vilanova i la Geltrú, segons dades d’IDESCAT, a partir de dades de l’INE, tenia 

67.733 habitants l’any 20203, essent el municipi més poblat de la comarca del Garraf. Això 

representa el 44,33% del total de la població comarcal.  

En termes de densitat de població, per aquest mateix any 2020, la densitat a nivell municipal era 

de 1.992,73 habitants/km². Com a referència, la densitat de població de la província de 

Barcelona es de 743,35 habitants/km² i la de tota Catalunya de 242 habitants/km². Si es 

comparen aquestes dades dintre de la comarca, especialment amb els altres dos grans 

municipis, Vilanova està molt per sobre dels 762,52 habs./km² de San Pere de Ribes i dels 673,96 

habs./km² de Sitges. 

Segons les dades de l’IDESCAT, el creixement demogràfic de Vilanova i la Geltrú és totalment 

dependent de les migracions degut que el seu creixement natural és significativament negatiu i 

es compensa amb el migratori. En comparació amb l’àmbit comarcal i autonòmic, el creixement 

total és molt inferior al comarcal i al del conjunt de Catalunya. 

La diferència més rellevant és la migració. El creixement migratori del municipi és molt més 

important al conjunt de la comarca que al municipi de Vilanova i la Geltrú (a prop de 5 vegades) 

i dos punts per sota del creixement migratori en tota Catalunya. 

Taula 1. Creixement de la població. 2020 (Taxa bruta per 1.000 habitants) 

  Municipi Comarca Catalunya 

Taxa bruta de natalitat  6,37 6,72 7,56 

Taxa bruta de mortalitat 9,60 9,05 10,32 

Creixement natural −3,23 −2,33 −2,76 

Creixement migratori 3,90 15,74 5,07 

Creixement total 0,67 13,41 2,27 

Pel que fa a l’evolució de la població del municipi es pot observar que des de 2003 fins a 2020 hi 

ha hagut un creixement absolut del 18,21%, que suposa un 0,99% acumulat anual. Al gràfic 

evolutiu s’observa que hi ha un període d’expansió molt important fins a 2011, any en el qual es 

van fer notar els efectes de la crisi econòmica que va començar al 2008. Després hi ha un període 

de regressió fins a 2015, quan va començar la recuperació i així amb la mateixa tendència fins al 

2020. Recentment, al mes de gener, es va publicar la dada de habitants de 2021 i s’ha produït 

un lleuger descens del nombre d’habitants fins arribar a 67.458 (-0,41%). 

  

 
3 S’han utilitzat les dades relatives a la població de 2020 com a base per coherència amb les dades 
utilitzades per a la planificació del treball de camp. Les dades definitives de població de l’any 2021  no han 
estat disponibles fins a finals del mes de gener de 2022. No obstant això es fa referència a les dades de 
2021 al llarg del capítol per a completar l’anàlisi. De la resta de dades s’han utilitzat les dades més recents 
disponibles al moment de la redacció d’aquest document. 



Pmus  

 

Diagnosi  28 

Taula 2. Evolució de la població de Vilanova i la Geltrú 2003-2020 

 

Respecte del seu entorn, al llarg del període 2011-2020 Vilanova sembla que ha sofert una mica 

més l’embat de la crisi econòmica que la comarca del Garraf i el territori català en el seu conjunt. 

Les dades ensenyen, a més, que Vilanova va sentir aquests efectes una mica abans que la resta 

del territori amb un descens poblacional més alt que a la resta i una recuperació més llarga i 

suau. 

Taula 3. Evolució de la població de Vilanova i la Geltrú en relació al seu entorn 

  2011 20164 2020 

Vilanova i la Geltrú  66.905 65.972 67.733 

Comarca del Garraf 146.469 146.876 152.801 

Resta de municipis de la comarca 79.564 80.904 85.068 

Província de Barcelona 5.529.099 5.542.680 5.743.402 

Catalunya 7.539.618 7.522.596 7.780.479 

 
4  Any d’aprovació del PMUS vigent. 
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 Gràfic comparatiu de l’evolució de la població de Vilanova i el seu entorn 2011-2020 

 

1.2.2. Estructura de la població 

Sobre l’estructura de la població, a l’any 2020 el percentatge de dones era del 51,64% i el de 

homes el 48,35%. En grups quinquennals d’edat, la distribució és la següent: 

Taula 4. Estructura de la població per sexe i grups de edat. 2020 

  Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 1.382 1.364 2.746 

De 5 a 9 anys 1.680 1.614 3.294 

De 10 a 14 anys 1.944 1.792 3.736 

De 15 a 19 anys 1.923 1.821 3.744 

De 20 a 24 anys 1.725 1.577 3.302 

De 25 a 29 anys 1.604 1.693 3.297 

De 30 a 34 anys 1.756 1.780 3.536 

De 35 a 39 anys 2.201 2.402 4.603 

De 40 a 44 anys 2.891 2.913 5.804 

De 45 a 49 anys 2.837 2.886 5.723 

De 50 a 54 anys 2.708 2.806 5.514 

De 55 a 59 anys 2.331 2.510 4.841 

De 60 a 64 anys 2.144 2.307 4.451 

De 65 a 69 anys 1.705 1.973 3.678 

De 70 a 74 anys 1.438 1.702 3.140 

De 75 a 79 anys 1.078 1.416 2.494 

De 80 a 84 anys 752 1.068 1.820 

De 85 a 89 anys 459 875 1.334 

De 90 a 94 anys 156 376 532 

De 95 a 99 anys 37 94 131 

100 anys o més 1 12 13 

La piràmide de població mostra una estructura molt similar a la que es pot veure a qualsevol 

població catalana. A partir de la taula anterior, s’observa una població en clar procés de 

envelliment, on la part més àmplia està als intervals centrals, a les generacions de la primera 

meitat dels anys 60 i 70 del segle XX, i una base molt més estreta, tot i que s’observa un petit 
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creixement als intervals de 10 a 14 anys i de 15 a 19 anys abans de començar a notar-se els 

efectes de la crisi econòmica. 

 Piràmide de població de Vilanova i la Geltrú. 2020 

 

Des del punt de vista de la estructura de la població segons el lloc de naixement, les xifres diuen 

que la distribució és molt semblant a la resta del entorn territorial, només amb la petita 

diferència al percentatge d’estrangers, lleugerament inferior a la resta. 

Taula 5. Població segons el lloc de naixement. 2020 

  Municipi Comarca Catalunya 

Catalunya 44.867 66,24% 97.762 63,98% 4.947.418 63,59% 

Resta d'Espanya 12.295 18,15% 25.664 16,80% 1.248.206 16,04% 

Estranger 10.571 15,61% 29.375 19,22% 1.584.855 20,37% 

Segons la nacionalitat, com és normal en municipis costaners amb una important activitat al 

sector serveis i especialment en l’activitat turística, destaca el nombre de habitants procedents 

de països de la Unió Europea, seguits per africans i sud americans. 

Taula 6. Distribució de la població segons la nacionalitat. 2020 

  

Espanyola 
Resta de la 

Unió 
Europea 

Resta 
d'Europa 

Àfrica 
Amèrica 

del Nord i 
Central 

Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

Total 

Homes 28.832 1.255 226 1.171 250 658 360 32.752 

Dones 31.279 1.131 241 876 335 850 269 34.981 

Total 60.111 2.386 467 2.047 585 1.508 629 67.733 

 

1.2.3. Nivell d’estudis de la població i la mobilitat per raó d’estudis 

Pel que fa al nivell d’estudis de la població, les dades d’IDESCAT de l’any 2020 diuen que Vilanova 

i la Geltrú està, en termes generals, en la mitjana respecte a la comarca del Garraf i del conjunt 

de Catalunya. Tot i això hi ha lleugeres diferències, amb un percentatge superior en l’educació 

primària o inferior i a la primera etapa de secundària respecte al conjunt de la comarca. No 
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obstant això, als nivells més alts, les dades diuen que està una mica per sota del conjunt de la 

comarca.  

En aquest punt s’ha de recordar que Vilanova té el seu propi campus universitari i això li dona 

un paper important a l’hora de configurar-se com a un punt d’atracció d’estudiants del entorn. 

Taula 7. Nivell d’estudis assolit. 2020 

  Municipi Comarca Catalunya 

Educació primària o inferior 17,2% 15,4% 17,7% 

Primera etapa d’educació secundària 27,4% 25,7% 27,4% 

Segona etapa d’educació secundària 23,3% 24,7% 23,2% 

Educació superior  32,0% 34,2% 31,8% 

Les estadístiques d’IDESCAT mostren que al darrer curs acadèmic el 92,6% (dades aproximades 

per l’arrodoniment de les xifres) dels alumnes residents a Vilanova i la Geltrú estudien al seu 

municipi. Aquesta és una dada que ha estat molt estable a la última dècada. A més, el 

percentatge d’alumnat no resident ha anat pujant mica en mica fins arribar al 14,1% dels llocs 

d’estudis localitzats al municipi amb una progressió molt semblant a l’evolució de la població 

general.  

Taula 8. Evolució del percentatge d’estudiants residents i no residents que estudien al municipi. 

  
Curs 

2020/21 
Curs 

2019/20 
Curs 

2018/19 
Curs 

2017/18 
Curs 

2016/17 
Curs 

2015/16 
Curs 

2014/15 
Curs 

2013/14 
Curs 

2012/13 
Curs 

2011/12 

Residents que estudien 
al municipi 

9.840 10.060 10.055 10.005 10.030 10.115 9.995 9.950 9.935 9.690 

No residents que 
estudien al municipi 

1.610 1.585 1.495 1.365 1.320 1.175 1.195 1.175 1.115 1.235 

No consta residència i 
estudien al municipi 

0 5 5 0 5 5 5 5 10 20 

Residents que estudien 
a fora del municipi 

785 765 725 725 795 755 725 775 755 765 

Llocs d'estudi localitzats 
(1) 

11.455 11.650 11.555 11.375 11.355 11.295 11.195 11.130 11.060 10.940 

Alumnes residents (2) 10.630 10.830 10.780 10.735 10.825 10.870 10.720 10.720 10.690 10.455 

Residents que estudien 
al municipi %  

92,6% 92,9% 93,3% 93,2% 92,7% 93,1% 93,2% 92,8% 92,9% 92,7% 

% Alumnat no resident 14,1% 13,6% 12,9% 12,0% 11,6% 10,4% 10,7% 10,6% 10,1% 11,3% 

Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva 
desagregació. 

(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al 
municipi. 

(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi. 

1.2.4. Distribució de la població 

La distribució (estimada) de la població de Vilanova i la Geltrú segons barris es tradueix en la 

següent taula: 
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Taula 9. Distribució i densitat de població per barris a Vilanova i la Geltrú. 2020 

  
Població 

estimada 2020 
% Superfície km² 

Densitat de 
població 

Sant Joan 13.501 19,9% 0,51 26.494,5 

La Geltrú 10.543 15,6% 2,27 4.649,0 

Barri de Mar 7.994 11,8% 0,91 8.773,4 

Molí de Vent 6.120 9,0% 0,52 11.668,8 

Centrevila 4.686 6,9% 0,25 18.887,5 

Nucli Antic 4.612 6,8% 0,19 24.796,5 

Plaça de la Sardana 4.013 5,9% 0,18 22.357,2 

La Collada - Els sis Camins 3.655 5,4% 0,69 5.294,3 

Ribes Roges 1.666 2,5% 0,32 5.274,6 

L'Armanyà 1.640 2,4% 0,08 19.619,3 

Tacó 1.150 1,7% 0,06 18.201,6 

Casernes 1.066 1,6% 0,05 20.217,9 

Fondo / Somella 1.063 1,6% 0,35 3.004,2 

Prat de Vilanova 935 1,4% 0,11 8.369,0 

Santa Maria 808 1,2% 0,34 2.398,9 

Can Marquès 700 1,0% 0,03 20.838,2 

L'Aragai 594 0,9% 0,35 1.704,3 

Masia Nova 314 0,5% 0,03 10.344,1 

La Carrerada 190 0,3% 0,14 1.362,0 

El Llimonet 59 0,1% 0,09 645,4 

Resta (població NO assignada a barris) 2.427 3,6% 26,51 91,5 

TOTALS 67.733 100% 33,99 1.992,7 

Segons la densitat de població, la major es concentra als barris del centre, amb Sant Joan al 

capdavant. La densitat de barris com la Geltrú en realitat es major però està condicionada per 

la presència a la seva superfície de polígons industrials. La distribució es mostra al següent mapa:



Pmus  

 

Diagnosi  33 

 Mapa de densitat de població per barris. 2020 

 

1.2.5. Projeccions de població 

A l’escenari actual pandèmic-post pandèmic, les projeccions de població són complicades degut 

a la dificultat de predir els efectes reals, més si és possible, en un municipi on el principal factor 

de creixement ve del costat de les migracions. L’any 2021, Vilanova i la Geltrú ha experimentat 

un descens de població, com ja s’ha dit abans, que lògicament sembla deriva d’una conjuntura 

econòmica marcada per la pandèmia.   

Potser, el desenvolupament de les noves promocions immobiliàries del barri de Baix a Mar canviï 

la distribució poblacional de la ciutat atraient gent a un barri que és un dels que pateix més 

l’efecte de la estacionalitat (a més del barri de Ribes Roges). Amb tota la probabilitat, aquests 

barris seran la clau del creixement del municipi. 

Analitzant les taxes de creixement anual es podrien establir tres escenaris, tots els creixents: 

- Escenari alt, amb un creixement anual del 0,91%, que és la tendència general des 

de 2003 fins a 2021. Aquest període té en comte èpoques de expansió econòmica i 

també de crisi (inclosa la COVID-19). 

- Escenari mitjà, amb un creixement anual del 0,45%, taxa de creixement dels últims 

5 anys (2016-2021) tenint en compte la recuperació de la crisis i la pandèmia. 

- Escenari baix, amb un creixement del 0,08%. Aquesta taxa és la del període 2011-

2021, incloent crisi econòmica, recuperació i COVID19. 

Si les comparem amb les projeccions d’IDESCAT per a tota Catalunya encaixen perfectament 

amb un creixement continu i suau una mica per sota en els dos escenaris més optimistes i 

creixent a l’escenari baix al contrari que l’estimat segons l’IDESCAT per a Catalunya.  



Pmus  

 

Diagnosi  34 

Les taxes amb base a l’any 2021 de les projeccions d’IDESCAT fixen tres escenaris possibles per 

al període 2021-2028 (aquest darrer any serà l'horitzó de vigència del PMUS): 

- Escenari alt, amb un creixement anual del 1,20% 

- Escenari mitjà, amb un creixement anual del 0,54% 

- Escenari baix, amb un creixement negatiu del -0,12% 

Aplicant els escenaris considerats per a Vilanova i la Geltrú a l’horitzó de 2028, la població seria 

la següent: 

Taula 10. Projeccions de població segons escenaris previstos. 

  Escenari baix Escenari mitjà Escenari alt 

2021 67.458 67.458 67.458 

2028 67.837 69.612 71.874 

Tcaa* 0,08% 0,45% 0,91% 

Creixement total 0,56% 3,19% 6,55% 

*Taxa de creixement anual acumulat 

1.3. Anàlisi econòmica 

L'economia de Vilanova i la Geltrú va tenir durant el segle XX una base industrial, tot i que en 

l'actualitat s'orienta principalment cap al sector serveis, amb especial accent en l'hostaleria i el 

sector turístic. 

1.3.1. El teixit empresarial de Vilanova i la Geltrú 

Vilanova i la Geltrú comptava amb 4.765 empreses actives el 2021, amb un descens sobre l’any 

anterior del 0,83% que, en canvi, havia registrat un augment respecte de l’any 2019 del  3,29%, 

sempre segons l'última actualització del Directori Central d'Empreses (DIRCE) recollit per 

l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 

Taula 11. Nombre d’empreses per sector d’activitat. DIRCE 2021 

  08307 Vilanova i la Geltrú 

  2021 2020 2019 

B_E Indústria 196 187 208 

F Construcció 632 644 623 

Comerç, transport i hostaleria 1.477 1.486 1.462 

J Informació i comunicacions 103 103 108 

K Activitats financeres i d'assegurances 86 93 90 

L Activitats immobiliàries 369 351 338 

Activitats professionals i tècniques 923 934 898 

Educació, sanitat i serveis socials 491 523 486 

Altres serveis personals 488 484 439 

Total Serveis 2.460 2.488 2.359 

TOTAL 4.765 4.805 4.652 

% de variació respecte del any anterior: -0,83% 3,29% - 
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1.3.2. Ocupació de la població 

Segons les estadístiques de l’IDESCAT, al final de 2021, dels 17.410 llocs de treball localitzats al 

municipi el 75,29% estaven ocupats per assalariats i el 24,21% restant per treballadors 

autònoms. 

En acabar l’any 2021, segons dades d’afiliació a la Seguretat Social segons residència padronal i 

sector d’activitat la major part de la població es dedica al sector serveis, mentre que la resta de 

sectors son molt minoritaris, especialment l'agricultura, que ha quedat com una activitat 

testimonial entre la població de Vilanova.  

Taula 12. Afiliació a la SS.SS de població empadronada i segons sectors d’activitat. Desembre 2021 

Sectors Afiliats % 

Agricultura 197 0,68% 

Construcció 3.575 12,43% 

Indústria 1.622 5,64% 

Serveis 23.378 81,25% 

TOTAL 28.772 100,00% 

Pel que fa a l’atur registrat, segons dades mitjans del Departament d’Empresa i Treball del any 

2021, recollides per l’IDESCAT, a Vilanova i la Geltrú hi hagut una mitjana de 4.444,2 persones, 

1.913,4 homes i 2.530,8 dones. Per sectors es reparteixen segons la següent taula: 

Taula 13. Distribució de persones (mitjanes) aturades a Vilanova i la Geltrú. 2021 

Sectors Aturats % 

Agricultura  55,2 1,24% 

Indústria 433 9,75% 

Construcció 366 8,24% 

Serveis 3.330 74,93% 

Sense ocupació anterior 260 5,84% 

TOTAL 4.444,2 100,00% 

Aquesta dada suposa un descens del atur registrat del 7,49% respecte de l’any anterior. 

1.3.3. Índex d’autocontenció 

El percentatge de desplaçaments interns sobre el total de desplaçaments de la població 

constitueix l’índex d’autocontenció.  

Segons l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2020 de la ATM, a nivell comarcal, el Garraf té un 

índex d’autocontenció global del 84,1%. Aquest percentatge s’ha incrementat lleugerament en 

general degut a la pandèmia, que n’ha obligat a una reducció de la mobilitat de la població. 

Observant les dades de las diferents comarques de Barcelona es pot veure el mateix efecte.  
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Taula 14. Autocontenció general a nivell comarcal des de 2015 a 2020 

    EMEF15 EMEF16 EMEF17 EMEF18 EMEF19 EMEF20 

A
u

to
co

n
te

n
ci

ó
 G

e
n

er
al

 C
o

m
ar

ca
l Osona 81,1% 89,2% 88,0% 88,2% 88,7% 90,0% 

Bages 88,8% 85,6% 90,1% 89,3% 88,3% 90,6% 

Moianès     61,5% 60,6% 59,6% 67,5% 

Anoia 84,2% 78,7% 79,9% 77,1% 81,9% 82,8% 

Vallès Oriental 81,3% 77,4% 74,8% 78,3% 76,4% 78,7% 

Vallès Occidental 84,8% 82,6% 80,5% 81,7% 81,7% 85,8% 

Maresme 81,9% 74,9% 75,5% 76,5% 76,1% 80,4% 

Barcelonès 91,3% 89,6% 90,1% 88,5% 89,6% 90,4% 

Baix Llobregat 77,3% 71,8% 71,5% 74,7% 74,7% 80,6% 

Alt Penedès 83,9% 77,5% 81,4% 79,9% 78,6% 83,1% 

Garraf 82,6% 75,7% 74,2% 76,7% 78,9% 84,1% 

EMEF - Enquesta de Mobilitat en Feiner  - ATM 

En el cas de  Vilanova i la Geltrú, del total de desplaçaments realitzats per les persones residents 

al municipi en dia feiner, un 84,1 % tenen l’origen i la destinació al mateix municipi. 

L’índex d’autocontenció laboral representa el percentatge de treballadors del municipi que 

desenvolupen la seva feina al propi municipi. Per tant, parlant de viatges, és la relació entre el 

viatges amb motiu treball amb origen al municipi i dins del municipi i els viatges de connexió 

amb motiu treball amb origen en el municipi de Vilanova i la Geltrú. 

En aquest cas, l’índex d’autocontenció actual és del 61,3%, una baixada de mig punt respecte de 

les dades ofertes a la diagnosi del PMUS vigent. Si s’observen conjuntament treball i estudis 

(ocupacional), l’índex augmenta lleugerament fins al 62%, que representa un descens del mateix 

indicador de 7,90% respecte del PMUS vigent. Aquest diferència potser sigui un signe més del 

envelliment de la població, es a dir, que hi hagi un major nombre d’estudiants que es desplacen 

fora del municipi per continuar amb els seus estudis a mida que avancen en edat i nivell 

educatiu. 

Taula 15. Comparació de dades actuals i dades del PMUS vigent. 

  Feina Ocupacional General 

Dades PMUS Vigent 61,80% 69,90% 79,90% 

Dades actuals 61,30% 62,00% 84,10% 

1.3.4. PIB i nivells de renda 

Segons dades provisionals d’IDESCAT per al any 2020, el PIB de Vilanova i la Geltrú es situa en 

1.308,2 milions d’euros, el que significa una caiguda del 10,15% respecte a l’any anterior. 

Aquesta caiguda s’explica fonamentalment per la crisi de la COVID-19. El mateix efecte s’observa 

al PIB per habitant, que passa de 22.000€ a 19.700€. 

Les dades de renda familiar bruta disponible per habitant per l’any 2018 donen com a resultat 

un nivell de renda de 17.000€ aproximadament de mitjana, per sota del PIB comarcal per 

habitant que es situa en 17.900€.  
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La distribució de la renda bruta mitjana familiar per habitant a Vilanova per districtes quedaria 

segons aquesta taula: 

Taula 16. Distribució de la Renda bruta mitjana familiar per habitant segons districtes de VNG. 2018 

 

Renda bruta mitjana 
familiar per habitant  

  2018 

Districte I 17.371 € 

Districte II 17.899 € 

Districte III 14.124 € 

Districte IV 15.386 € 

 Districtes INE a Vilanova i la Geltrú 
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1.4. Centres d'atracció i generació de viatges 

Vilanova i la Geltrú, com a capçalera comarcal, és un gran centre de serveis de tot tipus i això fa 

que molts d’ells es converteixin en importants punts atractors per a la mobilitat dins del 

municipi. Els principals equipaments atractors de mobilitat són: 

• Equipaments administratius: Ajuntament, jutjats, oficina de treball de la Generalitat, 

institut nacional de la seguretat social, agència tributària... 

• Equipaments docents: escoles bressol, escoles, col·legis, instituts i centres universitaris.  

• Equipaments sanitaris: l’hospital comarcal sant Antoni abat i els Centres d’Atenció 

Primària. 

• Equipaments esportius: pavellons municipals i pistes esportives, el complex municipal 

de futbol i la piscina municipal. 

• Equipaments de cossos de seguretat: bombers, mossos d’esquadra, policia local, guàrdia 

civil i policia nacional. 

• Equipaments culturals, socials i comercials: mercats municipals, biblioteca, cinemes, 

teatres, etc... 

• Altres equipaments: correus, estacions de ferrocarril (estació de FGC, estació 

d’autobusos), cementiri i tanatori. 

Pel que fa a la concentració de l’activitat comercial, el centre de Vilanova i la Geltrú concentra 

la major part dins del municipi. Els eixos principals, dins d’aquesta zona, són la Rambla Principal, 

i l’eix del c/ dels Caputxins – c/ de Sant Sebastià. A banda d’aquests, hi ha altres eixos de gran 

importància fora d’aquest àmbit i amb un grau de concentració d’activitat comercial 

considerable, com, per exemple, l’Av. de Francesc Macià, c/ de l’Aigua, el tram central del c/ de 

Josep Coroleu i l’eix de l’av. de Cubelles.  

Òbviament, s’han d’anomenar els nombrosos establiments comercials als polígons industrials. 

De fet s’està desenvolupant un nou centre comercial al polígon de Masia d’en Barreres que té 

prevista la seva apertura per a finals de 2022. 

L’activitat de restauració té al passeig Marítim el seu punt de referència. 

Finalment els polígons industrials, dels que ja s’ha fet menció en punt anteriors, són l’altre gran 

centre atractor de la mobilitat al municipi. Segons el SIPAE l’ocupació de empreses d’aquests 

espais d’activitat econòmica és de 335 empreses segons el següent repartiment: 

• Industrial La Plana: 2 empreses 

• Industrial Roquetes:  137 empreses 

• Industrial Roquetes Subsector V: 2 

empreses 

• La Bòbila: 24 empreses 

• La Pastera Pol.1: 4 empreses 

• Masia d'en Frederic: 32 empreses 

• Masia del Notari: 1 empresa 

• Masia del Notari – Pirelli: 1 empresa 

• Polígon industrial Masia Barreres: 17 

empreses 

• Sector Marques: 1 empresa 

• Sínia de les Vaques: 8 empreses 

• Torrent de Santa Magdalena: 106 

empreses 
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 Mapa dels principals equipaments atractors de mobilitat 
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 Mapa de concentració de l’activitat econòmica a Vilanova i la Geltrú 

 

1.5. Parc de vehicles i dades de motorització 

1.5.1. Parc de vehicles 

Les dades relatives al parc de vehicles de Vilanova i la Geltrú, segons la DGT al finalitzar 2021 es 

resumeixen al següent quadre: 



Pmus  

 

Diagnosi  41 

Taula 17. Parc de vehicles de Vilanova i la Geltrú. Desembre 2021 

TIPUS DE VEHICLES Dièsel Benzina Elèctric GLP 
Gas 

Natural 
Comprimit 

Altres S/E TOTS 

Turismes 12.663  17.217  129  103  39  1  - 30.152  

Motocicletes 3  9.186  43  - - - - 9.232  

Ciclomotors 98  3.659  25  - - - - 3.782  

Furgonetes 2.033  501  8  8  2  - - 2.552  

Camions fins a 3500 kg 2.211  104  - 4  - - 1  2.320  

Altres vehicles 369  73  8  - - 1  13  464  

Camions més de 3500 kg 283  2  - - - - - 285  

Remolcs - - - - - - 270  270  

Tractors industrials 147  - - - - - - 147  

Semi-remolcs - - - - - - 102  102  

Autobusos 8  - - - - - - 8  

TOTALS 17.815  30.742  213  115  41  2  386  49.314  

Clarament turismes i motocicletes són els protagonistes. La benzina amb un 62,3% és la font 

d’energia més utilitzada, molt per sobre del dièsel amb un 36,1%, encara que és el combustible 

més utilitzat per camions, autobusos i furgonetes (vehicles de servei i comercials). 

Del total de turismes el 57,1% utilitza benzina com a combustible i el 42% dièsel. La resta de 

fonts d’energia son testimonials. 

Taula 18. Turismes segons combustible/font d’energia. 2021 

Diesel 12.663  42,0% 

Benzina 17.217  57,1% 

Elèctric 129  0,4% 

GLP 103  0,3% 

Gas Natural Comprimit 39  0,1% 

Altres 1  0,0% 

S/E - -  

TOTAL 30.152  100% 

 

1.5.2. Índex de motorització 

Pel que fa a la taxa de motorització (referida només a turismes) el municipi de Vilanova té la 

segona taxa més baixa de la comarca del Garraf amb 446,47 turismes per cada 1.000 habitants 

l’any 2020 (al 2021 pujà lleugerament fins a 446,97). Al seu entorn comarcal, només Sitges 

(411,84 turismes per cada 1.000 habitants) té un índex més baix, com es pot veure al següent 

quadre: 
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Taula 19. Índex de motorització (sobre turismes) la comarca del Garraf 2020. 

  
Turismes    

2020 
Població 

2020 
IM 

Canyelles 2.704 4.699 575,44 

Olivella 2.217 3.935 563,41 

Cubelles 7.468 15.770 473,56 

Sant Pere de Ribes 14.115 31.111 453,7 

Vilanova i la Geltrú 30.241 67.733 446,47 

Sitges 12.171 29.553 411,84 

Per al conjunt de la comarca, l’índex es de 451,02 al 2020 i per a Catalunya 460,26. Vilanova i la 

Geltrú està per sota d’ambdós. 

Les etapes evolutives de creixement del nombre de turismes i l’índex de motorització han sigut 

semblants, però les dimensions de las variacions, en canvi, han sigut molt diferents. El 

creixement de turismes ha tingut un període d’estancament amb un petit descens entre els anys 

2008 i 2014 i després, a l’època de recuperació econòmica ha tornat a créixer. L’IM ha 

experimentat els mateixos temps de canvi però d’una manera molt mes exagerada responent 

clarament a las variacions poblacionals a conseqüència de la crisi i la recuperació. Aquest fet es 

pot comprovar al següent gràfic: 

 Gràfic d’evolució del nombre de turismes i de l’índex de motorització a VNG. 2003-2021. 

 

1.5.3. Flota de vehicles municipals 

La flota de vehicles municipals, segons dades de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú al mes de 

novembre de 2021 estaria composta per 109 vehicles. Per departaments d’assignació, la 

distribució és la següent: 
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Taula 20. Distribució de la flota de vehicles municipal. Novembre 2021. 

Alcaldia 1   Esports 5 

Policia Local-Alcaldia 1   Gestió del Talent i de les Persones 1 

Policia Local 20   Llicències 2 

Aparcaments VNG 1   Mercats 1 

Companyia d'Aigües 6   Mobilitat 1 

Cultura 3   Senyalització 5 

Disciplina Urbanística 2   USM (Brigada) 43 

Espai Públic 9   USM (Neteja) 17 
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2. Demanda de mobilitat global 

2.1. Presentació enquestes domiciliària de mobilitat 

L’estudi de mobilitat global s’extreu principalment de l’explotació de l’enquesta telefònica 

realitzada. D’aquesta manera, en el marc de l’actualització del Pla de Mobilitat vigent, s’ha 

realitzat, en aquets cas en el mesos de gener i febrer de 2022, una nova campanya d’enquestes 

telefòniques als residents de Vilanova i la Geltrú majors de 15 anys. En aquestes enquestes es 

preguntava respecte temes relacionats amb els seus patrons de mobilitat així com un recull de 

preguntes subjectives d’opinió en temes de transport i mobilitat de la ciutat. 

En total s’han realitzat 401 enquestes telefòniques, distribuïdes de manera proporcional segons 

trams d’edat i sexe. En aquest cas, s’ha considerat Vilanova i la Geltrú com una sola zona, amb 

l’objectiu d’obtenir resultats de dades globals de mobilitat sense distinció per zones. En base a 

l’univers de la mostra (57.166 habitants) i un nivell de confiança del 95%, l’error mostral és del 

±4,9%. 

La distribució de la mostra enquestada i univers segons trams d’edat i sexe es mostra a la 

següent taula: 

Taula 21. Univers i mostra de l’enquesta telefònica de mobilitat 

Univers Dona Home Total 

De 16 a 29 anys 4.711 4.841 9.552 

De 30 a 44 anys 7.095 6.848 13.943 

De 45 a 64 anys 10.509 10.020 20.529 

Majors de 64 anys 7.516 5.626 13.142 

Total 29.831 27.335 57.166 
    

Mostra Dona Home Total 

De 16 a 29 anys 33 34 67 

De 30 a 44 anys 50 48 98 

De 45 a 64 anys 74 70 144 

Majors de 64 anys 53 39 92 

Total 210 191 401 

Per altra banda, destacar que al llarg de l’epígraf es fa referència a resultats comparatius amb el 

Pla de Mobilitat anterior. Aquesta comparativa, tot i poder ajudar a identificar una tendència de 

canvi en algun cas, s’ha d’analitzar amb precaució doncs, per exemple, en aquella ocasió 

l’enquesta incloïa menors de 16 anys que en l’actual s’han deixat de banda. Aquesta apreciació 

és important perquè òbviament són franges d’edat amb una mobilitat molt particular quant a 

prevalença d’uns modes sobre uns altres i motius de viatge. 
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2.2. Diagnosi de la demanda global 

2.2.1. Nombre de desplaçaments i ràtios 

El nombre de desplaçaments diaris en dia feiner dels residents de Vilanova i la Geltrú és de 

206.541 desplaçaments. 

Tot i això hi ha una part de la població que no realitza cap desplaçament (no mòbil) que en 

aquest cas, segons l’enquesta de 2022 representava el 16,4% del total de la població. Aquest 

percentatge, tal i como mostra la gràfica següent, és major en el cas de les dones que en els 

homes 

 Percentatges de població mòbil vs. no mòbil segons sexe 

 

Cal a dir que aquest percentatge és sensiblement elevat, però destacant que l’enquesta es va 

realitzar en període de la crisis sanitària de COVID19, amb les afectacions que tingué sobre la 

mobilitat general.  

En aquest cas, entre la població que declara no haver-se mogut, el motiu “malaltia” representa 

el 50% del total i el teletreball (incrementat com a conseqüència de la COVID19, un 15%). 

A partir d’aquí, sobre els desplaçaments realitzats, indicar que: 

• 170.046 (82,3%) són de caràcter intern, és a dir, tenen ORIGEN I DESTÍ dins de Vilanova 

i la Geltrú 

• 34.075 (16,5%) són de connexió generada, és a dir, tenen ORIGEN O DESTÍ fora de 

Vilanova i la Geltrú 

• 2.420 (1,2%) són externs, és a dir, tenen ORIGEN I DESTÍ fora de Vilanova i la Geltrú 
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Taula 22. Ràtios de desplaçaments segons tipus de viatge 

Sexe Edat 
Número desplaçaments   Desplaçaments / persona 

Intern Connexió Extern Total   Intern Connex Extern Total 

Dona De 16 a 29 anys 13.562 3.997 286 17.845 
 

2,88 0,85 0,06                  3,79  

  De 30 a 44 anys 25.968 4.683 568 31.218 
 

3,66 0,66 0,08                  4,40  

  De 45 a 64 anys 31.385 5.539 - 36.924 
 

2,99 0,53 -                  3,51  

  De 65 i més 19.712 1.134 993 21.839 
 

2,62 0,15 0,13                  2,91  

Total dona   90.626 15.353 1.846 107.825  3,04 0,51 0,06                  3,61  

    85,10% 14,70% 0,20%        

              

Home De 16 a 29 anys 13.099 2.848 - 15.947 
 

2,71 0,59 -                  3,29  

  De 30 a 44 anys 24.824 7.561 285 32.671 
 

3,63 1,10 0,04                  4,77  

  De 45 a 64 anys 24.907 6.871 - 31.778 
 

2,49 0,69 -                  3,17  

  De 65 i més 16.589 1.443 289 18.321 
 

2,95 0,26 0,05                  3,26  

Total home   79.420 18.722 574 98.716  2,91 0,68 0,02                  3,61  

    77,80% 20,30% 1,90%        

Total general 170.046 34.075 2.420 206.541  2,97 0,60 0,04 3,61 

 

En el cas dels residents de Vilanova i la Geltrú, el valor de ràtios de desplaçaments entre homes 

i dones es idèntic, amb 3,61 desplaçaments diaris en dia feiner, xifra lleugerament inferior al 

PMUS vigent en el que estava en 3,79 i que en part pot ser degut a aquest descens de mobilitat 

general. 

En un resultat que sol ser comú, les ràtios varien segons sexes i edats de la forma següent: 

• Les dones tenen una ràtio de mobilitat interna més elevat mentre que els homes més 

elevat en els de connexió. 

• La franja d’edat amb una ràtio major són les persones de 30 a 44 anys, amb una mitjana 

de 4,58 i posteriorment la franja dels 16 as 29 anys amb 3,54. Destacar sobretot el 

primer resultat, doncs sol ser igualment una de les franges amb major motorització en 

els seus desplaçaments. 

2.2.2. Repartiment modal 

 Segons tipus de viatge 

L’anàlisi del repartiment es realitza segons el tipus de viatge quant a interns o de connexió, doncs 

els resultats varien significativament. La següent taula mostra el resultat general pels 

desplaçaments interns i de connexió, i posteriorment se’n realitza una anàlisi més detallada 
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Taula 23. Repartiment modal segons tipus de viatge 

Mode Desplaçaments interns 
Desplaçaments de 

connexió 

No motoritzat 71,2% 4,6% 

Transport públic 0,7% 28,4% 

Transport privat 28,2% 67,0% 

 

Viatges interns 

Els modes no motoritzats són clarament els protagonistes de la mobilitat interna a Vilanova i la 

Geltrú. En aquest cas arriben al 71,2% de quota modal, que es situa en un percentatge de 1,4% 

punts superior al Pla anterior (69,8%), el qual indica una tendència lleugerament positiva. 

 Repartiment modal dels viatges interns a Vilanova i la Geltrú 

 

En aquest cas, el gran dèficit es pot atribuir al transport públic, doncs entre els viatges interns 

representa tan sols el 0,7%, mentre que en el Pla anterior era del 1,9%, amb el que si és una 

clara tendència negativa, tot i ja partir d’una xifra considerablement baixa. Entre tots els viatges 

interns que es realitzen al municipi amb modes motoritzats (poden comparar així modes 

realment alternatius) tan sols el 2,3% es realitzen en transport públic. 

En aquest resultat cal tenir en compte l’efecte sobre la mobilitat degut a la situació de pandèmia 

de la COVID19. Tot i que l’enquesta s’ha realitzat en un moment de recuperació de la mobilitat, 

en general es considera que la mobilitat en transport públic s’està recuperant més lentament 

que la resta i, en tot cas, els resultats poden tenir una lleugera desviació respecte una situació 

de normalitat absoluta. 

En una anàlisi de detall de la mobilitat no motoritzada (a peu i en bicicleta) remarcar que la 

distribució modal és del 96,2% i el 3,8% respectivament, front al 4,2% que representava la 

bicicleta en el Pla anterior dels no motoritzats. La bicicleta en total representa el 2,7% dels 

desplaçaments. 
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Viatges connexió 

En general, respecte als viatges de connexió, les quotes modals són de un 6% pels modes no 

motoritzats, un 27% pel transport públic i el 67% restant el vehicle privat. Aquest resultat si 

difereix significativament del Pla anterior en el que la quota del transport públic en els viatges 

amb altres municipis era del 43%, i per tant hi ha un descens molt rellevant. 

Quant a quin són els principals destins dels viatges de connexió dels residents a Vilanova i la 

Geltrú, Barcelona és el principal amb ¼ dels viatges, però els municipis més propers tenen també 

un pes rellevant, doncs entre Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès sumen el 40% 

del total. 

Taula 24. Principals destins dels viatges de connexió 

Municipi Desplaçaments % 

Barcelona 7.548 24,7% 

Sant Pere de Ribes 5.992 19,6% 

Vilafranca del Penedès 4.143 13,6% 

Cubelles 3.126 10,2% 

Sitges 1.853 6,1% 

Prat de Llobregat, El 1.283 4,2% 

Tarragona 712 2,3% 

Vendrell, El 573 1,9% 

Hospitalet de Llobregat, L' 571 1,9% 

Cunit 570 1,9% 
 

Resta de municipis 4.138 13,6% 
 

TOTAL 30.509 

 

Respecte al pla anterior, destaca el posicionament de Vilafranca del Penedès, que ha passat de 

representar el 3,9% dels viatges al 13,6% 

Tot i això, és significatiu realitzar l’anàlisi del repartiment modal distingint entre els 

desplaçaments que tenen un destí més proper (dins la pròpia comarca o regió) d’aquells de més 

llarg recorregut (en aquest cas sobre tot amb punts amb els que es disposa de transport públic: 

Barcelona, Hospitalet i Tarragona). 

La següent figura mostra aquests resultats desagregats: 
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 Repartiment modal dels viatges de connexió segons àmbit 

 

Com s’observa hi ha una diferència de comportament molt clara entre ambdós àmbits. Més enllà 

de la presència o no de desplaçaments no motoritzats, és rellevant la variació quant al 

percentatge que representa el transport públic. Mentre que en les relacions llargues és el 

principal actor, en aquestes de caràcter més metropolità és queda en un paper molt secundari 

amb una quota del 10,9% total, un 12% del total dels motoritzats. 

Novament, desagregant els valors de la mobilitat no motoritzada, que en el global dels viatges 

de connexió representa el 4,6%, surt un 2,5% és de viatges a peu i un 2,1% en bicicleta. 

 Repartiment modal segons variables demogràfiques 

Respecte les variables demogràfiques de sexe i edat, en primer lloc cal dir que s’ha analitzat 

només pels viatges interns i en aquest cas entre la mobilitat no motoritzada i el transport privat 

(que inclou els VMP), doncs la representativitat de les persones usuàries de transport públic no 

es representativa degut a la seva baixa participació modal que fa que la pròpia mostra obtinguda 

no sigui representativa. 

Respecte variables de sexe, es veu com clarament les dones tendeixen a desplaçar-se més a peu 

que els homes 

 Repartiment modal dels desplaçaments segons sexe 

 

Aquest resultat es pot explicar en part pel grau de captivitat d’un o altre sexe, doncs, segons la 

pròpia enquesta, considerant captius (és a dir, persones que no poden utilitzar vehicle privat 
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perquè no tenen carnet de conduir o vehicle propi), les dones ho són en un percentatge del 

80% front al 60% dels homes. 

Segons franges d’edat, el resultat és bastant similar en les tres primeres i descendeix en la de 

majors de 64 anys, on segurament la mobilitat obligada, més associada al transport privat com 

es veurà, pràcticament no existeix. 

 Repartiment modal dels desplaçaments segons franges d’edat 

 

 Resultats d’opinió subjectiva sobre el repartiment i el canvi modal 

Amb la finalitat de valorar els modes i les possibilitats de canvi modal, l’enquesta incloïa una 

sèrie de preguntes al voltant de l’ús de modes, grau de satisfacció amb els mateixos i possibilitats 

de canvi modal. 

Ús modal 

En primer lloc, en quan a l’ús de modes, més enllà de la caracterització en la que es basa 

l’enquesta de la mobilitat del dia feiner previ, es preguntava sobre la freqüència d’ús de 

diferents modes amb el següent resultat. 
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 Freqüència d’ús dels diferents modes 

 

Sobre la freqüència d’ús, destacar: 

• L’elevada presència del mode a peu amb un 85% setmanal, doncs és el mode associat a 

la mobilitat més quotidiana i diària de proximitat.  

• El segon mode amb major freqüència d’ús és el cotxe (ja sigui com a conductor o 

acompanyant) del qual fan ús setmanal gairebé el 60% dels residents. 

• En el sentit contrari, destaca el 80% dels residents que no fan servir mai el transport 

públic urbà, essent aquesta una xifra explicativa de la imatge general del mode. 

Grau de satisfacció 

Per tal de valorar aquesta imatge dels modes, es preguntava igualment per una valoració 

subjectiva de l’estat dels mateixos en l’entorn de Vilanova i la Geltrú, amb els següents resultats: 
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 Grau de satisfacció per modes 

 

Taula 25. Nota mitjana del grau de satisfacció dels diferents modes 

Mode Nota 

 A peu  8,6 

 Bicicleta  7,9 

 VMP  7,6 

 Cotxe  6,6 

 Motocicleta  7,0 

 Bus urbà  6,8 

 Bus interurbà  7,4 

 Ferrocarrils  6,1 

 

• La mobilitat activa es posiciona com el mode que transmet a dia d’avui una millor imatge 

dins del municipi, tant els desplaçaments a peu com la bicicleta. Aquesta situació es 

replica respecte al PMUS del 2014, tot i que les notes mitjanes són lleugerament menors 

(8,8 i 8,3 al 2014 respectivament). Entre ambdós modes, és el peu qui segueix millor 

valorat, tot i que ambdós tenen el mateix percentatge de persones que no els aproven. 

• Entre els modes de transport públic: 

o el ferrocarril és el pitjor valorat, amb un 15% de la demanda que no aproven la 

imatge actual i sense arriba al 50% de persones que el valoren notable o molt 
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satisfactòriament. El mode presenta una nota mitjana de 6,1 front al 7,0 de l’any 

2014, pel qual s’entén un empitjorament del mode. 

o Entre els modes de carretera: 

▪ l’autobús interurbà té una valoració bastant positiva, amb el 

percentatge més baix de persones gens o poc satisfetes i una nota de 

7,4. 

▪ El servei urbà, que l’any 2014 era el millor valorat amb un7,5 de nota 

mitjana, enguany descendeix a un 6,8, i sobre tot s’ha incrementat 

substancialment el nombre de vots gens o poc satisfets 

Dinàmiques de canvi modal 

Finalment, per tal de valorar les dinàmiques de canvi modal, es preguntava a les persones 

usuàries de cotxe per un possible canvi de mode en cas de millorar de les xarxes d’altres 

alternatives. En aquest cas: 

• el transport interurbà, les respostes han fet bastant èmfasi en el tema interurbà amb 

una voluntat de canvi del 40% als modes que connecten fora del municipi (tant autobús 

com ferrocarril).  

• el 20% de persones que responen en pro d’un canvi cap a al bus urbà, posant de manifest 

certa capacitat de captació en cas de millorar les condicions e la xarxa. 

• La mobilitat activa també surt com a possible objectiu de canvi, sobre tot la bicicleta 

com a mode més competitiu amb el cotxe pel tipus de desplaçament que es pot realitzar 

amb ambdós. 
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 Potencial de voluntat de canvi de les persones usuàries de vehicle privat dels habitants de 
Vilanova i la Geltrú 

 

Quant al canvi modal, també es va preguntar al voltant de la dinàmica de canvi de patrons deguts 

a la pandèmia de la COVID19. En aquesta línia, un 6,2% de les persones enquestades 

asseguraven haver modificat el seu mode de transport, al que cal afegir el grup de gent que ha 

passat a no desplaçar-se (principalment teletreball). La següent taula mostra la matriu de canvi 

modal. 

Taula 26. Matriu de canvi modal degut a la pandèmia de la COVID19 

    
 Mode actual  

    Peu Bicicleta VMP TP urbà 
TP 

interurb
à 

FFCC VP TOTAL 

Mode 
anterior 

Peu       11,9% 11,9% 

Bicicleta        0,0% 

VMP        0,0% 

TP urbà 8,1%       8,1% 

TP interurbà       8,0% 8,0% 

Ferrocarril 4,0%    28,0%  20,0% 52,0% 

VP   4,0%   8,0% 8,0% 20,0% 

TOTAL 12,0% 0,0% 4,0% 0,0% 28,0% 8,0% 48,0%  
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Com es pot observar, el vehicle privat ha estat el mode que ha incrementat principalment el seu 

ús, doncs en un 20% l’han deixat de fer servir, però s’hi ha sumat un 48%, principalment de la 

RENFE (de VP al VP són persones usuàries de mode cotxe que ara fan servir moto o viceversa). 

El vianant s’ha quedat pràcticament igual, encara que a nivell de sostenibilitat global s’ha perdut  

en relació al repartiment modal, doncs alguns desplaçaments a peu s’han passat a realitzar en 

cotxe, però ha captat del transport públic. 

2.2.3. Motius de viatge 

 Resultats generals per tipus de viatge 

Pel que fa als motius de viatge, en el Pla anterior, on es presentaven els resultats de forma 

agregada, la mobilitat obligada representava el 18,1% front el 13,8% que resulta de l’enquesta 

de 2021. Hi ha un descens en aquest cas important que pot ser degut per l’increment de 

l’experiència del teletreball, pel qual la mobilitat per feina s’ha vist més impactada que potser la 

resta de motius. 

Tanmateix, hi ha una gran disparitat entre el tipus de viatge, de caràcter intern o en les relacions 

cap a fora del municipi. En aquest cas, havent eliminat el motiu de tornada a casa (que de 

manera general són el 41% dels viatges), destacar el valor de la mobilitat obligada que, en els 

desplaçaments interns, es situa en el 17,5%. 

 Motius de viatge agregat segons viatges interns o de connexió 

 

A l’analitzar els motius de mobilitat de connexió, la mobilitat obligada incrementa 

substancialment la seva rellevància, i no només pel motiu de feina, sinó també en el cas d’estudis 

que passa de representar el 3,7% en els viatges interns al 10,6% dels de connexió. 

Davant del pes de la mobilitat no obligada, és important analitzar aquesta per tal de valorar 

quins són específicament els motius predominants. En aquest cas la següent figura destaquen 

les compres quotidianes amb un 32% del total, seguida de “passeig”, acompanyar infants i oci. 
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 Distribució dels motius de viatge interns no obligats 

 

 Resultats generals segons sexe 

Aquest percentatge menor de la mobilitat obligada en els desplaçaments interns és encara més 

palès al realitzar l’anàlisi per sexes. En aquest sentit, els desplaçaments obligats per les dones 

representen un 14,8% front al 20,4% dels homes, és a dir un 6% superior 

 Motius de viatge agregat segons sexe 

 

 Motius segons modes de viatge 

La següent figura mostra el creuament del resultat per tipus de viatge (intern o de connexió) 

entre motius i modes agregats. En tot cas, ha de servir per identificar aquells motius en els que 

s’està fent un excessiu ús del vehicle privat i menor dels modes més sostenibles, per poder 

establir línies d’actuació en un sentit o un altre. 

En verd o vermell s’identifica en quina mesura s’està desviant per a cada motiu el repartiment 

modal de la mitjana del mode per aquell tipus de viatge (vermell si està per sota en modes no 

motoritzats o transport públic o per sobre en vehicle privat). 

Tanmateix, destacar que per la baixa mostra del transport públic en els desplaçaments interns, 

el resultat pot ser poc representatiu, tot i això s’ha volgut incloure. 
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 Motius i modes de viatge agregats segons tipus 

 

Com es pot observar: 

• A nivell intern destaca la baixa participació dels modes no motoritzats en els motiu de 

feina i del transport públic en la mobilitat obligada (tot i que ja s’ha indicat la baixa 

representativitat estadístic del mode). Es per tant important veure que el transport 

públic no està donant la resposta adequada a la mobilitat obligada i que el vehicle privat 

és excessivament present en els viatges interns per feina, tot i a vegades les curtes 

distàncies a cobrir. 

• En la mobilitat exterior, el transport públic està lleugerament per sota en el motiu de 

feina, però encara amb un paper més secundari en la mobilitat no obligada. Com ja s’ha 

vist, en les relacions de Vilanova i la Geltrú i l’entorn, la facilitat de moure’s en cotxe i 
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les dificultats del transport públic situen al vehicle privat com el gran protagonista. És 

per tant, la mobilitat amb l’entorn, un punt on posar el focus de la mobilitat de 

connexió.  

2.2.4. Distribució horària i temps de desplaçaments 

 Distribució horària de la mobilitat 

La següent figura mostra la distribució horària de la mobilitat segons tipus de viatge 

 Distribució horària de la mobilitat 

 

A nivell general, la mobilitat en dia feiner presenta dos períodes punta més marcats, tot i que el 

de la tarda és significativament més elevat que la resta: 

• Durant el matí es produeix un creixement progressiu dels desplaçaments, amb un 

primer període d’increment fins a les 8:00 on s’arriba a gairebé els 12.000 

desplaçaments. 

• Posteriorment la corba segueix una tendència de creixement però mes aplanada fins a 

la punta del migdia, entre les 12:00 i la 13:00, que coincideix en un primer període de 

sortida de les activitats de feina i escolars. 

• A partir d’aquí es dona un període vall l’inici de la punta de tarda fins arribar la punta 

màxima diària de mobilitat amb els 21.300 desplaçaments entre les 18:00 i les 19:00 

hores. Destacar que entre les 17:00 i les 20:00 es produeixen el 27% dels 

desplaçaments totals de la ciutat. 

Segons els tipus de viatges, la corba general segueix en gran mesura la dels desplaçaments 

interns bàsicament pel seu pes relatiu en la mobilitat global. Tot i això, respecte als 

desplaçaments de connexió, s’observa un comportament lleugerament diferent en quant si hi 

ha com tres períodes punta més marcats, essent el del matí i el del migdia els de major volum. 

Tanmateix, destacar com l’hora punta del matí està lleugerament atalentada respecte la del 
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valor total, produint-se entre les 7:00 i les 8:00, així com la del migdia es produeix en el període 

vall del global, entre les 14:00 i les 15:00. 

 Distribució horària de la mobilitat segons motius i modes 

La següent figura mostra la distribució horària segons motius de viatge 

 Distribució horària de la mobilitat segons motius agregats 

 

• Els motius de mobilitat obligada tenen un patró de comportament diari bastant similar 

amb un període punta pel matí, entre 7:00 i 8:00 pels estudis i 8:00 i 9:00 per la feina i 

una punta molt marcada de 14:00 a 15:00, que en el cas dels estudis descendeix fins a 

desaparèixer i en el treball va minvant progressivament fins un petita punta de 20:00 a 

21:00. 

• La mobilitat no obligada es presenta amb una forma molt diferent en quant presenta 

dues puntes molt marcades i la resta amb un període vall també molt significatiu. Les 

puntes es presenten entre les 12:00 i la 13:00 i les 17:00 i les 19:00 amb lo qual no 

coincideixen amb el cas anterior. 

Segons els modes emprats 
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 Distribució horària de la mobilitat segons modes 

 

• La mobilitat no motoritzada segueix clarament la corba dels desplaçaments no obligats, 

coincidint amb l’anàlisi realitzat entre mode vs. motius.  

• Destaca com el vehicle privat té una presència més o menys constant al llarg del dia, 

amb una punta en horari de tarda, però que al final facilita la gestió de les xarxes i 

congestions. El transport públic si que té una corba més vinculada a la mobilitat 

obligada, com s’ha vist també anteriorment, molt vinculat a la mobilitat de connexió per 

feina o en estudis interns. 

 Temps de viatge 

De manera general, el temps mig dels desplaçaments realitzats pels residents de Vilanova i la 

Geltrú és de 20,4 minuts, amb 16,6 en el cas dels interns (front al 13 del Pla del 2014, un 27% 

superior) i 38 en els de connexió (un 22% inferior als 48 del Pla de 2014).  

 Temps de desplaçament segons tipus de viatge 
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En els desplaçaments interns, segons els diferents modes de transport: 

 Temps de desplaçament interns segons modes 

 

En aquest cas el vehicle privat es veu com el mode més afavorit, resultat que es repeteix respecte 

al Pla 2014. Tot i això, la diferència respecte el transport públic es poc rellevant, encara que cal 

dir que el temps de viatge en transport públic pot tenir diferents consideracions d’etapes segons 

la persona usuària i la representativitat estadística en els viatges interns és baixa com s’ha vingut 

indicant. 

Tanmateix, destacar els temps dels modes no motoritzats com els de major valor, resultat el 

qual està directament relacionat amb els temps migs segons motiu de viatge, doncs com s’ha 

vingut indicant, aquests modes són molt presents en la mobilitat no obligada, la qual presenta 

uns temps superiors. 

 Temps de desplaçament interns segons motius agregats 
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2.3. Resultats d’opinió subjectiva 

Part de l’enquesta telefònica realitzada incloïa unes preguntes de valoració subjectiva 

d’aspectes relacionats amb la mobilitat de la ciutat. 

Com valora la pacificació dels entorns escolars (reducció de l’aparcament per ampliar l’espai 
per les famílies; prohibició de circulació en horaris d’accés; limitació de la velocitat de 
circulació)? 

En general les actuacions en els entorns escolars, dirigides principalment a facilitar els 

moviments d’entrada i sortida dels alumnes així com millorar les condiciones de seguretat, estan 

positivament valorades. Tot i això, destacar que essent actuacions molt localitzades en punts 

molt específics de la ciutat i que no tenen un gran impacte en la mobilitat global, hi hagi una 

tercera part de la mostra que ho valorin negativament. 

 Valoració de la pacificació dels entorns escolars 

 

Com valora la regulació de la zona “d’aturada curta”, on es pot estacionar durant pocs minuts 
(per exemple davant de centres escolars, farmàcies, etc.)? 

El sistema d’aturada curta, basat principalment en la reserva de places on s’ofereix la possibilitat 

d’aparcar el cotxe en un termini de poc temps per a gestions ràpides està bastant ben valorat 

per la ciutadania. 

 Valoració “aturada curta” 
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Com valora l’establiment de zones d’estacionament regulat amb àrea verda per afavorir 
l’estacionament als residents de la façana marítima en època de màxima afluència? 

Essent la façana marítima central zona blava i els carrers de segona línia i més enllà sense 

regulació, davant la pegunta de si cal regular amb zona verda per tal d’afavorir l’aparcament 

residencial, els residents de Vilanova i la Geltrú es mostren significativament a favor en un 60% 

dels casos. 

Es pot considerar un tema rellevant, doncs el 30% ho considera negatiu, el que deixa tan sols un 

10% dels residents amb indiferència o desconeixement d’aquesta mesura, podent-se considerar 

aquest un percentatge relativament baix. 

 Valoració àrea verda en façana marítima 

 

Com valora la nova cicloestació de la plaça Eduard Maristany? 

Existeix una lleugera diferència en la consideració de la instal·lació entre els qui són propietaris 

de bicicleta i els que no. En aquest cas, la valoració és més positiva entre els que sí són propietaris 

en un 41% front al 30% dels que no. Tot i això, aquest no es transforma principalment en NS/NC, 

doncs al no tenir bicicleta és normal que hi hagi un grau major de desconeixement o indiferència. 

 Valoració cicloestació de la plaça Eduard Maristany segons propietat de bicicleta 

 

Segons els propietaris de VMP, és més gran la valoració per part de qui no és propietari (37%) 

que la de qui és propietari (29%).  
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 Valoració cicloestació de la plaça Eduard Maristany segons propietat de VMP 

 

 

Com valora el nou accés directe per emergències de l’hospital a la Ronda Ibèrica? 

En la valoració del nou accés a la zona d’emergències de l’hospital, les opinions estan bastant 

igualades, amb una lleugera inclinació cap a la valoració positiva de les actuacions dutes a terme. 

 Valoració del nou accés directe per emergències de l’hospital a la Ronda Ibèrica 

 

Com valora la reforma de la Ronda Ibèrica (reducció d’un carril de circulació i ampliació del 
carril bici fins la Ronda Europa)? 

El procés de transformació de la Ronda Ibèrica ha estat un procediment de gran impacte dins de 

la mobilitat urbana de la ciutat i per tant de un debat significatiu a nivell ciutadà. Es per això 

també que el grau de respostes de NS/NC és el més baix (junt amb la valoració de la ZBE) entre 

aquest tipus de preguntes i en conseqüència la valoració del resultat és altament significatiu. 

En aquest cas, tot i que al ser una mesura recent i d’un impacte molt elevat té una dificultat 

d’acceptació inicial important, destacar que la valoració obtinguda és manifestament negativa 

per un 73% dels residents. 
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 Valoració reforma de la Ronda Ibèrica 

 

Creu que la Ronda Ibèrica milloraria amb la retirada dels semàfors de les rotondes, tal com es 
va fer a la nova rotonda del Carrer de Zamenhof l’any 2019? 

Aquesta és una pregunta més difícil de valorar que en el cas anterior i per tant el NS/NC és més 

elevat fins al 20% de la mostra.  

A partir d’aquí, gairebé la meitat de les persones enquestades consideren que si millorarien les 

condicions de trànsit al treure els semàfors de les rotondes, front al 33% que ho veuen ineficient. 

 Millora de la Ronda Ibèrica amb la retirada de semàfors de les rotondes 

 

Com valora el pla de pacificació del centre i els projectes de carrils bici de l’Avinguda Francesc 
Macià i Rambla Salvador Samà? 

Tant els propietaris de bicicleta com els que no ho són valoren d'una forma similar el pla de 

pacificació del centre i els projectes de carrils bici de l'Avinguda Francesc Macià i Rambla 

Salvador Samà, amb un 4% de diferència: 43% propietaris i 39% no propietaris. La valoració 

negativa és lleugerament més gran en els no propietaris, també amb un 4% de diferència (51% 

no propietaris i 47% propietaris). 
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 Valoració del pla de pacificació del centre i els projectes de carrils bici 

 

Quines mesures de mobilitat creu prioritàries per Vilanova i la Geltrú?  

Respecte a la pregunta en qüestió es proposaven un seguit d’actuacions de millorar de diferents 

aspectes de la mobilitat de la ciutat. El percentatge de respostes obtingut per cada un d’aquests 

sobre el total de respostes es mostra a la següent figura. 

 Quines mesures de mobilitat creu prioritàries per Vilanova i la Geltrú 

 

Destaquen per damunt de la resta la millora de les condicions pels vianants i el transport públic. 

De forma agregada: 

• La millora de les xarxes de bus, tant urbà com interurbà, suposa el 21% de les respostes 

obtingudes, essent aquest el tema més demandat. 

• La gestió de l’aparcament, ja sigui per obrir aparcaments dissuasoris, limitar l’oferta al 

centre i el control de la il·legalitat, té un percentatge del 15%. 

• Les mesures a favor de la bicicleta, ja sigui per la instal·lació de carrils-bici o aparcaments 

suposa un 14% de les respostes obtingudes. 

• Les mesures de reducció de trànsit i presència de cotxes al centre o en entorns urbans 

és del 11,5%. 
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Quines mesures creu que incrementarien l’ús del bus urbà? 

Amb una anàlisi més en detall en l’apartat de transport públic que vincula amb el discurs del 

propi capítol, respecte a la pregunta de quins aspectes es deurien millorar en el sistema de 

transport públic urbà de Vilanova, les persones enquestades han optat per posar per davant 

sobretot l’increment del nivell de servei, tant per augmentar el número de línies, i per tant de 

cobertura i connexions, així com de les freqüències. 

Taula 27. Mesures que podrien incrementar l’ús del transport públic 

 

Quines mesures creu convenients per la Rambla? 

Com a punt neuràlgic de la ciutat i sotmès a molta pressió respecte a aspectes de la mobilitat i 

projectes en marxa que afecten la mateixa, es va preguntar per diferents mesures que es 

poguessin duu a terme a la Rambla. 

 Quines mesures creu convenients per la Rambla 

 

 

En aquest sentit, només el 8% de les respostes rebudes “No saben o no contesten”, el que 

demostra el gran interès que hi ha en aquest aspecte entre els residents de Vilanova i la Geltrú. 

Entre les mesures proposades, destacar com el 40% de les respostes rebudes van en la línia de 

treure modes com la bicicleta o el patinet i realment generar un espai exclusiu de vianants. La 
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resta d’aspectes mostren una distribució similar quant a l’ordre de magnitud d’interès entre els 

residents. 

Com valora l’obligació legal d’implantació d’una zona de baixes emissions (restringir l’accés 
de vehicles contaminants a determinades zones del municipi)? 

Davant de l’obligatorietat marcada per la Llei 7/2021, de 20 de maig, d’implantar una Zona de 

Baixes Emissions a Vilanova i la Geltrú en el 2023, es preguntava al voltant d’aquest propi fet, 

obtenint en aquest cas una acceptació bastant elevada de la mesura al considerar-la 

positivament un 66% dels residents. 

 Valoració de l’obligació legal d’implantació d’una ZBE 
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3. Xarxes bàsiques de mobilitat. Vianants 

3.1. Mobilitat periurbana 

3.1.1. Xarxa de camins territorials de l’Avança de POUM (2019) 

L’Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú (2019), la seva anàlisis de 

la connectivitat territorial i la mobilitat, conclou que cal establir bones connexions de la xarxa 

de vianants.  

L’avanç de POUM elabora la imatge a seguir, on es mostra la superposició del sistema de espais 

lliures i equipaments actual i les seves connexions, reals i potencials, amb el plànol de la xarxa 

de camins històrics al municipi de Vilanova i la Geltrú. Aquest palimpsest dona moltes claus 

sobre com abordar el nou projecte de ciutat a Vilanova i la Geltrú, perquè la valorització d’un 

territori per la seva comunitat està directament relacionada amb l’accessibilitat al mateix. Per 

tant, per a aconseguir-ho, sembla molt adequat estudiar de forma detallada els distints graus de 

capil·laritat i permeabilitat de la ciutat cap al seu territori a través de la xarxa d’espais lliures i 

els seus equipaments. 

 Superposició de la xarxa d’espais lliures i equipaments al pla vigent i la xarxa de camins 
històrics territorials 

Font: Avanç de POUM (2019). Col·lectiu CCRS 
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El desenvolupament urbà de les darreres dècades ha estat associat a la construcció de grans 

infraestructures, deixant a banda la xarxa de camins que sostenia els assentaments originaris i 

les seves activitats productives. Això provoca que moltes d'aquestes vies, o bé no tenen 

continuïtat, o bé no tenen cap mena de connexió amb els nuclis urbans. Malgrat tot, com es 

veurà en l'apartat 3.1.3, des de la regidoria d’esports de Vilanova i la Geltrú potencien les 

activitats que relacionen activitat física, salut i entorns naturals a través de la xarxa de camins.  

 Problemes de continuïtat o mala connexió a la xarxa de camins 

Font: Avanç de POUM (2019). Col·lectiu CCRS 

 

3.1.2.  Camins rurals 

Com s’ha destacat, l’Avanç de POUM proposava estudiar la xarxa de camins, generalment 

associats a l’activitat agro-ramadera històrica, que considerada a escala local, fa més permeable 

un municipi. La xarxa de senders de Catalunya reconeix els principals camins, com el GR-92, que 

recorre tots els municipis costaners per la part de la costa (GR 92 - Etapa22: de Garraf a Vilanova 

i la Geltrú i GR 92 - Etapa 23: De Vilanova i la Geltrú a Calafell), i el GR-92.4, que uneix la seva 

plana agrícola amb Sant Pere de Ribes i el Parc Natural del Garraf, passant pel Monestir Budista. 
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 Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès 

Els camins ramaders han propiciat tradicionalment el trànsit del bestiar, presenten excel·lents 

qualitats com a corredors ecològics que connecten els diferents espais naturals, a més de 

constituir un element amb un gran potencial recreatiu. 

Els camins ramaders es defineixen per la Llei 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries com 

aquelles rutes o itineraris per on discorren o ha vingut discorrent tradicionalment el trànsit 

ramader. Així mateix, els camins ramaders podran ser destinats a altres usos compatibles i 

complementaris en termes concordes amb la seva naturalesa i els seus fins, donant prioritat al 

trànsit ramader i altres usos rurals, i inspirant-se en el desenvolupament sostenible i el respecte 

al medi ambient, al paisatge i al patrimoni natural i cultural. 

Vilanova i la Geltrú disposa de diversos camins ramaders, entre els quals destaca el 

mil·lenari camí ramader de Marina o també anomenat de la Carrerada Reial de la Cerdanya, que 

històricament comunicava el Gran Penedès i el litoral vilanoví amb la Cerdanya.  

El Camí ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès és un projecte impulsat pels Ajuntaments 

de Llívia, Lluçà i Santa Margarida i els Monjos, amb el suport i l’acompanyament de l’Associació 

d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 

Pirineu i Aran (IDAPA) i el Parc del Foix, juntament amb altres entitats i organismes públics 

com Lluçanès. Terra de Transhumància, Molí del Foix o Museu de Llívia, i la col·laboració de 

persones expertes en la transhumància, el món pastorívol, els camins ramaders i del territori. 

És un projecte que vol preservar, potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el 

moviment de ramats entre el Pirineu oriental i el litoral al Penedès i al Garraf. Per aconseguir 

aquests objectius, ens basem en tres línies d’actuació: 

–Reivindicació de la transhumància, el món pastorívol i els camins ramaders: 

–Protecció cultural i ambiental del territori: 

–Promoció turística del territori seguint criteris de sostenibilitat 

Actualment, Garraf Coopera té un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, amb diverses i variades accions de millora en el territori ambientals i de sensibilització, 

en la que destaca la cessió i custòdia del 

Turó del Seu, i altres accions com el camp 

de treball internacional efectuat durant 

l'estiu (any 2017 i 2018). Un dels objectius 

del conveni és la recuperació del camí 

ramader de  Marina en el seu pas per 

Vilanova i la Geltrú i la promoció dels seus 

valors patrimonials, ambientals i socials. 

http://camiramaderdemarina.cat/
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 Camí de Ronda: Vilanova i la Geltrú – Sitges5 

Els anomenats camins de ronda són senders molt antics que foren usats per pescadors locals, 
fins que prengueren aquest peculiar nom de “camí de ronda”, fent referencia a les rondes que 
feien les patrulles de la Guàrdia Civil, resseguint la línia de la costa per vigilar la frontera marítima 
per tal de controlar el transit d’embarcacions, i evitar el contraban. En l' actualitat aquestes rutes 
s' usen com a itineraris turístics.  

 Camí de Ronda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges 

Font: Dwaitt. Wikiloc.  

El camí GR32 té 56Km i recorre 560 Km entre Portbou (Alt Empordà) d'Ulldecoma (Montsià) a 

través de 31 etapes. Al llarg del recorregut, hi ha trams que coincideixen amb el Camí de Ronda.  

 Senyalització vertical al FR-92 / Camí de Ronda 

Font: Enrutadors. Wikiloc.  

 
5 http://esgarrapacrestes.blogspot.com/2016/02/vilanova-i-la-geltru-sitges-cami-de.html 
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 Millora de camins  

La Diputació de Barcelona va atorgar fons per al Pla de Millora de Camins Municipals.  L'objectiu 

és, d'una banda, la preservació dels entorns naturals urbans i d'altra banda donar compliment a 

les demandes ciutadanes respecte a la mobilitat d'aquests espais. 

El programa vol afavorir la reactivació econòmica i la competitivitat de l’economia local 
mitjançant la millora dels accessos a explotacions agrícoles o industrials, punts turístics i d’altres 
serveis o equipaments, facilitar la connectivitat entre diferents nuclis de població disseminats, 
masies o petites barriades, així com millorar l’accessibilitat al medi natural i rural garantint una 
circulació segura. 

La coordinació i execució dels treballs es fa 

des de la Regidoria de Mobilitat i Projectes 

i Obres d'Espai Urbà de l'Ajuntament de 

VNG, i constitueixen bàsicament en 

l’arranjament i reconstrucció de murs de 

pedra en sec i anivellament del sòl i el 

desbrossament de circuits i itineraris per 

l’activitat física 

 Millora del camí de l’Ortoll 

 

3.1.3. Circuits i itineraris per l’activitat física 

El projecte de l'Estació Esportiva Vilanova i la Geltrú de la Regidoria Municipal d’Esports té com 

a centre neuràlgic la ciutat i pretén acostar a l'esportista habitual o ocasional un entorn 

privilegiat que conjuga a la perfecció, natura, cultura i història. Vilanova i la Geltrú, pel seu clima 

mediterrani i excel·lent ubicació, representa el marc idoni per a tothom qui vulgui realitzar 

activitats esportives a peu, corrent, en bicicleta o a l'aigua.  

En l’Estació Esportiva s’ofereix informació d'itineraris esportius, catalogats segons la distància i 

el grau de dificultat, que us permetran gaudir de l'esport a l'aire lliure ja sigui de manera 

individual, en grup i fins i tot per a poder realitzar amb tota la família.  

Els itineraris oferts per a practicar senderisme es cataloguen segons els àmbits: àmbit urbà, 

àmbit periurbà i itineraris de muntanya (curta, mitja i llarga distància).  

Taula 28. Itineraris de Senderisme amb inici en Vilanova i la Geltrú 

Tipus de rutes e itineraris  Km 

Urbanes 

Circuit zona esportiva 1,5 

Circuit cardio protegit Passeig de Ribes Roges 5 

Perifèriques 

Asfalt perimetral 10,5 

Muntanya Curta Distància 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
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Circuit Curta Distància Masia d'En Cabanyes 3,5 

Circuit Curta Distància L'Ortoll 5,9 

Circuit Curta Distància Costa 7,9 

Camí de Ronda Vilanova i la Geltrú a Sitges 8,7 

Circuit Curta Distància Colls i Can Girona 11,2 

Circuit Curta Distància Mas Artís 12,6 

Circuit Curta Distància Entre Vinyes 14,2 

Muntanya Mitja Distància 

Circuit Mitja Distància Talaia 16,4 

Circuit Mitja Distància Pedra Seca 16,8 

Circuit Mitja Distància Casa Alta 18,5 

Circuit Mitja Distància Pic de l'Àliga 22,9 

Muntanya Llarga Distància 

Circuit Llarga Distància Foix 31,7 

Circuit Llarga Distància Pic de L'Àliga 32,5 

 Itineraris àmbit urbà 

A continuació es descriuen els dos itineraris corresponents a l' àmbit urbà: 

Circuit cardioprotegit Passeig de Ribes Roges 

Recorregut molt còmode i planer de 5 km, amb cartells indicadors a cada punt quilomètric, que 

transcorre per la façana marítima de Vilanova i la Geltrú. El circuit disposa de dues unitats de 

desfibril·lació, instal·lades a l’entrada del passeig de Ribes Roges a l’altura de la Pasífae. Cal 

prestar atenció en tot moment a les cruïlles. 
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 Circuit cardioprotegit Passeig de Ribes Roges 

Circuit cardioprotegit Zona Esportiva 

Recorregut molt còmode i planer d’1,5 km, que transcorre al voltant de l’anella esportiva de la 

ciutat. Aquest circuit compta amb la cobertura de les diferents unitats de desfibril·ladors 

instal·lades a tots els equipaments esportius municipals. Cal prestar atenció en tot moment en 

travessar els accessos als pàrquings de la zona esportiva. Per motius de seguretat es recomana 

realitzar aquest recorregut en el sentit contrari a les agulles del rellotge. 
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 Circuit cardioprotegit Zona Esportiva 

 

 Itineraris àmbit periurbà 

A continuació es descriu l’ itineraris corresponent a l' àmbit periurbà: 

Itinerari Asfalt Perimetral 

Recorregut de 10.500 metres, molt còmode i planer que circumval·la el perímetre de la ciutat. 

Al ser un circuit per asfalt, vigilarem en tot moment a les cruïlles i especialment en el punt que 

travessem la carretera de Cubelles. 
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 Itinerari Asfalt Perimetral 

 

Circuit urbà amb fonts d’aigua 

Aquest circuit es va dissenyar per donar resposta a una proposta dels pressupostos participatius 

de l'any 2018, de tal manera que hi hagués un punt d'aigua cada certa distància del trajecte. En 

aquell moment es van poder utilitzar 7 punts d'aigua, distribuïts al llarg dels 10,5 km, el que 

representa poder disposar d'un punt d'aigua cada 1'5¿km, aproximadament. Aquests punts 

d'aigua són fonts que, en la majoria de casos,  ja existien. El que va permetre el projecte va ser 

millorar-les i arranjar el seu entorn. 
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 Circuit urbà amb fonts d’aigua 

 Itineraris de Muntanya 

Les rutes proposades busquen una immersió als espais naturals propis de la comarca, oferint no 

només un marc per a la descoberta del territori, sinó també per conèixer la flora i la fauna, així 

com les restes del passat vinícola i ramader de l’entorn. 

 Itineraris de senderisme a l’entorn natural de Vilanova i la Geltrú 

 



Pmus  

 

Diagnosi  79 

 Itineraris de Senderisme a Vilanova i la Geltrú 
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3.2. Mobilitat urbana: programes per a incentivar i millorar la mobilitat 

de vianants 

3.2.1. Pla de Pacificació del Centre (any 2012) 

A l’any 2012 es va a aprovar el Pla de de pacificació del trànsit al centre de la ciutat, reorganitzant 

la circulació al voltant del nucli antic per fer-la més racional i més lògica, convertint el carrer del 

Pare Garí en l'eix principal, fent-lo de doble sentit perquè la gent tingués un vial de referència 

per travessar la ciutat sense passar pel centre. El canvi tenia com a objectiu facilitar la circulació 

a tot el perímetre del Nucli Antic i fer-hi passar el bus urbà. 

L’àmbit que delimitava la Zona de pacificació del trànsit es va establir mitjançant criteris de 

mobilitat.  

 

-  c. del Pare Garí i rbla. de Salvador 

Samà (a ponent)  

- c. de Tarragona i c. de Ca l’Escoda (al 

nord)  

- c. de la Pastera, c. de Barcelona, c. de 

Sitges i c. de la Unió (a llevant)  

- c. de l’Havana i c. del Codonyat (al sud) 

 

 

 Àmbit d’actuació de la Zona de 
Pacificació de trànsit 

L’objectiu del Pla de pacificació del trànsit era convertir tot el nucli urbà en una gran àrea per a 

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

La voluntat no és eliminar el vehicle privat de la via pública, sinó reduir-ne la presència, millorar 

la seva convivència amb la resta de persones usuàries i a la vegada afavorir l’activitat econòmica 

i comercial a la zona. Per aconseguir aquesta finalitat, s’han realitzat les següents actuacions:  

- la reurbanització de carrers com a plataforma única  

- adequar l’esquema de circulació viària per reduir el trànsit motoritzat  

- garantir l’ús de l’espai a vehicles residents, serveis públics (recorregut del bus urbà i 

emergències), operacions de càrrega i descàrrega  

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

pública que tallin els carrers  

- oferir possibilitat d’aparcament en el contorn de la Zona de pacificació del trànsit, i 

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

L’àmbit pacificar es va a implantar una imatge homogènia i identificativa, una petjada verda amb 

el mapa del centre de Vilanova i la Geltrú, tant a la senyalització vertical com la horitzontal.  
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 Exemples de senyalització vertical 

 

3.2.2. “Al centre, les persones. Projecte de pacificació del Centre de Vilanova i la Geltrú” (des 

de l’any 2019) 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2018, va aprovar les propostes 

formulades per la Comissió Informativa Especial del PIINA (Projecte d'Intervenció Integral del 

Nucli Antic), que comprèn mesures com la recuperació de la pacificació de trànsit al nucli antic 

amb l’aplicació de criteris propis d’una àrea pacificada o l’activació de nous aparcaments 

dissuasius al voltant del centre.  

 El nou projecte anomenat “Al centre, les persones”  és un projecte global de mesures de 

pacificació, aprovat definitivament el 7/09/2021 (BOP 17/09/2021), que té com a objectiu 

principal la reducció del trànsit al centre de la ciutat, per així poder retornar a la ciutadania un 

espai que majoritàriament ocupen els vehicles. Les mesures de pacificació del centre de Vilanova 

i la Geltrú concreta un conjunt d’actuacions i mesures per assolir la pacificació prevista en els 

documents normatius esmentats i amb aquesta reducció s'afavoreix que les persones puguin 

caminar amb major seguretat i respirant un aire més net. Que l'esbarjo, la socialització i el 

comerç tinguin un millor entorn i condicions. Millorar la gestió de la càrrega i descàrrega. 

Afavorir la mobilitat sostenible. Evitar que els paviments es facin malbé per un ús excessiu de 

pas i eliminar la possibilitat de fer servir els carrers del centre per fer dreceres. 

 Àmbit del Pla de pacificació del centre (2012); àmbit de pacificació previst al PMUS 2016 i 
àmbit de pacificació previst al Projecte de pacificació del centre (esquerra a dreta) 
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El Projecte de pacificació planteja la sectorització d'una àrea, delimitada pels carrers de 

Tarragona, de Sant Magí i de l'Hospital; carrer de la Unió, raval de la Pastera i casc antic de la 

Geltrú; avinguda d'Antoni Vidal i de Josep Tomàs Ventosa, i Rambla de Salvador Samà i carrer 

del Pare Garí. A més de zones, especialment protegides, com la Rambla Principal, carrer dels 

Caputxins i de Sant Sebastià, plaça de Soler i Gustems o plaça de les Cols. 

Per tal de dur a terme el projecte es proposen un total de vuit mesures, com són l'eliminació de 

les dreceres al centre, aplicant canvis de sentit de circulació i instal·lant un sistema de control 

de trànsit amb càmeres; la gestió de la càrrega i descàrrega al Mercat del Centre, carrer de 

l'Havana i punts de suport perimetral, com la Rambla Samà, el carrer de la Unió o el carrer de la 

Llibertat; la creació de dos eixos ciclables (Eix Est i 2a fase de l'Eix Oest) per fomentar la mobilitat 

sostenible, que enllaçaran la zona nord de la ciutat amb el front marítim; la creació i recuperació 

d'itineraris entre els aparcaments dissuasius, a banda i banda de la ronda Ibèrica, fins al centre 

de la ciutat; i la reparació i substitució dels paviments dels carrers del centre, inclosos dins el 

peritatge del PIINA, malmesos per un excessiu pas de vehicles, així com d'altres carrers que 

també requereixin algun tipus d'intervenció. 

3.2.3. Intervencions arran de l’estat d’alarma per la crisis sanitària Covid-19 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les successives modificacions portades a terme 

mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, 

declaraven i prorrogaven l’estat d’alarma instaurat a conseqüència de la crisi sanitària del 

COVID-19. El decret establia al seu article 3.5. que "Per a possibilitar que es mantingui la 

distància de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment de l' espai públic a favor dels 

que caminen i dels que van en bicicleta, en aquest ordre". 

Vilanova i la Geltrú disposa de molts carrers amb voreres estretes que fan impossible que els 

vianants es puguin creuar mantenint la distància física de seguretat contra els contagis. En 

aquest context calia assegurar que la mobilitat a peu, en bicicleta o en Vehicle de Mobilitat 

personal, es pogués fer amb garanties, fent possible el manteniment del distanciament físic que 

redueix els contagis. Per tot això, Vilanova i la Geltrú va aprovar vàries mesures de mobilitat 

para  garantir la salut pública. Algunes de les actuacions portades a terme coincideixen amb el 

Projecte de pacificació i altres es van revertir un cap acabada la situació excepcional de la crisi 

sanitària.  

Respecte als vianants: 

- Establir prioritat invertida a carrers amb voreres estretes, per tal que els vianants, 

bicicletes o V.M.P. puguin circular per la calçada per mantenir el distanciament social, i 

amb limitació de velocitat a 20 Km/h. 
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- Eliminar cordons d’estacionament en aquells carrers 

en què l’amplada de la vorera no assoleixi una 

amplada suficient per mantenir el distanciament 

social, ja sigui per senyalitzar en aquest espai una 

vorera a nivell de calçada, o un carril bici, o bé per 

invertir la prioritat del carrer en benefici dels 

vianants, les bicicletes i els V.M.P. 

- Respecte l’aparcament: senyalitzar sengles cordons 

d’estacionament a la Ronda Ibèrica (transformant-la 

en un carrer d’un únic carril per sentit) i a la Rambla 

dels Països Catalans, per tal de compensar la pèrdua 

de places d’estacionament al centre de la ciutat. 

- Respecte la mobilitat en bicicleta: senyalitzar un carril bici a la ronda Ibèrica, aprofitant 

l’eliminació d’un carril de circulació, per connectar amb la Ronda d’Europa i les pistes 

d’atletisme. 

 Carrer amb prioritat invertida 
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 Intervencions arran de l’estat d’alarma per la crisis sanitària Covid-19 
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3.3. Oferta: caracterització de la infraestructura de vianants existent 

La diagnosi del mode a peu es va realitzar en base a les dades obtingudes en la fase de 

prediagnosi i en la recollida d’informació qualitativa i quantitativa, tant d’oferta com de 

demanda, amb l’objectiu de dotar de rigor i major coneixement d’aquesta xarxa i analitzar les 

problemàtiques detectades en la fase de prediagnosi. 

Les característiques de la xarxa actual de vianants s’han estudiat en dos àmbits de detall 

diferents: xarxa bàsica i xarxa principal.  

3.3.1. Xarxa de vianants. Tipologia de vies 

A Vilanova i la Geltrú hi ha quatre tipologies de carrers, en 

funció de la regulació i l’ús per als vianants: 

 

- Carrers convencionals (amb calçada i voreres a diferent 

nivell). 

- Vies de prioritat invertida/residencials (la prioritat de 

circulació és per als vianants). 

- Zones 30 

- Zones exclusives per a vianants (no hi poden circular els 

modes motoritzats). 

A la xarxa bàsica de vianants, els carrers de vianants i els carrers 

de prioritat invertida representen el 21,58% del total. A la xarxa principal de vianants, el 

percentatge és una mica més elevat, un 25,26%.  

Taula 29. Xarxa bàsica de vianants. Tipologies dels carrers.  

Tipus Longitud (km) % 

Xarxa carrers de vianants 26,74 13,95% 

Xarxa carrers residencials (prioritat invertida) 14,61 7,62% 

Xarxa primària 13,45 7,02% 

Xarxa secundària 37,61 19,63% 

Xarxa secundària local 99,24 51,78% 

TOTAL 191,65   

Taula 30. Xarxa principal de vianants. Tipologies dels carrers. 

Tipus Longitud (km) % 

Xarxa carrers de vianants 3,77 18,00% 

Xarxa carrers residencials (prioritat invertida) 1,52 7,26% 

Xarxa primària 3,31 15,79% 

Xarxa secundària 10,76 51,33% 

Xarxa secundària local 1,60 7,62% 

TOTAL 20,96   
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3.3.2. Xarxes de vianants. Equipaments i centres d’atracció 

En moltes ciutats zones amb un major nombre de desplaçaments són les vinculades 

equipaments i centres d’atracció. En el cas de Vilanova i la Geltrú es repeteix aquest perfil i el 

major flux de vianants es troba a la zona pacificada del centre, on se situen varis equipaments 

municipals (educatius culturals principalment), així com serveis. 

S`han elaborat els plànols de la xarxa de vianants (bàsica i principal) que vinculem aquests centres 

d’atracció amb les diferents tipologies de vies  

 Xarxa de vianants bàsica. Equipaments i centres d’atracció 
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3.3.3. Xarxa de vianants. Pendents. 

Pel que fa als pendents, s’utilitzaran els rangs establerts a la següent taula: 

Taula 31. Pendents de la xarxa principal de vianants 

Rang de pendent 
Longitud 

(km) 
% 

P=3% 
Pràcticament pla. Molt 

còmode 
15,70 74,93% 

3%< P < = 6% Accessible 4,40 21,00% 

6%< P < = 10% No accessible i dificultós 0,72 3,42% 

P > 10% 
No accessible i molt 

dificultós 
0,14 0,65% 

 TOTAL 20,96   

La xarxa principal de vianants té uns vials  molt accessibles, sent el 74,96% del total carrers amb 

menys del 3% de pendent.  Tan sols el 4,07% de la xarxa principal presenta condicions no 

accessibles i dificultoses.  

 Xarxa principal de vianants. Pendents de les vies. 
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3.3.4. Xarxa de vianants. Amplada de les zones destinades als vianants 

 Xarxa bàsica de vianants 

Quant a les amplades totals dels carrers, es classifiquen segons els rangs establerts a la Taula 32. 

Encara que el 13,62% dels carrers són de plataforma única, una parcel·la gran dels carrers tenen 

voreres amb amplades estretes. En referència a la xarxa principal, el 30,63% de les voreres tenen 

una amplada lliure inferior als valors exigits per la normativa vigent (1,80m d’amplada lliure). 

El Pla d’Accessibilitat de Vilanova i La Geltrú (en fase d’aprovació) inclou cartografia i dades més 

recents de la xarxa (Taula 33), tot i 

que les dades estan referides als 

eixos viaris dels carrers i no al 

sumatori de les voreres d'ambdós 

costats. Segons aquesta informació, 

el 59,27% dels carrers del municipi 

tenen un ample lliure de menys 

d'1,80 metres.  

En aquest context, totes les 

intervencions per a prioritzar als 

vianants, como els carrers exclusius 

per a vianants o els carrers amb 

prioritat invertida, son fonamentals.  

 Carrer amb prioritat invertida  

 

Taula 32. Amplades de vorera de la xarxa bàsica de vianants 

Amplada total de vorera Longitud (km) % 

<1m 30,23 11,17% 

de 1m a 2m 62,48 23,09% 

de 2m a 3m  68,81 25,43% 

> 3m 72,18 26,68% 

Plataforma única 36,86 13,62% 

TOTAL 270,55  

Taula 33. Amplada lliure de vorera de la xarxa bàsica de vianants (Pla d’Accessibilitat en elaboració) 

Amplada lliure de vorera Longitud eix (km) % 

<0,90m 29,8 23,72% 

0,9m - 1,50m 31,7 25,31% 

1,50m - 1,80m 12,9 10,25% 

>1,80m 50,6 40,32% 

No urbanitzat 0,51 0,41% 

TOTAL 125,4   
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 Xarxa bàsica de vianants. Amplada de voreres 
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 Xarxa bàsica de vianants. Amplada lliure de voreres (Pla d’Accessibilitat en elaboració) 
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 Xarxa principal de vianants 

Respecte als característiques de la xarxa principal, s'adjunta figura i la taula 34 amb dades 

d'amplada lliure de vorera.  

El 30,63% disposa d'ample lliure inferior a l'exigit per normativa estatal, 1,80 metres. 

Taula 34. Amplada lliure de vorera de la xarxa principal de vianants 

Amplada lliure de vorera Longitud (km) % 

<0,9m 1,44 4,52% 

de 0,9m a 1,8m 8,29 26,11% 

de 1,8m a 2,5m  8,36 26,33% 

> 2,5m 9,59 30,19% 

Plataforma única 4,08 12,85% 

TOTAL 31,76  

 

 Xarxa principal de vianants. Amplada de voreres
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3.3.5. Xarxa de Vianants. Passos de vianants i guals. 

El Pla d’accessibilitat de Vilanova i la Geltrú (en elaboració), disposa d’un capítol específic on 

s’ha analitzat l’existència de passos de vianants i dels respectius guals a totes les cruïlles dins 

l’àmbit de la zona prioritària, valorant-ne la seva tipologia i característiques. D’entrada, el Pla 

considera necessari disposar a cada tram de dos passos de vianants habilitats, un a cada extrem 

del tram, amb el pas horitzontal correctament senyalitzat a la calçada i guals de vianants a cada 

vorera. Per tant, 4 guals de vianants a cada tram. En alguns casos, però, les característiques del 

tram fan innecessari algun dels passos de vianants, i per tant també els guals. En els trams més 

llargs, en canvi, s’ha valorat l’oportunitat d’un punt d’encreuament intermedi. 

 

A la via pública, en general, per tal de creuar els carrers, es poden donar un dels següents casos: 

Tram de plataforma única 

En els carrers que són de plataforma única generalment no se senyalitza un pas de vianants com 

a tal sinó que es pressuposa que els vianants poden creuar per qualsevol punt del carrer ja que 

tenen prioritat respecte els vehicles, en alguns casos, fins i tot, pot estar prohibida la seva 

circulació. Per això, en tots aquests carrers s’ha considerat que no és necessari disposar de guals 

de vianants i s’han identificat com a “Plataforma”. 

Pel que fa a l’accessibilitat és una situació òptima ja que els vianants no han de realitzar els 

canvis de nivell respecte de la calçada. 

 

Pas de vianants elevat en carrer amb voreres 

Els passos de vianants elevats permeten creuar la calçada sense que els vianants hagin de 

superar el desnivell entre la vorera i la calçada, si no que són els vehicles qui superen el desnivell 

entre la calçada i el pas elevat. 

Al Nucli antic trobem cruïlles on s’eleva tota la cruïlla sencera a cota de calçada, i en altres casos 

s’eleva la connexió entre dos carrers de plataforma única al creuar-se amb un carrer amb 

voreres. 

A nivell d’accessibilitat és una situació molt recomanable ja que permet travessar la via sense 

cap obstacle i a més a més obliga a la disminució de la velocitat dels vehicles. Tot i això, cal tenir 

en compte que no sempre és possible la seva implantació. 

 

Pas de vianants elevat en carrer amb voreres 

Dins d’aquesta categoria s’hi diferencien diferents possibles casuístiques que s’exposen a 

continuació: 

 

- Guals d’un pla / 120 

Els guals d’un pla o 120 salven el desnivell existent entre la vorera i la calçada amb un pla inclinat, 

ocupant la part de la vorera més propera a la calçada i generant un petit desnivell lateral entre 

la vorera i el pla inclinat. 
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- Gual de vorera deprimida o illetes 

Els guals de vianants es consideren de vorera deprimida quan es presenta alguna de les següents 

situacions: 

i) Es rebaixa tota l’amplada de la vorera fins a cota de calçada de manera que el pendent 

transversal de la vorera es manté inferior al 2% (és un pla inclinat). S’accepta com a vorera 

deprimida els casos on es rebaixa molt suaument la vorera (generant un cert pendent 

transversal que es considera admissible). 

ii) Illots intermedis on el pas pels vianants es troba rebaixat a nivell de la calçada: Les 

intervencions on es pinta una illa de descans a la meitat de la calçada també es considera 

una illeta. 

 

- Guals de Barca / 3 plans 

Es considera que són guals de barca o de tres plans quan es compleixen una dels següents 

situacions: 

i) Guals de 3 plans: salven el desnivell entre la cota de vorera i la calçada amb un pla inclinat 

(de forma equivalent als guals d’un pla) i ambdós extrems es troben esbiaixats, és a dir, 

disposen de plans inclinats que eviten que es generi el desnivell lateral. 

ii) Guals de barca: són guals de superfície còncava on els pendents longitudinals i 

transversals no són homogenis. Al no tenir una superfície plana, les cadires de rodes no 

poden tenir les 4 rodes recolzades al paviment i no els hi és possible maniobrar.  

 

- Gual de vehicles 

S’aprofita un gual de vehicles com a gual de vianants, moltes vegades s’utilitza perquè el pas de 

vianants coincideix amb l’accés per a vehicles a un carrer de plataforma única o per què 

coincideix amb l’accés a un garatge. 

En general, el pendent longitudinal d’aquests guals és molt alt i per tant caldrà refer-los 

completament per tal de que passin a ser accessibles, a Vilanova i la Geltrú en molts casos s’ha 

trobat en carrers on les voreres tenien poca alçada i semblava que s’utilitzava per no estrènyer 

el pas per darrera, però en molts d’altres casos on les voreres eren prou amples també s’utilitza.   

 

-      Vorera no urbanitzada 

La vorera no està urbanitzada i, per tant, no hi ha gual de vianants. En el cas que la vorera que 

s’opti per construir sigui de menys de 3,0 m d’amplada, els guals de vianants es realitzaran de 

vorera deprimida i en cas contrari, d’un pla o de tres plans. 
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- No hi ha gual 

No es disposa de gual de vianants per salvar el desnivell existent entre la vorera i la calçada i, 

per tant, caldrà construir-ne un de nou. 

 

- No hi ha pas de Vianants 

De forma general, es considera que una persona ha de poder creuar pels dos extrems d’un 

tram de carrer. 

 

- No cal pas de Vianants 

En alguns trams de carrer, no té sentit aplicar el criteri de senyalitzar un pas de vianants a 

ambdós extrems del tram ja que, o bé es troba molt proper a un altre pas de Vianants existent 

o que es proposa senyalitzar, o bé no té sentit creuar a l’altre costat del carrer ja que és una 

zona del límit del municipi, no urbanitzada, sense vorera. 

 

De les cruïlles estudiades, i tenint en compte  tenint en compte l'existència o no de guals, els 

que s'han localitzat es classifiquen segons aquesta taula i mapa: 

 

Taula 35. Tipologia de guals de vianants segons el Pla d’Accessibilitat (em elaboració) 

Estat nombre % 

Acceptable 670 11,82% 

Millorable 3.582 63,20% 

A refer 1.416 24,98% 

TOTAL 5.668   
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 Guals i passos de vianants (Pla d’Accessibilitat en elaboració) 
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3.4. Caracterització de la demanda 

3.4.1. Mobilitat global 

Al capítol Demanda de Mobilitat global s’analitzen les dades basades en l’enquesta telefònica 

realitzada als residents de Vilanova i la Geltrú respecte els seus hàbits de mobilitat quotidiana.  

Als viatges interns, els modes no motoritzats són clarament els protagonistes de la mobilitat 

interna a Vilanova i la Geltrú. En aquest cas arriben al 71,2% de quota modal (68,5% a peu i 2,7% 

bicicleta) que es situa en un percentatge de 1,4% punts superior al Pla anterior (69,8%), el qual 

indica una tendència de lleugerament positiva. 

 Repartiment modal dels viatges interns a Vilanova i la Geltrú (Enquesta 2021) 

 

Si es desagreguem els dades per raó de sexe, s’evidencia que les dones tenen més viatges amb 

modes no motoritzats (76,5% vers 66,2% dels homes).  

 Repartiment modal dels viatges interns per raó de sexe (Enquesta 2021) 

 

Respecte a l’opinió sobre la mobilitat a peu, el 88,6% de les persones enquestades mostren una 

valoració molt positiva del mode bicicleta (61,5% molt satisfet i 27,1% notablement satisfet). El 
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7,6% es mostra “suficientment satisfet” i només el 3,8% es mostra descontent (gens o poc 

satisfet).  

 Valoració del mode a peu (Enquesta 2021) 

 

3.4.2. Punts d’aforament i fluxos de vianants 

Per al treball de camp de la mobilitat no motoritzada s'han aforat 8 punts per tots els modes 

(vianant, bicicleta, VMP), en diferents situacions: dies de setmana, horaris i modes de transport, 

en trams de 2 hores i 12 hores:  

• 3 punts (P1, P3 i P6) de 12 hores (8:00 a 20:00) 

•  5 punts de 2 hores (P4a, 4b, P5 de 12:00 a 14:00, P2 de 11:00 a 13:00 i P7 de 16:00 a 

18:00) 

Al PMUS anterior es van aforar punts durant 1 hora i 12 hores, expandint-los fins a 24hores. En 

els aforaments actuals no s'han expandit fins a 24h per falta de dades que aportin uns índexs de 

confiança. 

Taula 36. Punts d’aforament de vianants 

Punt 
d'aforame

nt 
Localització Tram o Creuament Dia Data Hores 

Punt  1 Rambla Principal 
Entre el c/del Recreo i Av. de 
Francesc Macià 

dimarts 30/11/2021 
12hores (8:00-

20:00) 

Punt  2 
Rambla de Salvador 
Samà 

Entre el c/del Jardí i c/ del 
Recreo 

dimarts 14/12/2021 
2 hores (11:00-

13:00) 

Punt  3 
Av. de Francesc 
Macià 

Entre el c/ de Josep Coroleu - 
c/del Greco 

dijous 02/12/2021 
12hores (8:00-

20:00) 

Punt  4a 
Rambla de Joan 
Batista Pirelli 

Creuament amb el Carrer Pare 
Jacas (sentits Rambla Lluís 
Companys i Rambla de la Pau) 

dijous 02/12/2021 
2 hores (12:00-

14:00) 

Punt  4b Carrer  de Pare Jacas 

Creuament amb la Rambla de 
Joan Batista Pirelli (sentits 
Passeig del Carme i Carrer de la 
Bola) 

dijous 02/12/2021 
2 hores (12:00-

14:00) 

Punt 5 Carrer de les Canàries 
Creuament amb el c/ de 
l'Àncora 

dijous 02/12/2021 
2 hores (12:00-

14:00) 

Punt  6 Ronda Ibèrica 
Creuament amb el c/ de Miquel 
Guansé 

dimarts 25/01/2022 
12hores (8:00-

20:00) 

Punt  7 
Carrer de Doctor 
Zamenhof 

Entre el c/Atzavares i c/ de Boix dimarts 25/01/2022 
2 hores (16:00-

18:00) 

Punt  8 
Carrer de la Masia 
Torrents 

Creuament amb la Rda Europa dimecres 15/12/2021 
2 hores (11:00-

13:00) 
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A la figura i taula següents es mostren els resultats obtinguts als aforaments i a continuació es 

desenvolupa detalladament les dades per a cada punt d'aforament, amb les dades reals i 

expandides. 

 

 Punts d’aforament de vianants 
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Taula 37. Punts d’aforament corresponents al PMUS 2016 i PMUS en redacció (2021) 

Punt de 
comptatge 

pròxim - 14a 
PMUS 2016 

Rambla Principal dilluns Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
1h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
12h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Tram entre el Carrer del 
Jardí i el Carrer de Manuel 

Tomàs  

27/01/2014 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
  

14,06 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

1,32 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

1 hora (11:45-12:45) 1522 33 no s'usaven 1555 21399 464 
no 

s'usaven 
21863 16212 352 no s'usaven 16563 

PUNT DE 
COMPTATGE 
1 PMUS 2022 

Rambla Principal dimarts                       Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Tram entre el Carrer del 
Recreo i l’Av. de Francesc 

Macià  

30/11/2021         

  

            
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 

12hores (8:00-20:00)                     14526 362 262 15150 

Punt de 
comptatge 
pròxim - 6b 
PMUS 2016 

Rambla de Salvador Samà divendres Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
1h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
12h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Tram entre el Carrer del 
Jardí i  el Carrer de Manuel 

Tomàs 

24/01/2014 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
14,06 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

1,32 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

1 hora (11:45-12:45) 399 19   418 5610 267 
no 

s'usaven 
5877 4250 202 no s'usaven 4452 

PUNT DE 
COMPTATGE 
2 PMUS 2022 

Rambla de Salvador Samà dimarts Vianants  Bicicletes  Patinets Total  Factor d'expansió 2h a 12h  Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Tram entre el Carrer del 
Jardí i el Carrer del Recreo  

14/12/2021 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
5,33 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

2 hores (11:00-13:00) 866 42 27 935 4612 224 144 4980 

Punt de 
comptatge 

pròxim -  102b 
PMUS 2016 

Av. de Francesc Macià dilluns 

  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Entre el Carrer del Jardí i el 
Carrer de Manuel Tomàs 

20/01/2014 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 

12hores (8:00-20:00) 7506 259 no s'usaven 7765 

PUNT DE 
COMPTATGE 
3 PMUS 2022 

Av. de Francesc Macià dijous 

  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

02/12/2021 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
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Tram entre el Carrer de 
Josep Coroleu i Carrer del 

Greco 
12hores (8:00-20:00) 8291 114 74 8479 

Punt de 
comp106tge 
pròxim - 6b 
PMUS 2016 

Rambla del Port dimecres 

  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament 22/01/2014 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 

c/del Jardí - Carrer de 
Manuel Tomàs 

12hores (8:00-20:00) 1835 116 no s'usaven 1951 

PUNT DE 
COMPTATGE 

4a PMUS 2022 

Rambla de Joan Batista 
Pirelli 

dijous Vianants  Bicicletes  Patinets Total  Factor d'expansió 2h a 12h  Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb el Carrer 
Pare Jacas (sentits Rambla 
Lluís Companys i Rambla 

de la Pau) 

02/12/2021 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
5,65 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

2 hores (12:00-14:00) 133 16 7 156 752 90 40 882 

PUNT DE 
COMPTATGE 

4b PMUS 
2022 

Carrer  de Pare Jacas dijous Vianants  Bicicletes  Patinets Total  Factor d'expansió 2h a 12h  Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb la Rambla 
de Joan Batista Pirelli 

(sentits Passeig del Carme i 
Carrer de la Bola) 

02/12/2021 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
5,65 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

2 hores (12:00-14:00) 128 5 4 137 723 28 23 774 

Punt de 
comptatge 

pròxim - 25b 
PMUS 2016 

Carrer de les Canàries dimarts Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
1h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
12h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb el carrer 
de l’Àncora  

28/01/2014 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
  

14,92 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

1,32 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

1 hora (12:35-13:35) 303 8   311 4521 119 
no 

s'usaven 
4640 3425 90 no s'usaven 3515 

PUNT DE 
COMPTATGE 
5 PMUS 2022 

Carrer de les Canàries dijous Vianants  Bicicletes  Patinets Total  Factor d'expansió 2h a 12h  Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb el carrer 
de l’Àncora  

02/12/2021 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 5,33 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

2 hores (12:00-14:00) 479 31 18 528 2551 165 96 2812 

Punt de 
comptatge 

pròxim - 103 
PMUS 2016 

Ronda Ibèrica dimarts 

  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb el Carrer 
de Miquel Guansé 

21/01/2014 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 

12hores (8:00-20:00) 1599 409 no s'usaven 2008 
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PUNT DE 
COMPTATGE 
6 PMUS 2022 

Ronda Ibèrica dimarts                       Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb el Carrer 
de Miquel Guansé 

25/01/2022         

  

            
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 

12hores (8:00-20:00)                     1546 372 231 2149 

Punt de 
comptatge 

pròxim - 101 
PMUS 2016 

Carrer de Doctor Zamenhof dimarts 

  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Tram entre el Carrer 
d’Atzavares  i el Carrer de 

Boix 

21/01/2014 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 
12h 

comptatges 

12hores (8:00-20:00) 2784 256 no s'usaven 3040 

PUNT DE 
COMPTATGE 
7 PMUS 2022 

Carrer de Doctor Zamenhof dimarts Vianants  Bicicletes  Patinets Total  Factor d'expansió 2h a 12h  Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Tram entre el Carrer 
d’Atzavares  i el Carrer de 

Boix 

25/01/2022 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
5,33 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

2 hores (16:00-18:00) 409 36 15 460 2178 192 80 2450 

Punt de 
comptatge 
pròxim - 26 
PMUS 2016 

Carrer de la Masia Torrents dimecres Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
1h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  
Factor 

d'expansió 
12h a 24h  

Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb la Ronda 
Europa 

29/01/2014 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
1h 

comptatges 
  

14,06 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

24h 
expandit 

1,32 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

1 hora (11:45-12:45) 64 13 no s'usaven 77 900 183 
no 

s'usaven 
1083 682 138 no s'usaven 820 

PUNT DE 
COMPTATGE 
8 PMUS 2022 

Carrer de la Masia Torrents dimecres Vianants  Bicicletes  Patinets Total  Factor d'expansió 2h a 12h  Vianants  Bicicletes  Patinets Total  

Creuament amb la Ronda 
Europa 

15/12/2021 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
2h 

comptatges 
5,33 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

12h 
expandit 

2 hores (11:00-13:00) 172 45 33 250 916 240 176 1331 
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Un cop expandits els resultats, s’han detectat els punts amb major confluència de vianants: la 

Rambla principal, em primer lloc,  i la Avinguda de Francesc Macià en segon.  

Taula 38. Punts d’aforament de vianants 

Punt 
d'aforament 

Vianants  Localització 

1 14526 Rambla Principal 

3 8291 Av. de Francesc Macià 

2 4612 Rambla de Salvador Samà 

5 2551 Carrer de les Canàries 

7 2178 Carrer del Doctor Zamenhof 

6 1546 Ronda Ibèrica 

8 916 Carrer de la Masia Torrents 

4b 708 Carrer de Pare Jacas 

4a 682 Carrer de Joan Batista Pirelli 

 Aforaments de vianants. 
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3.5. Diagnosi de la mobilitat a peu 

Vilanova i la Geltrú té unes condicions paisatgístiques, topogràfiques i climatològiques òptimes 

per a la mobilitat activa. La mida del nucli urbà i el municipi afavoreix la mobilitat a peu i en 

bicicleta, fins i tot amb itineraris fins a municipis propers.  

 

Mobilitat global 

Al capítol Demanda de Mobilitat global s’analitzen les dades basades en l’enquesta telefònica 

realitzada als residents de Vilanova i la Geltrú respecte els seus hàbits de mobilitat quotidiana. 

Als viatges interns, els modes no motoritzats són clarament els protagonistes de la mobilitat 

interna a Vilanova i la Geltrú. En aquest cas arriben al 71,2% de quota modal (68,5% a peu i 2,7% 

bicicleta) que es situa en un percentatge de 1,4% punts superior al Pla anterior (69,8%), el qual 

indica una tendència de lleugerament positiva. 

Els desplaçaments obligats per les dones representen un 14,8% front al 20,4% dels homes, és a 

dir un 6% superior. Els motius predominants de la mobilitat no obligada són les compres 

quotidianes amb un 32% del total, seguida de “passeig”, acompanyar infants i oci. 

Aquest tipus de viatges relacionats amb la cura solen realitzar-se per les dones, amb trajectes 

realitzats a peu. A Vilanova i la Geltrú, aquest padró  va en la línia de les dades obtingudes: en 

les dades del repartiment modal, les dones realitzen més viatges no motoritzats (76,5%) que els 

homes (66,2%). 

En l' enquesta telefònica realitzada, Respecte a l’opinió sobre la mobilitat a peu, el 88,6% de les 

persones enquestades mostren una valoració molt positiva del mode bicicleta (61,5% molt 

satisfet i 27,1% notablement satisfet). El 7,6% es mostra “suficientment satisfet” i només el 3,8% 

es mostra descontent (gens o poc satisfet).  

 

Mobilitat urbana i periurbana 

La mobilitat periurbana té una gran importància a Vilanova i la Geltrú. A més dels programes 

existents de millora de camins municipals en els entorns naturals, el propi Avanç de POUM 

conclou en la seva anàlisi de la connectivitat territorial que la xarxa de camins històrics 

territorials són molt importants per a la mobilitat i la permeabilitat entre el territori urbà i 

periurbà. 

La Regidoria d'Esports municipal disposa d'una pàgina web amb una rica informació d'itineraris, 

característiques, fotos i plànols per a fomentar l'activitat física a través de la mobilitat a peu i 

bicicleta, en els àmbits urbà, periurbà i muntanya.  

La mobilitat per als vianants ha estat objecte de diversos programes específics a Vilanova i la 

Geltrú.  

A l’any 2012 es va a aprovar el Pla de de pacificació del trànsit al centre de la ciutat, reorganitzant 

la circulació al voltant del nucli antic, amb l’objectiu de tot el nucli urbà en una gran àrea per a 

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

Aquest Pla va veure la seva continuïtat i consolidació amb l'aprovació el 2018 de les propostes 

formulades per la Comissió Informativa Especial del PIINA (Projecte d'Intervenció Integral del 

Nucli Antic) en un nou projecte anomenat “Al centre, les persones. Projecte de pacificació del 
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Centre de Vilanova i la Geltrú” , un projecte global de mesures de pacificació que té com a 

objectiu principal la reducció del trànsit al centre de la ciutat i amplia el perímetre de l’àmbit de 

pacificació previst al Pla de pacificació i al PMUS vigent.  

Es proposen un total de vuit mesures, com són l'eliminació de les dreceres al centre, aplicant 

canvis de sentit de circulació i instal·lant un sistema de control de trànsit amb càmeres; la gestió 

de la càrrega i descàrrega; la creació de dos eixos ciclables per fomentar la mobilitat sostenible; 

la creació i recuperació d'itineraris entre els aparcaments dissuasius i la reparació i substitució 

dels paviments dels carrers del centre, inclosos dins el peritatge del PIINA. 

A l’any 2020, l’estat d’alarma instaurat a conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19 va 

provocar la necessitat d'implantar una sèrie d'intervencions per mantenir la distància de 

seguretat entre les persones i el repartiment de l' espai públic a favor dels que caminen i dels 

que van en bicicleta (establir prioritat invertida a carrers amb voreres estretes, eliminar cordons 

d’estacionament en carrers amb voreres estretes...). 

 

Oferta de infraestructures  

Sobre l' oferta d' infraestructura per a vianants, a Vilanova i la Geltrú hi ha quatre tipologies de 

carrers, en funció de la regulació i l’ús per als vianants:  

- Carrers convencionals (amb calçada i voreres a diferent nivell). 

- Vies de prioritat invertida/residencials (la prioritat de circulació és per als vianants). 

- Zones 30 

- Zones exclusives per a vianants (no hi poden circular els modes motoritzats). 

 

A la xarxa bàsica de vianants, els carrers de vianants i els carrers de prioritat invertida 

representen el 21,58% del total. A la xarxa principal de vianants, el percentatge és una mica més 

elevat, un 25,26%. Respecte als pendents de les vies, la xarxa principal de vianants té uns vials  

molt accessibles amb un  74,96% del total amb menys del 3% de pendent.  Tan sols el 4,07% de 

la xarxa principal presenta condicions no accessibles i dificultoses.  

La major dificultat d'accessibilitat per als vianants es troba en l'ample de vorera. Encara que el 

13,62% dels carrers són de plataforma única, una parcel·la gran dels carrers tenen voreres amb 

amplades estretes. En referència a la xarxa principal, el 30,63% de les voreres tenen una amplada 

lliure  inferior als valors exigits per la normativa estatal vigent (1,80m d’amplada lliure). 

 

Al llarg dels últims anys s'han dut a terme algunes millores com les suggerides pels Plans Locals 

de Seguretat Viària o amb motiu de la crisi sanitària Covid-19. A través de canvi de la secció de 

via, augmentant l'ample de voreres; ampliant l'ample disponible amb intervencions d'urbanisme 

tàctic o implantant carrers de prioritat invertida, l'espai disponible per als vianants ha 

augmentat.  

 

Externalitats 

A l’apartat 9.1. de Seguretat viària es detalla que el ràtio d’atropellaments per cada 1.000 

habitants s’ha mantingut gairebé sempre per sobre la mitjana de Catalunya. Dels vianants 

implicats en atropellaments, el 27% tenien més de 65 anys, sent el grup més nombrós de 
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víctimes. Si agrupem, però, la franja de 35 a 54, el pes del grup arriba també entorn d’una quarta 

part de les víctimes (26%). Els vianants de menys de 14 anys atropellats representen el 20%.   

En relació als mitjans de locomoció implicats en els atropellaments, la major part dels sinistres 

es produeixen entre vianants i vehicles lleugers (80%). Les motocicletes, tot i ser el 19% del parc 

de vehicles representen només el 6% dels vehicles implicats en atropellaments. La manca de 

visibilitat en cruïlles és una de les causes concurrents principals a l’hora de realitzar una diagnosi 

sobre els atropellaments produïts al municipi.  

 

Respecte als plans específics per a col·lectius, analitzats a l’apartat 9.5. Mobilitat inclusiva i 

universal, Vilanova i la Geltrú ha aprovat  diversos programes enfocats en la infància, 

adolescència, gènere i diversitat sexual i gent gran.  

 

A Vilanova i la Geltrú no hi ha un programa municipal específic de Camins Escolars , però sí un 

treball no estructurat amb directrius de seguretat i pressupostos. Al llarg dels últims anys s'han 

realitzat avaluacions de seguretat viària, enquestes de Mobilitat i actuacions de millora en els 

entorns dels centres escolars. D’altra banda, les associacions de famílies estan organitzades en 

una Plataforma comuna i en Comissions específiques en alguns dels centres.  
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4.  Xarxes bàsiques de mobilitat. Bicicleta 

4.1. Mobilitat periurbana 

El projecte de l'Estació Esportiva Vilanova i la Geltrú té com a centre neuràlgic la ciutat i pretén 

acostar a l'esportista habitual o ocasional un entorn privilegiat que conjuga a la perfecció, 

natura, cultura i història. Vilanova i la Geltrú, pel seu clima mediterrani i excel·lent ubicació, 

representa el marc idoni per a tothom qui vulgui realitzar activitats esportives a peu, corrent, en 

bicicleta o a l'aigua.  

En l’Estació Esportiva s’ofereix informació d'itineraris esportius, catalogats segons la distància i 

el grau de dificultat, que permeten gaudir de l'esport a l'aire lliure ja sigui de manera individual, 

o en grup. Però, alguns d’aquests itineraris no es troben en bones condicions de seguretat, com 

por exemple la ruta VNG – Font Ruí, part de la qual transcorre per la carretera BV-2115, un dels 

punts més perillosos per als vianants i ciclistes. Estava previst un projecte per a la seva adequació 

però, es va paralitzar per la crisi sanitària.   

 Rutes de cicloturisme. Estació Esportiva de Vilanova i la Geltrú. 

Tipus de rutes e itineraris  Km 

Cicloturisme 

VNG-Ribes-Canyelles 27 

Rat Penat 55 

VNG - Sant Pere Molanta 55 

Circular Penedés 62,3 

VNG - Sant Cugat Sesgarrigues 65,8 

Les Ventoses 84,9 

VNG - Font Rubi 86,7 

VNG - La Bisbal, La Juncosa- Mortirolillo 88 

VNG - Sant Joan de Mediona 108,5 

VNG - Guardiola de Font - Rubí - Sant Sadurní 
d'Anoia - Gelida 

109,5 

BTT 

VNG a la Cova Negra 34 

VNG - Ribes - Viladellops - Canyelles 33 

Vilanova Els Colls - Sitges - Ribes - Vilanova 21,57 

Vilanova - Mas de L'Artís - Can Baró 12,6 
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Cicloturisme 

Hi ha circuits amb diferents nivells de dificultat i durada, tots documentats i detallats, amb 

fotografies, perfils de nivell, mapes detallats i informació addicional. 

 

Rutes BTT 

Les rutes proposades busquen una immersió als espais naturals propis de la comarca, oferint no 

només un marc per a la descoberta del territori, sinó també per conèixer la flora i la fauna, així 

com les restes del passat vinícola i ramader de l’entorn. 

 Rutes BTT (fins a 35Km). Estació Esportiva de Vilanova i la Geltrú. 
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 Xarxa de bicicleta. Mobilitat periurbana - Cicloturisme 
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4.2. Mobilitat urbana: programes per a incentivar i millorar la mobilitat 

ciclista 

4.2.1. Pla Especial de la Bicicleta 

A l’any 2005 es va realitzar el Pla Especial de la Bicicleta i de la Xarxa Ciclista. A l’any 2001 la 

quota dels modes bus, peu o bicicleta no arribava al 3% i aquest Pla s’aprova amb la intenció de 

millorar els modes sostenibles.  

A la proposta en van tenir en compte les directrius que marca la nova Llei 9/2003, de 13 juny, 

de la mobilitat, el projecte de Directrius Nacionals de Mobilitat i el projecte de Decret de 

Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada a l’hora de proposar la Xarxa Ciclista 

de Vilanova i la Geltrú. La Llei 9/2003 fixa que els itineraris per a bicicletes han de ser itineraris 

continus formant una xarxa amb uns criteris específics. 

A l’any 2005 les vies ciclables representaven un total de 6,8 km, la majoria de les quals 

transcorren per vorera i no estan adequadament senyalitzades. A més, 974 places d’aparcament 

de bicicletes en superfície i 32 als aparcaments públics fora de superfície. 

4.2.2. Zones de Pacificació de Trànsit 

Al capítol de Xarxes de vianants s’ha explicat el Projecte global de mesures de 

pacificació “Al Centre, les Persones. Projecte de Pacificació del Centre de 

VNG”, que al llarg de l’any 2022 s'implementarà progressivament i amb el 

qual es vol reduir el trànsit de vehicles motoritzats pel centre. 

L'objectiu és millorar els espais de socialització de la ciutat, millorant la 

seguretat de les persones que van a peu i reduint l'emissió de gasos de 

combustió. L'assoliment d'aquest objectiu passa per ampliar i millorar la xarxa 

de carrils bici i de vies ciclables.  

 

4.2.3. Intervencions arran de l’estat d’alarma per la crisis sanitària Covid-

19 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les successives modificacions portades a terme 

mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, 

declaraven i prorrogaven l’estat d’alarma instaurat a conseqüència de la crisi sanitària del 

COVID-19. El decret establia al seu article 3.5. que "Per a possibilitar que es mantingui la 

distància de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment de l' espai públic a favor dels 

que caminen i dels que van en bicicleta, en aquest ordre". 

 
Vilanova i la Geltrú disposa de molts carrers amb voreres estretes que fan impossible que els 

vianants es puguin creuar mantenint la distància física de seguretat contra els contagis. En 

aquest context calia assegurar que la mobilitat a peu, en bicicleta o en vehicle de Mobilitat 

personal, es pugui fer amb garanties, fent possible el manteniment del distanciament físic que 
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redueix els contagis. Vilanova i la Geltrú va aprovar vàries mesures de mobilitat para  garantir la 

salut pública.  

Respecte a les bicicletes y VMPs: 

 

- Establir prioritat invertida a carrers amb voreres estretes, 

per tal que els vianants, bicicletes o  V.M.P. puguin circular 

per la calçada per mantenir el distanciament social, i amb 

limitació de velocitat a 20 Km/h. 

 

- Establir que les bicicletes i vehicles de mobilitat personal 

puguin circular en ambdós sentits de la marxa als carrers 

de prioritat invertida. 

 

- Eliminar cordons d’estacionament en aquells carrers en què l’amplada de la vorera no 

assoleixi una amplada suficient per mantenir el distanciament social, ja sigui per 

senyalitzar en aquest espai una vorera a nivell de calçada, o un carril bici, o bé per 

invertir la prioritat del carrer en benefici dels vianants, les bicicletes i els V.M.P. 

 

- Senyalitzar un carril bici a la ronda Ibèrica, entre la Plaça de la Moixiganga i la ronda 

d’Europa. 

 

Durant el 2020 es van dur a terme algunes actuacions que, en part coincideixen amb el pla de 

pacificació i d'altres que es van revertir un cap acabada la situació excepcional.  

 

Algunes de les intervencions portades a terme es van consolidar i es van implantar altres noves, 

creixent en el nombre de carrils bicis a Vilanova i la Geltrú  amb l’objectiu connectar els carrils ja 

existents tot creant eixos troncals per poder anar de punta a punta de la ciutat. 

 

- A la ronda Ibèrica, en el tram del Complex Esportiu a la Ronda Europa. 

- A l' avinguda de Francesc Macià en el tram des del torrent de Sant Joan a la Rambla de 

Salvador Samà . 

- A la Rambla de Salvador Samà des del carrer de Santa Anna al carrer d'Albert Virella i 

Bloda i a la Rambla de Joan Baptista Pirelli. 
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 Rambla de Jean Baptiste Pirelli. 

 

4.2.4. Eixos ciclables Est i Oest - Projecte de pacificació del centre de VNG 

Vilanova i la Geltrú té un dèficit important d'infraestructura ciclable en el sentit mar muntanya 

a la zona centre, de manera que les persones usuàries de bicicletes i patinets utilitzen la Rambla 

Principal i la Rambla de la Pau com a única alternativa cèntrica segura. 

En els darrers anys hi ha hagut força controvèrsia en relació a la prohibició o no de la circulació 

de bicicletes i patinets per la Rambla Principal i, malgrat els arguments a favor de la seva 

prohibició (especialment en moments de molta aglomeració), la manca d'eixos alternatius 

segurs per a les persones usuàries de bicicletes i patinets, ha condicionat molt la solució 

adoptada al respecte. 

La implantació dels eixos ciclables Oest i Est donaria resposta a la forta demanda de connectar 

la ciutat de nord a sud amb una infraestructura segura per a patinets i bicicletes, diferent a l'eix 

Rambla Principal - Rambla de la Pau, alhora que reforçaria l'efecte “xarxa ciclable” necessària 

per propiciar el canvi a una mobilitat més sostenible i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle. 

Eix ciclable Oest 

L’eix ciclable oest, permet millorar el dèficit important d'infraestructura ciclable en el sentit mar 

muntanya a la zona centre. La implantació d'aquest eix ciclable donaria resposta a la forta 

demanda de connectar la ciutat de nord a sud amb una infraestructura segura per a patinets i 

bicicletes, diferent a l'eix Rambla Principal – Rambla de la Pau, alhora que reforçaria l'efecte 

"xarxa ciclable" necessària per propiciar el canvi a una Mobilitat més sostenible. 

L'eix ciclable oest plantejat és especialment estratègic per la seva ubicació, doncs es troba a 

tocar de la zona pacificada i permet connectar la Ronda Ibèrica (dotada de carril bici) amb la 

Rambla de Joan Baptista Pirelli i el Front Marítim, també dotat de carril bici). 

Atès que el tram dels carrers de Santa Anna i dels Estudis es troba dins de la zona pacificada i es 

tracta de carrers en calçada única, l'eix ciclable pot consistir en un "ciclocarrer",  degudament 

senyalitzat. La superfície total de l’àmbit sobre el que s’actua és de 5.261,80 m2 . 
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 Àmbit d’actuació del projecte “Eix ciclable oest zona pacificada” 

 

 Plaça del Cap de Creu – Carrer dels Estudis – Carrer de Sant Magí 

 

Eix ciclable Est 

L'eix ciclable est plantejat és especialment estratègic per la seva ubicació, doncs es troba a tocar 

de la zona pacificada i permet connectar la ronda Ibèrica (dotada de carril bici) amb el carril bici 

del carrer de l'Àncora, que al seu torn connecta amb els carrils bicis de Ribes Roges i del passeig 

Marítim (a través de la Rambla de la Pau i de la Rambla del Far) i passa o es troba a prop de força 

centres escolars i equipaments. 
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 Àmbit d’actuació del projecte “Eix ciclable est zona pacificada” 

 
 
 

4.2.5. Carril bici Avinguda Francesc Macià i Rambla Salvador Samà 

Els projectes de Carril bici a l’avinguda de Francesc Macià i a la Rambla de Salvador Samà es van 

presentar a la Mesa de Mobilitat, un nou espai de participació ciutadana impulsat per 

l’Ajuntament amb l'objectiu d'abordar conjuntament amb la ciutadania i les entitats qüestions 

relacionades amb la millora i adequació de l'espai públic per aconseguir una mobilitat més 

segura i sostenible per a tothom. 

Les sessions són en format telemàtic i a cada 

Mesa es presenta una proposta de projecte 

relacionada amb la mobilitat sostenible i el 

personal tècnic municipal explica de manera 

detallada les propostes a presentar i 

seguidament s'obre un torn de peguntes a la 

ciutadania obert a tota la ciutadania i 

entitats de la ciutat. 
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 Projecte del carril bici de la Rambla de Salvador Samà i Joan Baptista Pirelli  

 

 Projecte del Carril bici de l'avinguda de Francesc Macià  

 

 

4.2.6. Fons Next Generation 

El Pla de recuperació per a Europa té per objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia en 

una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital. Amb aquesta finalitat, 

les institucions europees han creat l'instrument Next Generation EU (NGEU), amb 750.000 milions 

d'euros, per finançar projectes transformadors. 

Així, el Pla Next Generation EU (NGEU) es compon de dos instruments financers: el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU, que són complementaris a la resta de recursos 

previstos en el pressupost de la UE (per exemple, els coneguts fons de la política de cohesió). 
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Aquest Pla incorpora una agenda d’inversions i reformes estructurals que s’interrelacionen per 

assolir objectius transversals: avançar cap a un país més verd, digital, cohesionat i 

igualitari. S’estructura en 4 eixos principals, 10 polítiques palanca i 30 components. 

El component 1 és el Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i 

metropolitans: L' objectiu fonamental d' aquest component és impulsar la descarbonització de la 

mobilitat urbana, la millora de la qualitat de l' aire i de la qualitat de vida a les ciutats, aprofitant les 

oportunitats econòmiques, socials i industrials associades a aquesta transformació. 

Per assolir aquests objectius resulta clau fomentar la mobilitat activa i impulsar la transformació del 

sector del transport públic com a veritable alternativa a la utilització del vehicle privat, mitjançant el 

suport a les Administracions en les inversions necessàries per a la provisió d' un sistema de transport 

públic digital i sostenible, la transformació de flotes cap a vehicles de zero o baixes emissions,  així 

com d'eines de gestió digitals del trànsit i la mobilitat. 

En aquest marc, a Vilanova i la Geltrú se li han concedit més de tres milions d’euros per portar a 

terme el projecte que promou la mobilitat activa i sostenible i ampliar la xarxa pedalable. Ha estat la 

segona ciutat de l’estat espanyol millor puntuada en mobilitat sostenible (febrer 2022).   

El projecte per a la promoció de la mobilitat activa proposa augmentar 14 quilòmetres la xarxa 

pedalable a la ciutat, amb la construcció de nous carrils bici, ampliant i connectant els existents i 

instal·lant aparcaments segurs i accessibles per a 120 bicicletes. L’actuació està basada en la creació 

d’una nova infraestructura ciclista  que a la vegada es divideix en diferents subactuacions / 

contractes que fomentaran l’ús de la bicicleta com a vehicle sostenible. 

Les principals accions previstes són: 

 

- Com a principal, arranjament del carril bici i reforma de la vorera, de l’actual tram entre 

l’avinguda de Jaume Balmes fins a la Rambla de l’Exposició i millora semafòrica per 

optimitzar la via. 

- Construcció d’un carril bici a l’avinguda de Francesc Macià, entre la Rambla Arnau de 

Vilanova i el carrer de Josep Coroleu. 

- Construcció de dues passarel·les. La primera a la confluència entre el carrer del Montseny 

i el torrent de Sant Joan, per tal d’ampliar el pas per a vianants i bicicletes i la segona al 

torrent de la Piera,  a l'alçada de la rambla de l'Exposició / carrer de Solicrup, que connectarà 

amb l’aparcament dissuasiu de la ronda d'Europa 39-45 amb el centre a través d’un itinerari 

més segur per a vianants i ciclistes. 

- Construcció del carril bici Francesc Macià-Aragai que connectarà amb el camí vell de 

Cubelles i els barris residencials de la zona oest amb el centre urbà i equipaments. 

- Reforma de la rotonda d’Eduard Toldrà per millorar la connexió amb el barri de la Masia 

Nova. 

- Construcció carril bici al carrer del Dr. Zamenhof entre l’avinguda de Cubelles i la ronda 

Ibèrica. 

 

- Construcció carril bici passeig Marítim i connexió del passeig Marítim amb el sector de la 

Bòvila. 

- Connexió dels carrils bici a la rotonda de Joan Oliver. 
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- Connexió carril bici amb el municipi de Sant Pere de Ribes (Les Roquetes) pel carrer de la 

Vilanoveta, superant la barrera de la ronda d’Europa. 

- Connexió carril bici amb el municipi de Sant Pere de Ribes (Les Roquetes) per Rambla del 

Penedès 

- Transformació del camí Vell de Cubelles en una via d'ús preferent per a vianants i bicicletes 

 

 Xarxa ciclista existent i prevista amb fons Next Generation 
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4.3. Oferta: caracterització de la infraestructura urbana de bicicleta existent 

Vilanova i la Geltrú és una ciutat on els distàncies són curtes, les pendents són suaus i el clima és 
excel·lent tot l'any. Moure's amb bicicleta és per tant, una bona alternativa per moure's per la 
ciutat, més sana i més sostenible. 

Després dels treballs per crear les noves connexions entre els carrils bici existents, la ciutat disposa 
de dues anelles que connecten la banda mar i la banda muntanya de la ciutat. 

4.3.1. Tipologia de vies ciclistes 

Les vies ciclistes a Vilanova i la Geltrú s’han classificat d’acord a les tipologies establertes pel propi 

Ajuntament, assenyalant la correlació amb les tipologies del  “Manual per al disseny de vies ciclistes 

a Catalunya” de la Generalitat de Catalunya.  

La tipologia que té una major extensió es la “vorera-bici”, amb un 54,82% de la xarxa total. Els carrils 

bici protegit representen un 19,8% y el carril bici a la calçada, sense separadors, un 2,79%. Els espais 

de convivència amb trànsit de vianants i ciclistes o vehicles de mobilitat personal són els eixos 

ciclables (9% de la xarxa) o els camí verds (9,72%), aquests darrers inclosos en el pla d' ampliació i 

consolidació de la xarxa.  

Taula 39. Tipologies de vies ciclistes a Vilanova i la Geltrú 

Tipologia Km  % 

Vorera-bici 14,259  54,82% 

Carril-bici protegit 5,149  19,80% 

Camí verd 2,527  9,72% 

Eix ciclable 2,358  9,07% 

Carril-bici 0,725  2,79% 

Total general 25,018  

 

 Classificació tipologia de vies ciclistes del Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya 

Camí verd Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit motoritzat, que discorre per 

espais naturals i boscos 

Pista bici 
Via per a ciclistes, segregada del trànsit motoritzat, que discorre en paral·lel a la 

calçada i a la vorera, però amb traçat i plataforma independent 

Carril bici protegit 
Via ciclista que ocupa part de la calçada i que es troba segregada físicament de la 

mateixa i del trànsit motoritzat (marques viàries, pilones, etc.) 

Carril bici 
Via ciclista que ocupa part de la calçada i que es troba diferenciada, però no 

segregada físicament, de la mateixa i del trànsit motoritzat. Normalment 

unidireccional 

Via compartida amb 

trànsit motoritzat 

Via on el disseny i la regulació indueixen comportaments i velocitats del trànsit 

motoritzat compatibles amb l'ús de la bicicleta en règim de coexistència. Velocitat 

màxima 30 km/h 

Vorera bici compartida Via ciclista a la vorera. El trànsit ciclista i el de vianants coexisteixen. Amb 

senyalització d'indicació d'ambdós modes. Preferència del vianant. 

Vorera bici segregada 
Via ciclista a la vorera. El trànsit ciclista i el de vianants diferenciats mitjançant 
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Vorera-bici 

Tipologia que es troba en varis carrers, com el Passeig de Ribes Rojes, Rambla Exposició, Rambla 

Tomàs Ventosa, Av. Jaume Balmés, part de la Ronda Ibèrica, Carrer Montseny, Avinguda Víctor 

Balaguer o Avinguda Cubelles, entre altres. 

 Vorera-bici a la Rambla Sant Jordi 

 

 Vorera-bici al Passeig de Ribes Roges 

 

  

senyalització, marques al paviment o altre element de diferenciació i/o segregació 

física. Preferència del vianant a l'hora de travessar la via ciclista. 

Zones de vianants 

ciclables 

Via on el trànsit ciclista coexisteix amb el trànsit de vianants. Velocitat màxima 20 o 

10 km/h (amb presència de trànsit motoritzat). Preferència del vianant. 
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 Carril bici protegit 

Tipologia que es troba en varis carrers, com  el Carrer de Ventosa i Roig, Carrer de l'Àncora, part de 

la Rambla del Port, Carrer Roger de Flor o Ronda Ibèrica.  

Els nous carrils bici de Francesc Macià o carrer Josep Anselm Clavé, actualment en construcció, 

seran executats amb aquesta tipologia.  

 Carril bici protegit al carrer Roger de Flor 

 

 Carril bici protegit a la Rambla del Port 
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Al Carrer del Montseny s'utilitza com a carril bici una de les voreres de la via, situació que no permet 

el seu ús per part dels vianants.  

 Vorera-bici al Carrer del Montseny 

 

Eix Ciclable 

Tipologia que es troba en varis carrers, com el Passeig del Carme, la Plaça de la Rajanta o al Torrent 

Sant Joan. 

 Eix ciclable al Passeig del Carme 

 

 

 

 

 



Pmus  

 

Diagnosi  121 

 Xarxa de vies ciclistes. Tipologies.  
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 Xarxa de vies ciclistes. Amplades.



Pmus  

 

Diagnosi  123 

4.3.2.  Xarxa de vies ciclistes. Equipaments i centres d’atracció 

En moltes ciutats les zones amb un major nombre de desplaçaments són les vinculades 

equipaments i centres d’atracció. En el cas de Vilanova i la Geltrú es repeteix aquest perfil i el 

major flux de ciclistes es troba a la zona pacificada del centre, on se situen varis equipaments 

municipals (educatius culturals principalment), així com serveis. 

A més, les noves infraestructures per a bicicletes a la Ronda Ibèrica han atret un major flux de 

bicicletes i patinets. En el punt 8, localitzat en l'àrea de polígons industrials, es va registrar un alt 

nombre de bicicletes. 

S`han elaborat un plànol de la xarxa ciclista on es vinculen aquests centres d’atracció amb les 

infraestructura de bicicletes.  

 Xarxa de vies ciclistes. Equipaments i centres d’atracció
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4.3.3. Pendents. 

 

Quant a l’amplada de les vies ciclistes, gairebé el 79% de la xarxa existent presenta pendents 

accessibles inferiors al 5%.  

Taula 40. Pendents de la xarxa cicloviària 

 

 

 

 

 

Malgrat la topografia plana de gran part del municipi, hi ha alguns petits trams dificultosos. Els 

barris de La Collada – Els sis camins i La Carrerada són els que presenten més trams amb 

pendents elevades.  

 

Taula 41. Classificació dels pendents de la xarxa cicloviaria per barris 

 

 Accessible Dificultós 
Total 

Dificultós Barris < 5% 5% - 10% > 10% 

Casernes 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Centrevila 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Barri de Mar 99,3% 0,7% 0,0% 0,7% 

L'Armanyà 95,2% 4,8% 0,0% 4,8% 

Plaça de la Sardana 95,0% 4,7% 0,3% 5,0% 

Sant Joan 87,8% 10,6% 1,6% 12,2% 

L'Aragai 86,0% 12,0% 2,0% 14,0% 

Ribes Roges 80,3% 17,1% 2,6% 19,7% 

Nucli Antic 80,2% 12,6% 7,2% 19,8% 

La Geltrú 78,7% 14,9% 6,3% 21,3% 

El Llimonet 69,5% 18,5% 12,1% 30,5% 

Molí de Vent 68,6% 26,1% 5,2% 31,4% 

La Collada - Els sis Camins 37,9% 47,0% 15,2% 62,1% 

La Carrerada 35,0% 54,7% 10,3% 65,0% 

No assignat a Barri 74,2% 16,3% 9,5% 25,8% 

  

Pendents Longitud % 

< 5% 17,746  78,91% 

5% - 10% 3,791  16,86% 

> 10% 0,953  4,24% 

 22,490   
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 Xarxa de vies ciclistes. Pendents. 
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4.3.4. Aparcaments. 

 Cicloestacions 

Vilanova i la Geltrú disposa de la primera Cicloestació en superfície automatitzada, amb 

capacitat inicial per a 150 places: 144 per a bicicletes convencionals i 6 de mides especials, 

per a bicicletes amb remolc o adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Ubicada a la 

plaça d'Eduard Maristany (plaça de l'estació), la Cicloestació és un aparcament de bicicletes 

segur, situat al node de transport més important de la ciutat. La seva funció facilitar la 

intermodalitat en un punt de concentració d’oferta de transport públic 

 Cicloestació Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú 

 

El projecte té el seu origen en la demanda ciutadana expressada en processos participatius 

previs, i forma part de les previsions incloses en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de 

Vilanova i la Geltrú i el Pla Estratègic de la Bicicleta 2025, així com en el Pla de Mobilitat de la 

regió Metropolitana de Barcelona com a infraestructura cabdal per a la millora de la connexió 

amb les xarxes de transport públic per carretera i ferrocarril.  

Es tracta d'un recinte tancat, ventilat, amb llum natural i amb tecnologia de control d'accés 

automàtic, de manera que només hi podran accedir les persones que s'hagin registrat 

prèviament i disposin de targeta identificadora d'accés. L'espai disposa de càmeres de 

videovigilància, està cobert i homologat per poder oferir un servei d'assegurança en cas de 

robatori. Per aquest motiu, les persones usuàries han de formalitzar un registre a VNG 

aparcaments, que és l'empresa encarregada de la seva gestió. 

El servei funciona 24 h al dia els 365 dies a l'any, però actua com un aparcament de rotació per 

tant, i per evitar que esdevingui aparcament permanent, es limita el temps d'estacionament a 

72 hores com a màxim. 

L'ajuntament té prevista la instal·lació de més cicloestacions pel terme municipal a mitjà i llarg 

termini.  
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 Aparcaments de bicicletes 

Barris 

Vilanova i la Geltrú té una amplia oferta d’aparcaments de bicicletes distribuïts per tots els 

barris de la ciutat, amb 176 punts d’aparcament i un total de 2.350 places. Els barris amb 

més oferta de punts d’aparcament són La Getrú, Barri de Mar, San Joan i La Collada – Els Sis 

Camins. Els barris de Tacó i Can Marquès presenten la menor oferta.  

Taula 42. Oferta de aparcaments de bicicletes per barris a Vilanova i la Geltrú 

Barris 
Punts 

d'aparcament 
Nombre de 

places 

La Geltrú 33 430 

Barri de Mar 29 393 

Sant Joan 24 292 

La Collada - Els sis Camins 9 246 

Molí de Vent 12 190 

Centrevila 17 168 

No assignat a Barri 10 135 

L'Armanyà 9 128 

Casernes 8 122 

Plaça de la Sardana 9 112 

Ribes Roges 6 60 

Nucli Antic 7 50 

Tacó 2 14 

Can Marquès 1 8 

Total  176 2348 

Localització 

L’oferta de aparcaments de bicicletes es localitza principalment a l’espai públic i centres 

educatius, a més dels equipaments sanitaris, esportius o socials, entre altres.  

 

Taula 43. Oferta de aparcaments de bicicletes per localització a Vilanova i la Geltrú 

Tipus de localització 
Nombre de 

places 

ESPAI PÚBLIC 1204 

ESCOLES 705 

EQUIPAMENT (Auditori) 16 

EQUIPAMENT (Biblioteques) 44 

EQUIPAMENT (CAP Sant Joan)) 8 

EQUIPAMENT (Centres cívics) 41 

EQUIPAMENT (Conservatori de música) 40 

EQUIPAMENTS (Consorci de Serveis a les Persones) 8 

EQUIPAMENT (Hospital Comarcal) 8 

EQUIPAMENT (Instal·lacions esportives) 178 

EQUIPAMENT (Institut Municipal d'Educació i Treball) 24 
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Tipus de localització 
Nombre de 

places 

EQUIPAMENT (Jutjats) 24 

EQUIPAMENT (Mancomunitat Penedès-Garraf ) 8 

EQUIPAMENTS (Universitat) 40 

Total  2348 

Tipus d’aparcament 

Vilanova i la Geltrú disposa varis tipus d’aparcaments: 

Taula 44. Tipus d’aparcaments de bicicletes a Vilanova i la Geltrú 

Tipus d'aparca-bicis 
Punts 

d'aparcament 

Mòduls de 4 ancoratges   97 

Mòduls de 5 ancoratges 23 

Mòduls de 3 ancoratges   18 

altres 15 

Dins el recinte 12 

Mòduls de 6 ancoratges 9 

Mòduls de 2 ancoratges 2 

Total  176 

 

 

- La tipologia més emprada per als suports és de tipus U-

invertida amb 4 ancoratges i 8 places. És la més 

aconsellada i recomanada a Europa per la seva 

seguretat i comoditat. Aquest suport permet 

l’ancoratge de la bicicleta amb dos sistemes 

antirobatori de manera que tant les rodes com el 

quadre queden fixats al suport.  

També es fan servir a Vilanova i la Geltrú aparcaments 

en “U” amb només 2 o 3 ancoratges.  

 

 Aparcaments de bicicletes a Vilanova i la Geltrú. Tipologia 4/8 ancoratges 

 

-  
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- L’altra tipologia més usada a Vilanova i la Geltrú són 

d’acer galvanitzat i 5 o 6 ancoratges, amb capacitat per 

a 10 o 12 bicicletes. Aquest aparcament no ofereixen 

tanta seguretat davant els robatoris.  

 

 

 Aparcaments de bicicletes a Vilanova i la Geltrú. Tipologia 5/6 ancoratges 

 

 

S'ha de prestar especial atenció a la localització dels aparca-bicis, que no han d'interrompre 

els itineraris de vianants o reduir l'ample lliure disponible mínim exigit per les normatives 

estatals d'accessibilitat (1,80m).  

 Aparca-bicis al carrer Tarragona (Vilanova i la Geltrú) 
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 Xarxa de vies ciclistes. Aparcaments de bicicletes
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4.3.5. Normativa municipal - Ordenança municipal de circulació 

Es destaquen les mesures generals de circulació per a bicicletes presents a l’article 14 de 

l’Ordenança municipal de circulació de Vilanova i la Geltrú:  

1. Les bicicletes circularan pel carril bici o itineraris senyalitzats, respectant la 

preferència de pas dels vianants que el travessin.  

2. Si van per la calçada, circularan tan a prop de la vorera dreta com sigui possible, 

excepte allà on hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles, cas en el qual hauran de 

circular pel carril contigu al reservat. Tanmateix podran circular pel carril de l’esquerra 

en el sentit de circulació quan les característiques de la via no permetin de fer-ho pel 

carril de la dreta o quan hagin de girar a l’esquerra.  

3. En les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals.  

4. Excepte en moments d’aglomeració, les bicicletes podran circular pels parcs públics, 

les àrees de vianants, els passeigs, les voreres suficientment àmplies (5 metres) i les 

zones de prioritat invertida mancats de carril bici, en les següents condicions: 

respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la velocitat a la dels vianants 

sense superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga zagues o qualsevol altra maniobra 

que pugui afectar a la seguretat dels vianants.  

5. Les persones usuàries de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només 

en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.  

6. Tampoc podran circular en aquells espais i vials expressament prohibits i senyalitzats. 

- Les bicicletes circularan pel carril bici o per itineraris senyalitzats. Si van per la calçada, 

circularan tan a prop de la vorera dreta com sigui possible 

4.3.6. Registre de bicicletes 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou mesures perquè agafar la bicicleta sigui una opció 

cada vegada més segura, eficient i atractiva per desplaçar-se habitualment per la ciutat. Entre 

aquestes mesures, els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen a la seva disposició el 

Registre de bicicletes.  

El registre és una base de dades (de propietaris i bicicletes) que es crea amb l'objectiu de facilitar 

la detecció i identificació de les bicicletes perdudes o robades, així com la devolució de les 

recuperades. 

Que cal saber per registrar una bicicleta 

1. El registre és voluntari i gratuït. 

2. S'ha de ser major d'edat. 

3. És obert a tothom. 
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4. La bicicleta ha de disposar d'un número identificatiu, que pot ser el número de 

bastidor (número identificatiu de la bicicleta que surt de fàbrica i que sol trobar-se sota 

el pedaler). 

4.4. Caracterització de la demanda 

4.4.1. Perfil de la demanda 

Repartiment modal 

Al capítol Demanda de Mobilitat global s’analitzen les dades basades en l’enquesta telefònica 

realitzada als residents de Vilanova i la Geltrú respecte els seus hàbits de mobilitat quotidiana.  

Als viatges interns, els modes no motoritzats són clarament els protagonistes de la mobilitat 

interna a Vilanova i la Geltrú. En aquest cas arriben al 71,2% de quota modal (68,5% a peu i 2,7% 

bicicleta) que es situa en un percentatge de 1,4% punts superior al Pla anterior (69,8%), el qual 

indica una tendència de lleugerament positiva. 

 Repartiment modal dels viatges interns a Vilanova i la Geltrú (Enquesta 2021) 

Si es desagreguem els dades per raó de sexe, s’evidencia que les dones tenen més viatges amb 

modes no motoritzats (76,5% vers 66,2% dels homes).  

 Repartiment modal dels viatges interns per raó de sexe (Enquesta 2021) 
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Valoració 

Respecte a l’opinió sobre la mobilitat en bicicleta, el 80,8% de les persones enquestades mostren 

una valoració molt positiva del mode bicicleta (45% molt satisfet i 35,8% notablement satisfet). 

El 15,8% es mostra “suficientment satisfet” i només el 3,3% es mostra descontent (gens o poc 

satisfet).  

 Valoració del mode bicicleta (Enquesta 2021) 

 

Respecte a l’opinió sobre la mobilitat en Vehicles de Mobilitat Personal, el 64,7% de les persones 

enquestades mostren una valoració positiva (41,2% molt satisfet i 23,6% notablement satisfet), 

encara que no tan bona com el mode bicicleta. El 14,2% es mostra “suficientment satisfet” i cap 

responent es mostra descontent (gens o poc satisfet).  

 Valoració del mode VMPs (Enquesta 2021) 

 

 

Ús de bicicleta i VMPs 

Respecte a les dades d'ús de la bici, desagregats por raó de sexe, el 56,6% de les persones 

usuàries són homes i el 43,4% dones.  
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 Ús de la bicicleta. Dades desagregats por sexe (Enquesta 2021) 

Respecte a les dades d'ús dels VMPs, desagregats por raó de sexe, el 52,3% de les dones i el 

47,7% dels homes no els fan servir. Entre les persones usuàries, el 69,6% són dones  i el 30,4% 

homes.  

 Ús dels VMPs. Dades desagregats por sexe (Enquesta 2021) 

 

 

reqüència d’us 

Els resultats de l'enquesta telefònica mostren que el 59,33% de la mostra no fa servir mai una 

bicicleta. De les persones que declaren usar-la, el 10,7% declara usar-la ocasionalment, el 9,2% 

"vàries vegades per setmana" , el 6,7% l'utilitzen alguna vegada a la setmana i el 5,7% una vegada 

al mes.  

Respecte als dades desagregats per raó de sexe, la freqüència més habitual entre els homes és 

“vàries vegades a la setmana” (26,1%) i “ocasionalment” (20,7%). Entre les dones, 

“ocasionalment” (33,8%) i “una vegada a la setmana” (19,7%). 
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 Freqüència d’ús de la bicicleta (Enquesta telefònica 2021) 

 

Els motius pels quals les persones de Vilanova i la Geltrú enquestades no utilitzen o utilitzen poc 

la bicicleta, estan marcats per la no tinença de bicicleta (29,8% de les respostes). Altres respostes 

subjectives com "per l’edat / massa gran" 12,2%  i “problemes de salut / mobilitat reduïda” 

(10,2%).  Una altra resposta està relacionada amb la topografia ("pendents massa elevats" 7,8%). 

Les respostes relacionades amb la infraestructura de bicicletes com "hi ha pocs carrils bici"(0,8%)  

no són les més freqüents. Aquesta resposta és de gran interès degut a que deslliga en certa 

manera la manca d’ús del mode de l’oferta exclusiva del mateix. 

 Motius pels quals les persones enquestades no utilitzen o utilitzen poc la bicicleta 
(Enquesta telefònica 2021) 

 

Els resultats de l'enquesta telefònica mostren que el 92% de la mostra no fa servir mai un VMP. 

De les persones que declaren usar-la, el 3,4% declara usar-la “cada dia / quasi cada dia”, el 1,7% 

"vàries vegades per setmana”.  
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Respecte als dades desagregats por raó de sexe, la freqüència més habitual entre els homes és 

“cada dia / quasi cada dia” (26,1%) i “ocasionalment” (20,7%). Entre les dones, “cada dia / quasi 

cada dia” (18,3%) i “vàries vegades per setmana” (18,3%). 

 Freqüència d’ús dels VMPs (Enquesta telefònica 2021) 

4.4.2. Punts d’aforament 

Per al treball de camp de la mobilitat no motoritzada s'han aforat 8 punts per tots els modes 

(vianant, bicicleta, VMP), en diferents situacions: dies de setmana, horaris i modes de transport, 

en trams de 2 hores i 12 hores:  

• 3 punts (P1, P3 i P6) de 12 hores (8:00 a 20:00) 

•  5 punts de 2 hores (P4a, 4b, P5 de 12:00 a 14:00, P2 de 11:00 a 13:00 i P7 de 16:00 a 

18:00) 

 

Al PMUS anterior es van aforar punts durant 1 hora i 12 hores, expandint-los fins a 24hores. En 

els aforaments actuals no s'han expandit fins a 24h per falta de dades que aportin uns índexs de 

confiança. 

 

Taula 45. Punts d’aforament de bicicletes i VMP 

Punt 
d'aforame

nt 
Localització Tram o Creuament Dia Data Hores 

Punt  1 Rambla Principal 
Entre el c/del Recreo i Av. de 
Francesc Macià 

dimarts 30/11/2021 
12hores (8:00-

20:00) 

Punt  2 
Rambla de Salvador 
Samà 

Entre el c/del Jardí i c/ del 
Recreo 

dimarts 14/12/2021 
2 hores (11:00-

13:00) 

Punt  3 
Av. de Francesc 
Macià 

Entre el c/ de Josep Coroleu - 
c/del Greco 

dijous 02/12/2021 
12hores (8:00-

20:00) 

Punt  4a 
Rambla de Joan 
Batista Pirelli 

Creuament amb el Carrer Pare 
Jacas (sentits Rambla Lluís 
Companys i Rambla de la Pau) 

dijous 02/12/2021 
2 hores (12:00-

14:00) 

Punt  4b Carrer  de Pare Jacas 

Creuament amb la Rambla de 
Joan Batista Pirelli (sentits 
Passeig del Carme i Carrer de la 
Bola) 

dijous 02/12/2021 
2 hores (12:00-

14:00) 
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Punt 5 Carrer de les Canàries 
Creuament amb el c/ de 
l'Àncora 

dijous 02/12/2021 
2 hores (12:00-

14:00) 

Punt  6 Ronda Ibèrica 
Creuament amb el c/ de Miquel 
Guansé 

dimarts 25/01/2022 
12hores (8:00-

20:00) 

Punt  7 
Carrer de Doctor 
Zamenhof 

Entre el c/Atzavares i c/ de Boix dimarts 25/01/2022 
2 hores (16:00-

18:00) 

Punt  8 
Carrer de la Masia 
Torrents 

Creuament amb la Rda Europa dimecres 15/12/2021 
2 hores (11:00-

13:00) 

 

 

 Punts d’aforament de bicicletes i VMPs 
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Un cop expandits els resultats, s’han detectat els punts amb major confluència de bicicletes: la 

Rambla principal, en primer lloc i la Ronda Ibèrica en segon.   

Taula 46. Punts d’aforament de bicicletes (2021) 

Punt 
d'aforament 

total Bicis i 
VMP 

Localització 

1 624 Rambla Principal 

6 603 Ronda Ibèrica 

8 415 Carrer de la Masia Torrents 

2 367 Rambla de Salvador Samà 

7 272 Carrer Doctor Zamenhof 

5 261 Carrer de les Canàries 

3 188 Av. de Francesc Macià 

4b 122 Carrer Pare Jacas 

4a 48 Carrer Joan Batista Pirelli 

 Aforaments: fluxos de bicicletes i VMPs 
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Taula 47. Comparatiu dels valors d’aforaments de bicicletes i VMPs (PMUS 2016 i 2021) 

Punts d'aforament  Bicicletes  Patinets Total Comparatiu 

punt pròxim al PMUS 2016 
Rambla Principal 

352 no s'usaven 352 
178% 

1 362 262 624 

punt pròxim al PMUS 2016 Rambla de 
Salvador Samà 

202 no s'usaven 202 
182% 

2 224 144 367 

punt pròxim al PMUS 2016 Av. de Francesc 
Macià 

259 no s'usaven 259 
73% 

3 114 74 188 

punt pròxim al PMUS 2016   116 no s'usaven 116   

4a 
Carrer de Joan 
Batista Pirelli 90 40 130 

112% 

4b 
Carrer de Pare 

Jacas 28 23 51 
44% 

punt pròxim al PMUS 2016 Carrer de les 
Canàries 

90 no s'usaven 90 
289% 

5 165 96 261 

punt pròxim al PMUS 2016 
Ronda Ibèrica 409 no s'usaven 409 147% 

6 372 231 603 

punt pròxim al PMUS 2016 Carrer de Doctor 
Zamenhof 

256 no s'usaven 256 
106% 

7 192 80 272 

punt pròxim al PMUS 2016 Carrer de la Masia 
Torrents 

138 no s'usaven 138 
300% 

8 240 176 415 

 

Comparant els valors obtinguts amb els registrats en el PMUS anterior, s'observa un augment 

de flux bicicletes al incorporat els VMPs als comptes.   El punt amb major creixement (300%) és 

el carrer de la Masia Torrents, a l’àrea industrial (mostrant el potencial que té la mobilitat 

sostenible als desplaçaments d’empresa). El segon punt és el carrer de Canàries (289%). La 

Rambla principal i la Rambla de Salvador Samà tenim un creixement semblant, al voltant del 

180%. La Ronda Ibèrica presenta un creixement del 147%.  

L'aforament realitzat a la cruïlla del carrer Joan Batista Pirelli amb el carrer Pare Pacas mostra 

valors força inferiors als obtinguts el 2016, que poden ser motivats perquè en el moment dels 

comptatges hi havia obres a la zona.  

Les dades de repartiment modal actual obtingudes no mostren un creixement del mode bicicleta 

respecte al PMUS vigent, però  la mostra utilitzada no assoleix una representativitat suficient. 

Les dades dels aforaments evidencien un creixement real que recolza la necessitat de millora i 

ampliació de la xarxa d’infraestructura ciclista municipal.  

 

4.5. Diagnosi de la mobilitat en bicicleta 

Vilanova i la Geltrú té unes condicions paisatgístiques, topogràfiques i climatològiques òptimes 

per a la mobilitat activa. La mida del nucli urbà i el municipi afavoreix la mobilitat a peu i en 

bicicleta, fins i tot amb itineraris fins a municipis propers.  
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Mobilitat global 

La Mobilitat en bicicleta ha crescut molt en Vilanova i la Geltrú. Si hi afegim les noves formes de 

micromobilitat (vehicles de mobilitat personal) l'increment es fa més notable, tal com s'ha 

registrat a través d'aforaments en diversos punts de la ciutat. S' han quantificat increments d' 

entre el 150% i 300% respecte dels inclosos en el PMUS vigent.  

Els resultats de l'enquesta telefònica mostren que el 59,33% de la mostra no fa servir mai una 

bicicleta. De les persones que declaren usar-la, el 10,7% declara usar-la ocasionalment, el 9,2% 

"vàries vegades per setmana" , el 6,7% l'utilitzen alguna vegada a la setmana i el 5,7% una vegada 

al mes.  

Respecte als dades desagregats por raó de sexe, la freqüència més habitual entre els homes és 

“vàries vegades a la setmana” (26,1%) i “ocasionalment” (20,7%). Entre les dones, 

“ocasionalment” (33,8%) i “una vegada a la setmana” (19,7%). 

Respecte a l’opinió sobre la mobilitat en bicicleta, el 80,8% de les persones enquestades mostren 

una valoració molt positiva del mode bicicleta (45% molt satisfet i 35,8% notablement satisfet). 

El 15,8% es mostra “suficientment satisfet” i només el 3,3% es mostra descontent (gens o poc 

satisfet).  

Respecte a l’opinió sobre la mobilitat en Vehicles de Mobilitat Personal, el 64,7% de les persones 

enquestades mostren una valoració positiva (41,2% molt satisfet i 23,6% notablement satisfet), 

encara que no tan bona com el mode bicicleta. El 14,2% es mostra “suficientment satisfet” i cap 

responent es mostra descontent (gens o poc satisfet).  

Mobilitat urbana i periurbana 

La mobilitat periurbana té una gran importància a Vilanova i la Geltrú. A més dels programes 

existents de millora de camins municipals en els entorns naturals, el propi Avanç de POUM 

conclou en la seva anàlisi de la connectivitat territorial que la xarxa de camins històrics 

territorials són molt importants per a la mobilitat i la permeabilitat entre el territori urbà i 

periurbà. 

La Regidoria d'Esports municipal disposa d'una pàgina web amb una rica informació d'itineraris, 

característiques, fotos i plànols per a fomentar l'activitat física a través de la mobilitat a peu i 

bicicleta, en els àmbits urbà, periurbà i muntanya.  

La mobilitat en bicicleta estat objecte de diversos programes específics a Vilanova i la Geltrú. A 

l’any 2005 es va realitzar el Pla Especial de la Bicicleta i de la Xarxa Ciclista. A l’any 2020 es van 

algunes intervencions arran de l’estat d’alarma per la crisis sanitària Covid-19  per a millorar les 

condicions de la mobilitat activa. Posteriorment algunes de les intervencions es van consolidar, 

creixent en el nombre de carrils bicis a Vilanova, amb l’objectiu connectar els carrils ja existents 

tot creant eixos troncals per poder anar de punta a punta de la ciutat. 

A l’any 2022 a Vilanova i la Geltrú se li han concedit més de tres milions d’euros dintre del marc 

d’ajudes europees Next Generation, per portar a terme el projecte que promou la mobilitat activa i 
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sostenible i amplia la xarxa pedalable. Ha estat la segona ciutat de l’estat espanyol millor puntuada 

en mobilitat sostenible. 

Oferta de infraestructura 

Vilanova i la Geltrú té un dèficit important d'infraestructura ciclable en el sentit mar muntanya 

a la zona centre, de manera que les persones usuàries de bicicletes i patinets utilitzen la Rambla 

Principal i la Rambla de la Pau com a única alternativa cèntrica segura. El Projecte global de 

mesures de pacificació “Al Centre, les Persones. Pla de Pacificació del Centre de VNG”, que 

s'implementaran progressivament, vol reduir el trànsit de vehicles motoritzats pel centre i 

millorar la xarxa de carrils bici i de vies ciclables. En els darrers anys hi ha hagut força 

controvèrsia en relació a la prohibició o no de la circulació de bicicletes i patinets per la Rambla 

Principal i, malgrat els arguments a favor de la seva prohibició (especialment en moments de 

molta aglomeració), la manca d'eixos alternatius segurs per a les persones usuàries de bicicletes 

i patinets, ha condicionat molt la solució adoptada al respecte. La implantació dels eixos ciclables 

Oest i Est donaria resposta a la forta demanda de connectar la ciutat de nord a sud amb una 

infraestructura segura per a patinets i bicicletes. 

Les vies ciclistes a Vilanova i la Geltrú s’han classificat d’acord a les tipologies establertes pel 

propi Ajuntament, assenyalant la correlació amb les tipologies del  “Manual per al disseny de 

vies ciclistes a Catalunya” de la Generalitat de Catalunya.  

La tipologia que té una major extensió es la “vorera-bici”, amb un 54,82% de la xarxa total. Els 

carrils bici protegit representen un 19,8% y el carril bici a la calçada, sense separadors, un 2,79%. 

Els espais de convivència amb trànsit de vianants i ciclistes o vehicles de mobilitat personal són 

els eixos ciclables (9% de la xarxa) o els camí verds (9,72%), aquests darrers inclosos en el pla d' 

ampliació i consolidació de la xarxa.  

Quant a l’amplada de les vies ciclistes, gairebé el 79% de la xarxa existent presenta pendents 

accessibles inferiors al 5%. Els barris de La Collada – Els sis camins i La Carrerada són els que 

presenten més trams amb pendents elevades.  

Respecte dels aparcaments, Vilanova i la Geltrú disposa de la primera Cicloestació en superfície 

automatitzada, amb capacitat inicial per a 150 places. L'ajuntament té prevista la instal·lació de 

més cicloestacions pel terme municipal a mitjà i llarg termini.  

A més, la ciutat té una amplia oferta d’aparcaments de bicicletes distribuïts per tots els barris 

de la ciutat, amb 176 punts d’aparcament i un total de 2.350 places. Els barris amb més oferta 

de punts d’aparcament són La Geltrú, Barri de Mar, San Joan i La Collada – Els Sis Camins. Els 

barris de Tacó i Can Marquès presenten la menor oferta. L’oferta de aparcaments de bicicletes 

es localitza principalment a l’espai públic i centres educatius, a més dels equipaments sanitaris, 

esportius o socials, entre altres.  
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5. Xarxes bàsiques de mobilitat. Transport públic 

5.1. Antecedents 

El sistema de transport públic urbà de Vilanova i la Geltrú es composa de dos serveis, un de 

caràcter purament urbà i gestió municipal (línies 1 i 2. Tacó – Càmping i viceversa) i un servei de 

competència autonòmica intensificat per ampliar el seu recorregut urbà servint barris a est i 

oest de Vilanova i la Geltrú. 

Aquesta situació de convivència de serveis ve condicionada per uns antecedents en els que, 

degut a l’emparament competencial d’ambdós sistemes, s’han provocat situacions de fricció 

entre les entitats i operadors implicats. En aquest sentit, la cronologia que ha conduit a la 

situació actual és: 

i. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va afegir en fase de prova al servei de transport 

urbà, a finals de 2002, les línies 3 i 4 a les anteriors línies 1 i 2; l’operador de la línia 

interurbana Vilanova-Sitges tenia la competència de la línia entre ambdues ciutats, amb 

tràfics urbans permesos i un recorregut que, entrant per l’est de la ciutat provinent del 

veí municipi de les Roquetes, feia parada al terme municipal de Vilanova i la Geltrú a la 

Ronda d’Europa, a l’Avinguda d’Eduard Toldrà, a l’estació de trens i autobusos i a la 

Rambla de Salvador Samà. 

ii. La finalitat de l’ampliació del servei urbà amb les línies 3 i 4 va ser el de donar servei als 

barris de l’oest del municipi (Fondo Somella, Aragai i part del Molí de Vent) i a la zona 

est (barri de la Masia Nova, sector Sant Jordi, zona esportiva, polígon Santa Magdalena, 

tanatori). Aquestes noves línies, en part, oferien tràfics coincidents amb la concessions 

interurbanes de transport de viatgers per carretera V-2963 entre el barri de la 

Vilanoveta (Sant Pere de Ribes) i Vilanova i la Geltrú i V-6418 entre Vilafranca del 

Penedès i Vilanova i la Geltrú. 

iii. Donats els bons resultats del servei i l’acabament del contracte vigent, al 2005 

l’Ajuntament va impulsar la licitació del servei de transport urbà, amb una línia 

continuista respecte el servei que s’estava prestant en fase de prova, incloent per tant 

les línies 1, 2, 3 i 4. El servei va ser adjudicat al 2006, amb inici del contracte l’1 d’abril 

del mateix any. Aquestes línies es van formalitzar amb el vist-i-plau de la Direcció 

General de Transports de la Generalitat, però sense venir acompanyat del perceptiu Pla 

de Coordinació amb els serveis existents. 

iv. L’operador de les concessions interurbanes V-2963 i V-6418 va denunciar aquesta 

situació en defensa dels seus interessos econòmics, adduint l’exclusivitat de tràfics. La 

primera denúncia data de 20 de juny de 2003, amb posterioritat a la posada en marxa 

del servei de les línies 3 i 4 en fase de proves, afegint-hi sengles al·legacions i denúncies 

contra els diferents actes administratius de licitació i adjudicació del servei urbà. 

v. L’any 2010, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fallar a favor de l’operador 

de la concessió interurbana, arrel de la qual l’Ajuntament va modificar, l’11 de setembre 
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de 2011, els recorreguts de les línies 3 i 4 del servei urbà per tal d’allunyar les parades 

d’aquestes de les del servei interurbà en conflicte. 

vi. Tanmateix, el Tribunal Suprem en data 21 de desembre de 2012 va confirmar la 

sentència del TSJ i, arrel de la interlocutòria del 7 de juliol de 2015 del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, l’Ajuntament es va veure obligat a decretar, el 31 de juliol del 

mateix any, la suspensió de les línies 3 i 4 del servei urbà a parir del 14 de setembre, en 

considerar el jutge que la modificació de les línies no donava compliment a la sentència, 

ja que seguia sense existir un pla de coordinació que en demostrés la necessitat i la 

insuficiència per part dels serveis interurbans existents. 

vii. L’Ajuntament, en considerar que aquesta eliminació suposava una alteració del servei 

de transport urbà del municipi i una vulneració del dret a la mobilitat dels veïns dels 

barris sense cobertura de transport públic, va restablir, el 5 d’octubre de 2015, el 

recorregut de les línies urbanes 3 i 4 arrel d’un acord provisional i verbal amb el mateix 

operador que servia la concessió interurbana que entrava en conflicte amb les línies 3 i 

4. 

viii. Les línies urbanes 3 i 4 es van prestar per part de l’operador de la línia interurbana 

durant 6 mesos. A partir de l’1 d’abril de 2016, coincidint amb la finalització del 

contracte del transport urbà, que passava a fase d’execució forçosa amb únicament les 

línies 1 i 2, els recorreguts d’aquestes línies es van integrar en els serveis públics regulars 

per carretera de les concessions interurbanes V-2963 (barri de la Vilanoveta St. Pere de 

Ribes – Vilanova i la Geltrú) i V-6418 entre Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, 

en virtut del conveni d’intensificació subscrit entre el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de 

Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

ix. Aquest conveni d’intensificació s’ha anat prorrogant fins a l’actualitat, amb un horitzó 

màxim fixat l’any 2028, quan finalitzen les concessions interurbanes V-2963 i V-6418. 

x. Finalment el TSJ en data 3 de febrer de 2022 ha ratificat la sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona segons el qual s’anul·len els actes 

administratius corresponents a l’adjudicació del servei de transport urbà de Vilanova i 

la Geltrú, de data 14 de març de 2006, així com a la formalització del contracte, de data 

17 de març del mateix any. 

Amb tot, des de l’1 d’abril fins a l’actualitat el servei que donaven les antigues línies 3 i 4 del 

servei urbà es venen prestant amb la modalitat de conveni d’intensificació de la línia interurbana 

que uneix Sitges i Vilanova i la Geltrú, allargant el seu recorregut per donar cobertura a barris 

de l’oest del municipi (Fondo Somella, Aragai i part del Molí de Vent) i a la zona est (barri de la 

Masia Nova, sector Sant Jordi, zona esportiva, polígon Santa Magdalena, tanatori).  

Per la seva banda, les línies urbanes 1 i 2 es segueixen prestant amb gestió municipal en execució 

forçosa per part de l’operador a qui es va adjudicar al 2006. 

El futur del servei de transport públic de Vilanova i la Geltrú ve condicionat per tots aquests 

antecedents, amb vàries problemàtiques: 
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• La necessitat de redactar un Pla de Coordinació del transport públic que determini les 

necessitats en matèria de transport públic urbà de la ciutat. 

• L’existència de tràfics urbans permesos per part de línies interurbanes i que cal 

respectar (o indemnitzar). 

• Un parc mòbil del servei de transport urbà (línies 1 i 2) que cal renovar amb urgència. 

• Uns vehicles corresponents al servei interurbà que no són els adequats per recorreguts 

urbans, per les seves dimensions. 

• Unes pretensions per part de l’operador del servei interurbà amb tràfics permesos, pel 

que fa a l’àrea d’influència (500 metres) del servei corresponent a la concessió 

interurbana inclús pel que fa als trànsits urbans, que pràcticament anul·len (en cas 

d’acceptar-les) les possibilitats de re-definició del servei urbà. 

• La possible judicialització de la nova licitació del bus urbà, que limita la creació de noves 

línies o la modificació de les existents sota criteris tècnics atenent a les necessitats de la 

ciutat, que queda supeditat a criteris que prioritzin els beneficis econòmics d’un 

operador. 

• El nou escenari que s’obre amb la caducitat de les concessions interurbanes al 2028, i 

l’escalonament temporal amb la necessitat urgent de renovar el parc mòbil del servei 

urbà. 

Tot i això, a continuació es realitza una diagnosi de la imatge actual dels les xarxes de servei de 

transport públic. 
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 Àrea de cobertura de conflicte  

 

 

5.2. Caracterització de la xarxa de transport públic 

5.2.1. Tipologia de modes 

 Transport públic col·lectiu urbà en autobús 

L’estructura de línies urbanes actuals es la que mostra la següent figura: 

• Les línies 1 i 2 conformen els dos sentits d’una mateixa línia.  

o La línia 1 té un itinerari en forma de “U” iniciant el recorregut al barri de Tacó i, 

previ pas per l’Hospital, descendeix per la zona centre passant per l’estació de 

tren i posteriorment accedint al Barri de Mar i Ribes-Roges. A continuació torna 

en direcció nord fins al mateix punt del centre per on ha transcorregut 

anteriorment (Francesc Macià amb Pare Garí) i es desvia cap a la zona nord-oest 

fins al Camping Park de Vilanova i la Geltrú. 

o La línia 2, en principi fa el recorregut invers excepte en la part oriental on 

abandona la zona més centre per ascendir perla banda a prop de la Geltrú, 

deixant de banda per exemple el servei a l’Hospital. 

Ambdues línies tenen una excessiva sinuositat en el tram urbà del recorregut que pot 

incrementar excessivament el temps de viatge entre alguns orígens i destins, així com 

l’asimetria en els dos sentits que pot fer disminuir la cobertura efectiva del servei.  
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• La línia Sitges-Vilanova que travessa la ciutat d’est (per Masia Nova)  a oest (fins a Fondo 

Somella) connectant punts atractors com l’estació i el centre ciutat. El seu recorregut és 

més directe que el cas anterior i es presenta com a una alternativa més eficaç per l’accés 

al centre i l’àmbit de l’estació que des de tota la zona occidental del municipi (barris de 

Sant Joan, Molí de Vent o Collada-Sis Camins). 

 Esquema de línies de servei urbà en feiner 

 

 

 Transport públic col·lectiu interurbà en autobús 

Autobusos interurbans 

La xarxa interurbana compta amb un total de 12 línies de les quals: 

• 6 d’elles connecten amb l’entorn més proper de les comarques del Garraf i el 

Penedès 

• 5 d’elles de més llarg recorregut amb Barcelona (4) i Tarragona (1) 

• 1 nocturna que connecta amb la ciutat de Barcelona 

Recentment també prestava servei la línia de connexió amb l’Arboç, però actualment es troba 

sense servei. 
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Com s’ha comentat anteriorment, algunes de les línies interurbanes presten un servei de 

caràcter urbà: 

• La línia Vilanova i la Geltrú -Sant Pere de Ribes-Sitges, de la qual ja s’ha vist la 

importància de servei urbà que té en el punt anterior. 

• La línia de Vilanova i la Geltrú – Cubelles i la línia Cunit-Cubelles-Hospitals presten 

servei als barris de Santa Maria i Prat de Vilanova (15 expedicions per sentit en dia 

laborable). 

Transport ferroviari 

Quant al transport ferroviari, Vilanova i la Geltrú s’emmarca dins de la xarxa de Rodalies de 

Barcelona en el corredor coster sud. En concret forma part de la línia R2 sud que partint de Sant 

Vicenç de Calders connecta amb l’Estació de França a través dels municipis costers del Garraf i 

el Baix Llobregat. 

Tanmateix, més enllà de la xarxa de Rodalies, aquest mateix corredor i per tant Vilanova i la 

Geltrú, es troba en les línies de caràcter regional que connecten Barcelona amb Tarragona i més 

enllà. 

 Esquema d’itineraris i parades del servei interurbà d’autobús 
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5.2.2. Expedicions, temps i velocitat 

 Transport públic col·lectiu urbà d’autobús 

De les 4 línies del sistema urbà, totes ofereixen servei tant en feiner com en dissabte, diumenge 

i festiu, encara que amb un nivell d’oferta relativament variable. 

Les característiques principals de les línies quant a recorreguts i servei són: 

Taula 48. Magnituds bàsiques dels itineraris de les línies amb servei urbà 

Id línia Nom 
Longitud 
(km) (*) 

Temps 
recorregut 

(min) 

Velocitat 
comercial 

(km/h) 
(*) 

Recorregut especial 

Àmbit Longitud 
Temps 
(min) 

1 Tacó-Càmping 12,67 50 15,20       

          Per Via Lauren 1,15 5 

          Per PI Masia d'en Barreres 1,99 5 

2 Càmping-Taco 11,90 50 14,28       

          Per Via Lauren 0,83 5 

          Per PI Masia d'en Barreres 3,19 5 

SIT-VNG Sitges-Vilanova 9,48 40 14,21       

VNG-SIT Vilanova-Sitges 8,52 40 12,78       

(*) Per la línia de Vilanova-Sitges, tan la distància com altres variables de producció fan només referència al tram 

urbà de la línia. 

Font. Elaboració pròpia 

Tot i la sinuositat de les línies, els temps de recorreguts es veuen compensats per les velocitats 

comercials de les línies que són significativament altes tractant-se de recorreguts urbans. En 

part, aquest fet es deu a la part dels itineraris per les vies principals i en les parts més externes 

del casc urbà, tot i que analitzant els recorreguts més urbans (tram al sud de la Ronda Ibèrica) 

per les línies 1  i 2 les velocitats comercials són 13,7km/h i 14,1km/h respectivament, les quals 

també estan dins de rangs admissibles. 
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Taula 49. Nombre d’expedicions de les línies amb servei urbà 

Id línia Nom 
Recorreguts 

especials 

Expedicions 

Feiners 
Feiners 
agost 

Dissabtes 
Diumenges 

i festius 
(hivern) 

Diumenges 
i festius 
(estiu) 

1 Tacó-Càmping   36 36 27 25 25 

    a Via Lauren - - 11 11 11 

    a PI Notari 6 6 - - - 

2 Càmping-Taco   35 35 27 25 25 

    a Via Lauren - - 11 11 11 

    a PI Notari 7 7 - - - 

SIT-VNG Sitges-Vilanova   45 31 26 14 14 

VNG-SIT Vilanova-Sitges   47 34 28 14 14 

Font. Elaboració pròpia 

Taula 50. Amplitud de servei de les línies amb servei urbà 

Id línia Nom 

Amplitud horària 

Feiners Feiners agost Ds 
Dg i festius 

(hivern) 
Dg i festius 

(estiu) 

1 Tacó-Càmping 
16:25 hores 
6:00 - 22:25 

13:00 hores 
8:00 - 21:00 

13:00 hores 
9:15 - 21:15 

13:00 hores 
9:00 - 21:00 

2 Càmping-Taco 
16:40 hores 
4:50 - 21:30 

13:00 hores 
8:00 - 21:00 

12:00 hores 
9:00 - 21:00 

12:00 hores 
9:00 - 21:00 

SIT-VNG Sitges-Vilanova 
16:40 hores 
6:05-22:45 

16:25 hores 
6:05-22:30 

15:45 hores 
6:45-22:30 

15:40 hores 
6:50-22:30 

VNG-SIT Vilanova-Sitges 
16:45 hores 
5:20-22:05 

16:40 hores 
5:20-22:00 

14:00 hores 
8:00-22:00 

15:40 hores 
6:50-22:30 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula 51. Freqüències de les línies amb servei urbà 

Id línia Nom 

Freqüència mitjana (minuts) 

Feiners Feiners agost Ds 
Dg i festius 

(hivern) 
Dg i festius 

(estiu) 

1 Tacó-Càmping 30 30 30 30 

2 Càmping-Taco 30 30 30 30 

SIT-VNG Sitges-Vilanova 22 32 36 67 

VNG-SIT Vilanova-Sitges 21 30 30 67 

Font. Elaboració pròpia 

Respecte les taules anteriors: 

• La caiguda de servei en cap de setmana és notablement més pronunciada per la línia 

interurbana, que, probablement degut a la seva naturalesa intermunicipal, s’estructura 

sobre un model d’oferta més típicament interurbà que urbà. D’aquest manera, mentre 

el servei de l’urbà en diumenge i festiu és un 70% del feiner, per la línia de Sitges-

Vilanova es queda en un 40%, el qual podria ser una caiguda excessiva. 

• El servei té una òptima amplitud horària, sobre tot al matí quan tant la línia 2 com la 

línia a Sitges ofereixen expedicions suficientment d’hora com per accedir als torns de 

polígons industrials als que donen servei. En tot cas caldria revisar l’amplitud de la línia 

urbana a darrera hora. Per altra banda, hi ha certa manca de servei nocturn potser en 

cap de setmana. 

• Cap de les línies de servei urbà té una freqüència inferior als 20 minuts, i en aquest 

cas, la línia purament urbana arriba als 30 minuts, essent aquest un valor lleugerament 

elevat per una línia de transport públic urbà. Tot i això, destacar com es mantenen 

aquestes freqüències al llarg de la setmana, donant aquesta continuïtat de servei.  
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Temps de viatge 

Tot i que com s’ha indicat anteriorment, el servei té un resultats de velocitat comercial prou 

òptims per una xarxa urbana, la sinuositat i els itineraris que el defineixen poden provocar 

excessos en els temps de viatge per connectar les diferents zones generadores i atractores de 

desplaçaments diaris. 

La següent figura mostra els temps de viatge (temps a bord + temps de transbord en cas de ser 

necessari) des dels diferents barris del municipi fins a l’estació de RENFE-Estació de bus, com a 

node de referència de la ciutat. 

 Temps de viatge en transport públic urbà fins a Plaça Eduard Maristany 

 

Havent considerat un temps de viatge només des de la pujada a vehicle fins a la baixada en destí, 

s’observa com hi ha àmbits de la ciutat que presenten temps de viatge lleugerament elevats, 

sobre tot a partir del barri de Molí de Vent cap a l’oest i a la zona nord-est del municipi.  Aquest 

àmbits es veuen afectats per aquesta connexió amb la zona centre del municipi i l’estació degut 

a la sinuositat de les línies.  

Per posar de manifest aquest resultat es mostra a continuació una taula que calcula l’índex de 

sinuositat de les línies entenen com el mateix la relació entre la distància de recorregut i la 

distància euclídia entre dues parades i es compara amb els trajectes en vehicle privat (assumint 

que òbviament el transport públic sempre ha de ser lleugerament superior per la necessitat 

d’oferir cobertura o dificultats en la circulació). 
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Taula 52. Índex sinuositat de les línies urbanes 

Línia 

Entre capçaleres Capçalera occidental-Estació 

Recorre
gut TP 

Recorre
gut VP 

Dist. 
euclídia  

Índex 
TP 

Índex 
VP 

Recorre
gut TP 

Recorre
gut VP 

Dist. 
euclídia  

Índex 
TP 

Índex 
VP 

1 12.670 5.800 3.025 4,19 1,92 9.329 4.600 3.531 2,64 1,30 

2 11.900 6.100 3.025 3,93 2,02 9.164 4.400 3.531 2,60 1,25 

VNG-SIT 8.520 5.700 4.374 1,95 1,30 5.680 4.600 3.323 1,71 1,38 

SIT-VNG 9.480 5.700 4.374 2,17 1,30 6.643 4.300 3.323 2,00 1,29 

Font. Elaboració pròpia 

Sobre tot per les línies 1 i 2, l’índex presenta valor significativament alts, que superen els del 

vehicle privat en un 100%. La línia Vilanova-Sitges té un traçat més directe, però tot i això també 

està en valors de connexió de més del 50% superiors al del vehicles privat. Aquests disseny de 

recorreguts, com s’ha mencionat anteriorment, pot estar afectant als temps de viatge entre els 

orígens i destins més demandats de transport públic (zones generadores i atractores), i per tant 

oferir un itinerari ineficient. 

 Transport públic col·lectiu interurbà 

Autobusos interurbans 

L’anàlisi de l’oferta interurbana es desglossa en aquelles línies que donen un servei més 

comarcal i les de més llarg recorregut que bàsicament connecten amb Barcelona o Tarragona. 

Línies de caràcter metropolità 

Les següents taules  mostren el nombre d’expedicions (per ambdós sentits) per els municipis 

que connecten amb Vilanova i la Geltrú segons les diferents línies que hi presten servei. 

Posteriorment, la figura mostra esquemàticament el volum d’expedicions en dia feiner amb els 

municipis de l’entorn comarcal. 
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Taula 53. Nombre d’expedicions segons dia de la setmana entre Vilanova i la Geltrú i municipis 

connectats 

Línia 
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Àmbit comarcal               

Vilanova-Cubelles       20        

Hosp. St. Camil - Hosp. St. Antoni - Cubelles - Cunit 10      10 10       

Vilanova - Vendrell       56 56 56 56 56    

Vilanova - Vilafranca (directe)    22 22 22         

Vilanova - Vilafranca 6 6 6 6 6 6         

Vilanova - Sant Pere - Sitges 92 92 92            

Llarg recorregut               

Vilanova-Aeroport-Barcelona  63 63          63  

Vilanova - Barcelona (Gran Via)              124 

Vilanova - Barcelona (Diagonal)              13 

VilanovaPark - Barcelona              4 

Vilanova - Tarragona       26 26 26 26  26 0  

                

Total expedicions en feiner (ambdós sentits) 108 161 161 28 28 28 112 92 82 82 56 26 63 141 

                

Dissabtes 58 58 58 16 16 16 6 6 6 6 6 0 32 32 

Diumenges i festius 28 28 28 10 10 10 0 0 0 0 0 0 16 16 

 

Taula 54. Freqüències mitjanes segons tipus de dia entre Vilanova i la Geltrú i municipis connectats 
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 Feiner  

 Amplitud  990 1020 1020 860 860 860 870 870 870 870 870 720 1020 1020 

 Freq. 
mitjana 

20 15 15 60 60 60 15 20 20 20 30 60 30 15 

                                

 Dissabte  

 Amplitud  945 945 945 720 720 720 480 480 480 480 480 0 900 900 

 Freq. 
mitjana 

30 30 30 90 90 90 160 160 160 160 160 0 60 60 

                                

 Diumenge 
i festius  

 Amplitud  940 940 940 720 720 720 0 0 0 0 0 0 840 840 

 Freq. 
mitjana 

60 60 60 150 150 150 0 0 0 0 0 0 105 105 
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 Volum d’expedicions en dia feiner entre Vilanova i la Geltrú i municipis de l’entorn 

 

 

Segons les taules anteriors: 

• A nivell general, el corredor coster està molt més servit que no pas les relacions amb 

l’interior. D’aquesta manera, essent Vilanova i la Geltrú un punt de ruptura de l’oferta 

al llarg de la costa, tant cap al nord, relacions amb Sant Pere de Ribes i Sitges, com cap 

al sud, des de Cubelles fins el Vendrell, l’oferta és significativament més intensa que no 

amb Vilafranca del Penedès: 

o En l’entorn més proper (Cubelles o Sant Pere de Ribes) si es detecta un nivell de 

servei bastant intens, per damunt de 100 expedicions diàries, reforçat per les 

línies de curt recorregut que connecten Vilanova i la Geltrú amb aquests 

municipis. 

o A partir d’aquesta distància, es produeix un salt d’oferta important entre les 

connexions cap al sud i les que van a l’interior. D’aquesta manera, amb el 

Vendrell hi ha 56 expedicions diàries (que s’intensifiquen per municipis més 

propers com Cunit amb 92), però amb Vilafranca hi ha tan sols 28 (14 per sentit). 

Tot i que el corredor de la costa pot intensificar la seva oferta degut a propòsits 

turístics, cal tenir en compte que, per exemple respecte temes de salut, degut 

al paper que juga actualment l’Hospital de Sant Antoni, existeix una demanda 
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important de gent que connecta amb el Sant Camil (amb el qual ja hi ha un bon 

nivell de servei) però també amb el Centre d’Especialitats de Vilafranca. 

o En cap de setmana es produeix un descens de l’oferta de transport públic, però 

en una escala molt desigual segons les relacions. Mentre àmbits com Sant Pere 

i Sitges mantenen uns nivells acceptables, el corredor coster sud descendeix de 

manera molt significativa, fins i tot arribant a 0 expedicions en diumenge, 

incloent les relacions de caràcter pràcticament metropolità de Cubelles (cal 

recordar que aquestes línies amb Cubelles també presten un servei urbà als 

barris més occidentals del municipi). 

• Respecte al llarg recorregut: 

o Hi ha una relació bastant intensa amb Barcelona que semblaria suficient per 

cobrir les demandes actuals tenint en compte que addicionalment es presta 

servei ferroviari. Al contrari, semblaria que l’oferta amb Tarragona pot arribar a 

ser lleugerament escassa, donada la localització equidistant de Vilanova i la 

Geltrú i les relacions que hi pugui tenir (feina, universitat,...). 

o Destacar la important intensificació del servei amb l’aeroport respecte al PMUS 

vigent, amb la línia Vilanova-Sitges-Aeroport i les més de 30 expedicions per 

sentit en laborable. En aquest cas caldria analitzar la idoneïtat del servei 

programat en cap de setmana. 

o En aquest cas, destacar l’excessiu descens de servei en cap de setmana, on les 

relacions amb Barcelona passen a ser un 23% en dissabte i un 11% en diumenge 

respecte al dia feiner, però sobre tot amb Tarragona i el corredor sud on l’oferta 

es nul·la. 

Transport ferroviari 

En transport ferroviari, s’ofereixen diferents opcions dins del seu esquema de servei quant al 

nombre de parades entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona, un que realitza totes les parades i un 

semi-directe que no s’atura a certes estacions (Garraf, platges de Castelldefels, Bellvitge o El Prat 

de Llobregat). 

La següent taula recull el nombre d’expedicions diàries segons aquests i tipus de dia: 

Taula 55. Nombre d’expedicions diàries segons tipus de dia en servei ferroviari 

Mode Servei 

Direcció Barcelona Direcció VNG 

Laborable 
Dissabte i 

festius 
Laborable 

Dissabte i 
festius 

RENFE 

Totes les paredes 39 33 36 35 

Semi-directe 35 32 34 34 

TOTAL 74 65 70 69 
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El nivell d’oferta s’aproxima a una freqüència d’un tren cada 15 minuts, el qual és bastant similar 

al que s’ofereix en autobús mitjançant les línies exprés. En aquest cas és un servei 

significativament més intens que altres corredors com podria ser la R4 a Manresa. 

Destacar també com es manté el nivell d’oferta en cap de setmana pràcticament sense 

variacions 

Temps de viatge 

En els viatges interurbans és interessant poder avaluar el nivell de servei amb la ciutat de 

Barcelona quant a temps de viatges, sobre tot degut a que el transport públic es presenta com 

una alternativa molt atractiva i competitiva per a les persones usuàries davant de les possibilitats 

d’accés amb cotxe, ja sigui ràpid però pagant peatge per la C-32 o gratuït però més llarg per la 

N-340 o la A-7. Es per tant un esquema del que el transport públic s’ha de presentar com a 

competitiu per augmentar el potencial de captació de viatges. 

La figura següent mostra els temps de viatges entre els diferents modes; els serveis de Rodalies, 

la línia d’autobús interurbà del servei “exprés.cat” i el cotxe. 

 Temps de viatge entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona en transport públic i privat 

 

En aquest cas, el tren es presenta com un mode altament competitiu respecte al vehicle privat 

doncs té uns temps de viatge pràcticament idèntics. L’autobús, per altra banda si surt penalitzat, 

sobre tot comparant amb la C-32. Tot i això des de la implantació del servei exprés.cat, la 

demanda ha respòs satisfactòriament i el servei en si s’ha anat intensificant. El servei de bus té 

un recorregut dins de Vilanova i la Geltrú de 15-20 minuts que, tot i que potser està afectant els 

temps de viatge, es probable que estigui captant demanda d’altres punts de Vilanova i la Geltrú 

que no els hi surt rentable l’accés fins a la Plaça Eduard Maristany.  
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La competitivitat del tren queda encara més palesa analitzant el temps de viatge amb zones 

properes com Sitges o Cubelles, on el tren té un temps de 5 minuts front als 14 del cotxe i del 

bus interurbà. 

5.2.3. Cobertura parades 

A continuació es mostren els radis de cobertura dels diferents modes de transport públic, 

obtinguts mitjançant el creuament de les dades espacials de població amb  les àrees de 

cobertura dels diferents modes de transport públic considerats. 

 Transport públic col·lectiu urbà 

En el cas  del transport públic col·lectiu urbà, s’ha considerat un radi de 300 metres i l’anàlisi 

s’ha realitzat tant per dia feiner, degut a l’escassa variació d’oferta a nivell de recorreguts amb 

el cap de setmana i festius.  

Tot i això, aquest anàlisis s’ha volgut realitzar en tres escenaris diferents: 

• Incloent tota l’oferta de transport públic urbà, és a dir, línies 1, 2 i Vilanova-Sitges 

• Incloent exclusivament l’oferta de transport públic competència municipal, és a dir línies 

1 i 2 i, en aquest cas: 

o Cobertura total d’ambdues línies 

o Cobertura només de l’àrea coincident dels radis de cobertura que pot variar 

degut a l’asimetria dels recorreguts en alguns trams. 

 Cobertura de les línies de transport públic urbà 
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 Cobertura de les línies de transport públic urbà de competència municipal 

 

Taula 56. Cobertura demogràfica del transport públic urbà 

Mode nº línies 
Població 
servida 

Població total 
2020 

Població no 
servida 

% cobertura 

Autobús urbà feiner (L1-L2 + VIL-SIT) 4 62.692 67.733  5.041 92,6% 

      

Autobús urbà línies L1+L2 2 58.654 67.733 9.079 86,6% 

Autobús urbà línies L1 i L2 (àrea coincident) 2 46.037 67.733 21.696 67,8% 

 

En detall: 

• De manera general, el sistema de transport públic urbà està estructurat per donar servei 

al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, exceptuant les prolongacions fins a Fondo-Somella 

de la línia interurbana i a VilanovaPark i el Polígon Industrial de Masia d’en Notari de la 

línia urbana. Sota aquest esquema, tal i com mostra la taula, s’està deixant fora del 

sistema de transport públic urbà un total del 7,5% de la població. 

o Nuclis sense servei de cap tipus serien: Torre Veguer, Mas Tapet, Mas d’en Puig 

Mas d’en Ricard, gran part de Mas Roquer, Corral d’en Tort que son altres nuclis 

apart dels perifèrics principals i la part occidental de l’Aragai. 

o Fora de la cobertura del servei urbà, però dins de l’interurbà, i per tant subjectes 

a les condicions del mateix, estarien servits els barris de Santa Maria i Prat de 

Vilanova. 
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o En l’àmbit oriental del municipi es troben sense servei la zona residencial al 

voltant de la Torre de Solicroup i una part del barri de Masia Nova, que  tot i que 

queda cobert per la primera parada dins de Roquetes, ho fa sota condicions 

tarifàries de relació interurbana. 

• Tot i això, es vol destacar també el problema de la cobertura real de les línies. Per 

exemple, com es mostra a la taula i en el plànol corresponent, la cobertura real de les 

línies 1 i 2 disminueix si es considera aquella àrea coincident en ambdós sentits de la 

marxa, doncs l’asimetria de la línia en alguns trams fa que les persones usuàries d’un 

sentit tinguin dificultats d’accés en el sentit contrari. D’aquesta manera, la cobertura 

total de 58.624 (un 86,6%) de les línies 1+2 en conjunt, disminueix un 22% al considerar 

el àrea de cobertura coincident d’ambdues línies. 

Aquesta anàlisi de la cobertura sobre sòl residencial es pot realitzar sobre aquell sòl no 

residencial per tal d’identificar equipaments que actualment no queden servits pel sistema de 

transport públic urbà. 

 Cobertura de les línies de transport públic urbà sobre sòl no residencial 

 

En la figura s’observa com: 

• Tot un seguit d’instal·lacions de caràcter industrial de la zona septentrional del casc urbà 

queden sense cap cobertura, així com part dels polígons de la zona oriental. 
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• Hi ha instal·lacions de importants com la zona de les facultats que queden servides per 

la línia Vilanova-Sitges tan sols o l’Hospital que només està servit per la línia 1 (novament 

el problema d’asimetria amb la línia 2). 

• Tot el corredor de la Platja Llarga i la zona de càmping que queden servits (parcialment 

doncs és a una distancia de 500 metres per la C-246a) per la línia interurbana a Cubelles. 

 Transport públic col·lectiu interurbà 

A continuació es detalla la cobertura de les parades del transport públic interurbà, tant de 

carretera (en un radi de 450 metres) com de ferrocarril (en un radi de 1.000 metres). 

Es tracta simplement de veure quina població té la possibilitat de realitzar un accés a la xarxa a 

peu segons una distància raonable, però a l’hora identificar els àmbits que queden fora del radi 

d’influència del servei per creuar amb la cobertura de les línies que hi donen accés i valorar així 

el potencial d’intermodalitat amb el transport urbà. 

 Esquema de cobertura de la xarxa interurbana 
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 Cobertura espacial al voltant de l’estació de Ferrocarril 

 

Taula 57. Cobertura poblacional del transport públic interurbà 

Mode 
Població 
servida 

Població total 
2020 

Població no 
servida 

% cobertura 

Autobús interurbà (*) 62.074 67.733 5.659 91,6% 

Àrea al voltant del ferrocarril 30.676 67.733 37.057 45,3% 

(*) en l’interurbà s’inclou la línia Sitges-Vilanova amb el seu recorregut actual 

• De manera general, les línies ofereixen una cobertura molt focalitzada en la zona centre 

del municipi i posteriorment, en les zones més allunyades dels corredors als que 

serveixen. Potser queda massa descobert tot l’àmbit d’una primer corona més enllà de 

la Ronda Ibèrica (barris de Collada, Fondo-Somella, l’Aragal o Ribes-Roges) i que en 

definitiva són els residents que més lluny tenen equipaments com l’estació d’autobusos 

i alguns d’ells amb un alt poder atractor. 

• Destacar la cobertura que ofereixen algunes línies dins de les relacions urbanes, 

destacant sobre tot el servei als barris de Prat de Vilanova i Santa Maria, en aquest cas 

sotmesos a les condicions de prestació i tarifes interurbanes. 

5.2.4. Sistema tarifari i tipologia de títols de transports. 

Al formar part de l’ATM, Vilanova i la Geltrú ofereix títols integrats, però per altra banda posa 

també a disposició títols propis. 

La següent taula mostra els títols propis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i una 

comparativa amb la reducció de preu respecte als de l’ATM. 
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Taula 58. Tipologies de títols propis per l’ús urbà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Bitllet Ús del bitllet Tarifa 
Descompte 

respecte 
ATM 

Bitllet Senzill Dret a 1 viatge 1,65€ 45% 

T10 Títol multipersonal de 10 viatges  7,65€ 48% 

T-Activa 
Targeta amb 10 viatges per a persones a partir de 
65 anys d'edat i/o amb un 65% de minusvalia 

4,10€ 177% 

T-Jove 
Targeta amb 10 viatges per a persones usuàries de 
fins a 25 anys d'edat. 

5,10€ 122% 

 

Amb aquesta línia de tarifes, Vilanova i la Geltrú, respecte als títols de l’ATM, fa un esforç major 

per afavorir certa recurrència en aquelles persones usuàries casuals, però sobre tot en certs 

grups socials, a l’hora que també promociona l’ús del mode de manera esporàdica amb 

descomptes en el bitllet senzill. Destacar d’alguna manera la similitud de reducció de preu amb 

els títols integrats entre les T10 general i el senzill que col·loca al mateix nivell quant a títols 

propis la demanda casual i esporàdica. 

Per altra banda, no existeixen títols propis en forma d’abonaments i per tant es mantenen els 

propis de l’ATM. 

Comparant amb altres ciutats del territori metropolità, es donen casos de ciutats que han 

mantingut la política general de l’ATM (Vic o Igualada) i altres que, com Vilanova i la Geltrú  han 

optat per oferir també títols propis que permetin també influir en la política tarifària del seu 

urbà com: 

• Mataró que disposa de targetes multiviatges bonificades. 

• Vilafranca del Penedès que ofereix una gratuïtat a persones concretes.  

• Terrassa que bonifica considerablement el bitllet senzill fins a 1,45€ i ofereix targetes de 

25 viatges a 18,1€ (0,72€ viatge) o transport gratuït al Hospital. 

• Sabadell que ofereix un ventall de títols propis en el senzill, targetes de 10 viatges a 8,8€, 

mensual a 37,5, descomptes per a joves i bonificació socials del 100%. 

• Manresa ofereix, al igual que Sabadell, un conjunt de títols propis que van des de 

targetes multiviatges a abonaments bonificats al 100% per col·lectius especials. 

Es doncs que Vilanova  la Geltrú, aposta per millorar les condicions tarifàries a nivell global, 

però sense anar més enllà quant a abonaments a col·lectius especials o per a persones usuàries 

recurrents. 
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Destacar tanmateix, que així com la demanda de la línia Vilanova-Sitges si poden fer ús dels títols 

propis, altres zones cobertes per línies interurbanes no, com son els residents dels barris del Prat 

de Vilanova o Santa Maria, que fan servir la línia de Cubelles. 

Segons les dades de l’any 2019, l’ús dels diferents tipus de bitllets va ser: 

Taula 59. Cancel·lacions per tipus de bitllets de persona usuària de l’urbà de Vilanova i la Geltrú. Any 

2019 

Bitllet % penetració 

 Bitllet senzill  13,3% 

 T-10 Vilanova  17,3% 

 T-Activa Vilanova  41,8% 

 T-Jove Vilanova  6,6% 

 Títols ATM  20,9% 

Font. Informe SINOB 2019 

Destacar: 

• L’important ús de la T-Activa, és a dir de persones jubilades, i per tant, en general, amb 

un nivell de captivitat i condicions de viatge en quan a valor del temps menor.  

• El baix impacte de la T-Jove, tan sols amb un 6,6% de la demanda tot i les bones 

condicions de preu de la mateixa. Cal a dir que, entre els títols integrats estan per una 

banda la T-16 que permet a les persones usuàries de 16 o menys anys viatjar 

gratuïtament i per l’altra la T-Jove. 

• Com es mencionava anteriorment, poc ús d’abonaments (tan sols inclosos en els 

paquets de títols de l’ATM) la qual cosa dona una idea d’un ús por recurrent del servei. 

5.2.5. Existència de carrils bus i semàfors específics. 

Vilanova i la Geltrú no disposa d’infraestructures de suport a la circulació del transport públic, ja 

sigui en la modalitat de segregació o prioritat de circulació. 

En primer lloca cal dir que les velocitats comercials de les línies actuals, al voltant dels 14-15km/h 

són bastant òptimes per un sistema d’explotació urbana, amb la qual cosa no sembla que la 

millora de la velocitat hagi de ser una prioritat quant a la xarxa de transport públic.  

Tanmateix, com s’ha vist anteriorment i en l’anàlisi de l’enquesta telefònica (punt 5.3.3), la 

velocitat no es un factor preocupant a nivell de percepció i configuració de xarxa, com si pot ser 

el propi esquema d’itineraris, recorreguts i manca de connexions directes que si fan incrementar 

els temps de viatge en algunes relacions. 

Per altra banda, mesures com la disminució de parades, poden ajudar a guanyar velocitat 

comercial sense haver de fer grans actuacions sobre la xarxa. La següent taula mostra la distància 

mitjana entre parades per les línies que presten servei urbà (línies 1 i 2 en el seu tram principal 

i tram d la línia Sitges-Vilanova dins la trama urbana de Vilanova i la Geltrú) 
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Taula 60. Distància entre parades del sistema urbà 

Línia Nom Longitud (km) Parades 
Distància entre 

parades (m) 

1 Tacó-Càmping 12,67 41 309 

2 Càmping-Taco 11,90 40 297 

SIT-VNG Sitges-Vilanova 9,48 31 306 

VNG-SIT Vilanova-Sitges 8,52 29 294 

Font. Elaboració pròpia 

Tenint en compte que es considera una ràtio de cobertura òptim al voltant d’una parada de 300 

metres, el fet que la distància mitjana entre parades vagi en aquesta línia implica que pot existir 

una sobre densificació de parades en alguns trams i una solapament de cobertures (encara més 

significativa tenint en compte la sinuositat de les línies). L’eliminació de certes parades i 

l’increment de distància entre les mateixes pot provocar una lleugera millora de les velocitats 

comercials. 

Finalment, destacar que, en l’esquema i les condicions actuals de servei, no existeixen corredors 

que justifiquin, per nivell d’oferta una actuació de priorització del transport públic, doncs, com 

mostra la següent figura, en cap cas existeix cap corredor suficientment llarg que tingui més de 

5 expedicions per hora, és a dir un bus cada 12 minuts, essent aquest un valor significativament 

baix per mesures d’aquest tipus, sobre tot de circulació segregada.  

 Número d’expedicions de transport urbà per hora 
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5.2.6. Vehicles i sistemes d’ajuda a la navegació 

Un dels gran problemes del sistema de transport públic urbà de Vilanova i la Geltrú és la flota 

que presta avui en dia el servei. Els antecedents esmentats i el fet de no haver renovat el 

contracte pel qual es regeix el mateix servei des de fa temps, fa que la flota actual no tingui les 

condicions òptimes de manteniment i imatge degut a la seva antiguitat. 

A dia d’avui hi ha 7 autobusos adscrits al servei urbà (L1+L2) amb una antiguitat mitjana de 16,55 

anys a data de desembre de 2021 i, específicament, amb tres vehicles de 18,5 anys i més de 

800.000 km recorreguts. Aquests valors són sensiblement elevats, per exemple tenint en 

compte per exemple aspectes d’emissions i eficiència energètica o comoditat.  

Cal esmentar per exemple, de cara a la renovació del contracte i en  línia de les noves tecnologies 

de propulsió de vehicles, les alternatives existents al gasoil avui en dia i sobre tot el compliment 

del Reial Decret 24/20216, del 2 de novembre que, entre altres coses, obliga a que totes les 

noves concessions de transport públic que involucrin vehicles tipus M3 de categoria Classe I 

estaran obligades a tenir un 45% de la flota amb vehicles “nets” i la meitat dels mateixos hauran 

de ser o elèctrics o d’hidrogen. Es a dir, en el cas de Vilanova i la Geltrú, el fet de renovar 

contracte en breu, mantenint el volum de flota, estaria obligada a disposa de 2 vehicles o 

elèctrics o hidrogen i 2 més nets. 

Per altra banda, quant a sistemes d’ajuda a la navegació, el servei de Vilanova i la Geltrú urbà 

(L1+L2)  disposa d’un sistema SAE. No és així pel que fa a la línia d’intensificació. 

5.2.7. Qualitat de les parades  

La línia 1 disposa d’un total de 47 parades mentre que per la línia 2 són 46. A continuació es 

realitza una anàlisi de l’estat de les parades del sistema de transport públic urbà (tot i que en 

alguns casos es fan servir també per serveis interurbans). 

Espai de parada 

Taula 61. Espais de parada del sistema de bus urbà de Vilanova i la Geltrú 

 

Font. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-17910 
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Respecte l’estructura de l’espai de parada en la majoria dels casos no existeix cap 

infraestructura d’espai de parada i la resta es reparteixen en parts iguals entre plataformes i 

apartadors. En aquest cas, és a la línia 1 on hi ha més parades sense cap espai addicional (47%). 

Mobiliari 

 Tipus de mobiliari de les parades del sistema de bus urbà de Vilanova i la Geltrú 

 

Font. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

El mobiliari de les parades es caracteritza per: 

 

• Totes les parades disposen d’algun tipus de mobiliari, però destacar que un 24% del 

total només disposa d’un pal de senyalització, sense elements addicionals per seure o 

resguard. 

• El 30% de les parades disposen de marquesina per resguardar-se, mentre que la gran 

majoria es conformen de pal de senyalització i un banc. Novament és la línia 1 qui té 

unes condicions pitjors. 

• Segons la imatge corresponen es pot veure com segons el recorregut s’allunya del centre 

les parades disposen de pitjors condicions quant a mobiliari, sobre tot aquelles que 

pertanyen als recorreguts especials com les dels polígons. 

Informació en parada 

 Disponibilitat d’informació en parada del sistema de bus urbà de Vilanova i la Geltrú 

 

Font. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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En aquest cas, es desconeix quin tipus d’informació es disposa en parades, tot i que si es pot 

aproximar el nombre de parades en els que hi ha algun tipus d’informació i les que no: 

 

• El 94% de les parades disposen de punts d’informació en parada, incloent 3 punts de 

parada que disposen tan mateix d’un plafó amb indicació de línies i temps d’espera. 

• Destacar un 5% de les parades no disposen de cap mena d’informació. 

Estat de les parades 

Respecte a l’estat de manteniment de les parades, destacar que gairebé el 50% de les 93 parades 

no compleixen unes condicions òptimes de manteniment, devent-se en la majoria de casos a 

desgast i oxidació del mobiliari. Tanmateix es troben efectes de vandalisme, però, sobre tot, cal 

analitzar el 9% de parades que es troben en un estat deficient. 

 Estat de manteniment de les parades de bus urbà de Vilanova i la Geltrú 

 

Font. Informe estat de les parades. T.C.C. 2019 

Accessibilitat de parades 

 Accessibilitat a parada del sistema de bus urbà de Vilanova i la Geltrú 

 

Font. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

Quant a temes d’accessibilitat, destacar que gairebé el 50% presenten unes condicions no del 

tot aptes, i dins d’aquests, el 23% del total és considera “deficient”. Novament certes parades 

dels recorreguts especials i algunes concretes de la zona oriental del Barri de Mar presenten 

aquestes condicions no aptes quant a accessibilitat. 
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Per tal de realitzar una jerarquització quant a l’estat de les parades, la següent taula mostra les 

característiques esmentades per aquelles 20 parades amb major volum de demanda segons els 

aforaments realitzats en el marc del Pla de Mobilitat. 

Taula 62. Estat de les 20 parades amb major volum de demanda 

Lín
ia 

Nom parada Infraestructura Mobiliari Informació Estat 
Accessibil

itat 

L1 Av. Vilafranca Apartador 
Marquesina 
i Banc 

Panell 
d'Horaris 

Bo Regular 

L2 
Manuel Marquès - CAP 
Jaume I 

Apartador Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Regular Deficient 

L1 
Av. Vilafranca - Escola 
Ginesta 

Sense plataforma 
ni apartador 

Marquesina 
i Banc 

Panell 
d'Horaris 

Bo Bona 

L1 Pl. Eduard Maristany Apartador 
Pal, Banc i 
Marquesina 

Panell 
d'Horaris/SAE 

Regular Bona 

L1 Pl. Moixiganga 
Sense plataforma 
ni apartador 

Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Regular Bona 

L2 
Canàries - Immaculada 
Concepció 

Plataforma Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Regular Bona 

L2 Pl. Eduard Maristany  Apartador 
Pal, Banc i 
Marquesina 

Panell 
d'Horaris/SAE 

Regular Bona 

L2 
Av. Rocacrespa - Av. 
Riu Foix  

Sense plataforma 
ni apartador 

Marquesina 
i Banc 

Panell 
d'Horaris 

Bo Regular 

L1 Pl. Catalunya Apartador 
Pal, Banc i 
Marquesina 

Panell 
d'Horaris 

Regular Deficient 

L2 Càmping Vilanova Park Plataforma 
Pal, Banc i 
Marquesina 

Panell 
d'Horaris 

Regular Deficient 

L1 Pl. Adarró  
Sense plataforma 
ni apartador 

Marquesina 
i Banc 

Panell 
d'Horaris 

Bo Deficient 

L2 
Av. Rocacrespa - Riu 
Segura 

Sense plataforma 
ni apartador 

Marquesina 
i Banc 

Panell 
d'Horaris 

Bo Regular 

L1 Pl. Casernes 
Sense plataforma 
ni apartador 

Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Regular Bona 

L1 Tarragona - pl. Cubilot Apartador Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Deficient Bona 

L1 
Pare Garí - pl. Fàbrica 
Nova 

Sense plataforma 
ni apartador 

Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Bo Bona 

L1 
Rbla. Salvador Samà - 
Jardí 

Plataforma Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Bo Bona 

L1 
Av. Francesc Macià - 
Menéndez y Pelayo 

Plataforma Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Regular Bona 

L2 
Av. Sis Camins - Camí 
Mas Palau 

Apartador Pal 
Panell 
d'Horaris 

Deficient Regular 

L2 
Av. Rocacrespa - Av. 
Sis Camins  

Sense plataforma 
ni apartador 

Marquesina 
i Banc 

Panell 
d'Horaris 

Bo Regular 

L2 Av. Rocacrespa - Cadí 
Sense plataforma 
ni apartador 

Pal i Banc 
Panell 
d'Horaris 

Regular Regular 

Font. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Més enllà de la infraestructura de parada que pot estar condicionada per l’estructura viària en 

si, tot i que sempre serà més adient que existeixi algun element de separació del trànsit, 

destacar: 
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• Manca de mobiliari en algunes d’aquestes parades. Del total de les 20 parades, el 50% 

disposen tan sols de “pal i banc” en l’espai d’aturada, sense cap tipus d’element 

addicional. 

• Només l’estació disposa de panells de SAE, quan es podria pensar en reforçar algunes 

de les que porten més demanda que aquestes. 

• La meitat de les parades, 10 del total, tenen un estat regular de conservació, i inclús 

dues d’elles deficient. 

• La meitat de les parades tenen un estat regular o deficient d’accessibilitat, destacant 4 

del segon cas: Manuel Marquès - CAP Jaume I, Pl. Catalunya, Càmping Vilanova Park i Pl. 

Adarró. 

 

 Tipologia de disseny de la zona de parada de vehicle 
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 Mobiliari de parades 
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 Equipament informatiu en parada 
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 Estat i accessibilitat de les parades 

 

 

5.3. Caracterització de la demanda 

5.3.1. Demanda de transport públic urbà 

 Demanda anual i evolució històrica 

Agafant com a referència l’any 2019, com a punt previ a la situació de la COVID19 en la qual els 

resultats de demanda de mobilitat general i transport públic en particular no foren 

representatius, el total de demanda del transport públic urbà (només línies L1+L2) de Vilanova 

i la Geltrú ascendí a 513.995 persones usuàries ( l’any 2020 ja va ser de 269.722). 

Segons les dades del PMUS anterior i els resultats del 2019, per les línies L1+L2, s’ha produït un 

increment de la demanda del 0,5% (un acumulat anual del 0,08%). Tot i això, aquest resultat 

positiu respecte l’any base del Pla anterior, s’han de matisar dos aspectes concrets: 

• En primer lloc, en el moment de la realització del pla anterior estaven en funcionament 

les línies 3 i 4 (276.897 viatgers l’any 2013), que a dia d’avui no presten servei. 
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Òbviament la demanda d’aquestes línies o ha canviat de mode o ha canviat a la línia cap 

a la intensificació de Vilanova-Sitges o la urbana 1+2. Tenint en compte aquesta 

possibilitat, es podria considerar que l’increment de viatgers d’aquesta línia és bastant 

poc significatiu. 

• Segons els informes de resultats anuals, des de l’any 2017 que el sistema està en una 

tendència negativa de pèrdua de viatgers. Aquest descens pot venir explicat en part per 

una desincentivació a l’ús del mateix pels problemes legals que s’han produït, que no 

ajuden a oferir una imatge eficient del sistema, doncs les dades de producció (km anuals 

recorreguts) no només no disminueixen si no que són superiors l’any 2019 respecte al 

2017. 

En qualsevol cas, per l’any 2019, les principals dades d’explotació, tant en demanda com en 

producció, varen ser: 

Taula 63. Demanda i magnituds de producció del bus urbà de Vilanova i la Geltrú segons tipus de dia 

Variable Període Valor % 

 Demanda 

 Dia feiner  408.574 79,5% 

 Dissabte  60.822 11,8% 

 Diumenge  44.599 8,7% 

 Totals  513.995   

 Expedicions  

 Dia feiner  18.104 74,9% 

 Dissabte  2.754 11,4% 

 Diumenge  3.300 13,7% 

 Totals  24.158   

 km totals  

 Dia feiner  236.017 75,1% 

 Dissabte  35.613 11,3% 

 Diumenge  42.767 13,6% 

 Totals  314.397   

Font: Elaboració pròpia 

Com es pot comprovar, es dona més intensitat de demanda i ocupació en dia feiner que en 

dissabte, i significativament més que en festiu. 

 Distribució anual de la demanda 

Segons el repartiment trimestral de demanda, el bus urbà de Vilanova i la Geltrú presenta una 

estacionalitat bastant marcada, amb una concentració del 30% de la demanda en els mesos 

d’estiu front al 20% que representen els trimestres d’hivern. 

Segons mostra la taula, aquest patró es reprodueix segons els tipus de dies de la setmana, però 

sobre tot per dissabtes i festius, la qual cosa significa que existeix un ús important del servei 

urbà esporàdic per visitants de temprada alta.  
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Taula 64. Demanda de les línies 1 i 2 segons trimestres. Any 2019 

Variable Període Valor 
  

% 
Feiner 

% 
Dissabte 

% 
Festiu 

Total 

 1 trimestre  

 Dia feiner             92.613    22,7%       

 Dissabte             12.627      20,8%     

 Diumenge               7.059        15,8%   

 Totals           112.299          21,8% 

 2 trimestre  

 Dia feiner           101.870    24,9%       

 Dissabte             15.719      25,8%     

 Diumenge             11.827        26,5%   

 Totals           129.416          25,2% 

 3 trimestre  

 Dia feiner           118.427    29,0%       

 Dissabte             19.920      32,8%     

 Diumenge             16.629        37,3%   

 Totals           154.976          30,2% 

 4 trimestre  

 Dia feiner             95.664    23,4%       

 Dissabte             12.556      20,6%     

 Diumenge               9.084        20,4%   

 Totals           117.304          22,8% 

Font: Elaboració pròpia 

 Distribució mensual de la demanda de bus urbà. Any 2019 

 

Font: Elaboració pròpia 

 Distribució diària de la demanda 

Durant la darrera setmana de novembre del 2021 (per totes les línies) i amb un reforç per la línia 

interurbana realitzat la segona setmana de març del 2022, es van realitzar treballs de 

comptatges de persones usuàries en dia feiner. 

Aquest estudi permet comprendre el comportament de la demanda dins de la línia, la demanda 

de les parades i, com es mostra a continuació, l’estat de càrrega de les línies al llarg del dia. 
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 Distribució horària de la demanda. Línia 1 

 

 

 Distribució horària de la demanda. Línia 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

Respecte als gràfics anteriors: 

• La línia 1 presenta un estat de càrrega que es va incrementant al llarg del dia fins arribar 

a la seva hora punta a les expedicions de les 14:00 on es donen un valor de 33 passatgers 

per expedició. Tot i això, quant a ocupació màxima, aquesta es produeix en l’hora punta 

del matí quan s’arriba als 20 passatgers, mentre que la de la tarda es troba en 17. 

• En una forma totalment diferent, la línia 2 presenta una corba amb varies puntes al llarg 

del dia; dues al matí al voltant de 20 passatgers/expedició i una punta tarda més 

marcada a les 17:00 de 25 passatgers/expedició. 
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En el cas d’aquesta línia 2, l’ocupació màxima es produeix coincidint amb les puntes de 

més al matí i la tarda, però lleugerament desplaçada de la punta de migdia, doncs 

l’ocupació màxima de la línia, de 12 passatgers, es dona a les 13:00. 

En el cas de la línia interurbana, l’anàlisi es realitza per tota la línia sense poder desagregar el 

comportament de la demanda del residents de Vilanova i la Geltrú de la resta. Tot i això s’analitza 

pel sentit Vilanova-Sitges la demanda de pujats al terme municipal de Vilanova i la Geltrú i en el 

sentit contrari la de baixats, per tal de poder identificar el comportament màxim de la línia dins 

de l’àmbit municipal. 

 Distribució horària de la demanda. Línia Vilanova-Sitges (sentit Sitges) 

 

 Distribució horària de la demanda. Línia Vilanova-Sitges (sentit Vilanova i la Geltrú) 

 

Font: Elaboració pròpia 
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 Demanda per parada 

El següent grup d’imatges mostren la demanda del total de pujades per parada i línia pels 

recorreguts realitzats per un vehicle al llarg d’un dia feiner. 

  Càrrega d’un vehicle per parades diària. Línia 1 

 

 Càrrega d’un vehicle per parades diària. Línia 2 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Ambdues línies presenten un perfil de càrrega similar, tot i que en el cas de la línia 2 les puntes 

són més marcades. En ambdós casos les línies presenten un perfil amb un inici de càrrega 

significatiu que descendeix progressivament fins a la meitat de la línia, quan tornar a donar-se 

un procés de pujada de demanda que tornar a descendir fins al final de línia.  

Aquest fet pot donar a entendre que ambdós itineraris presenten un punt de ruptura a meitat 

de recorregut i per tant un esquema de línia que està oferint dos serveis diferenciats, molt 

significatiu en el cas de la línia 2. 

Destacar igualment el gran nombre de parades en les que el vehicle aforat va tenir una demanda 

baixa o nul·la al llarg del dia. Aquest fet pot donar a entendre varies conclusions, més enllà del 

baix ús del transport púbic que es pugui estar produint, com per exemple el fet d’estar donant-

se un excés de parades que al final fan disminuir la velocitat comercial del servei o trams de 

recorregut en zones de molt baixa densitat de població. Cal destacar que el càlcul de la distància 

mitjana entre parades és de 300 metres en ambdós sentits, la qual pot ser relativament baixa 

atenent a un radi de cobertura de 300 metres per parada. 

La següent taula mostra els grups de parades segons demandes pel vehicle aforat 

Taula 65. Grups de parades segons demanda de les línies L1+L2 

Pax pujats Nº parades 
% sobre total 

parades 

0 24 30% 

1 10 12% 

2 13 16% 

3 6 7% 

4 11 14% 

5 6 7% 

6 2 2% 

7 2 2% 

8 - 0% 

9 2 2% 

10 o més 5 6% 

TOTAL 81 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 66. Parades amb 0 demanda en els vehicles aforats de les línies L1+L2 

Línia Nom parada   Línia Nom parada 

L1 L1 P16 Parc Gumà i Ferran (Bus L1, Parada 16)   L2 L2 P02 Margalló - Av. Riu Foix (Bus L2, Parada 2) 

L1 L1 P17 Can Pahissa (Bus L1, Parada 17)   L2 L2 P12 Aigua - Joan LLaverias (Bus L2, Parada 12) 

L1 L1 P22 Pg. Marítim - Canàries (Bus L1, Parada 22)   L2 L2 P15 Pl. Danses de Vilanova (Bus L2, Parada 15) 

L1 L1 P26 Pg. Ribes Roges - Roger de LLúria (Bus L1, Parada 26)   L2 L2 P16 Pl. Consolat de Mar (Bus L2, Parada 16) 

L1 L1 P31 Josep Coroleu - Av. Jaume Balmes (Bus L1, Parada 31)   L2 L2 P17 Pg. Ribes Roges - Roger de LLúria (Bus L2, Parada 17) 

L1 L1 P41 Av. Rocacrespa - Riu Segura (Bus L1, Parada 41)   L2 L2 P21 Pg. Ribes Roges - Torre Ribes Roges (Bus L2, Parada 21) 

L1 L1 P42 Av. Rocacrespa - Cadí (Bus L1, Parada 42)   L2 L2 P34 Pl. Pou (Bus L2, Parada 34) 

L1 L1 P43 Av. Rocacrespa - Av. Sis Camins (Bus L1, Parada 43)   L2 L2 P36 Av. Vilafranca - Cementiri (Bus L2, Parada 36) 

L1 L1 P44 Pl. Sis Camins (Bus L1, Parada 44)   L2 L2 P37 Pl. Cucanya (Bus L2, Parada 37) 

L1 L1 P45 Av. Riu Foix - Riera de Marmellar (Bus L1, Parada 45)   L2 L2 P38 València - Saragossa (Bus L2, Parada 38) 

L1 L1 P46 Av. Riu Foix - Margalló (Bus L1, Parada 46)   L2 L2 P39 Av. Vilafranca (Bus L2, Parada 39) 

L1 L1 P47 Càmping Vilanova Park (Bus L1, Parada 47)   L2 L2 P40 Av. Vilafranca (Bus L2, Parada 40) 

Font: Elaboració pròpia 
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 Càrrega d’un vehicle per parades diària. Línia Vilanova-Sitges (Sentit Sitges) 

 

 Càrrega d’un vehicle per parades diària. Línia Vilanova-Sitges (Sentit Vilanova i la Geltrú) 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Les línies interurbanes presenten un perfil clàssic de línies de marcat servei interurbà. Essent 

Vilanova i la Geltrú un dels extrems de línia,  en ambdós casos  es produeix un  procés  principal 

de càrrega de demanda que surt del municipi (sentit Sitges) o de tornada (sentit Vilanova i la 

Geltrú). 

La següent taula mostra el percentatge de viatges interns a Vilanova i la Geltrú que  tenen 

ambdues línies en comparació al la demanda que mouen dins del municipi (per un vehicle 

concret al llarg del dia). 

Taula 67. Demanda interna a Vilanova i la Geltrú de la línia interurbana 

  Pujats Baixats % viatges interns 

 Sentit Sitges                  199                    60  30% 

 Sentit VNG                    60                  159  38% 

Font: Elaboració pròpia 

Tanmateix, destacar com en el sentit Sitges es produeixen dos punts d’inflexió molt marcats; un 

primer a partir de la zona de Zamenhof i un segon en la zona centre, entre Salvador Samà-Escola 

Pompeu Fabra i la Plaça Eduard Maristany, en ambdós casos amb un increment de càrrega 

proper al 100%. Curiosament, aquest procés no es replica en el sentit Vilanova i la Geltrú on el 

descens de demanda es va produint de manera progressiva. 
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 Demanda per parada de la línia 1. Pujats per vehicle aforat 
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 Demanda per parada de la línia 1. Baixats per vehicle aforat 
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 Demanda per parada de la línia 2. Pujats per vehicle aforat 
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 Demanda per parada de la línia 2. Baixats per vehicle aforat 
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 Demanda per parada de la línia Vilanova-Sitges. Pujats en sentit Sitges 

 

 

 Demanda per parada de la línia Vilanova-Sitges. Baixats en sentit Sitges 
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5.3.2. Transport públic col·lectiu interurbà 

 Caracterització de la demanda 

Entre les tasques de l’estudi s’han dut a terme enquestes en l’estació d’autobusos com de 

ferrocarril de Vilanova i la Geltrú per tal de valorar i caracteritzar la demanda de transport públic 

interurbà.  

Tanmateix, al no disposar de les dades de demanda de les estacions d’autobusos ni de RENFE, 

els resultats mostrats sempre fan referència als percentatges sobre la mostra i no a valors 

absoluts expandits. 

En primer lloc destacar que entre les enquestes realitzades, en el cas dels visitants (un total de 

133 enquestes realitzades a persones no residents a Vilanova i la Geltrú), un 15% de la demanda 

de l’estació d’autobusos i un 35% dels de tren estan en trànsit, és a dir, tenen un origen i un 

destí del viatge diferent a Vilanova i la Geltrú. 

 Origen/Destí de la demanda 

Com s’ha vingut realitzant en anàlisi anteriors, es pretén identificar el pes de les relacions 

regionals i de la resta del territori. En aquesta línia, la següent figura mostra el pes de cada tipus 

de relació segons els dos modes emprats de manera agrupada (autobús interurbà i ferrocarril) 

 Relacions metropolitanes i resta de territori segons mode agrupat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Tot i que l’oferta és coincident al llarg de tota la costa, el major nombre de destins del sistema 

de bus interurbà dins de l’àmbit regional (sobre tot Sant Pere de Ribes i la zona de Vilafranca) fa 

que l’estació tingui un repartiment equitatiu entre persones usuàries d’àmbit regional i 

demanda de més llarg recorregut, mentre que en el cas del ferrocarril, tan sols el 30% de les 

persones usuàries es limiten a relacions dins de l’àmbit regional (des de Sitges fins al Vendrell). 

En un anàlisi de més detall, a continuació es mostren les relacions de distribució interna segons 

barris en el conjunt. 
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 Distribució per barris de la demanda de les estacions de Vilanova i la Geltrú 

 

• La meitat de la demanda de les estacions tenen origen o destí als barris de Centrevila i 

Nucli Antic (un 43% i un 8% respectivament) seguit del Barri de Mar (24%). Per altra 

banda destaca el 12% de demanda que es relacionen amb Collada 

• Aquesta distribució entre barris es manté entre persones residents i visitants, amb 

lleuger increment relatiu en la zona centre en el cas dels visitants. 

D’aquesta manera, la gran majoria de la demanda de les estacions de Vilanova i la Geltrú 

realitzen un trajecte relativament curt per accedir a les mateixes, amb algunes excepcions com 

són sobre tot Nucli Antic i la Collada. 

 Mode accés/dispersió 

Respecte la pregunta del mode d’accés o dispersió en el recorregut dins de Vilanova i la Geltrú, 

el resultats obtingut mostren una preponderància significativa de la mobilitat activa, 

principalment els desplaçaments a peu que representen el 67% del total. Aquest resultat 

concorda amb el vist anteriorment de la proximitat dels principals destins dins de la ciutat. 
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 Modes d’accés/dispersió en el tram interior a Vilanova i la Geltrú 

 

Font: Elaboració pròpia 

Tanmateix és important destacar el percentatge de persones usuàries de transport públic 

col·lectiu (13%) superior als que accedeixen en vehicle privat (7%).  

Aquest resultat deixa poc marge de millora quant a les ràtios d’intermodalitat entre el 

transport interurbà i l’accés/dispersió amb transport públic interior dins de Vilanova i la Geltrú 

per les actuals persones usuàries de les estacions, doncs el potencial de captació del transport 

públic es veu limitat per aquest 71% que realitza el desplaçament en modes no motoritzats, els 

quals són difícilment captables ni haurien de ser un objectiu de canvi modal, així com el rang de 

captació del vehicle privat és escàs. Tot i això, l’esforç serà la identificació de possible demanda 

de modes de transport públic que actualment no el fan servir per les condicions d’accés al 

mateix. En aquesta línia, més endavant, si es valoren  les condicions d’accés a les estacions. 

 Motius de viatge 

Quant als motius de viatge no existeixen diferències rellevants entre residents i visitants, amb 

una lleugera preponderància de la mobilitat obligada, al voltant del 60% en ambdós casos. 
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 Motiu agregat de viatge segons tipus de persona usuària 

 

Font: Elaboració pròpia 

Tot i aquesta igualtat entre el tipus de persona usuària, si existeixen certes diferències tant entre 

els punts d’accés com segons l’àmbit de relació, d’acord a la relació que s’ha vist prèviament de 

les relacions segons estacions. D’aquesta manera, la demanda de l’estació de ferrocarril tenen 

un motiu de viatge significativament relacionat amb la mobilitat obligada (gairebé en un 70%) 

en concordança en que les persones usuàries amb origen o destí fora de l’àmbit regional també 

tenen un motiu principalment obligat. 

 Motiu de viatge segons estació de connexió 

Estació Obligada No obligada 

Estació d'autobús 52,7% 47,3% 

Renfe 69,3% 30,7% 

 

 Motiu de viatge global i per àmbit de relació 

 

Font: Elaboració pròpia 

 Condicions d’accés 

Per a cada enquestat es preguntava respecte l’etapa interior a Vilanova i la Geltrú i la valoració 

sobre les condicions d’accés/dispersió de l’estació en qüestió. Les respostes es basen en unes 

categories de percepció i, en qualsevol cas, la majoria de respostes indiquen unes condicions 
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òptimes per a cadascun dels punts de connexió. En aquest cas ambdues estacions estan 

adjacents, però tot i això es mostren els resultats per separat. 

 Valoració de les condicions d’accés/dispersió estacions de Vilanova i la Geltrú 

 

Font: Elaboració pròpia 

En definitiva, la valoració sobre l’etapa de viatge interior a Vilanova i la Geltrú és bastant positiva, 

doncs en un 88% de la demanda de l’estació d’autobusos i un 94% dels de tren, valoren l’accés 

com fàcil o molt fàcil. 

Per tant, no sembla un aspecte significatiu les condicions d’accés a les estacions de Vilanova i la 

Geltrú quant a la percepció i problemes de mobilitat. 

5.3.3. Dades subjectives de demanda respecte al servei de transport públic 

 Motius ús del transport públic. Captivitat 

Mitjançant els resultats de l’enquesta domiciliària a la pregunta de Motiu utilitza el transport 

públic i no un altre mitjà, s’identifica el grau de captivitat de la demanda del transport públic 

segons les respostes obtingudes. Cal a dir que no hi ha distinció entre transport públic urbà i 

interurbà i que han respòs la pregunta al voltant del 40% de la mostra. 

 Motius ús transport públic 
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Com mostra l’esquema, un 78% utilitzen el mode tot i disposar d’alternatives, mentre que un 

22% en són captius, doncs amb la voluntat d’optar per vehicle privat o una altra alternativa no 

poden. Aquest és un percentatge bastant elevat de demanda no captiva i per tant d’alguna 

manera el mode està responent a algunes de les necessitats de la gent. Tot i això, òbviament la 

resposta són les pròpies persones usuàries i per tant fa falta contrastar amb la pregunta següent 

del motiu de NO ús del transport públic.  

 Potencial de captació del mode 

Tanmateix, amb la finalitat de identificar els punts de millorar en transport públic i el potencial 

de captació del mode, es pregunta de manera general a l’enquesta respecte el motius per no 

utilitzar transport públic respecte un altre mode. Les respostes obtingudes es poden classificar 

segons àmbits de millora així com aquella possible demanda captable de manera directe 

mitjançant actuacions sobre la xarxa. 

Destacar que en aquest cas, han respost a la pregunta al voltant del 65% de la mostra 

enquestada, donant aquesta idea d’un major volum de persones no usuàries que usuàries com 

s’ha vist a la pregunta de la freqüència d’ús. 

Taula 68. Motius no ús transport públic urbà 

 
Segons els resultats: 

• Un marge important dels residents de Vilanova i la Geltrú són difícilment captables de 

manera directe mitjançant millores en la xarxa de transport públic (58,6%).  

o La major part (40% del total) es relaciona amb mobilitat quotidiana de curta 

distància que es defineix en un marc de desplaçaments molt curts i que per tant, 

aptes de realitzar-se a peu, o en modes no motoritzats.  
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o Destacar per altra banda els que prefereixen el vehicle privat a l’ús del transport 

públic de manera general (un 16%) del total de la mostra. 

• Per altra banda, hi ha un 41% de les persones enquestades que manifesta motius que si 

es poden relacionar amb una percepció negativa de certs aspectes del servei: 

o Un 22% dels enquestes assegura no fer-lo servir degut a aspectes operacionals, 

ja sigui la lentitud o baixa freqüència com la incomoditat del mode. 

o Quant a la cobertura i la connectivitat, són un 13% del total els que manifesten 

que l’estructura actual no els hi és òptima pel viatge que realitzen. Recordar que 

quant a cobertures, la xarxa té una ràtio prou àmplia i els itineraris (llargs i 

sinuosos) connecten amb molts punts principals, però la pèrdua d’atractiu està 

en el temps que triguen en fer-ho (motius anteriors). 

o Tan sols un 3% el consideren car, tot i que com s’ha vist, la política tarifària de 

Vilanova i la Geltrú va una mica més enllà del títols integrats, oferint una gamma 

pròpia amb descomptes importants per recurrència d’ús. 

Com ja s’ha indicat en l’epígraf 2.3, com a part de la pròpia enquesta es formulava la següent 

pregunta Quines mesures creu que incrementarien l’ús del bus urbà?. Les respostes, tal i com 

mostra la següent figura, anaven en la direcció d’oferir un servei amb una explotació de tipus 

més urbà; amb freqüències més elevades i aspectes de connectivitat i cobertura (més línies, més 

cobertura y més directe). 

Taula 69. Mesures que podrien incrementar l’ús del transport públic 

 

Aquest fet posa de manifest que el sistema de transport urbà de Vilanova i la Geltrú ha de fer 

front a dos aspectes principals de millora, un quant a esquema de servei (itineraris) i per altra 

banda a la millora dels temps de viatge, sobretot quant a freqüències de pas i no tant en 

velocitats comercials. 
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5.4. Caracterització oferta-demanda 

5.4.1. Transport públic col·lectiu urbà 

 Resultats anuals 

Com s’ha vist en l’epígraf 5.3.1, comparant amb el Pla anterior s’ha produït un increment en la 

demanda de la línia 1+2, però que en tot cas, essent un resultat enganyós. Com mostra el gràfic 

següent, des de l’any 2017 com a mínim que es venia produint un descens de la demanda, tot i 

que es mantenia el nivell d’oferta. 

Cal a dir també, que aquesta tendència negativa de decreixement de la demanda del transport 

públic urbà (tot i que el sistema era diferent) ja es va detectar en el Pla anterior. 

 Evolució km comercials i demanda entre Pla anterior i període 2017-2019 per línies 1+2 

 

Font: Elaboració pròpia 

Tanmateix, la taula següent mostra la variació d’algunes de les magnituds bàsiques de resultat 

d’explotació 

 Evolució de la demanda i km anuals del transport públic urbà per línies 1+2. 2013-2019 

Any Demanda km Viatgers/km Expedicions 
Viatgers/ 
Expedició 

2013 511.435 314.100,0 1,63 24.158,0 21,2 

       

2017 535.424 299.047,0 1,79 24.068,0 22,2 

2018 528.371 299.526,0 1,76 24.122,0 21,9 

2019 513.995 299.588,0 1,72 24.158,0 21,3 

Font: Elaboració pròpia 
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Com es pot comprovar, el descens de demanda del 4,0% entre 2017 i 2019 no es deu a un 

descens del nivell de servei quant a producció anual, doncs l’any 2019 hi hagué més expedicions 

i km produïts que els dos anteriors. Es per tant un descens produït per un desincentiu en l’ús del 

transport públic i un empitjorament de l’atractiu i el nivell de competitivitat del mateix. 

5.4.2. Transport públic col·lectiu interurbà 

En el cas del transport interurbà, sobre tot de l’autobús i pel cas de les relacions d’àmbit regional, 

al no disposar de les dades de persones usuàries s’ha analitzat el volum dels fluxos de demanda 

entre els municipis considerats dins d’aquest àmbit i Vilanova i la Geltrú mitjançant l’explotació 

de la base de dades del Instituto Nacional de Estadística, i en concret, de la recopilació de dades 

de mobilitat mitjançant telefonia mòbil que varen realitzar l’any 2019. Previ a l’anàlisi de 

resultats, indicar: 

• tot i que el resultats poden presentar una desviació quant als valors absoluts, per 

exemple amb els detectats en l’enquesta domiciliària, són interesants per a l’anàlisi 

relatiu d’oferta i demanda total segons les relacions considerades.  

• La zonificació emprada no té una base municipal en alguns dels casos i agrega alguns 

municipis en certes zones, com pot ser els casos de Sitges-Garraf o Calafell i Segur de 

Calafell. 

Amb aquestes premisses, la següent figura mostra la ràtio expedicions/100 viatges total de les 

relacions de Vilanova i la Geltrú i el seu àmbit regional.  
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 Ràtio d’expedicions interurbanes per cada 100 desplaçaments en relacions de Vilanova i la 
Geltrú i el seu entorn 
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A mode comparatiu entre corredors s’observa una intensificació de l’oferta respecte la demanda 

existent en el corredor sud, excepte les relacions més curtes de Cubelles, que tot i tenir un nivell 

de demanda inclús superior a la resta del mateix corredor, la ràtio de oferta/demanda és 

considerablement més alt. 

Tant la zona nord, tot i que per exemple en el cas de Sitges es disposa de Ferrocarril, com la zona 

interior cap a Vilafranca, es produeix un greuge comparatiu amb el corredor sud esmentat 

anteriorment. A partir d’aquí s’ha d’entrar a valorar la demanda exacte de les línies que avui en 

dia presten servei (dada no disponible) per tal de veure si aquest nivell d’oferta és suficient.  

5.5. Diagnosi del mode transport públic 

Més enllà de la part descrita en antecedents i que marquen d’una forma clara la situació 

administrativa i judicial de les oportunitats i les possibilitats d’actuació sobre les xarxes de 

transport públic de Vilanova i la Geltrú, tal i com s’ha fet en el document, és presenta un resum 

de diagnosi del sistema actual tal i com es presta. 

5.5.1. Transport públic urbà 

 Respecte a l’oferta de serveis 

Vilanova i la Geltrú disposa d’una xarxa de transport urbà basat en 2 línies que operen tots els 

dies de la setmana. L’estructura de línies, tot i que recorre el màxim territori possible donant 

una bona cobertura geogràfica, acaba traçant uns itineraris poc eficients quant a oferir 

connexions directes entre punts dels municipi. 

L’estructura de la xarxa té alguns elements que la distancien d’una explotació òptima a nivell 

urbà: 

• La línia pròpiament urbana (L1+L2) té unes freqüències (30 minuts) lleugerament 

elevades per tractar-se d’un servei urbà competitiu quant a temps de viatge amb el 

vehicle privat. Segons l’enquesta, l’aspecte a millorar percebut per la gent de Vilanova i 

la Geltrú per incentivar l’ús del transport públic seria millorar la freqüències. 

• La línia L1+L2 és excessivament sinuosa, el que provoca igualment un increment de 

temps de viatge a bord del vehicle al perdre connectivitats directes. Entre capçaleres i 

el centre urbà la distància recorreguda duplica la del vehicle privat. Segons s’observa en 

els esquemes de demanda i el recorregut, les línies intenten donar resposta a varies 

relacions i tipus de demanda a l’hora, el que desnaturalitza les pròpies línies. 

• L’altra línia de servei urbà, la intensificació de la línia interurbana Sitges-Vilanova, ofereix 

una connexió est-oest més directe i amb una freqüència de pas de 20 minuts. Tot i això, 

per la seva naturalesa interurbana, la pròpia línia està subjecte a problemes d’explotació 

d’una línia d’aquest tipus i per tant amb problemes i situacions que poden dificultar 

l’operació òptima de la línia. 

• Les velocitats comercial de les línies són òptimes per una explotació urbana, entorn als 

15km/h, pel que no es considera primordial establir mesures en aquesta línia. El nivell 

d’oferta actual tampoc ho aconsella degut a l’alt impacte sobre la xarxa i el poc nivell 

d’oferta que se’n veuria beneficiat. 
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El problema dels temps de viatge bé derivat per altres motius com: baixes freqüències, 

itinerari i sinuositat de les línies o un possible excés de parades 

Quant a la cobertura territorial: 

• A nivell poblacional és bastant elevada (92,6% de la població).  

• Hi ha certa asimetria en el itinerari d’algunes línies, sobre tot en la L1+L2, que provoquen 

un descens de la cobertura real. 

• La cobertura del servei urbà es focalitza principalment en tota la trama urbana interior 

a la Ronda Ibèrica amb l’excepció dels barris de Fondo-Somella i la Collada. Les zones 

més perifèriques queden sense servei o dins d’explotacions interurbanes com els barris 

de Santa Maria i Prat de Vilanova. 

Pel que fa a tarifes 

• Ampli ventall de descomptes respecte als bitllets integrats de l’ATM, amb descomptes 

importants en targetes multiviatges buscant fidelitzar col·lectius específics.  

• El baix ús del senzill indica una bona fidelització de les persones usuàries, tot i que 

algunes targetes (T-Jove) estan tenint poca penetració. 

• Segons les enquestes no es percep el preu com un tema que provoqui un rebuig al mode 

i si com un incentiu pel seu ús. 

Respecte al material mòbil i les infraestructures associades: 

• La flota actual és significativament antiga amb les conseqüències que se’n deriven 

respecte al a comoditat, seguretat i mètodes de propulsió poc contaminants i eficiència 

de motors. 

• Tota la flota està adaptada a PMR en les línies de servei urbà L1+L2, però en canvi el 

servei urbà prestat a través de l’interurbà de Vilanova-Sitges es presta amb autobusos 

no adaptats. 

• Un 45% de les parades tenen un nivell d’accessibilitat regular o deficient, incloses 

algunes de les de major demanda del sistema. A nivell  d’informació en parada molt 

poques no disposen d’aquesta (les més perifèriques), però en canvi si que hi ha una 

manca de mobiliari, doncs, per exemple, tan sols el 28% de les parades disposen de 

marquesina. Tot i això, aquest no sembla un aspecte determinant per les persones 

usuàries (com ja no ho era en el PMUS 2014). 

Alguns d’aquests aspectes, addicionals als problemes judicials ja esmentats, estan provocant un 

descens progressiu de la demanda, almenys en les línies L1+L2. El nivell de demanda captiva és 

significativament baix, el que vol dir que en part el mode si està responent en algun aspecte a les 

necessitats de grups concrets. Tot i això, la presència modal del bus urbà és excessivament baixa 

(1%) i per tant el marge de captació és alt. 
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5.5.2. Transport públic interurbà 

• Respecte l’autobús interurbà 

o Bon nivell d’oferta amb l’entorn més pròxim de Cubelles i Sant Pere de Ribes, 

així com el corredor coster fins al Vendrell. Oferta més limitada cap a l’interior, 

Vilafranca del Penedès. Greuge comparatiu important entre el nivell d’oferta i 

demanda en els corredors de la costa i l’interior, tot i que aquest disposen 

també de ferrocarril. 

o Descens excessiu de l’oferta en cap de setmana, on per exemple el corredor sud 

es queda sense oferta en diumenge. 

o Ràtio de cobertura dins de Vilanova i la Geltrú significativament alt (91,6%) tot 

i que s’inclou la línia que presta el servei urbà. 

o Temps de viatge de l’autobús de llarg recorregut fins a Barcelona poc competitiu 

amb el tren o el vehicle privat. Respecte al tren un 35% superior i del vehicle 

privat un 13% sense peatge i un 43% amb peatge. Tot i això, la demanda està 

responen positivament al servei interurbà degut potser a la major cobertura que 

ofereix dins de la pròpia Vilanova i la Geltrú i que redueix els temps d’accés al 

mode. 

• Respecte al ferrocarril 

o Bon nivell d’oferta en el corredor de la R2 sud fins a Barcelona, amb un nombre 

d’expedicions gairebé constant al llarg de la setmana. 

o Temps molt competitius respecte al vehicle privat, i en tot cas inferior en viatges 

per la A-7 gratuïts. 

• La demanda de les estacions de bus o RENFE tenen com a destí principal Centrevila o 

Barri de mar i per tant el mode peu és el principal d’accés i dispersió. En relacions més 

llargues, bon grau d’intermodalitat amb el bus urbà que duplica l’accés amb vehicle 

privat. 

• Molt bona percepció de les condicions d’accés a ambdues instal·lacions de transport 

interurbà 

6. Xarxes bàsiques de mobilitat. Vehicle privat motoritzat 

6.1. Antecedents 

Com a antecedents a la diagnosi del transport privat, cal fer esment a dues transformacions 

importants a la ciutat, una d’elles projectada i pendent d’execució i l’altra implantada i en fase 

d’anàlisi del seu funcionament: 

• Com s’ha esmentat anteriorment, amb motiu de les fases de desconfinament de la 

pandèmia COVID 19 i la necessitat de facilitar la mobilitat dels ciutadans amb condicions 

de seguretat, mantenint, per tant, les distàncies de seguretat, es van dur a terme una 
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sèrie d’accions que van suposar la pèrdua de places d’estacionament al centre de la 

ciutat. Per pal·liar aquest dèficit generat al centre, es van senyalitzar places 

d’estacionament a les afores, en concret a la Ronda Ibèrica, eliminant un carril per sentit 

de circulació en una via de la xarxa primària de la ciutat. Aquesta modificació, que també 

va suposar una millora de la seguretat i permeabilitat d’aquest eix, que separa el nucli 

dels barris i equipaments al nord, no va suposar grans problemes en la mobilitat en 

vehicle privat en una fase inicial de baixa activitat i, per tant, menor demanda de 

mobilitat. Tanmateix, a mesura que es va avançar en les fases del desconfinament, la 

intensitat de trànsit s’ha anat incrementant i, sense arribar als nivells pre-pandèmia, 

amb densitats de trànsit importants en hores punta. 

En aquest sentit i, sense dades sobre el terreny, l’apreciació d’alguns agents és  que hi 

ha hagut un increment de l’ús de vies i camins secundaris i/o rurals com alternativa al 

pas de la Ronda. Aquest fet si suposaria un problema doncs no són vies pensades per 

suportar certs nivells de trànsit ni a nivell de capacitat, seguretat i protecció de l’entorn. 

Una altra part del trànsit ha optat per vies amb menys densitat de trànsit com la Rambla 

dels Països Catalans en el tram entre Ronda d’Europa i carrer de la Masia d’en Cabanyes 

per evitar la Ronda Ibèrica. 

• Per altra banda, cal tenir en compte el projecte de pacificació del centre que, entre 

d’altres mesures, contempla canvis de sentits de circulació en l’àrea compresa entre el 

carrer Unió a l’est, la Rambla de Salvador Samà a l’oest, l’eix Josep Antoni Vidal – Josep 

Tomàs Ventosa al sud i els carrers Tarragona i Sant Magí al Nord. Aquests canvis de sentit 

de circulació tenen l’objectiu d’eliminar les dreceres que actualment creuen aquest 

centre urbà, fent d’aquestes carrers vies col·lectores que connecten barris enlloc de 

tenir una funcionalitat de vies locals. L’eliminació de les dreceres retornarà a aquests 

carrers la seva funcionalitat, passant a suportar només el trànsit amb origen o destinació 

en el mateix àmbit, però alhora traslladarà el trànsit passant a d’altres vies de la xarxa 

primària o a vies col·lectores de la xarxa secundària. 

En concret, és previsible que part d’aquest trànsit passant es traslladi a la Ronda Ibèrica, 

amb especial importància en el sentit d’est a oest, com a conseqüència del tall de la 

drecera Av. Garraf – Codonyat – Tetuan – Havana, la de més intensitat de trànsit de les 

dreceres que creuen la Rambla Principal. Això comportarà l’increment de densitat de 

trànsit a la Ronda Ibèrica, que caldrà valorar en relació a la capacitat actual de la vies o 

dels possibles ajustos que s’hi puguin dur a terme. 

Pel que fa al projecte de pacificació del centre, cal tenir en compte que l’eliminació de 

les esmentades dreceres també podran afectar, tot i que en menor mesura i sempre en 

funció dels itineraris alternatius que adoptin els conductors, l’antiga carretera general 

(eix Rambla Exposició – Josep Tomàs Ventosa – Josep Antoni Vidal – Jaume Balmes), ja 

actualment al límit de la seva capacitat segons el PMUS anterior, i algunes vies en 

direcció nord – sud com el carrer de la Unió o la Rambla Sant Jordi a l’est o els carrers 

de Josep Coroleu o del Pare Garí a l’oest. 
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6.2. Caracterització de la xarxa de vehicle privat motoritzat 

6.2.1. Tipologia viària  

Vilanova i la Geltrú és un municipi costaner on les vies més amples connecten el port amb les 

carreteres de circumval·lació, deixant al centre la part més residencial del municipi on els carrers 

són estrets i amb traçat irregular. 

Les carreteres de circumval·lació, de més allunyades a més properes al port, són: 

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

circumval·la el municipi pel nord. En sentit sud connecta amb el Vendrell i l’autopista 

AP-7, i en sentit nord es dirigeix cap a Barcelona enllaçant-hi en la pota sud.  

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

Geltrú. En el tram que discorre pel municipi s’estructura com a via de calçada única amb 

limitació d’accessos a les propietats limítrofs. Té un traçat eminentment paral·lel a la 

costa i per tant al nord comunica Vilanova i la Geltrú amb Sitges, Castelldefels i més enllà 

amb Barcelona, i cap al sud travessa els municipis de Cubelles, Cunit i Calafell fins arribar 

al Vendrell. 

Les carreteres radials d’accés al municipi, d’oest a est, són: 

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

més del teixit viari de Vilanova i la Geltrú. 

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

• Carretera C-15: enllaça el Garraf amb l’alt Penedès, l’Anoia i el Bages. En el tram que 

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

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

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

població veïna de Sant Pere de Ribes 

A nivell més urbà, es troben les vies distribuïdores de primer nivell següents: 

• La Ronda Ibèrica, en el tram comprés entre C/ del Doctor Zamenhof i la Ronda Europa. 

Circumval·la el nucli urbà pel nord i presenta una secció de dues calçades separades amb 

la presència ocasional de vials laterals auxiliars. Disposa de un carril de circulació per 

cada sentit. 

• Eix Av. d’Eduard Toldrà – Rbl. de l’Exposició– Rbl. de Josep Tomàs Ventosa– Rbl. de. 

Josep Antoni Vidal –– Av. de Jaume Balmes – Av. de Cubelles: eix de traçat est-oest que 

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

cada sentit. En els seus extrems disposa de laterals auxiliars. 

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

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

industrials del nord-est. Es una vial ample de dos carrils de circulació per a cada sentit. 
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• C/ de Josep Coroleu: enllaça dos dels vials anteriorment esmentats (Ronda Ibèrica i Av. 

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

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

• C/del Doctor Zamenhof: de la mateixa manera que el c/ de Josep Coroleu, aquesta via 

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

En un segon nivell trobaríem les vies col·lectores i distribuïdores del trànsit. Aquest conjunt de 

vies connecta essencialment la xarxa primària cap a la resta de barris i malla la xarxa viaria del 

vehicle privat motoritzat. La resta de la xarxa es considera formada per vies locals. Llur 

funcionalitat no és la de circular per anar d’un punt a un altre, sinó que el seu ús radica en ser 

les vies emprades per accedir a habitatges, equipaments, etc.  

A continuació, es mostra un mapa amb la jerarquia viària del municipi. 

 Jerarquització viaria 
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6.2.2. Regulació establerta  

Quan en una intersecció de la via pública convergeixen dos o més fluxos (ja sigui de vehicles 

motoritzats o de modes no motoritzats) que no es poden autoregular, es necessita d’un element 

que en reguli el pas, com per exemple un semàfor. Els encreuaments semaforitzats es 

concentren a les vies principals del municipi, especialment a la carretera C-246a que creua 

Vilanova i la Geltrú, a la Ronda Ibèrica i al Carrer del Pare Garí, prop de la zona de prioritat per a 

vianants. 

Per a la resta del viari, la regulació s'estableix mitjançant senyals de prioritat. Aquest tipus de 

regulació és suficient per a la gran majoria del viari urbà de Vilanova i la Geltrú atenent la 

naturalesa residencial, a l'àmplia limitació a 30 km/h al i, sobretot, a la intensitat de trànsit que 

és suportat pel viari interior de la ciutat. 

També s'han instal·lat elements reductors de velocitat per tot el municipi, com bandes, cruïlles 

elevades, esquenes d’ase i pas de vianants elevats. La introducció d’aquests elements es valora 

positivament quan resolen casos d’inseguretat importants. Són elements que s’han d’utilitzar 

especialment en vies secundàries on cal pacificar el trànsit, més que en la xarxa viària primària. 

En aquest sentit es corre el perill que els vehicles busquin recorreguts alternatius i, a més a més, 

es pot afectar excessivament la circulació dels camions de mercaderies, els autobusos regulars 

o els vehicles d’emergència (per exemple es preferible emprar coixins berlinesos en rutes per 

on passa el bus enlloc de plataformes elevades o esquenes d’ase). Les recomanacions de la 

Diputació de Barcelona indiquen que en cap cas s’ha de superar un pendent màxim del 10% en 

els elements reductors de velocitat. 
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 Plànol Regulació de les vies. 

 

6.2.3. Nombre de carrils i sentits de circulació 

El fet que, com ja s’ha esmentat en els apartats anteriors, gran part del viari de Vilanova i la 

Geltrú tingui una secció reduïda i un traçat irregular condiciona en gran mesura els sentits de 

circulació i el nombre de carrils. 

En els mapes següents es mostra el nombre de carrils i sentits de les vies del municipi. S'observa 

que la majoria de les vies només tenen un carril i, per tant, són d'un únic sentit. Les carreteres 

d'accés i les vies principals del municipi solen tenir més d'un carril, permetent que siguin de 

doble sentit amb un carril per sentit. 

La Ronda Europa és l'única via que té dos carrils per sentit en el tram que discorre entre el port 

i la Ronda Ibèrica. 
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 Nombre carrils per sentit 
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 Sentits de circulació de les vies  

 

6.2.4. Tipologia interseccions  

Quant a la tipologia d’interseccions predominant és destacable que, com a patró general, 

existeix una canalització del trànsit per via preferent que es distribueix a través d’interseccions 

estratègiques resoltes en la seva major part per rotondes, com les que es troben a la Ronda 

Ibèrica, Ronda d’Europa i al tram urbà de la C-246a. 

Un cop arribat al viari més intern, la totalitat de les interseccions són ortogonals, resoltes amb 

semàfors a les vies principals i als eixos amb certa naturalesa col·lectora, com el c/ de Josep 

Coroleu i el c/ del Doctor Zamenhof, així com en algunes cruïlles del carrer del Pare Garí i la 

Rambla de Salvador Samà. 

Aquesta distribució d’interseccions acompanya la jerarquia viària ja descrita, partint d’enllaços 

que uneixen les principals carreteres i autopistes d’accés al municipi, seguint amb una 

canalització per les vies radials fins a interseccions resoltes per rotondes que reparteixen el 
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trànsit cap a les vies distribuïdores que finalitzen en interseccions de menor capacitat, 

ortogonals amb o sense regulació semafòrica que aproximen els vehicles a la xarxa local. 

6.2.5. Elements gestió del trànsit 

L’any 2010, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va començar la progressiva posada en marxa del 

sistema de control d'accessos en alguns carrers de circulació restringida per tractar-se de 

prioritat residencial. Els punts en què es van instal·lar càmeres de control fotogràfic són: 

- Carrer de Manuel Marquès 

- Rambla de la Pau 43 

- Rambla de la Pau 63 

- Rambla de la Pau 83-87 

L'objectiu dels punts de control fotogràfic era fer més còmode l'accés en 

vehicle a les persones residents, ja que s'eliminava l'obstacle físic de la 

pilona, alhora que es limitava el trànsit en aquests carrers i per tant es 

millora la qualitat de vida dels veïns i veïnes. No obstant això, mai es va 

posar en funcionament de forma efectiva i que finalment va quedar en 

desús. 

 

 Senyal de control fotogràfic 
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 Ubicació de les antigues càmeres de control fotogràfic 

 

 

6.2.6. Senyalització urbana d’orientació  

Hi ha una densa disposició de senyalització vertical d’orientació urbana a 

l’interior de Vilanova i la Geltrú. A les vies principals d’accés es troben 

senyals d’orientació que dirigeixen cap als diferents municipis. Aquest 

tipus de senyals també es troben a l'interior del municipi, per facilitar la 

sortida cap a les carreteres principals. 

 

 Senyalització d’orientació cap a carreteres principals.  

Font: Google Maps 

 

També hi ha senyalització més específica que dirigeix el conductor cap a diferents punts 

d’interès, amb indicacions precises en les interseccions principals. Aquests senyals guien cap a 

centres d'atracció com platges, els jutjats, la policia, etc. 
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 Senyalització d’orientació cap a punts d’interès 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Google Maps 

Per últim, també s'han trobat senyals d'orientació cap a aparcaments, especialment a la zona 

centre on l'estacionament a la via pública està restringit o limitat.  Amb aquests senyals 

s'aconsegueix que els cotxes passin menys temps circulant per trobar un lloc on aparcar. 

 Senyalització d’orientació cap a aparcaments 

 

Font: Google Maps 

Aquests tipus de senyalització tenen una important funció no només a facilitar l’arribada a destí 

sinó, a més, en què la ruta seguida pels vehicles pugui orientar-se cap a les vies capaces d’acollir 

el trànsit en millors condicions i amb un menor impacte sobre la resta de les modes, 

fonamentalment els no motoritzats. 

6.3. Caracterització de la demanda  

L’anàlisi de la demanda actual en vehicle privat motoritzat s’ha realitzat en base a les següents 

dades: 

• La quantificació de les intensitats de circulació en diferents carrers de la xarxa viària 

del nucli urbà, mitjançant: 

o Aforaments direccionals de dues hores de durada realitzats durant la 

campanya de treball de camp del PMUS. 22 punts aforats. 

o Aforaments automàtics de 24 hores de durada, realitzats durant la 

campanya de treball de camp del PMUS. 16 punts aforats el 2 de desembre 

de 2021 
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• Enquestes a persones usuàries del transport privat motoritzat que realitzaven un 

desplaçament per l’interior del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú. 4 punts enquestats 

el 30 de novembre de 2021. 

• Informació complementària a les dades dels aforaments.  

A continuació, es mostra un mapa resum de la ubicació dels treballs de camp. 

 Punts de recollida d'informació (aforaments i enquestes). 

 

 

6.3.1. Intensitats de circulació 

Dels aforaments automàtics s'ha obtingut el total de vehicles lleugers i pesants aforats durant 

el dia en cada punt, sent el trànsit més gran en les vies principals que als carrers del centre del 

municipi. 
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Taula 70. Vehicles lleugers i pesants per aforament 

 

També s'ha obtingut la distribució horària de vehicles, on es mostra que hi ha dues hores punta. 

Al matí, es produeix entre les 8:00h i les 9:00h, sent encara més gran el trànsit a la punta de la 

tarda, que es produeix entre les 17:00h i les 18:00h. 

 Evolució del trànsit en un dia feiner 

 

Les entrades i sortides del municipi dels vehicles lleugers per hores es mostren en el següent 

gràfic on es pot deduir que la major part dels vehicles surten al matí i entren al municipi a la 

tarda. 

Tot i això cal destacar la simetria entre volums al llarg de tot el dia i el comportament similar 

dels fluxos d’entrada i sortida per residents de Vilanova i visitants, entesos cm els que surten i 

entren al matí respectivament. 
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 Entrades i sortides de vehicles lleugers 

 

D'altra banda, tots els aforaments automàtics tenien a més un aforament direccional de la 

intersecció més propera, per la qual cosa s'han utilitzat les dades d'ambdós aforaments per 

estimar el trànsit de tot el dia en diferents direccions. A continuació, es mostra un exemple dels 

resultats d'un aforament direccional. 

 Exemple aforament direccional Pelayo amb Cubelles 

 

Amb els resultats obtinguts s’ha elaborat un mapa d’intensitats de trànsit que mostra de forma 

gràfica el volum de vehicles de les principals vies de Vilanova i la Geltrú. 

Respecte al pla anterior, no s’observen grans canvis en el comportament i la distribució de la 

demanda, però si es detecta un augment del trànsit a la Ronda Europa, al tram nord del carrer 

del Doctor Zamenhof i al carrer de l'Ancora, mentre que el trànsit s'ha reduït a la Ronda Ibèrica 

i lleugerament al c/de Josep Coroleu i el centre del municipi. 

A continuació, es mostra el pla de les intensitats aforades i el d’intensitats mitjanes diàries. 
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 Intensitats aforades 
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 Intensitat mitjana diària (IMD) 

 

 

6.3.2. Capacitats de vials 

Amb les dades de trànsit obtingudes en el treball de camp s’ha pogut calcular el grau de 

saturació de les vies estudiades. El càlcul d'aquesta saturació s'ha realitzat calculant el quocient 

entre la intensitat mitjana diària de circulació de la via entre la intensitat màxima teòrica que 

podria suportar (un valor empíric que principalment es determina en funció de la tipologia de la 

via i el nombre de carrils). 

A continuació, es mostra el mapa de saturació de tot el municipi, on s'observa que la via més 

saturada és el tram de Ronda Europa més proper al passeig marítim, on la via passa a tenir un 

sol carril per sentit. Respecte al PMUS anterior, la saturació d’aquesta via ha augmentat 

lleugerament en el tram nord-est del municipi. 

Altres vies carregades són el c/ del Pare Garí en el seu tram més septentrional i l’eix Av. d’Eduard 

Toldrà – Rbl. de l’Exposició– Rbl. de Josep Tomàs Ventosa– Rbl. de. Josep Antoni Vidal –– Av. de 

Jaume Balmes – Av. de Cubelles. 

La Ronda Ibèrica també es troba lleugerament saturada, mantenint els nivells del PMUS anterior, 

ja que tot i que s’ha reduït la capacitat de la via també s’ha reduït el trànsit en aquesta zona. 
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 Nivell de servei i saturació de la xarxa 

 

6.3.3. Enquestes a vehicle privat 

En l’àmbit de treball del PMUS s’han realitzat 550 enquestes al vehicle privat motoritzat per tal 

d’obtenir informació sobre el municipi d’origen i de destinació.  

Utilitzant les enquestes realitzades en els diferents punts d’accés, segons el mapa mostrat amb 

anterioritat, ha estat possible distribuir el volum d'entrades segons origen i destinació. Per a això 

va ser necessari filtrar les persones amb el trànsit exterior i combinar-les amb els aforaments 

realitzats, expandint adequadament la mostra. 
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Taula 71. Matriu de viatges d’accés a Vilanova i la Geltrú segons enquesta OD realitzada 

Origen 

Destino 

Total 

Altres 
Área del 

Vendrell 

Costa 

Tarrag 

N 

Cubelles 
Les 

Roquetes 

Resta 

Barna 

Resta 

Garraf 
Sitges 

SP 

Ribes 
Tarragona VNG 

VP i 

Alt P 

Altres           41,04  41,04 

Área del 

Vendrell 
          123,11  123,11 

Área 

Vendrell 
          55,81  55,81 

Barcelona          55,81 814,36  870,17 

Costa 

Tarrag N 
    41,04   5,57   1.534,70  1.581,30 

Cubelles     46,61   5,57 41,04  2.551,24  2.644,46 

Les 

Roquetes 
     55,81     2.664,81  2.720,62 

Lleida           55,81  55,81 

Resta Barna    55,81       354,85  410,66 

Resta 

Garraf 
          648,66  648,66 

Resta 

Tarragona 
          164,14  164,14 

Sitges    61,38       860,28  921,65 

SP Ribes           1.313,19  1.313,19 

Tarragona           157,88  157,88 

VNG 5,57 34,77 83,66 315,41 16,71  34,77 11,14 82,07  5.695,08 5,57 6.284,76 

VP i Alt P           657,74  657,74 

Total 5,57 34,77 83,66 432,60 104,35 55,81 34,77 22,28 123,11 55,81 17.692,70 5,57 18.651,00 

 Distribució dels viatges d’entrada a Vilanova i la Geltrú, segons l’àmbit de origen 

 

Les dades obtingudes, representatives de les entrades diàries a Vilanova i la Geltrú, indiquen 

que pel que fa a la distribució dels orígens dels 18.651 vehicles lleugers. 

• La part més quantiosa (6.284, el 33,7%) són fluxos procedents del propi municipi. 

Aquests fluxos procediran de zones perifèriques de la ciutat, faran un moviment de pas, 

o estaran utilitzant la Ronda Ibérica o Ronda Europa per desplaçar-se entre dos punts 

interiors amb una connexió de menor utilitat pel viari intern. 
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• Una altra tercera part dels vehicles són fluxos que procedeixen dels voltants del 

municipi com les Roquetes i Cubelles. 

• La resta de fluxos procedeixen en la seva major part de la resta dels municipis de 

Barcelona (4,67%) o del Nord de Tarragona (8,48%). 

La desagregació dels mateixos viatges respecte al seu destí és quelcom més senzilla. S'obté que 

un total de 17.692 viatges, el 94,86% del total, són vehicles amb destinació a l'interior del 

municipi. La resta s'han de considerar fluxos de pas per part del viari de la ciutat que tenen el 

seu destí en zones al voltant de Vilanova i la Geltrú. 

Altra informació recollida és el dels motius de viatge. S'han diferenciat els motius principals de 

viatges: estudis, feina, oci o altres. 

La classificació dels fluxos expandits de les enquestes a les entrades a Vilanova i la Geltrú dona 

lloc a la distribució de la següent figura, en la qual s’observa un major pes del viatges per motiu 

obligat (feina i estudis). 

 Distribució dels vehicles d’entrada per motiu de viatge agrupats 

 

 Distribució dels vehicles d’entrada per motiu de viatge no agrupats 
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6.4. Diagnosi de la mobilitat actual en vehicle privat. 

6.4.1. Respecte al disseny i jerarquia viària 

La xarxa viària de Vilanova i la Geltrú mostra una jerarquia ben diferenciada, des de les vies de 

gran capacitat C-31 i C-32, que la connecten amb el seu entorn, fins el centre urbà. La xarxa 

primària està delimitada per les vies d’accés al municipi des de les autovies de gran capacitat 

juntament amb les Rondes i eixos que envolten o connecten els límits del municipi. 

La xarxa secundària distribueix el trànsit de les vies principals cap a les locals, de caràcter més 

residencial i concentrada a l'interior del municipi. Tota aquesta xarxa, en el seu conjunt, 

absorbeix el trànsit diari de Vilanova i la Geltrú de manera solvent, sense que es detectin 

problemes de congestió en els accessos. 

La saturació és més gran a les vies principals d'accés al municipi, especialment a l'entorn de la 

Ronda Europa i l'eix transversal del municipi que connecta amb la C-246a. No obstant això, la 

solució a aquest problema no passa per ampliar la capacitat de les vies sinó per reduir el número 

de viatges urbans en un medi privat per mitjà de mesures que aconsegueixin que part d'aquesta 

demanda sigui captada per modes mes sostenibles. 

6.4.2. Respecte a les interseccions 

En el viari principal es disposen estratègicament interseccions capaces de distribuir el trànsit 

amb la solvència necessària, sense que es registrin problemes de trànsit rellevant. Les vies 

principals connecten entre si mitjançant rotondes de capacitat adequada, mentre que les 

interseccions amb la xarxa secundària solen realitzar-se mitjançant encreuaments ortogonals. 

Quan hi ha gran quantitat d'encreuaments entre la via principal i secundària, les intersecció 

estan regulades per semàfors, com ocorre en l'eix transversal que connecta amb la C-246a.  

En el viari més interior les dimensions són molt més reduïdes i, per tant, les interseccions 

proporcionen menor capacitat. No obstant això, a causa de l'elevada densitat viària i la bona 

tasca distribuïdora de regulació per prioritat de pas és suficient per resoldre el trànsit diari. 

6.4.3. Respecte a la senyalització 

Existeix una bona densitat de senyalització d’orientació a tot el municipi, trobant senyals 

d’aparcament i llocs d’interès especialment al centre del municipi, així com alguns senyals cap a 

carreteres principals per facilitar la sortida de vehicles del municipi. L'estat i la visibilitat dels 

senyals és bona, trobant indicacions clares i amb prou antelació, aconseguint orientar els 

vehicles perquè circulin el menor temps possible per l'interior de Vilanova i la Geltrú. 

6.4.4. Respecte a la demanda 

Segons els aforaments realitzats en punts d’entrada al nucli urbà, existeix una simetria de 

moviments d’entrada i sortida de vehicles al llarg de tot el dia, que posa de manifest la 

dependència d’accés a la ciutat es d’altres municipis com la importància dels viatges de connexió 

dels residents. Aquest fet també ajuda a una millor gestió d’aquest trànsit. 

Respecte al pla anterior no s’han produït grans variacions en la distribució de la demanda de 

vehicles dins de la xarxa de Vilanova, quant a diferències relatives de trànsit entre el viari. Tot i 
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això si que es detecten lleugers increments de demanda en alguns punts de la xarxa, 

principalment en la xarxa primària, però sense arribar a graus de saturació importants. 
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7. Xarxes bàsiques de mobilitat. Aparcament 

Els elevats nivells d’ús del vehicle privat a la ciutat comporten unes conseqüències d’ocupació 

de l’espai públic i necessitats d’aparcament que són difícils de compatibilitzar en una trama 

urbana ja complexa de per si amb la presència de multitud d’activitats i usos. 

D’una banda, comptar amb una correcta política de control sobre l’oferta d’aparcament és 

fonamental per restringir l’ús del vehicle privat, atès que l’existència o no d’aparcament és un 

dels aspectes que determina l’ús o no del vehicle privat. I, d’altra banda, cal tenir en compte que 

l’existència d’aparcament és necessària per al desenvolupament de les activitats productives de 

les ciutats i la qualitat de vida dels seus ciutadans.  

7.1. Caracterització de l’oferta d’aparcaments 

7.1.1. Tipologia i nombre de places d’aparcament. 

L’oferta d’aparcament existent al municipi de Vilanova i la Geltrú es compon dels elements 

següents: 

 Elements que defineixen l’oferta d’aparcament 

 

• Pel que fa a l’aparcament a la via pública, es distingeix entre l’aparcament regulat i 

l’aparcament lliure. Hi ha estacionament regulat a diversos llocs del municipi, 

diferenciant entre l’estacionament regulat en zona verda i en zona blava. La resta de 

l’aparcament en via pública és lliure, existint reserves per a l’estacionament de motos, 

per realitzar tasques de càrrega i descàrrega i per als vehicles de persones de mobilitat 

reduïda. 

• Pel que fa a l’aparcament fora de la via pública, es distingeix entre l’ús privat i públic. 

Els aparcaments d’ús privat estan lligats a habitatges comunitaris o unifamiliars i solen 

estar coberts. Els aparcaments d’ús públic poden ser de titularitat privada o pública. Els 

aparcaments de titularitat privada i ús públic impliquen el pagament de tarifes pel seu 

ús. Els aparcaments de titularitat pública poden estar lligats a superfícies comercials o 

altres equipaments, ser aparcaments dissuasoris que permetin accedir al transport 

públic o tenir una gestió privada que impliqui el pagament de tarifes. 

A continuació, es mostra una taula on es recull el nombre de places d’aparcament de cada 

tipologia.  

 

Aparcament lliure

•Oferta difícil de 
quantificar

Aparcament regulat

•Zones blaves o 
verdes

•Aparcament 
reservat

Garatges d'ús privat

•Dades de 
l'Ajuntament

Aparcaments d’ús
public

•Titularitat públic o 
privat
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Taula 72. Nombre de places d’aparcament a Vilanova i la Geltrú per tipologia 

A LA VIA 
PÚBLICA 

Lliure o no regulat Fila / semibateria / bateria 14.861 

Regulat 

Zones blaves 2.635 

Zones verdes 2.000 

Aparcament Reservat PMR 302 

Aparcament Reservat Motos 1.745 

FORA DE LA VIA 
PÚBLICA 

Ús privat Garatges veïns 28.208 

Ús públic 
Aparcaments de pagament 2.263 

Aparcaments gratuïts 1.297 

 Percentatge de places d’aparcament per tipologia  

Font: Elaboració pròpia 

Les places d’aparcament de cada tipologia han estat estimades a partir de les dades 

proporcionades per l’Ajuntament y Sistemes d’Informació Geogràfica.  

S’observa que la majoria de les places d’aparcament a la via pública són no regulades. Les places 

regulades representen quelcom més del 20% del total, en la seva majoria a la zona blava. Pel 

que fa als aparcaments fora de la via pública, la majoria són d’ús privat  predominant sobre els 

aparcaments de pagament a les places d’ús públic. 

 Places a la via pública 

S'han classificat les diferents tipologies de places d'aparcament a la via pública segons els barris 

de Vilanova i la Geltrú. En les següents taules es quantifica el nombre de places d’aparcament a 

la via pública per barri distingint entre les places amb estacionament regulat, les reservades per 

a PMR, i les reservades per a motos. També s'han elaborat mapes de tots els tipus d'aparcament 

a la via pública. L’aparcament regulat es concentra a la zona centre del municipi i prop del port. 

La zona blava es troba al voltant de l'illa de vianants, mentre que la zona verda és més present 

89%

7% 4%

Aparcament fora de la via pública

Garatges veïns

Aparcaments de pagament

Aparcaments gratuïts

69%

12%

9%
2%

8%

Aparcament a la via pública

Lliure

Zones blaves

Zones verdes

Aparcament Reservat PMR

Aparcament Reservat Motos



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i La Geltrú 

Diagnosi  222 

a la zona del port, als barris de Ribes Roges i Barri de Mar. Dins de la zona blava, es distingeixen 

4 àrees amb tarifes diferenciades i denominades Zona Blava Dissuasòria. 

Taula 73. Places d’aparcament regulat i lliure 

Barri Zona Blava Zona Verda Lliure 

Barri de Mar 687 507 834 

Can Marqués 8 0 2 

Casernes 0 0 43 

Centrevila 83 0 57 

El Llimonet 0 0 146 

Fondo Somella 0 0 1.041 

La Carrerada 0 0 309 

La Collada - Els sis Camins 0 0 1.773 

La Geltrú 211 0 2.869 

L'Aragai 0 0 721 

L'Armanyà 0 0 238 

Masia Nova 0 0 113 

Molí de Vent 0 0 1.587 

Nucli Antic 0 0 226 

Plaça de la Sardana 55 0 766 

Prat de Vilanova 231 414 0 

Ribes Roges 398 1.079 49 

Sant Joan 245 0 1.895 

Santa Maria 0 0 956 

Tacó 0 0 148 

Sense assignació de barri 717 0 1.088 

TOTAL 2.635 2.000 14.861 
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 Aparcament en via pública i reserves de motos 

 

Taula 74. Places reservades a la via pública 

Barri Moto PMR 

Barri de Mar 473 48 

Can Marqués 55 2 

Casernes 0 4 

Centrevila 143 4 

El Llimonet 0 2 

Fondo Somella 0 1 

La Carrerada 0 0 

La Collada - Els sis Camins 58 13 

La Geltrú 321 58 

L'Aragai 0 2 

L'Armanyà 30 5 

Masia Nova 0 0 

Molí de Vent 85 28 

Nucli Antic 64 19 

Plaça de la Sardana 77 19 

Prat de Vilanova 88 10 

Ribes Roges 65 18 

Sant Joan 188 49 
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Barri Moto PMR 

Santa Maria 0 0 

Tacó 0 5 

Sense assignació de barri 98 15 

TOTAL 1.745 302 

Les places reservades per a PMR es distribueixen de manera uniforme a tots els barris. Per últim, 

hi ha gran quantitat de places reservades per a motos, especialment al sud-est del municipi. 

 Aparcament reservat PMR 

 

 

  Places fora de la via publica  

Hi ha un total de 31.768 places d'aparcament fora de la via pública, de les quals gairebé el 90% 

corresponen a places residencials, garatges propis. Aquestes places s’han estimat tenint en 

compte els guals permanents dels edificis. 

De les places d'ús públic, gairebé el 65% corresponen a aparcaments de pagament. A 

continuació, es mostra una taula amb les places d’aparcament d’ús públic fora de la via. 
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Taula 75. Places d’aparcament d’ús públic de pagament 

Aparcament de Pagament Titularitat Places 

Aparcament Renfe ADIF 435 

Aparcament VNG Charlie Rivel Municipal 300 

Aparcament Plaça Mediterrània Municipal 327 

Aparcament SABA Municipal 341 

Aparcament VNG Plaça Casernes Municipal 387 

Aparcament Neàpolis Municipal 60 

Aparcament VNG Plaça Peixateria Municipal 95 

Aparcament Alba Palau Privada 106 

Parking Vilanova Centre Privada 212 

TOTAL 2.263 

Font. Elaboració pròpia 

Taula 76. Places d’aparcament d’ús públic gratuïtes 

Aparcament gratuït Places 

G01-Sector estació autobusos i ferrocarril  229 

G02-Sector hospital St. Antoni Abat  150 

G08-Sector Sis Camins  139 

G09-Sector Sis Camins  126 

G11-Zona esportiva / Rambla Sant Jordi  181 

G14-Avinguda Vilafranca  138 

Rda. Ibèrica, 60  154 

Ronda Europa 39-45  180 

TOTAL 1.297 

Font. Elaboració pròpia 

Els aparcaments d’ús públic poden ser de titularitat pública o privada. En aquest cas, la majoria 

dels aparcaments de Vilanova i la Geltrú són públics de pagament. 

A continuació, es mostra un mapa amb la ubicació dels aparcaments que formen l’oferta fora de 

la via pública de cada barri, tant els d’ús públic com privat. S’observa que els aparcaments de 

titularitat privada són una minoria i es troben al centre-oest del municipi. Els aparcaments 

gratuïts es troben als afores del municipi, per la qual cosa poden tenir un caràcter dissuasori. 

D’altra banda, els aparcaments de veïns s’estenen per tot el municipi, amb major densitat a la 

zona centre. 
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 Oferta d’aparcament fora de la via pública – ús públic 
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 Oferta d’aparcament fora de la via pública – ús privat  

 

7.1.2. Regulació establerta. 

La Ordenança de circulació desplega la competència municipal en matèria d’ordenació del 

transit de persones y de vehicles a les vies de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Actualment a 

Vilanova i la Geltrú hi ha tres tipus d'estacionament regulat. 

• Zona Blava: aquella destinada a l’aparcament de vehicles, amb caràcter general, prèvia 

obtenció del corresponent tiquet i durant temps limitat. La senyalització horitzontal i 

vertical serà de color blau.  

o Zona blava dissuasòria: aquestes zones es troben properes de les vies de 

circumval·lació, són gratis per als residents i tenen tarifes reduïdes que 

permeten a més estacionar durant un major període de temps. 

• Zona Verda: aquella destinada, de forma preferent o exclusiva, a l’aparcament de 

vehicles de veïns dins de l’àmbit que es determini de la zona. La senyalització horitzontal 

i vertical serà de color verd. La zona verda es podrà dividir en: 

o Exclusiva per a veïns: Hi podran estacionar únicament les persones titulars de la 

targeta-distintiu de resident del sector de zona verda de què es tracti. 
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o Preferent per a veïns: Hi podran estacionar les persones titulars de la targeta-

distintiu de resident del sector de zona verda de què es tracti, durant les 24 

hores. També hi podran estacionar aquells que no siguin residents, previ 

pagament de la tarifa determinada, que s’indicarà en la senyalització 

corresponent.  

Taula 77. Tarifes i característiques de les places d’aparcament regulat 

 

Zona blava Zona verda 

Tipologia Alta rotació Residents i estacional 

Dies de funcionament Dilluns a Dissabte 

1 maig – 15 juny: Caps de setmana i festius  
16 juny – 15 setembre: Tots els dies 

inclosos festius 
Resta de l'any: lliure 

Horari de funcionament 
9:00 -14:00h / 17:00 -

20:30h 

1 maig – 15 juny: 9h a 14h i de 16h a 20h 
16 juny – 15 setembre: 9h a 14h i de 16h a 

21h 

Temps màxim 
estacionament 

Mínim: 18 minuts/1h 
Màxim: 3h/9h 

Mínim: 1h 
Màxim: 30 dies 

 

Tarifa 
Tarifes zona blava y 

zona blava dissuasòria 
Tarifes residents VNG i Tarifes No 

Residents 
 

Les tarifes de la zona blava són:  

• Tarifes zona blava: 

o 0,40€ 18 minuts (mínim) 

o 1,80€ 1 hora 

o 3,60€ 2 hores 

o 5,50€ 3 hores (màxim) 

• Tarifes zona blava dissuasòria: (gratuït per a residents) 

o 0,35€ 1 hora (mínim) 

o 0,50€ 2 hores  

o 0,70€ 3 hores 

o 1,10€ 5 hores  

o 1,50€ 7 hores 

o 2,10€ 9 hores (màxim) 

Les tarifes de la zona verda són:  

• Tarifes residents VNG: 
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o 0,45€ 1 hora (mínim) 

o 0,65€ 2 hores 

o 0,95€ 3 hores 

o 1,55€ 5 hores 

o 2,15€ 7 hores 

o 3,05€ 9 hores 

o 13,00€ 3 dies 

o 21,00€ 7 dies 

o 31,00€ 15 dies 

o 41,00€ 30 dies 

• Tarifes no residents: 

o 0,80€ 18 minuts (mínim) 

o 3,60 € 1 hora 

o 6,75€ 2 hores 

o 9,20 € 3 hores 

o 10,20 € 5 hores 

o 10,75€ 7 hores 

o 11,20 € 9 hores 

o 17,00€ 3 dies 

o 27,00 € 7 dies 

o 37,00 € 15 dies 

o 47,00€ 30 dies 

Com a norma general podran utilitzar les zones blaves i verdes únicament els turismes i els 

vehicles mixtos destinats al transport de persones o de mercaderies, de pes inferior als 3.500kg. 

Les zones d’estacionament regulat poden ser utilitzades lliurement sense necessitat d’obtenció 

de document de control horari pels titulars de vehicles que posseeixin el distintiu acreditatiu de 

disminució física del conductor, el qual ha d’anar col·locat en un lloc ben visible al parabrisa, i 

els vehicles de servei oficial d’organismes de l’Estat, comunitats autònomes o entitats locals que 

es destinin exclusivament a la realització de serveis públics de la seva competència. 

Les persones conductores que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones, hagin estat 

sancionats per sobrepassar el límit horari fixat al document de control, no hagin obtingut el 

document de control o l’hagin col·locat defectuosament de manera que no se’n permeti la 
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lectura des de l’exterior, i hagin estat denunciats, podran obtenir un comprovant especial que 

enervarà els efectes de la denúncia. 

7.2. Caracterització de la demanda 

7.2.1. Treball de camp realitzat 

L’objectiu dels treballs de camp realitzats és valorar la pressió d’aparcament extern a les zones 

més residencials del barri. 

Per quantificar la demanda forana de Vilanova i la Geltrú s'han realitzat rotacions de matrícules 

sobre una mostra representativa del nombre de places d'aparcament de cada barri, identificant 

al seu torn l'aparcament il·legal. Les rotacions s'han fet de 7:00h a 20:30h, amb un interval de 

temps de 30 minuts.  

Respecte la demanda diürna es tracta de fer treballs de rotació per conèixer la demanda real 

d’aparcament en zones que puguin ser susceptibles de rebre una major càrrega. Les zones 2 a 6 

d'aquest treball de camp coincident amb aquelles inventariades en el PMUS 2016. 

L’oferta d’aparcament comptabilitzada en la rotació de matrícules de cada barri es mostra a la 

taula següent. 

Taula 78. Inventari de places d’aparcament rotació de matrícules 

Zona Denominació Places inventariades 

Zona 1 Torre d'Enveja amb Joan Fuster 181 

Zona 2 Carrer de Joan Llaverias amb carrer de l'aigua 183 

Zona 3 Joan Llaverias amb Francesc Macià 158 

Zona 4 Plaça de les Danses de Vilanova 156 

Zona 5 Carrer de Canàries amb Àncora 140 

Zona 6 Garraf amb Penedès 150 

Zona 7 Carrer de Ventosa i Rogi amb Rambla de l’Exposició 144 

Zona 8 Masia d'en Federic amb Rambla dels Päïsos Catalans 177 

En el cas del treball de camp nocturn, que té com a objectiu analitzar el comportament dels 

residents,  es tracta de valorar l’ocupació i la il·legalitat. El treball de camp nocturn es va realitzar 

en diversos carrers de la zona est i oest, comptabilitzant les places lliures i ocupades. 

Taula 79. Places inventariades en l’ocupació nocturna 

 Zona est Zona oest 

Minusvàlids 13 16 

Reservada 15 38 

Guals 101 96 

C/D 27 47 
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 Zona est Zona oest 

Plaça lliure 229 133 

Zona blava 14 208 

Motos 146 117 

Bicis 5 4 

Obras 5 22 

Totes les places inventariades en la rotació de matrícules són d’estacionament lliure, ja que la 

zona verda no estava en funcionament en el període en què es va fer el treball de camp. Quant 

a la rotació nocturna, l’estacionament regulat tampoc estava en funcionament. No obstant això, 

en l’anàlisi es distingeix entre les places marcades com a estacionament regulat. 

A continuació, s'ha elaborat un mapa de les zones en les quals es va realitzar el treball de camp. 

 Carrers en els quals es va realitzar la rotació de matrícules 
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7.2.2. Demanda forana (diürna) 

De l’enquesta domiciliària de mobilitat realitzada en el marc d’aquest Pla, es preguntà per la 

disponibilitat d’aparcament en el lloc de treball, a la qual cosa el 64,1% de les persones que van 

contestar aquesta pregunta van indicar que no.  

 Tipologia d’aparcament dels viatges amb destí VNG 

 

Font. Elaboració pròpia 

Tanmateix, de l’enquesta realitzada en vehicle privat s’ha obtingut el tipus d’aparcament en 

destinació pels visitants de Vilanova i la Geltrú. El següent gràfic en mostra els resultats. 

 Tipologia d’aparcament dels viatges amb destí VNG 

 

Font. Elaboració pròpia 
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Les tipologies d’aparcament més utilitzades són les que tenen un cost nul o baix. El 34,8% aparca 

al carrer de forma gratuïta i el 18,7% aparca en zona blava.  Els aparcaments de pagament són 

utilitzats pel 8,3%, i el 10,3% aparca en un garatge de lloguer o propietat. També hi ha un alt 

percentatge, 14,2%, de visitants que no aparquen en destinació. 

Més enllà de la detecció segons enquesta de l’ús d’aparcament, la informació recollida als barris 

on s'ha realitzat la rotació de matrícules permet analitzar l'ocupació horària, estades mitjanes i 

percentatge d'estacionaments il·legals, així com, la seva durada i tipologia. 

L'oferta de places legals registrades en cada zona es mostra en el següent gràfic, on s'observa 

que les zones 5 i 6 són les que menys places lliures tenen. 

 Oferta d’estacionament lliure 

 

S'ha estudiat l'ocupació de l'oferta legal en diferents períodes del dia: Matí (de 8:00 a 12:00), 

migdia (12:00 a 16:00) i tarda (17:00 – 20:00) amb els següents resultats: 

 Ocupació per barri i període 

 

Font. Elaboració pròpia 
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S'observa que a tots els barris hi ha una gran ocupació de l'aparcament, amb valors per sobre 

del 80% en la majoria dels casos, cosa que indica que hi ha força saturació. Tan sols s'observen 

grans oscil·lacions a la zona 5, on a migdia disminueix força l'ocupació, tot i que mantenint-se 

per sobre del 70%. A la zona 1, augmenta l’ocupació al llarg del dia, mentre que a la zona 7 

disminueix. 

Quant als resultats màxims i mínims legals i il·legals obtinguts en les rotacions de matrícules, els 

resultats són els següents: 

Taula 80. Dades globals d’ocupació 

Zona 
Mín. % Ocupació 

legal 

Max. % Ocupació 

legal 

Mín. % Ocupació 

il·legal 

Max. % Ocupació 

il·legal 

Zona 1 81,5 96,6 5,9 9,2 

Zona 2 94,1 98,5 0,0 4,4 

Zona 3 88,8 99,1 0,0 5,2 

Zona 4 92,7 100,0 1,6 5,6 

Zona 5 88,5 100,0 5,1 14,1 

Zona 6 92,1 100,0 4,5 9,0 

Zona 7 68,5 94,4 0,0 0,0 

Zona 8 90,6 99,2 0,8 7,1 

Font. Elaboració pròpia 

La mitjana d'ocupació de les zones 2 a 6 és de 97%, mentre que en el PMUS de 2016 es tenia 

una ocupació mitjana del 95%, per la qual cosa segueix havent-hi una gran saturació de 

l'aparcament. 

A continuació, es mostren els gràfics d'ocupació legal i il·legal horària de cada barri, que 

posteriorment s'analitzen. 

 Ocupació Zona 1. Torre d'Enveja amb Joan Fuster 

 

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

7
:0

0

7
:3

0

8
:0

0

8
:3

0

9
:0

0

9
:3

0

1
0

:0
0

1
0

:3
0

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

1
7

:3
0

1
8

:0
0

1
8

:3
0

1
9

:0
0

1
9

:3
0

2
0

:0
0

2
0

:3
0

%Ocupació legal % Ocupació il·legal



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i La Geltrú 

Diagnosi  235 

 Ocupació Zona 2. Carrer de Joan Llaverias amb carrer de l'aigua 

 

 Ocupació Zona 3. Joan Llaverias amb Francesc Macià 

 

 Ocupació Zona 4. Plaça de les Danses de Vilanova 

 

 

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

7
:0

0

7
:3

0

8
:0

0

8
:3

0

9
:0

0

9
:3

0

1
0

:0
0

1
0

:3
0

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

1
7

:3
0

1
8

:0
0

1
8

:3
0

1
9

:0
0

1
9

:3
0

2
0

:0
0

2
0

:3
0

%Ocupació legal %Ocupació il·legal

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

7
:0

0

7
:3

0

8
:0

0

8
:3

0

9
:0

0

9
:3

0

1
0

:0
0

1
0

:3
0

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

1
7

:3
0

1
8

:0
0

1
8

:3
0

1
9

:0
0

1
9

:3
0

2
0

:0
0

2
0

:3
0

%Ocupació legal %Ocupació il·legal

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

7
:0

0

7
:3

0

8
:0

0

8
:3

0

9
:0

0

9
:3

0

1
0

:0
0

1
0

:3
0

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

1
7

:3
0

1
8

:0
0

1
8

:3
0

1
9

:0
0

1
9

:3
0

2
0

:0
0

2
0

:3
0

%Ocupació legal %Ocupació il·legal



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i La Geltrú 

Diagnosi  236 

 Ocupació Zona 5. Carrer de Canàries amb Àncora 

 

 Ocupació Zona 6. Garraf amb Penedès 

 

 Ocupació Zona 7. Carrer de Ventosa i Rogi amb Rambla de l’Exposició 
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 Ocupació Zona 8. Masia d'en Frederic amb Rambla dels Països Catalans 

 

Font. Elaboració pròpia 

Totes les zones presenten una alta saturació d'aparcament amb cert percentatge d'aparcament 

il·legal en guals, voreres, o altres llocs indeguts. La zona 7 és l'única en la qual no s'ha registrat 

aparcament il·legal, tot i tenir ocupacions superiors al 70%, especialment al matí. 

La zona 1 té una proporció similar d'aparcament il·legal durant tot el dia, amb un lleuger 

augment de la demanda entre les 10:00h i les 11:00h i les 18:30h i les 19:30h. No obstant això, 

la zona 5 és en la qual més aparcament il·legal s'ha registrat superant el 110% d'ocupació a les 

9:30h. Les zones 2, 3 i 4 tenen nivells molt menors d'aparcament il·legal. L'ocupació es manté 

pràcticament constant a totes les zones, a excepció de la zona 8, on hi ha dues puntes 

lleugerament distingides al matí i a la tarda. 

En el PMUS de 2016 es va observar una major ocupació de l'aparcament sobre les 18:00h, la 

qual cosa coincideix amb els resultats actuals. 

En el total del període i barris, van estacionar 3.841 vehicles. A continuació, es mostra el nombre 

total de vehicles aparcats en cada zona durant tot el període analitzat. 

 Volum de vehicles aparcats per zona 

 

Font. Elaboració pròpia 

També s’ha calculat la càrrega d’aparcament, l’índex de rotació i el percentatge de places fixes 

de cada barri. Les places fixes estan relacionades amb els residents del barri, que deixen el seu 
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vehicle aturat durant el dia i utilitzen altres modes de transport per desplaçar-se. A la taula 

següent es mostren els resultats obtinguts. 

Taula 81. Càrrega d’aparcament, índex rotació i places fixes 

Zona 
Càrrega d'aparcament 

(vehicles) 

Índex rotació 

(veh./plaça) 

Rotació horària 

(veh./plaça/hora) 
Places fixes 

Zona 1 648 3,58 0,30 17,1% 

Zona 2 532 2,91 0,24 29,0% 

Zona 3 549 3,47 0,29 26,6% 

Zona 4 352 2,26 0,19 34,0% 

Zona 5 373 2,66 0,22 20,7% 

Zona 6 453 3,02 0,25 24,7% 

Zona 7 400 2,78 0,23 20,8% 

Zona 8 534 3,02 0,25 20,9% 

Font. Elaboració pròpia 

La zona 1 és la que major càrrega d’aparcament té, encara que també presenta el major índex 

de rotació, seguit de la zona 3. Les zones 4 i 5 són les que menor càrrega i rotació presenten, tot 

i que la zona 5 és la que menys places fixes presenta i la zona 4 és la que major proporció de 

places fixes té. No obstant això, a la zona 2 també s’ha de gairebé un terç de les places romanen 

ocupades per un mateix vehicle durant tot el període. Les zones 6 i 7, a l’est del municipi 

presenten patrons similars quant a càrrega d’aparcament i rotació. 

El percentatge de places fixes de les zones 2 a 6 és del 27%, mentre que en el PMUS de 2016 era 

del 35%, la qual cosa implica que actualment els residents mouen més els seus cotxes. Quant a 

l'índex de rotació, en el PMUS de 2016 la zona 3 era la que major rotació presentava, igual que 

ara, mentre que la zona 6 era la que menor rotació tenia (2,42). Com s'observa en els resultats 

anteriors, la rotació de la zona 6 ha augmentat fins a superar els 3 vehicles/plaça. 

La rotació horària indica el nombre de vehicles que han aparcat en una plaça en una hora, 

observant-se els mateixos patrons que en l' índex de rotació. 

A continuació, s’analitza l’estada dels vehicles a cada zona. 
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 Distribució de les estades legals per zona 

 

Font. Elaboració pròpia 

La zona 1 és on es realitzen les estances més curtes, essent més del 20% inferiors a 30 minuts, 

seguit de la zona 7 on gairebé el 30% són inferiors a una hora. A les zones 2, 5 i 6, un alt 

percentatge dels vehicles romanen estacionats més de 8h, indicant que aquests vehicles poden 

pertànyer a residents o a desplaçaments laborals. A les zones 3, 4 i 8, més del 20% dels vehicles 

romanen estacionats entre 4 i 8 hores, relacionats també amb la mobilitat laboral. 

D'altra banda, s'ha estudiat l'estada dels vehicles estacionats de forma il·legal. 

 Distribució de les estances il·legals per zona 

 

Font. Elaboració pròpia 

S’observa que les estances són en general més curtes que les dels vehicles aparcats legalment, 

a excepció de la zona 4 on la majoria dels vehicles van romandre aparcats entre 2 i 8 hores. 

De forma addicional s’ha estudiat l’ocupació de les places de moto. L’oferta inventariada per 

zona de transport es mostra a la taula següent. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8

0 - 0:30 0:30 - 1h 1h - 2h 2h - 4h 4h - 8h Mes de 8h

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 8

0 - 0:30 0:30 - 1h 1h - 2h 2h - 4h 4h - 8h Mes de 8h



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i La Geltrú 

Diagnosi  240 

Taula 82. Places de moto inventariades en el treball de camp 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 

Places 29 19 43 24 31 77 6 26 

 

Quant a l'ocupació legal i il·legal de cada zona inventariada, les zones 1, 4 i 6 són les que major 

ocupació presenten, encara que sempre per sota del 80%, per la qual cosa no estan saturades. 

 Ocupació legal i il·legal de motos 

 

Font. Elaboració pròpia 

La zona 6 és la que major oferta té i també la de major ocupació, per la qual cosa en aquest 

entorn hi ha un gran trànsit de motocicletes, mentre que en la zona 7 que es troba més allunyada 

del centre hi ha menys demanda d'aparcament de motos. 

A les zones 1, 2, 3, 6 i 8 s'ha registrat algun cotxe aparcat il·legalment a les zones reservades per 

a l'estacionament de motos. No obstant això, a les zones 3, 4 i 6 l'aparcament il·legal es refereix 

principalment al fet que hi ha més motos de les que teòricament es poden aparcar. 

A tall de resum, es mostra un mapa amb l'ocupació diürna de cada barri. 
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 Demanda d’aparcament diürna 

 

7.2.3. Demanda residencial (nocturna) 

De l’enquesta domiciliària de mobilitat realitzada en el marc d’aquest Pla, s’ha obtingut la 

tipologia d’aparcament utilitzat al domicili dels residents de Vilanova i la Geltrú. Més del 50% 

deixa el seu vehicle en un aparcament en propietat, lloguer o concessió, mentre que la resta 

aparca principalment a la calçada. 

 Tipus d’aparcament en residència 

 

Font. Elaboració pròpia 
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Del treball de camp s’ha obtingut l’ocupació i les places lliures de la zona est i oest de Vilanova i 

la Geltrú. 

 Ocupació per tipus de plaça i zona 

 

 Nombre de places lliures per tipus i zona 

 

Font. Elaboració pròpia 

S’observa que les places d’aparcament lliure o no regulat són les que major ocupació presenten. 

Les places de PMR i reservades també presenten una alta ocupació, ja que aquest tipus de places 

són utilitzades per persones particulars residents a la zona. Les places reservades per a càrrega 

i descàrrega també són utilitzades per a l’estacionament nocturn, tot i que aquests vehicles 

hauran de ser retirats abans que comenci l’horari de reserva. De manera similar, aquells vehicles 

estacionats en zona blava hauran d’abonar el preu corresponent un cop estigui en funcionament 

l’estacionament regulat. 

L'ocupació és major a la zona est del municipi, on a més s'ha registrat gairebé un 20% 

d'aparcament il·legal, que correspon a l'estacionament de vehicles en guals. Això indica que els 

residents de la zona aquest troben una major saturació de l'aparcament. Això fa que a la zona 

oest hi hagi una major quantitat de places lliures, amb més de 100 places lliures en zona blava. 

Pel que fa a l'estacionament d'altres vehicles, hi ha menys d'un 50% d'ocupació de les places de 

motos a tot el municipi. Tot i això, s’observa una major ocupació dels aparcaments de bicicletes 

a la zona est del barri. 
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A continuació, es mostra un mapa amb l'ocupació nocturna de les places no regulades. 

 Demanda d’aparcament nocturna 

 

7.2.4. Balanç d'aparcament 

Es considera que una zona té saturació d'aparcament quan l'ocupació supera el 90%. Després 

de l’anàlisi d’ocupació diürna i nocturna realitzats en els apartats previs, es pot dir que totes les 

zones analitzades presenten una alta ocupació. 

A continuació, es presenta el balanç d'aparcament de cada zona analitzades en la rotació de 

matrícules, que s'ha calculat com la diferència entre l'oferta i la demanda legal i il·legal en cada 

interval. 

 Balanç d'aparcament Zona 1. Torre d'Enveja amb Joan Fuster 
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 Balanç d'aparcament Zona 2. Carrer de Joan Llaverias amb carrer de l'Aigua 

 

 Balanç d'aparcament Zona 3. Joan Llaverias amb Francesc Macià 

 

 Balanç d'aparcament Zona 4. Plaça de les Danses de Vilanova 
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 Balanç d'aparcament Zona 5. Carrer de Canàries amb Àncora 

 

 Balanç d'aparcament Zona 6. Garraf amb Penedès 

 

 Balanç d'aparcament Zona 7. Carrer de Ventosa i Rogi amb Rambla de l’Exposició 
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 Balanç d'aparcament Zona 8. Masia d'en Frederic amb Rambla dels Països Catalans 

 

Font. Elaboració pròpia 

S'observa que les zones amb més dèficit de places són la 5 i la 6, al sud i a l'est del centre del 

municipi respectivament, on a partir de les 9:00h s'ha registrat un dèficit de places continu. El 

balanç total de la zona 4 també és negatiu, ja que a partir de les 17:00h es manté un dèficit del 

voltant de 5 places, mentre que al matí no hi ha tantes places lliures. 

Les zones 2 i 3 són les següents amb major pressió d’aparcament, ja que durant tot el dia queden 

poques places lliures i en ocasions hi arriba a haver un petit dèficit. La zona 8 és la que té majors 

oscil·lacions, amb un lleuger dèficit de places en les hores punta i amb bastantes places lliures 

entre les 14:00h i les 16:30h, a primera hora del matí i a última hora de la tarda. No obstant això, 

el balanç total d'aquestes zones és positiu. 

D'altra banda, les zones 1 i 7 són les que més places lliures tenen durant tot el dia, sent la zona 

7 l'única que no té dèficit de places en cap moment. 
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 Balanç d’aparcament diürna 

 

 

7.3. Diagnosi de l’aparcament 

7.3.1. Respecte a la il·legalitat 

Algunes de les zones en les quals s'ha realitzat la rotació de matrícules es troben properes als 

límits de saturació, presentant nivells d'ocupació del 90% durant tot el dia. Això fa que hi hagi 

aparcament il·legal (sobre guals, voreres, etc.) en la majoria de les zones, sent la zona 7 "Carrer 

de Ventosa i Rogi amb Rambla de l’Exposició" l'única en la qual no s'ha registrat aparcament 

il·legal. 

Les zones 1 i 5 són les que major aparcament il·legal han registrat, superior al 5% en tot moment. 

No obstant això, les raons d'aquests estacionaments il·legals no estan relacionades. La zona 1 es 

troba a l'oest del municipi, on s'ha registrat la major càrrega d'aparcament i el major índex de 

rotació. D' altra banda, la zona 5 hi ha una major il·legalitat perquè l'oferta d'aparcament lliure 

és la menor de totes les zones inventariades, trobant tan sols un 55% de places lliures entre el 

total de places inventariades. Això és degut al que s'han registrat una gran quantitat de guals i 

places reservades. Les places lliures es refereixen a les places en zona verda, tot i que en el 

moment de realitzar l' estudi no funcionava aquesta zona regulada. 

Quant a l'aparcament reservat per a motos, l'aparcament il·legal a les zones 1, 2 i 8 es refereix 

principalment a l'estacionament de cotxes, mentre que a la resta de les zones l'aparcament 
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il·legal està format per un excessiu nombre de motocicletes aparcades a les zones reservades. 

La zona 7 és l'única en la qual no s'ha registrat aparcament il·legal de motos. 

7.3.2. Respecte al dèficit de places d’aparcament: 

La zona nord-oest del municipi de Vilanova i la Geltrú és la que més càrrega d'aparcament ha 

registrat, on les zones 1, 2, 3 i 8 acullen més de 500 vehicles al dia. No obstant això, el balanç 

d'aparcament en aquestes zones mostra que durant el dia hi ha molts moments en què hi ha 

places lliures i els dèficits són generalment inferiors a 5 places. 

Les zones 5 i 6, a l’est del municipi, presenten dèficit de places pràcticament durant tot el dia. A 

la zona 5 s'ha registrat dèficit des de les 8:30h fins a les 20:00h, mentre que a la zona 6 hi ha 

dèficit de places durant més temps, des de les 7:30h fins a les 20:30, encara que els valors de 

dèficit siguin lleugerament menors. Coneixent que en aquestes zones les estances són llargues, 

es pot deduir que els principals afectats per aquesta insuficiència d’aparcament són les persones 

que utilitzen el vehicle privat per a la mobilitat laboral. 

La zona 4 també es troba molt saturat, fent que hi hagi dèficit de places especialment a la tarda, 

mentre que durant la resta del dia el balanç es manté neutre 

Per últim, la zona 7 és l'única en la qual hi ha places lliures durant tot el dia, especialment a la 

tarda on hi ha més de 10 places lliures la majoria del temps i en ocasions s'han registrat més de 

30 places sense ocupar. 

7.3.3. Respecte el disseny i ús inadequat dels aparcaments: 

La majoria de les places d'aparcament a la via pública no estan regulades, per la qual cosa tant 

les persones que venen de fora de Vilanova i la Geltrú com les que fan viatges interns al municipi 

utilitzen l'aparcament lliure al carrer preferentment. L’ús de l’aparcament en zona blava és el 

següent més utilitzat pels visitants. 

Hi ha una bona distribució d’aparcaments fora de la via pública a tot el municipi essent la majoria 

de titularitat pública i de pagament. Els aparcaments gratuïts es troben als afores del municipi, 

per la qual cosa poden tenir un caràcter dissuasori. A l’oest del municipi hi ha menor densitat 

d’aparcament fora de la via pública. 

La zona d’estacionament regulat no és uniforme, limitant-se als carrers principals. Això pot 

provocar que el seu ús sigui reduït ja que és possible aparcar de forma gratuïta en carrers 

propers. La zona blava es troba al voltant de l'illa de vianants, mentre que la zona verda és més 

present a la zona del port, als barris de Ribes Roges i Barri de Mar. 
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 Diagnosi de la situació actual de l’aparcament 
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8. Xarxes bàsiques de mobilitat. Distribució urbana de 

mercaderies 

Dins de l’anàlisi de la distribució de mercaderies a Vilanova i la Geltrú es poden diferenciar dues 

tipologies, la distribució de mercaderies a través de vehicles pesants amb tares superiors als 

3.500 kg. i la distribució de mercaderies a nivell urbà, caracteritzada per vehicles de repartiment 

de menor grandària i furgonetes. 

8.1. Caracterització de l’oferta 

8.1.1. Normativa vigent 

L’ordenança de circulació i mobilitat vigent estableix que les operacions de càrrega i descàrrega 

únicament es poden dur a terme als lloc habilitats a tal fi. La càrrega i descàrrega de mercaderies 

haurà de realitzar-se a l’interior dels locals comercials i industrials, d’acord amb la normativa 

que regula l’activitat i les prescripcions del Pla General d’Ordenació Urbana. 

Les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles comercials que no es puguin efectuar a 

l’interior d’un local, s’han de fer a les zones senyalades degudament per l’Ajuntament. En 

aquestes zones només es poden estacionar els vehicles comercials, únicament mentre efectuïn 

aquestes operacions. La ciutat disposa de zones de càrrega i descàrrega en horari limitat de 8 a 

13 h. i de 17 a 20 h. els dies laborables.  

Les operacions s’hauran d’efectuar amb personal suficient per a finalitzar-les com més aviat 

millor, essent el límit de temps autoritzat per a cada operació, amb caràcter general, de 30 

minuts. A tal efecte, a l'OAC i a la Policia Local, faciliten els discs de càrrega i descàrrega, els quals 

cal que l'usuari col·loqui en el parabrises de manera totalment visible indicant l'horari d'inici de 

l'aparcament. Excepcionalment es podrà autoritzar un període major de temps prèvia sol·licitud 

degudament justificada i per a una operació en concret. 

Transcorregut el temps autoritzat de 30 minuts, no podrà trobar-se estacionat en zona de 

càrrega i descàrrega cap vehicle tancat sense conductor, que no realitzi operacions pròpies de 

l’activitat de càrrega i descàrrega. Es considerarà, a tots els efectes, com no autoritzat. 

Els treballs de càrrega i descàrrega s’han de fer pel costat més pròxim a la vorera i amb prou 

personal d’acord amb les necessitats de cada cas. Cal evitar qualsevol soroll innecessari, i les 

mercaderies no es poden dipositar a la calçada ni a la vorera, sinó que s’han de portar 

directament del local al vehicle o viceversa, amb l’obligació de deixar neta la zona. 

8.1.2. Nombre de places de càrrega i descàrrega a la via pública i tipologia. 

Dins de les places reservades a la via pública, els 102 punts de places reservades per a càrrega i 

descàrrega que hi ha a tot el municipi, donen servei als vehicles que transporten mercaderies 

per als comerços durant determinades hores del dia. En aquest context, s’ha estimat el nombre 

de places de càrrega i descàrrega a cada barri, els resultats de les quals es mostren a la taula 

següent. 
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Taula 83. Nombre de places reservades para càrrega i descàrrega 

Barri Nombre places 

Barri de Mar 72 

Can Marquès 12 

Casernes 3 

Centrevila 45 

La Geltrú 69 

L'Armanyà 3 

Molí de vent 15 

Nucli Antic 3 

Plaça de la Sardana 15 

Ribes Roges 6 

Sant Joan 63 

TOTAL 306 

 

En total hi ha 8,75 places de càrrega i descàrrega per cada 1.000 habitants, amb una mitjana 

aproximada de 3 places per punt de reserva de càrrega i descàrrega. El més comú és que les 

places de càrrega i descàrrega estiguin reservades de 9:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h els 

dies feiners, permetent abastir a tots els comerços. També hi ha punts en els quals l'horari 

reservat per realitzar tasques de càrrega i descàrrega és de 8:00h a 11:00h o a 13:00h, podent 

haver-hi, o no, un segon període de reserva a la tarda que comença entre les 15:00h i les 17:00h 

i dura fins a les 20:00h. També hi ha punts en els quals les places estan reservades per a càrrega 

i descàrrega també durant el migdia. 

Els punts de càrrega i descàrrega es troben principalment al centre del municipi, on també es 

troba major densitat de comerços i serveis. Tan sols destacar els punts de càrrega i descàrrega 

a l’est de la Rambla principal, al barri Centrevila, on hi ha una alta densitat de comerços, indústria 

i serveis però la densitat de places reservades per a càrrega i descàrrega és lleugerament menor 

que als voltants. A les afores, es troben els grans polígons industrials, on no hi ha punts de 

càrrega i descàrrega ja que hi ha espai suficient per realitzar aquestes tasques dins de les naus. 

A continuació, s'ha elaborat un mapa amb els punts de càrrega i descàrrega del municipi de 

Vilanova i la Geltrú, on s'observa aquesta òptima cobertura a totes les zones. 
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 Zones de càrrega i descàrrega a la via pública 

 

 

8.1.3. Condicions existents en vies de plataforma única o de prioritat per a vianants. 

Tot i l’especificat a l’apartat de Normativa Vigent també és d’aplicació per a l’activitat de càrrega 

i descàrrega a les illes de vianants, quan aquestes romanguin obertes al trànsit. Aquesta 

operació de càrrega i descàrrega només es podrà realitzar en vies no inferiors a 6 metres 

d’amplada, limitant-se el temps de l’activitat a un màxim de 15 minuts de durada. 

En les zones senyalitzades de la illa de vianants, l'horari limitat és de dilluns a divendres de 8:00h 

a 11:00h els dies laborables. Els vehicles que accedeixin per fer les tasques de càrrega i 

descàrrega no podran excedir les 10 tones. 

En la zona de vianants del voltant del mercat del centre, l'horari limitat és de dilluns a divendres 

de 7:00h a 11:00h i de 13:30 a 15:00h, essent el límit màxim de pes dels vehicles de 5,5 tones. 
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 Senyalització càrrega i descàrrega a la illa de vianants (esquerra) i al mercat del centre 
(dreta) 

 

 

8.1.4. Itineraris de trànsit pesant. 

Els polígons industrials es situen principalment als àmbits nord i est de la ciutat, de manera que 

els camions de gran tonatge hi poden accedir a través de vies principals o directament des de 

les carreteres radials d’accés al municipi. 

A part de la possibilitat d’estacionar en aquests polígons, on els cordons d’estacionament estan 

adaptats a aquests tipus de vehicles, també hi ha zones habilitades per a l’estacionament de 

camions a la Ronda Ibèrica amb la carretera BV-2115 i a la Ronda d’Europa amb el carrer de les 

Roquetes. 

Així mateix, està prohibit, de manera genèrica, estacionar camions de més de 3,5 tn a tot el nucli 

urbà. Tanmateix, no existeix una regulació genèrica de prohibició de circulació quant al tonatge 

a la ciutat ni a la zona més cèntrica d’aquesta, amb excepció de la prohibició de circulació per a 

vehicles de més de 15 tones als carrers sota els quals discorre el torrent de la pastera (Pastera – 

Unió – Narcís Monturiol) o limitacions en punts concrets, ja sigui de pes o de gàlib, per dificultats 

detectades amb el trànsit de vehicles pesants en carrers estrets del centre històric (Geltrú i Nucli 

Antic). 

D’aquesta manera, camions amb un pes important serveixen establiments de la zona de 

pacificació del centre i, fins i tot, d’àrees de vianants, provocant problemes de manteniment dels 

paviments, reducció de la seguretat d’aquests carrers i queixes dels veïns per cops a les façanes.  

La regulació de les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies en àrees de vianants a la ciutat, 

quant al tonatge, varien de les 3,5 tn, 5,5 tn o 10 tn, segons la zona. Tanmateix, es detecten 

camions que superen aquests topalls (fins les 17 tn), sense que les tasques fiscalitzadores de la 

regulació hagin pogut acabar amb aquestes pràctiques. 
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A partir dels aforaments realitzats s'han obtingut les entrades i sortides de vehicles pesants. 

Aquests resultats s’han agrupat segons els corredors definits en el capítol de vehicle privat, 

obtenint el següent gràfic. 

 Total entrades i sortides de pesants per corredors definits a partir dels punts d’aforament 

 

S’observa que els vehicles entren pel sud-est del municipi i surten pel nord-oest, és a dir, van 

principalment des dels polígons industrials cap a la BV-2115 i cap a la C-246a. 

Destaca també l’asimetria en alguns d’aquests fluxos, posant de manifest un ús d’itineraris 

travessants dins de Vilanova i la Geltrú, doncs com pot ser habitual, un mateix vehicle pot fer 

diverses aturades a l’interior de la ciutat i finalment fer servir sortides i entrades diferents. 

En el següent gràfic es mostra la distribució horària de les entrades i sortides de vehicles pesants, 

on es pot dir que el nombre de vehicles que entren i surten és similar al llarg del dia. 

 Distribució d’entrades i sortides totals de vehicles pesants en el conjunt d’aforaments 

 

S'observa que els vehicles comencen a entrar a les 6:00h i durant la resta del matí entren vehicles 

de forma regular, amb una punta a les 12:00h. Més enllà de la punta de l 8:00h del matí, la resta 

està lleugerament desplaçat dels volums de trànsit de vehicle privat, amb puntes a les 8:00, a 

les 14:00 i sobre tot entre 17:00 i 19:00h.  
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Les sortides dels vehicles es produeixen entre les 13:00h i les 15:00h. A partir de les 16:00h, hi 

ha més vehicles que entren dels que surten, probablement amb destinació a l'illa de vianants. 

 Aforaments vehicles pesats 

 

 

8.2. Caracterització de la demanda 

Amb l’objectiu de caracteritzar la demanda de les places reservades per a càrrega i descàrrega, 

s’ha realitzat un treball de camp que consisteix en el mètode de rotació de matrícules durant el 

període en què les places estan reservades per a aquestes tasques,  amb intervals de 30 minuts. 

S’han inventariat els punts següents a cada zona: 

Taula 84. Inventari de places reservades per a càrrega i descàrrega 

Zona Denominació 
Punts reservats per a càrrega i 

descàrrega 

Places 

inventariades 

Zona 1 Passeig Marítim 5 18 

Zona 2 Unió amb Garraf 7 22 

Zona 3 Francesc Macià 7 12 

Zona 4 Havana amb Cubelles 5 23 

Zona 5 Rambla principal 2 4 

TOTAL 24 79 
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 Ubicació del punts de càrrega i descàrrega inventariats 

 

En total, s'han estudiat 79 places de càrrega i descàrrega, registrant un total de 573 vehicles, 

essent la zona 4 la que major càrrega d’aparcament té.  

La zona 5 correspon a la riera principal, on l'accés està limitat a l'horari establert per l'illa de 

vianants, per la qual cosa s'analitza de forma aïllada. 

Taula 85. Demanda de aparcament en les places de càrrega y descàrrega 

Zona Índex de rotació de les places C/D Nº veh. aparcats en tot el període 

Zona 1 5,00 90 

Zona 2 6,82 150 

Zona 3 11,00 132 

Zona 4 8,13 187 

Zona 5 3,50 14 

La zona 3 és la que menor oferta de places té, la qual cosa contribueix al que el seu índex de 

rotació sigui alt malgrat tenir una càrrega de vehicles per sota de la mitjana. La zona 1, propera 

al port, és la que menor càrrega d'aparcament e índex de rotació ha registrat. 

S’ha analitzat l’ocupació horària de les places de càrrega i descàrrega, els gràfics de les quals es 

mostren a continuació: 
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 Ocupació Zona 1. Passeig Marítim 

 

 Ocupació Zona 2. Unió amb Garraf 

 

 Ocupació Zona 3. Francesc Macià 
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 Ocupació Zona 4. Havana amb Cubelles 

 

 Ocupació Zona 5. Rambla principal 

 

S'observa que totes les zones tenen grans oscil·lacions durant el dia, arribant al 100% en alguns 

moments a les zones 1 i 3 . La zona 4 té una ocupació més constant, amb valors al voltant del 

70% la majoria del temps. La zona 1 té una major ocupació al migdia i a la tarda, mentre que a 

les zones 2 i 3 hi ha puntes de demanda al matí a la tarda. En general, es pot dir que entre les 

11:00h, a las 14:30h i les 18:00h es produeixen pics de demanda al municipi. D'altra banda, la 

rambla principal només està operativa de 8:00h a 11:00h, registrant-se els pics d'ocupació a les 

9:00h i a les 10:30h. 

A partir de les dades obtingudes també s’ha calculat l’estada dels vehicles, com es mostra en la 

següent figura. 
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 Distribució de l’estada dels vehicles per zona 

 

El temps màxim d'estacionament en tot el municipi és de 30 minuts, per la qual cosa tots aquells 

vehicles que romanguin aparcats per un temps major es consideraran estacionaments il·legals. 

S’observa que a les zones 1, 2 i 4, menys del 50% dels vehicles estacionats han complert amb el 

límit màxim de temps. No obstant això, la proporció de vehicles aparcats més de 3 hores és 

minoritària, inferior al 10% en totes les zones. A la rambla principal, el temps màxim 

d'estacionament és de 10 minuts, una cosa que amb les rotacions realitzades no es pot 

comprovar, tot i que s'observa que gairebé en el 80% dels casos les persones són inferiors a 30 

minuts. 

8.3. Diagnosi de la distribució urbana de mercaderies 

Al municipi de Vilanova i la Geltrú és obligatori realitzar les tasques de càrrega i descàrrega dins 

dels edificis comercials. No obstant això, en cas que això no fos possible, es pot demanar la 

reserva d’alguna plaça per realitzar aquestes tasques, sempre que es compleixin amb els 

requisits recollits a l’ordenança. Això fa que hi hagi una bona cobertura de places de càrrega i 

descàrrega a tot el municipi.  

Els vehicles pesants entren pel sud-est del municipi i surten pel nord-oest, és a dir, van 

principalment des dels polígons industrials cap a la BV-2115 i cap a la C-246a. L’hora punta 

d’entrada de vehicles es produeix a les 12:00h del migdia, i cal destacar que les puntes de 

moviments d’entrada i sortida de pesants estan lleugerament desplaçades de les de vehicle 

privat, la qual cosa facilita la gestió del trànsit. 

Cap dels punts de càrrega i descàrrega estudiats està saturat, encara que entre les 11:00h, a las 

14:30h i les 18:00h es produeix pics de demanda al municipi. La zona propera al port, és la que 

menor càrrega d'aparcament e índex de rotació de càrrega i descàrrega ha registrat. D'altra 

banda, els punts de càrrega i descàrrega propers a la carretera C-246a són els que major 

demanda tenen. 

Considerant les estades superiors a 30 minuts com a il·legals s'observa que a les zones 1, 2 i 4, 

menys del 50% dels vehicles estacionats han complert amb el límit màxim de temps, per la qual 

cosa existeix una alta proporció d'aparcament il·legal a les zones reservades. 

A la rambla principal, no s'ha observat que els punts reservats estiguin saturats. 
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9. Les externalitats del sistema de Mobilitat 

9.1. Seguretat viària  

9.1.1. Antecedents 

El municipi de Vilanova i la Geltrú va redactar durant l’any 2006 el seu “Pla local de seguretat 

viària 2007-2010”, amb l’objectiu de prevenir la sinistralitat en zona urbana. L’any 2012 es va 

actualitzar amb el “Pla de seguretat viària 2013-2016”, actualment vigent, on es comprovava 

l’assoliment dels objectius i mesures del pla anterior. L’objectiu establert era reduir en el 25% 

els accidents amb víctimes i de les víctimes durant la vigència del Pla i, al final d’aquest període, 

s’arribava a una reducció del 40%.  

Com que no s’ha dut a terme l’avaluació del segon Pla, la presentació de dades actualitzades 

sobre atropellaments (i sobre accidents amb víctimes totals) es mostra en el “Treball tècnic de 

seguretat viària, pacificació a Vilanova i la Geltrú” de novembre de l’any 2019. El treball tècnic 

té com a objectiu reduir el volum d’atropellaments amb víctimes, tot delineant una estratègia 

integrada de prevenció: 

- Inclou la identificació dels punts amb major concentració d’atropellaments i una 

auditoria de les condicions de seguretat i una proposta de millora en els entorns més 

conflictius del municipi. Tot un seguit de mesures estàndards són extrapolables a la resta 

del municipi. 

- Complementàriament es desenvolupa una proposta de campanyes d’informació I 

sensibilització i campanyes de vigilància policial. 

 

9.1.2. Accidentalitat 

 Accidents i atropellaments 

L’any 2018, amb un total d’accidents amb víctimes de 239 (SIDAT - Sistema Integral de Recollida 

de Dades d’accidents del Servei Català de Trànsit, inclou dades dels Mossos d’Esquadra) i 161 

(Policia Local) el nombre total d’accidents per atropellament va ser de 45 i 27 respectivament.  

El “Treball tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilanova i la Geltrú” (2019) estableix que els 

atropellaments suposen l’any 2018 entre el 17% i el 19% del total d’accidents amb víctimes del 

municipi (segons les dades consultades del SIDAT o Policia Local) i que l’índex 

d’atropellaments/1.000 habitants es situen en 0,68 atropellaments/1.000 habitants). Si s’utilitza 

la dada municipal, l’índex es de 0,40.  
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 Evolució del nombre d’accidents amb víctimes a Vilanova i la Geltrú en zona urbana 2008-
2018. 

 Evolució del pes relatiu dels atropellaments respecte el total d’accidents amb víctimes. 

 

Font: Treball tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilanova i la Geltrú (2019) 

 
Totes dues bases mostren com des de 2012 fins a 2016 va créixer el nombre d’atropellaments a 

un ritme sostingut, amb un sol any on es trenca aquesta tendència, l’any 2017. Malauradament, 

l’any 2018 tots dos registres coincideixen en un repunt que situa l’evolució en el global de la 

tendència mostrada en els darrers 6 anys. El 2018 els valors d’atropellaments es situen en les 

xifres equivalents a les de l’any 2016. El creixement entre 2012 i 2018 ha estat de fins al 73% 

segons les dades SIDAT i el 59% segons la base de dades de Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 

 

El ràtio d’atropellaments per cada 1.000 habitants s’ha mantingut gairebé sempre per sobre la 

mitjana de Catalunya. Respecte el grup de municipis similars (mun. de 50.000 a 100.000 

habitants) referència més ajustada, les dades de SIDAT mostren un índex local per sobre del 

grup, mentre que les xifres de Policia Local, situen Vilanova i la Geltrú en nivells equivalents al 

seu grup de referència i, en algun cas, per sota del mateix. 
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 Evolució del nombre d’atropellaments/1.000 habitants a Vilanova i la Geltrú i comparativa 
(2009-2018) 

 

Font: Policia Local, SIDAT (SCT) i IDESCAT. Treball tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilanova i la Geltrú (2019) 

 

Si s’atén sols als darrers quatre anys analitzats al Treball tècnic (2019), amb les dades de Policia 

Local, el nivell d’atropellaments del municipi és pitjor que el del grup de referència els anys 2015 

i 2016, i millor el 2017 i 2018. L’any 2018, Vilanova i la Geltrú es situa en 0,41 

atropellaments/1.000 habitants i el grup de municipis de 50.000 a 100.000 habitants, en 0,48. 

Tot i prendre les dades més favorables, cal que el municipi faci un esforç per a reduir aquest 

nivell d’atropellaments i consolidi xifres per sota de les actuals. 

 

El “Treball tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilanova i la Geltrú” (2019)  reitera la 

necessitat, un cop més de fer un esforç per tal que la informació local i la que disposa el Servei 

Català de Trànsit (SIDAT) tinguin un major grau d’homogeneïtat. Només així es podrà valorar 

amb rigor les necessitats d’actuació, concretar estratègies de lluita contra els atropellaments i, 

finalment, valorar els efectes de les campanyes i actuacions que es duguin a terme en aquest 

camp. 

En qualsevol cas es revela la necessitat d’actuar per assolir una reducció del nombre 

d’atropellaments amb víctimes a la ciutat. 

 

Tipus de víctimes 

El nombre de víctimes d’atropellaments mostra una tendència sostinguda en el nombre de 

víctimes mortals al llarg del període, amb una mitjana de 0,7 entre 2009 i 2018. De fet, en aquest 

període hi ha 4 anys sense víctimes mortals i 5, amb una de sola. Tan sols un any es registren 2 

víctimes mortals. Així, aquesta és una tendència molt estable. 

 

El nombre de ferits greus i lleus es mostra també estable si bé hi ha dues etapes diferenciades, 

amb canvis a partir de 2014 o 2015. Els ferits greus mantenen una mitjana d’11 víctimes/any fins 
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al darrer trienni, en què aquesta xifra puja fins a 16,7. Respecte al nombre de ferits totals 

succeeix una cosa similar: hi ha una mitjana de 240 ferits lleus/any entre 2009 i 2014, la qual 

puja a 264 a partir de 2015 i fins a 2018. 

 

Taula 86. Nombre de víctimes en accidents a Vilanova i la Geltrú (2008-2018) 

 Morts Ferits greus Ferits lleus 

2009 0 9 303 

2010 1 10 225 

2011 0 12 225 

2012 0 9 251 

2013 1 11 245 

2014 1 12 204 

2015 1 11 276 

2016 2 20 270 

2017 1 19 283 

2018 0 11 227 

 7 124 2509 
Font: SIDAT (SCT) 

 

 Grups de risc en l’accidentalitat de vianants 

Per major detall en l’anàlisi i detecció de grups de risc, el Treball tècnic (2019) estudia les dades 

dels anys 2016-2018 en relació als atropellaments (dades SIDAT). Algunes persones mostren una 

major freqüència d’accidents en relació a l’edat, factor determinant de les capacitats de 

mobilitat i orientació. 

 

Dels vianants implicats en atropellaments, el 27% tenien més de 65 anys, sent el grup més 

nombrós de víctimes. Si agrupem, però, la franja de 35 a 54, el pes del grup arriba també entorn 

d’una quarta part de les víctimes (26%). Els vianants de menys de 14 anys atropellats 

representen el 20%.  

 

En l’explotació de dades conjunta d’homes i de dones, ressalten dues franges d’edat: menys de 

14 anys i majors de 65 anys: 

 

- El grup de dones de més de 65 anys representa el 21% de la població i estan presents 

en el 19% dels atropellaments. 

 

- Entre les víctimes homes, destaquen els grups de 0 a 14 anys, de 25 a 34 anys i el de més 

de 74 anys. Dels homes, el grup de menys de 14 anys és el que mostra una major 

sobrerepresentació, ja que són el 24% de les víctimes quan sols suposen el 15% de la 

població d’homes. 
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 Víctimes d’atropellament per sexe i edat (2016-2018) 

 
Font: SIDAT (SCT) 

 

 Mitjans de locomoció implicats en els atropellaments 

En relació als mitjans de locomoció implicats en els atropellaments, la major part dels sinistres 

es produeixen entre vianants i vehicles lleugers (80%). Les motocicletes, tot i ser el 19% del 

parc de vehicles representen només el 6% dels vehicles implicats en atropellaments.  

Existeix una tendència lleugerament creixent d’atropellaments amb ciclomotors i motocicletes 

implicats dins el període, tot i que amb valors molt baixos en nombres absoluts.  

 Mitjans implicats en atropellaments, a Vilanova i la Geltrú (2016-2018) 

 

Font: SIDAT (SCT).  
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 Patinets elèctrics I altres vehicles de mobilitat personal (VMP) 

Els Vehicles de Mobilitat Personal tenen una 

presència molt destacada a les ciutats, on la 

micromobilitat es va afermant.  

En un moment de definició i canvis normatius, l' ús 

dels espais disponibles pot suposar un conflicte amb 

els altres usuaris de la via.  

A l’any 2021 es van registrar 17 accidents amb 

patinets elèctrics implicats, segons els comunicats 

recollits per la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. En 

molts d'aquests accidents s'han hagut de lamentar 

ferides greus com fractures i traumatismes.  

“Impactar amb una persona a 25 quilòmetres per hora, la velocitat màxima a la qual poden anar 

els patinets elèctrics, pot causar lesions molt greus”, esclareix la Policia Local.  

Segons defineix la Direcció General de Trànsit, un VMP és un vehicle d'una o més rodes dotat 

d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al 

vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h  i que només poden 

disposar de seient si estan dotats d'un sistema d'auto-equilibrat. Com a norma general, els 

artefactes que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de joguines.  

Des del mes de desembre de 2019 a Vilanova i la Geltrú existeix una normativa reguladora dels 

VMP que cal conèixer i respectar, el Decret 6485 sobre la regulació de vehicles de mobilitat 

personal: criteris de circulació. El decret no té afectació sobre els patinets sense motor, 

monopatins, bicicletes, bicicletes de pedalada assistida, (regulats en l'ordenança de circulació)  

ni vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Al mes de març de 2022 l'Ajuntament va posar 

en marxa una campanya de control als carrers perquè totes les persones usuàries dels Vehicles 

de Mobilitat Personal (VMP) compleixin la normativa. 

El Reial Decret 970/2020, aprovat el 10 de desembre de 2020, que modifica el Reglament 

General Circulació i el Reglament General de Vehicles en la seva definició dels VMPs com a 

vehicles, comporta que queda prohibida la seva circulació per les voreres i per les zones de 

vianants. Hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles i queda també 

vedada la seva circulació en vies interurbanes, travessies, així com autopistes i autovies que 

transcorrin dins de poblat i en túnels urbans. 

 

9.1.3. Elements urbans i accidentalitat 

 Interseccions i cruïlles 

El Pla 2013-16 detectava la manca de visibilitat en cruïlles com una de les causes concurrents 

principals a l’hora de realitzar una diagnosi sobre els atropellaments produïts al municipi. El Pla 
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constatava que “una visibilitat limitada pot empitjorar la seguretat viària i augmentar el risc 

d’accidents.  

 

1. Els vehicles mal estacionats sovint comporten greus problemes de visibilitat per a la 

població usuària de la via, siguin aquests vianants o persones usuàries del vehicle privat. 

Empitjoren la visibilitat i la possibilitat d’abastar visualment amb rapidesa l’entorn viari”.   

Així doncs, la pròpia configuració de les interseccions hauria de complir uns criteris 

mínims de seguretat, segons el Pla: 

- Com a norma general, cal evitar l’estacionament de cotxes o la ubicació de 

contenidors de brossa propers al pas de vianants, al costat per on ve el trànsit rodat. 

- Cal aplicar el mateix criteri per a la ubicació d’altres elements com rètols de 

publicitat (opis), vegetació densa, etc. 

 

2. Això no obstant, també és freqüent que vehicles estacionats de forma regular 

perjudiquin la visibilitat. Aquest és el cas, en general, que es dona prop de les 

interseccions i dels passos de vianants.  

Per aquest motiu, el Pla recomanava que la pròpia configuració de les interseccions 

hauria de complir uns criteris mínims de seguretat, distribuint les places d’aparcament 

a la via pública de manera que no obstaculitzessin un bon contacte visual i, sobretot, 

entre els vianants i vehicle privat a prop dels passos de vianants. L'any 2016 ja s'havien 

anat fent millores al respecte.  

 

3. Altres problemes de visibilitat són particularment greus a les interseccions dissenyades 

amb xamfrans. Com a norma general, es recomanava eliminar els xamfrans petits i 

substituir-los amb cantonades en corba. Per a xamfrans grans es suggeria un alternativa: 

ordenar l’aparcament i establir pilones o altres elements físics que impedissin 

l’aparcament fora de l’espai senyalitzat. 

 Ampliacions de les voreres a les cruïlles. Carrer Canàries.  
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 Elements reductors de velocitat 

La introducció d’elements reductors de velocitat,  ja siguin sobreelevacions de la calçada en 

passos de vianants, esquenes d’ase o coixins berlinesos, es valoren positivament quan resolen 

casos d’inseguretat importants.  

Són elements que s’han d’utilitzar especialment en vies secundàries on cal pacificar el trànsit, 

més que en la xarxa viària primària. En aquest sentit es corre el perill que els vehicles busquin 

recorreguts alternatius, i a més a més, es pot afectar excessivament la circulació dels camions 

de mercaderies, els autobusos regulars o els vehicles d’emergència (per exemple es preferible 

emprar coixins berlinesos en rutes per on passa el bus enlloc de plataformes elevades o 

esquenes d’ase).  

Les recomanacions de la Diputació de Barcelona indiquen que en cap cas s’ha de superar un 

pendent màxim del 10% en els elements reductors de velocitat. 

 

 Elements reductors de velocitat
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9.1.4. Punts de concentració d’atropellaments (2016-18) 

Les dades del mapa d’atropellaments elaborat mostren una forta dispersió pel nucli. El “Treball 

tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilanova i la Geltrú” (2019) fa un estudi detallat d’aquest 

punts. Per a cadascun es va r realitzar una descripció de la seva ubicació, funcionalitat i 

característiques principals de les seves interseccions: 

- Nombre d’atropellaments  

- Disponibilitat i tipus de regulació 

- Accessibilitat 

- Disponibilitat d’orelles de protecció 

- Condicions de senyalització horitzontal i vertical 

 

 Punts de concentració d’atropellaments (2016-18) 

 

 Punt amb 5 atropellaments: Intersecció del Carrer de Josep Coroleu amb Torre 

d’Enveja  

Atropellaments amb ferits lleus. Les deficiències detectades a aquest punt són: 

- La manca d’un pas de vianants en el ramal nord de la cruïlla. Cal dir que hi ha un pas 

de vianants a 45 metres, ben traçat i amb visibilitat, però que no serveix la mobilitat 

a peu en aquesta intersecció. 

- En el lloc on hi hauria d’haver aquest pas que es proposa hi ha actualment la 

plataforma amb mòduls prefabricats de la parada d’autobús. 
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- Si bé es pot considerar que els passos existents estan ben ubicats, aquesta situació 

no és l’òptima: no segueixen ni estan alineats completament amb les voreres i en el 

cas del gir de vehicles que baixen per Josep Coroleu ca a la dreta per Torre d’Enveja 

l’entrada és ràpida i pot derivar en atropellaments.  

 Cruïlla del Carrer de l’Abat Escarré  (Carrer de Josep Coroleu) amb el Carrer de la Torre 
d’Enveja 

 

Aquests problemes contribueixen a que alguns vianants travessin fora dels passos. Com a 

algunes propostes de millora, el Treball tècnic de Seguretat Viària (2019) recomanava la 

implantació d’un pas de vianants al nord de la cruïlla, el que suposaria moure uns metres la 

parada d’autobús. A més, es podrien construir orelles que tanquessin la cruïlla a les cantonades 

nord-oest i sud-oest.  Avui dia encara no s'han realitzat cap d'aquestes millores. 

 Propostes de millora de la seguretat (2019) i estat actual (2022) 

 

 Punts amb 3 atropellaments cadascun.  

Aquests punts es localitzen a llocs amb una forta presència de vianants, com el Poliesportiu 

Municipal La Piscina o accessos a escoles (Escola Pompeu Fabra i l’Escola Sant Jordi).  

1. Carrer Josep Coroleu  / Carrer Pelegri Ballester (Poliesportiu municipal La Piscina) 

2. Carrer Pelegri Ballester / Rambla Salvador Samà (Escola Pompeu Fabra) 
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3. Rambla de Sant Jordi / Carrer de la Mare Isabel Ventosa (Escola Sant Jordi) 

4. Carrer del Dr. Fleming / Carrer de l’Estany / Avinguda de Jaume Balmes 

 

- Carrer Josep Coroleu  / Carrer Pelegri Ballester (Poliesportiu municipal La Piscina). 

Atropellaments amb ferits lleus.  

Intersecció en “T” amb un vial de xarxa principal amb un carril per sentit i un de gir a l’esquerra 

cap a Pelegrí i Ballester. Cal afegir una línia d’aparcament que, al llarg de la façana del 

poliesportiu (en plena cruïlla) es converteix en reserva per a parada d’autobús i en una plaça de 

reserva d’aparcament per a discapacitat just abans de l’únic pas existent sobre la via principal. 

Les deficiències detectades a aquest punt, que suposen un risc d’atropellament, són: 

- Davant l’amplada de la zona i la freqüentació de vianants, la velocitat constitueix un dels 

problemes; hi ha dues bandes sonores per alentir la velocitat de pas per la cruïlla. 

- Davant la forta demanda de desplaçaments a peu, s’observa amb freqüència gent a peu 

que travessa també fora dels passos, on hi hauria d’haver el pas inexistent ara.  

 Cruïlla Carrer Josep Coroleu  / Carrer Pelegri Ballester 

Com a recomanació principal es proposava implantar el pas de Vianants que manca, per al que 

caldria realitzar altres modificacions amb la parada d'autobús, bandes sonores o girs en els 

carrils. Avui dia encara no s'han realitzat cap d'aquestes millores. 

 Propostes de millora de la seguretat (2019) i estat actual (2022) 
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- Carrer Pelegri Ballester / Rambla Salvador Samà (Escola Pompeu Fabra). 

Atropellaments amb ferits lleus.  

 Aquest és un punt important de pas a peu ja que hi ha una escola en un dels costats i una 

plaça i zona de convivència a l’altra, a més del mercat municipal. A la Rambla de Salvador Samà 

s’observen algunes bones mesures de millora de la visibilitat, amb aparcament de motos abans 

del pas. Arribant per Pelegrí Ballester hi ha orelles a tots dos costats, però no es prolonguen 

fins a la filera d’aparcament de Salvador Samà. 

La cruïlla presenta algunes disfuncions, tant en el ramal de Salvador Samà (prioritari) com en la 

sortida per Pelegrí i Ballester. 

 Carrer Pelegri Ballester / Rambla Salvador Samà (Escola Pompeu Fabra) 

 

Algunes de les propostes recomanades son construir orella que aculli l’actual aparcament de 

motos baixant per Salvador Samà al costat dret i instal·lar focus en el primer dels dos passos que 

es troben baixant, pintar la línia de separació de carrils baixant per Salvador Samà o construir 

orella que aculli l’actual aparcament de motos baixant per Salvador Samà al costat dret i 

instal·lar focus en el primer dels dos passos que es troben baixant, entre altres. S'han realitzat 

diverses accions en aquesta zona com el carril bici a la Rambla Salvador Samà i millora de la 

visibilitat a l'entorn dels passos de vianants.  

 Propostes de millora de la seguretat (2019) i estat actual (2022) 
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- Rambla de Sant Jordi / Carrer de la Mare Isabel Ventosa (Escola Sant Jordi) 

Atropellaments amb 2 ferits lleus i 1 ferit greu.  

 

A l’any 2017 la Comissió de Camins Escolars va fer un estudi 

d’avaluació de la seguretat a l’entorn escolar de l’Escola Sant 

Jordi. El punt fort i a la vegada el punt feble de l’escola St. Jordi i 

la llar d’infants Escateret pel que fa a l’accessibilitat és la seva 

localització al mig de la Rambla St. Jordi (en aquest document es 

parlarà de l’escola St. Jordi però tot és extrapolable a l’Escateret). 

Aquesta via és molt utilitzada pels cotxes per sortir de la Ronda 

Ibèrica i entrar a Vilanova i la Geltrú. Sembla que pels cotxes és 

una extensió d’aquesta. Per l’Escola el fet d’estar situada a 

l’extrem est de Vilanova i la Geltrú al límit del torrent de Sta. 

Magdalena i la zona de polígons fa que tots els alumnes hagin de 

travessar la Rambla St. Jordi. Aquest mateix punt feble es pot 

revertir a punt fort ja que els passos son clars i es poden prioritzar fàcilment com a camins 

escolars. Algunes de les propostes recomanades eren : Limitar la velocitat,  bandes de reducció, 

senyals lluminosos, supressió de places d’aparcament al costat dels passos de vianants i la 

implantació de una barrera metàl·lica.Com a mesura d’educació, impedir aparcar en doble fila 

per acompanyar als  alumnes.  

 Rambla de Sant Jordi / Carrer de la Mare Isabel Ventosa (Escola Sant Jordi) 

 

A l’any 2019,  el Treball tècnic (posterior a l’estudi de la comissió escolar), recomanava  reubicar 

els passos de vianants en la trajectòria natural a peu, a prop de la cruïlla,  establir aparcament 

de motos en la sortida de Mare Isabel Ventosa per a millorar la visibilitat al pas entre vianants i 

vehicles que surten cap a Rambla Sant Jordi o instal·lar senyal S-13 en el vial de baixada de Sant 

Jordi, abans del primer pas, arribant a Mare Isabel Ventosa (costat centre nucli), entre altres.   

 Propostes de millora de la seguretat (2019)  
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Avui en dia s’ha prohibit l’aparcament al carrer Mare Isabel ventosa i es col·locarà un altre 

coixí berlinès.   

 Millores realitzades al carrer mare Isabel Ventosa: prohibició de l’aparcament 
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9.2. Costos unitaris del transport 

A continuació, es realitza un anàlisi econòmica dels costos unitaris actuals dels principals modes 

de transport, que serviran de base per, posteriorment, conèixer l’evolució futura d’aquests 

costos en base al nombre de viatges previstos per mode de transports segons l’alternativa de 

mobilitat escollida. 

Per a aquest càlcul, es faran servir de referència les dades publicades per l’ATM (Seguiment i 

actualització dels costos socials i ambientals de la mobilitat a la Regió Metropolitana de 

Barcelona per a l’any 2014 i Pla director de Mobilitat 2020-2005) sobre els costos unitaris per 

modes de transport. 

9.2.1. Tipus de costos 

 Costos interns 

Els costos interns suposen el cost de poder usar un determinat mode de transport. Aquests 

costos inclouen diversos elements:  

1. D'una banda, el cost directe perquè l'usuari pugui usar un mitjà de transport (el cost del 

combustible i estacionament del vehicle privat o el cost d'un trajecte en taxi).  

 Si considerem el grau de percepció del cost per part de l'usuari, considerar aquests 

valors de combustible o tarifa seria el "cost intern percebut", aquell que l'usuari sol tenir 

en compte ("percep") a l'hora d'efectuar el viatge o de comparar dues o més alternatives 

de transport.  

2. No obstant això, hi ha una altra partida a considerar, els "costos interns no percebuts", 

aquells que l'usuari no sol tenir en compte ("no percep ") quan fa el viatge però que 

necessita pagar per tenir dret a usar la manera de transport triat.  En el cas del cotxe 

particular, seria l’assegurança, el manteniment o el propi cost per adquirir el vehicle.  

 Cost del temps 

Un altre cost no percebut seria el "cost del temps", derivat del temps de recorregut, el que tarda 

l'usuari a fer del viatge. En els costos unitaris del transport de viatgers té molta influència aquest 

paràmetre, que difereix de cada manera.  

Per a algunes maneres com el transport públic o la bicicleta, també es pot considerar el cost del 

temps de "accés, enllaç i dispersió" i el cost del temps d'espera per accedir al servei.   

A l'hora d'avaluar els costos considerant aquestes tres dades, podem veure com el total varia en 

cada mode de transport:  

• Per al turisme privat, la motocicleta i el ciclomotor els costos interns per a la persona 

usuària són superiors als costos del temps. 

• Tanmateix, el cost del temps és el principal factor que explica que els costos unitaris de 

l’autobús, en especial en l’àmbit urbà, siguin relativament més elevats.  
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 Costos externs 

Els costos externs del transport també són costos normalment no percebuts per l'usuari. Els 

modes de transport sostenibles són els que provoquen menors impactes socials i ambientals 

negatius, com el mode a peu o la bicicleta.  

Els costos externs es poden classificar en diverses categories. La Unió Europea ha publicat, des 

de l'any 2014, diversos manuals i actualitzacions. És un tema molt important ja que les últimes 

dades de l'any 2018 mostren que el total dels costos externs de transport s'estima en al voltant 

d'1 milió d'euros anuals (els costos d'infraestructura no s'inclouen en aquesta xifra). 

Presentarem aquests costos segons la classificació següent, d’acord amb la metodologia 

desenvolupada a Barcelona que incorpora les dades europees:  

• Accidents: comprèn des dels costos directes per l’administració general fins als costos 

intangibles percebuts per la societat, passant pels costos indirectes per la pèrdua de 

capacitat productiva de la població.  

• Contaminació atmosfèrica: s'estima l'efecte dels gasos i les partícules contaminants des 

del punt de vista dels danys materials directes (edificis i collites), els costos directes de 

salut i la valoració de la pèrdua equivalent d'anys de vida.  

• Canvi climàtic: es considera un cost de reducció de les emissions directes de gasos 

d'efecte hivernacle (GEI), relacionades amb el consum d'energia per part dels vehicles, 

fins a un llindar a mitjà termini.  

• Soroll: Es valora les molèsties percebudes pels habitants en àmbits urbans i interurbans, 

i s’estimen els costos directes i indirectes provocats per l’augment de malalties 

relacionades directament amb l’exposició al soroll.  

• Efecte barrera: Es valora el temps perdut pels vianants a causa de la prioritat de pas dels 

vehicles en els encreuaments.  

• Ocupació de l'espai: s’estima el cost oportunitat associat al millor ús alternatiu de l’espai 

ocupat per les infraestructures de transport.  

• Danys al paisatge i la natura: S’estimen els costos de reparació i compensació a 

posteriori dels danys provocats per la pèrdua d’hàbitat natural, la impermeabilització 

del sòl i la contaminació del sòl i l’aigua al voltant de les infraestructures.  

• Processos Avant-Post: Es tracta de les emissions indirectes relacionades amb la 

fabricació de vehicles i equipaments, construcció i manteniment d’infraestructures i 

desballestament d’aquests elements.  

• Variació plusvàlua: es valoren tant la pèrdua de plusvàlua generada en els habitatges 

propers a una infraestructura com el guany derivat de l’existència d’estacions 

ferroviàries properes als habitatges, que gaudeixen d’una major accessibilitat i que 

genera un augment de preu del bé immoble.  

 Costos unitaris totals (usuari, temps i externs) 

S’adjunta una taula amb la relació detallada dels costos percebuts i no percebuts de tots els 

modes de transport.   

Destacar que, en considerar els costos unitaris totals, els modes de transport mostren una 

estructura de costos diferent. Mentre que en el cotxe privat la principal partida són els costos 
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per a la motocicleta i ciclomotor són els costos externs; i en la bicicleta privada sovint és el cost 

del temps. 

A la taula següent s’especifiquen els tipus de costos del transport segons modes a partir d’una 

taula d’elaboració pròpia, a partir de la publicació Seguiment i actualització dels costos socials 

i ambientals de la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona per a l’any 2014. Fase II – 

Costos Socials i Ambientals de la Mobilitat a la RMB 2014.  Barcelona: ATM - Autoritat del 

Transport Metropolità / SENER (2017). 
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Taula 87. Tipus de costos del transport  

 

1. Costos interns 

1.1.Manteniment 

infraestructura

1.2. Costos 

operació usuaris 

- interns fixos 

1.3. Costos 

operació usuaris - 

interns variables

Percebuts Aparcament 

origen

Combustible/energ

ia

Aparcament 

destí
Peatges

No percebuts Reparació sots
Propietat Lubricants

Contaminació 

atmosfèrica

Cost del temps del 

viatge de l' usuari

Neteja Assegurances
Pneumàtics i altres 

peces
Sorolls

Informació - 

panells
Impostos

Manteniment i 

reparacions
Accidents

Informació - 

càmeres
Multes Canvi climàtic

Informació - 

estació 

meteorològica

Efecte barrera de 

les 

infraestructures

Senyalització i 

seguretat

Ocupació de l' 

espai per les 

infraestructures
Processos Avant-

post

Percebuts Tarifa d' accés al 

servei i multes a 

usuaris
No percebuts Reparació sots Amortització Combustible / energiaContaminació 

atmosfèrica

Cost de temps de 

recorregut

Neteja

Asseguradora Peatges

Sorolls

Cost de temps d' 

accés a la xarxa d' 

enllaç

Informació - 

panells

Impostos Lubricants
Accidents

Cost de temps d' 

espera

Informació - 

càmeres

Estructura / 

administració

Pneumàtics i altres peces
Canvi climàtic

Informació - 

estació 

meteorològica

Aparcament Personal Efecto barrera de 

les 

infraestructures

Senyalització i 

seguretat

Altres Manteniment i 

reparacions

Ocupació de l' 

espai per les 

infraestructures

Processos Avant-

post

Percibidos Tarifa de acceso al 

servicio y multas a 

usuarios

No percibidos
Plataforma Amortizació Personal

Contaminació 

atmosfèrica

Cost de temps de 

recorregut

Via Impostos Energia de tracció Sorolls

Cost de temps d' 

accés a la xarxa d' 

enllaç

Túnel
Cànons i serveis 

ADIF
Accidents

Cost de temps d' 

espera

Electrificació
Altres materials i 

serveis
Canvi climàtic

Catenària Varis

Efecto barrera de 

las 

infraestructuras

Senyalització i 

seguretat

Ocupació de l' 

espai per les 

infraestructures

Processos Avant-

post

Transport públic de 

viatgers ferroviari (tren)

Tipus de transport
Percepció dels 

costos
2. Costos externs 3. Cost del temps

Transport privat de 

passatgers per carretera 

(vehicle privat, turisme, 

motocicleta, bicicleta)

Transport públic de 

viatgers per carretera 

(Autobús urbà, interurbà 

i taxi)
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9.2.2. Costos unitaris actuals del principals modes de transport 

 Metodologia 

Per als resultats presentats en aquest capítol de medi ambient, utilitzarem la variable "viatges-

km" anuals, a partir del parc de vehicles municipal i les dades de mobilitat obtingudes en les 

enquestes realitzades amb motiu del PMUS de Vilanova i la Geltrú. 

Els viatges-km mesuren el nombre total de quilòmetres recorreguts per les persones usuàries 

(viatgers i viatgeres o passatgers i passatgeres) dels modes de transport de passatge. 

Taula 88. Modes de transport i viatges-km/mode 

Mode de transport Viatges-km (2021) 

Lleugers gasolina 101.036.779,33 

Lleugers dièsel 74.311.943,81 

Motos 8.538.188,38 

Pesants 5.404.238,57 

Autobusos 1.117.841,36 

Tren (RENFE) 322.769,16 

 

Els coeficients de càlcul s’han obtingut del “Pla director de Mobilitat 2020-2025. Estudis 

instrumentals. Seguiment i actualització dels costos socials i ambientals al Sistema Integrat de 

Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) l'any 2017 i escenaris tendencial i proposta a 

2025” de l’ATM - Autoritat del Transport Metropolità (2019).  
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Taula 89. Costos unitaris (€/viatges-Km - €/tona-km) del transport viari privat de persones, per 

conceptes (SIMMB 2017) 

Transport privat per carretera 

Turisme privat 0,707 

Persona usuària* 0,333 

Cost del temps 0,248 

Costos externs 0,126 

Motocicleta i ciclomotor 1,279 

Persona usuària* 0,392 

Cost del temps 0,232 

Costos externs 0,655 

Transport públic 

Autobús 1,035 

Operació/Tarifa 0,228 

Cost del temps 0,761 

Costos externs 0,045 

Tren de rodalies 0,518 

Operació 0,150 

Cost del temps 0,358 

Costos externs 0,010 

Transport de mercaderies (€/tona-
km) 

Mercaderies 1,320 

Persona usuària 1,155 

Costos externs 0,165 

(*) Inclou el cost de les infraestructures de lliure circulació i els peatges pel turisme privat i la 

motocicleta. 

 Resultats obtinguts a Vilanova i la Geltrú 

L’estudi dels costos associats al transport de Vilanova i la Geltrú presenta el valor més alt 

associat al transport de mercaderies. Respecte al transport de persones, el vehicle privat 

presenta el valor més alts, seguir de la motocicleta / ciclomotor, autobusos, tren de rodalies i 

FGC.  

 

Taula 90. Costos del transport a Vilanova i la Geltrú. Any 2021 

Tipus de cost 
Turisme 
privat 

Motocicleta 
i ciclomotor 

Autobús 
Tren de 
rodalies 

Mercaderies 

Persona usuària* 58391124,81 3346969,846 248332,7573 48415,374 31209477,75 €/any 

Cost del temps 43486483,34 1980859,705 828865,0364 115551,3593   

Costos externs 22093939,12 5592513,39 49013,0442 3227,6916 4458496,82 €/any 

Total 123.971.547,26 € 10.920.342,94 € 1.126.210,84 € 167.194,42 € 35.667.974,57 € 
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 Costos del transport a Vilanova i la Geltrú. Valors absoluts. Any 2021 

 

 

 Costos del transport a Vilanova i la Geltrú. Valors relatius. Any 2021 

 

 

Respecte als costos de la persona usuària, el transport de mercaderies és que té major incidència 

amb un 87,5% del total dels seus costos.  
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Respecte al cost del tempos, el transport públic presenta els valors més alts (es considera el cost 

del temps de "accés, enllaç i dispersió" i el cost del temps d'espera per accedir al servei). FGC té 

una parcel·la del 74,9% dels costos totals, els autobusos 73,6% i Rodalies 69,1%.  

Respecte als costos externs, les motocicletes i ciclomotors presenten uns valor molt elevats 

comparats amb la resta de modes (51,2% del total).  

Les externalitats associades als costos del transport tenen més impacte al medi ambient, seguit 

del soroll, accidents i canvi climàtic.  

 Costos de les externalitats a Vilanova i la Geltrú. Valors absoluts. Any 2021 

 

 

9.3. Medi ambient 

9.3.1. Contaminació atmosfèrica del municipi causada pel trànsit 

A partir del nombre de vehicles per quilòmetre i segons tipus de vehicle, es calcularà la 

contaminació atmosfèrica del municipi causada pel trànsit emprant el programa AMBIMOB 2.0, 

elaborat per la Direcció General de Polítiques Ambientals (Generalitat de Catalunya). 

Els dades de vehicle quilòmetre s’ha obtingut a partir de l’enquesta telefònica 2021, les 

enquestes Origen-Destí a les entrades de Vilanova i la Geltrú i les dades disponibles de les 

expedicions de transport públic.  

Taula 91. Dades de vehicle-quilòmetre a Vilanova i la Geltrú. Any 2021 

  Lleugers Motos Furgonetes Pesants Autobusos 

Dades viatges  175.348.723 8.538.188 2.057.679 3346560   

Dades transport 
públic urbà   0     557.048 

Dades transport 
públic interurbà         560793 

TOTAL 175.348.723 8.538.188 2.057.679 3.346.560 1.117.841 

10.823.167

7.240.397

3.783.780

2.621.964

1.383.221

765.206

710.514

410.443

Contaminació atmosfèrica

Sorolls

Accidents

Canvi climàtic

Efecte barrera

Ocupació de l' espai

Processos avant-post

Danys al paisatge i a la natura
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Pel que fa als escenaris, se’n plantegen dos: tendencial i corregit: 

 Hipòtesi de partida. Escenari tendencial: "Do nothing" 

Les hipòtesis de partida amb què s’han realitzat els càlculs són: desplaçaments actuals, parc de 

vehicles i creixement econòmic. 

 

Desplaçaments actuals 

Taula 92. Desplaçaments actuals (2021) 

2021 Unitat 
xarxa v=30 

km/h* 
xarxa 

v=60km/h 

xarxa 
v=120 
km/h 

Total 

Turismes veh·km/any 175.348.723 0 0 175.348.723 

Furgonetes veh·km/any 2.057.679 0 0 2.057.679 

Camions veh·km/any 3.179.232 167.328   3.346.560 

Autobusos i 
autocars 

veh·km/any 837.445 280.397   1.117.841 

Ciclomotors i 
motocicletes 

veh·km/any 8.538.188     8.538.188 

A peu (total) pax·km/any     

Bicicleta (total) pax·km/any     

Total pax·km/any 189.961.267 447.725 0 190.408.991 

 

Parc de vehicles (2021) 

Taula 93. Dades de vehicle quilòmetre a Vilanova i la Geltrú (2021) 

TIPUS DE VEHICLE Dièsel Benzina Elèctric GLP Gas Natural Comprimit Altres S/E TOTAL 

Turismes 12.663 17.217 129 103 39 1 - 30.152 

Motocicletes 3 9.186 43     - 1 9.233 

Furgonetes 2.033 501 8 8 2 - - 2.552 

Camions fins a 3500 kg 2.211 104   4   - - 2.319 

Ciclomotors 98 3.659 25     - - 3.782 

Altres vehicles 369 73 8     1 13 464 

Remolcs           - - 0 

Camions més de 3500 kg 283 2       - 13 298 

Semi-remolcs           - 270 270 

Tractors industrials 147         - 102 249 

Autobusos 8 8 1         17 

TOTALS 17.815 30.750 214 115 41 2 399 49.336 
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Creixement econòmic 

Com s'havia comentat en el primer capítol del diagnòstic, segons dades provisionals d'IDESCAT 

per a l'any 2020, el PIB de Vilanova i la Geltrú se situa en 1.308,20 milions d'euros, el que significa 

una contracció del 10,15% sobre l'any anterior. Si es compara amb el PIB de tot Catalunya, 

aquesta contracció és menor, ja que en el cas del conjunt del territori català aquesta contracció 

va ser del 10,31%. Al conjunt de l'Estat aquesta caiguda hauria arribat al 10,8%. 

Pel que fa a l'evolució, en termes generals, es pot dir que el PIB de Vilanova i la Geltrú ha crescut 

a un ritme molt similar al de Catalunya. 

 Evolució PIB a Vilanova i la Geltrú 

 

Taula 94. Evolució PIB a Vilanova i la Geltrú 

ANY 
Milions d'euros Variació anual % 

VNG CATALUNYA VNG CATALUNYA 

2011              1.261,70           208.340,80      

2012              1.152,40           201.767,60  -8,66% -3,16% 

2013              1.110,40           201.531,00  -3,64% -0,12% 

2014              1.169,20           204.896,20  5,30% 1,67% 

2015              1.208,10           213.746,40  3,33% 4,32% 

2016              1.280,80           222.513,80  6,02% 4,10% 

2017              1.367,90           232.187,00  6,80% 4,35% 

2018              1.399,90           241.669,70  2,34% 4,08% 

2019              1.456,00           249.900,50  4,01% 3,41% 

2020              1.308,20           224.125,40  -10,15% -10,31% 
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De cara al creixement del PIB en els anys de vigència del PMUS cal valorar diferents aspectes, 

com la capacitat de recuperació que s'hagi tingut després del cop de la pandèmia. Segons les 

primeres dades disponibles per al 2021, a Espanya la recuperació hauria portat a un creixement 

del PIB del 5,00%. Per a Catalunya, les estimacions de la Generalitat a l'octubre del 2021, en 

percentatge sobre el volum total, portarien a un creixement superior, sobre el 7,8% i per a 2022 

del 8,42%7. 

La projecció del PIB en aquest escenari depèn en gran mesura de la capacitat de creixement post 

pandèmia. A aquesta qüestió cal afegir els possibles efectes en l'economia de tot l'espectre 

econòmic europeu del conflicte entre Rússia i Ucraïna, que ja està començant a provocar 

revisions de creixement a la baixa respecte dels valors inicialment previstos. Per al conjunt de 

l'Estat les previsions per al 2022 estan baixant d'una forquilla inicial del 5,6% al 5,8% a una 

forquilla del 5,2% al 5,4% (rebaixa de creixement del 0,4%). La durada del conflicte marcarà la 

rebaixa final en el creixement. 

Suposant que la revisió d'aquests valors s’apliqués de la mateixa manera a l'economia catalana 

i, en conseqüència, a l'economia de Vilanova i la Geltrú, es pot parlar d'un PIB per al municipi de 

1.529,00 milions d'euros per al 2022. Segons això, la taxa de creixement anual del PIB de 

Vilanova i la Geltrú des del 2016 (6 anys, el mateix període de vigència del PMUS) hauria estat 

del 3,00% anual.  

Com a hipòtesi general es considera que l'economia seguirà creixent a un ritme constant en el 

global dels següents 6 anys. Tanmateix s'estima que els primers 3 anys de vigència del PMUS 

(fins a 2025) el PIB creixerà a un ritme superior per l'expansió post pandèmia i els següents 3 

anys (fins a 2028, fi de vigència del PMUS) a un ritme una mica inferior. Com a resultat s'obté 

que:  

Taula 95. Creixement econòmic 

Any PIB 
Creixement 

anual 
Creixement anual 

2022-2028 

2022        1.529,00                    -    

3,00% 2025        1.744,84  4,50% 

2028        1.825,29  1,51% 

 

Desplaçaments. Escenari tendencial 

Taula 96. Desplaçaments tendencials. Any 2025 

2025 Unitat 
xarxa v=30 

km/h* 
xarxa 

v=60km/h 

xarxa 
v=120 
km/h 

Total 

Turismes veh·km 188.831.396 0 0 188.831.396 

 
7 Dades extretes a partir del document de previsions macroeconòmiques d'octubre del 2021 de la 
Generalitat de Catalunya. 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/PM/21-10-PM-2021-2022.pdf  

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/PM/21-10-PM-2021-2022.pdf
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Furgonetes veh·km 2.215.895 0 0 2.215.895 

Camions veh·km 3.423.685 180.194 0 3.603.879 

Autobusos i autocars veh·km 901.837 301.956 0 1.203.793 

Ciclomotors i 
motocicletes 

veh·km 9.194.695 0 0 9.194.695 

A peu (total) pax·km     

Bicicleta (total) pax·km     

Total pax·km/any 204.567.507 482.150 0 205.049.658 

 

Taula 97. Desplaçaments tendencials. Any 2028 

2028 Unitat 
xarxa v=30 

km/h* 
xarxa 

v=60km/h 

xarxa 
v=120 
km/h 

Total 

Turismes veh·km 196.175.732 0 0 196.175.732 

Furgonetes veh·km 2.302.079 0 0 2.302.079 

Camions veh·km 3.556.845 187.202 0 3.744.047 

Autobusos i autocars veh·km 936.912 313.701 0 1.250.613 

Ciclomotors i 
motocicletes 

veh·km 9.552.310 0 0 9.552.310 

A peu (total) pax·km     

Bicicleta (total) pax·km     

Total pax·km/any 212.523.878 500.903 0 213.024.781 

 

 Escenari corregit: estimació dels desplaçaments  

Per al càlcul de l’escenari corregit, s’han previst una sèrie de mesures per al PMUS, que es 

consolidaran en la fase de propostes, després de les aportacions dels diferents agents al 

document de diagnosi i dels processos previstos de participació ciutadana.  

Per a això, s'han estudiat els grups de mesures proposades en el propi programa AMBMOB, 

seleccionant (en gris) les que es consideren mesures provisionals del PMUS en redacció.  

Taula 98. Grups i mesures provisionals previstes a l’AMBMOB i PMUS de Vilanova i la Geltrú 

GRUP 1. TRANSVASAMENT CAP A LA MOBILITAT A PEU 

  

Disseny complet i coherent de la xarxa de vianants que inclogui l’augment de la superfície 
dedicada al vianant, la pacificació del trànsit i la priorització del vianant, en detriment del 
vehicle privat. 

  Augment de l’accessibilitat i la connectivitat a peu (eixos prioritaris, camins escolars…) 

  Millora de la seguretat viària per al vianant 

  Revisió de l’ordenança municipal en relació al vianant 

  Promoció, divulgació i sensibilització sobre la figura del vianant  

      

GRUP 2. TRANSVASAMENT CAP A LA BICICLETA 

  
Infraestructura 

Augment de l'oferta de xarxa ciclable municipal, garantint-ne la 
qualitat, seguretat, accessibilitat i connectivitat, i la pacificació del 
trànsit 
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Augment de l'oferta de xarxa ciclable intermunicipal, garantint-ne la 
qualitat, seguretat, accessibilitat i connectivitat  

  

Millora de la les condicions actuals de la xarxa ciclable (qualitat, 
seguretat, accessibilitat i connectivitat) 

  

Gestió dels aparcaments per a bicicletes (via pública, 
parades/estacions de transport públic, centres d’atracció i generació 
de viatges) 

  

Demanda 

Foment de la bicicleta als centres d’atracció i generació de viatges 

  Promoció de la intermodalitat fent ús de la bicicleta  

  Foment de la bicicleta a col·lectius privats 

  Impuls de la bicicleta elèctrica 

  
Posada en funcionament / millora del servei de bicicletes públiques 
municipals 

   Desenvolupar programes d’educació, formació i informació 

  Promoció, divulgació i sensibilització sobre la figura del ciclista 

  

Reforç de la seguretat contra els furts (registre de bicicletes, etc.) 

  
Seguretat viària 

Millora de la seguretat viària per al ciclista 

  Revisar l’ordenança de circulació en bicicleta 

      

      

GRUP 3. TRANSVASAMENT CAP AL TRANSPORT PÚBLIC 

  
Infraestructura 

Creació de nova infraestructura per al transport públic (carrils 
reservats / segregats, parades, estacions, ampliació xarxa ferroviària, 
millores tecnològiques…) 

  Creació de carrils Bus-VAO 

  Creació de zones d’aparcament per a autocars 

  Implementació de Park and Rides 

  

Servei 

Millora del servei de transport públic urbà (cobertura, capacitat, 
freqüències, horaris, puntualitat) 

  

Millora del servei de transport públic interurbà (cobertura, velocitat 
comercial, capacitat, freqüències, horaris, puntualitat) 

  

Connectivitat i coordinació entre els diferents serveis de transport 
públic (diferents modes de transport, línies urbanes i interurbanes) 

  

Coordinació entre els diferents modes de transport (solapament, 
complementarietat) 

  

Afavorir l’intermodalitat amb el vehicle privat, la bicicleta i altres 
xarxes de transport públic 

  

Foment de sistemes d’agilització del pagament (targetes sense 
contacte, pagament online) 

   Diversificar canals de distribució i venda de títols de transport 

  Integració tarifària del servei de transport públic 

  Millora de l’accessibilitat al transport públic 

  Prioritat semafòrica per al transport públic 

  

Millora dels sistemes d’informació (a bord, a les parades, als 
dispositius mòbils, internet…) 

  Augment de la seguretat (viària i individual) en el transport públic 
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  Revisió de la tarificació i horaris de les zones d’aparcament 

      

   

   

GRUP 4. RENOVACIÓ DEL PARC DE VEHICLES PER VEHICLES MENYS CONTAMINANTS 

  
Renovació del parc 

Promoció de la renovació del parc de vehicles privats (turismes, 
motocicletes, ciclomotors) (*) 

  

Impuls de la renovació del parc de vehicles de distribució de 
mercaderies (camions, furgonetes) 

  
Incorporació d’altres 

combustibles 

Foment dels vehicles híbrids (*) 

  Foment dels vehicles propulsats mitjançant GLP (*) 

  Foment dels vehicles propulsats mitjançant gas natural (*) 

  

Impuls del vehicle 
elèctric 

Promoció del vehicle elèctric (*) 

  

Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments 
i als pols d’atracció de mobilitat 

  

Revisió de l’ordenança d’instal·lacions de punts de recàrrega vinculats 
en comunitats de veïns 

  Infraestructura Instal·lació de paviment sonoreductor 

      

GRUP 5. AMBIENTALITZACIÓ DE LA FLOTA PRÒPIA O DEPENDENT (concessions) 

  

Flota de transport 
públic 

Ambientalització de la flota d’autobusos 

  Bus elèctric? 

  Ambientalització de la flota de taxis 

  Taxis 100% elèctrics? 

  Altra flota de 
dependència 

municipal 

Ambientalització de la flota de vehicles dels serveis urbans (neteja, 
recollida d’escombraries, jardineria) 

  Serveis urbans 100% elèctrics? 

  Ambientalització de la resta de flotes (policia, vehicles propis, etc.) 

  Resta de flotes 100% elèctriques? 

Tenint en compte la possible posada en marxa d’aquestes actuacions, es preveu una reducció 

del nombre de desplaçaments per a cadascun dels programes segons es mostra a la taula 

següent. A més, s'han considerat les circumstàncies actuals relatives a les ajudes espanyoles 

per a renovació del parc de vehicles, així com a les lleis i ajuts previstos per a Vilanova i la 

Geltrú, com la implantació de Zones de Baixes Emissions (d’obligat compliment abans del 

2023) o la implantació de xarxa cicloviaria amb fons Next Generation (concedits a Vilanova i 

la Geltrú en febrer de 2022). 

Taula 99. Estimació de reducció dels desplaçaments contaminants 

Estimació de reducció 
dels desplaçaments 

contaminants 

Grups de mesures de l'AMBMOB aplicades al PMUS Vilanova i la 
Geltrú  

2,00% Grup 1. Transvasament cap a la mobilitat a peu 

6,00% Grup 2. Transvasament cap a la bicicleta 

2,00% Grup 3. Transvasament cap al transport públic 

15,00% 
Grup 4. Renovació del parc de vehicles per vehicles menys 
contaminants 
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20,00% 
Grup 5. Ambientalització de la flota pròpia o dependent 
(concessions) 

45,00% 
 

Taula 100. Desplaçaments corregits. Any 2025 

2025 Unitat 
xarxa v=30 

km/h* 
xarxa 

v=60km/h 
xarxa v=120 

km/h 
Total 

Turismes veh·km 103.857.268 0 0 103.857.268 

Furgonetes veh·km 1.218.742 0 0 1.218.742 

Camions veh·km 1.883.027 99.107 0 1.982.133 

Autobusos i autocars veh·km 496.010 166.076 0 662.086 

Ciclomotors i 
motocicletes 

veh·km 5.057.082 0 0 5.057.082 

A peu (total) pax·km     

Bicicleta (total) pax·km     

Total pax·km/any 112.512.129 265.183 0 112.777.312 

 

Taula 101. Desplaçaments corregits. Any 2028 

2028 Unitat 
xarxa v=30 

km/h* 
xarxa 

v=60km/h 
xarxa v=120 

km/h 
Total 

Turismes veh·km 107.896.653 0 0 107.896.653 

Furgonetes veh·km 1.266.143 0 0 1.266.143 

Camions veh·km 1.956.265 102.961 0 2.059.226 

Autobusos i autocars veh·km 515.302 172.535 0 687.837 

Ciclomotors i 
motocicletes 

veh·km 5.253.770 0 0 5.253.770 

A peu (total) pax·km     

Bicicleta (total) pax·km     

Total pax·km/any 116.888.133 275.497 0 117.163.629 

 

 Comparativa desplaçaments escenari tendencial i corregit 

 



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i La Geltrú 

Diagnosi  289 

 Resultats programa AMBMOB

(tep/any) (tones/any)

CO VOC combustió NMVOC comb. CH4 NOX NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PM combustió Consum CO2

v=30km/h 418.442 59.371 54.263 5.109 118.539 92.063 25.778 1.440 2.591 5.945 7.959 3.750 12.380 39.139
v=60km/h 529 100 91 9 1.873 1.650 223 6 1 57 70 46 85 266
v=120km/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (t/any) 418.971 59.471 54.353 5.118 120.411 93.713 26.000 1.445 2.592 6.003 8.029 3.795 12.465 39.405

(kg/any)
2021

EMISSIONS EN L'ESCENARI ACTUAL TORNAR AL MENÚ

INFORMACIÓ:
Després d'haver obtingut el parc del municipi, així com d'haver-ne introduit la mobilitat, 

l'eina proporciona en aquest apartat els resultats corresponents d'emissions. 
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(tep/any) (tones/any)
COVOC combustióNMVOC comb. CH4 NOX NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10PM combustió Consum CO2

v=30km/h 427.437 63.146 57.624 5.522 120.051 92.201 26.996 1.593 2.571 6.117 8.284 3.753 13.247 41.878

v=60km/h 442 72 65 7 1.187 1.046 141 7 1 43 56 30 91 286

v=120km/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (t/any) 427.879 63.218 57.689 5.529 121.238 93.247 27.137 1.600 2.572 6.160 8.340 3.784 13.338 42.164

(tep/any) (tones/any)

CO VOC combustió NMVOC comb. CH4 NOX NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PM combustió Consum CO2

v=30km/h 325.716 47.811 43.295 4.516 95.514 72.979 21.669 1.584 2.012 5.137 7.387 2.683 13.494 42.660
v=60km/h 378 40 37 4 662 584 78 8 1 29 42 16 94 295
v=120km/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (t/any) 326.095 47.851 43.332 4.519 96.175 73.563 21.747 1.592 2.013 5.166 7.430 2.698 13.588 42.955

(kg/any)
2025

(kg/any)
2028

EMISSIONS EN L'ESCENARI TENDENCIAL TORNAR AL MENÚ

INFORMACIÓ:
En aquest apartat, l'eina proporciona els resultats d'emissions corresponents a 

l'escenari tendencial. 
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Consum CO2 NOX NO2 PM PM2.5

-38,5% -38,5% -38,5% -38,5% -38,5% -38,5%

-16,0% -16,0% -19,0% -4,0% -15,0% -15,0%

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable

(tep/any) (tones/any)

CO VOC combustió NMVOC comb. CH4 NOX NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PM combustió Consum CO2

v=30km/h 268.769 39.558 36.180 3.378 77.047 59.072 17.347 1.130 1.673 4.135 5.637 2.497 9.193 29.044
v=60km/h 310 51 48 4 810 713 97 5 1 28 37 19 67 210
v=120km/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (t/any) 269.080 39.609 36.228 3.381 77.857 59.785 17.444 1.136 1.673 4.163 5.674 2.516 9.260 29.254

(tep/any) (tones/any)

CO VOC combustió NMVOC comb. CH4 NOX NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PM combustió Consum CO2

v=30km/h 168.366 25.086 22.766 2.319 59.425 44.763 14.151 928 965 3.084 4.323 1.732 7.461 23.560
v=60km/h 236 30 28 2 557 490 67 5 1 19 26 11 55 174
v=120km/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (t/any) 168.602 25.116 22.794 2.322 59.981 45.252 14.218 933 966 3.102 4.349 1.743 7.517 23.734

Variació en les emissions Any Base-Proposta degudes a 

les polítiques de mobilitat (sense tenir en compte la 

renovació del parc de vehicles)

Objectius ambientals PdE 13-18

(kg/any)
2025

(kg/any)
2028

EMISSIONS EN L'ESCENARI PROPOSTA TORNAR AL MENÚ

INFORMACIÓ:
En aquest apartat, l'eina proporciona els resultats d'emissions corresponents a 

l'escenari proposta. 
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EMISSIONS:
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9.3.2. Càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

En el cas dels GEH, es va fer servir la metodologia descrita a la Guia pràctica per al càlcul 

d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, desenvolupada per l’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic (Generalitat de Catalunya). 

Per als càlculs s'han usat les dades de distàncies obtingudes al PMUS i els valors d’emissions de 

l’Annex 3. Factors d’emissió per tipus de vehicle (g CO2/km) de la Guia de càlcul d’emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle GEH (2021) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

 

Taula 102. Km veh anuals (Dades Enquesta telefònica, Enquestes OD i Dades Expedicions, Parc de 

vehicles DGT 2021) 

 Veh Km Anuals 
Turismes Dièsel 74.311.943,81 

Turismes Benzina 101.036.779,33 

Motocicletes 6.057.095,146 

Ciclomotors 2.481.093,236 

Camions fins a 10.000 kg 5.404.238,57 

Autocar 1.089.178,76 

Taula 103. Factor d'emissió. Valors mitjans per qualsevol tipus de velocitat (vehicles 

mitjana cilindrada, Anterior a Euro 1) 

 
Factor d'emissió  

g CO2/km 

Vehicle Lleuger (Dièsel) 184,02 

Vehicle Lleuger (Benzina) 231,38 

Ciclomotors 75,12 

Motocicletes 99,16 

Camions fins a 10.000 kg 531,62 

Autocar 768,22 
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Taula 104. Combustió mòbil deguda al consum directe de combustible en equips mòbils (mitjans de 

transport o maquinària durant la seva circulació o funcionament) 

Tipus 

Distància *3   
Factor d'emissió 

CO2 *5 
Emissions de CO2  

km   g CO2/km 
 tones 

CO2 

Font dades 
factor 

emissió CO2 

Turismes Dièsel 74.311.943,81   184,02 13.674,88 OCCC 

Turismes Benzina 101.036.779,33   231,38 23.377,89 OCCC 

Motocicletes 6057095,146   75,12 455,01 OCCC 

Ciclomotors 2.481.093,24   99,16 246,03 OCCC 

Camions fins a 3500 kg 5.404.238,57   531,62 2,873,00 OCCC 

Autocar 1.089.178,76   768,22 836,73 OCCC 

Emissions de CO2 eq del 
TRANSPORT DE 
CARRETERA: 

      41.463,54 OCCC 

            

            

        Emissions de CO2  

Tipus 
Distància total 

recorreguda 
(km) *1 

Tones de 
mercaderia 

transportada 

Factor d'emissió 
de CO2  

kg CO2/(t 
mercaderia*km) 

 tones 
CO2 

Font dades 
factor 

emissió CO2 

RENFE Elèctric 322.769,16 816,00 0,01 2.596.95 OCCC 

Emissions de CO2 eq del TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERIES (PROPI) 
(tones): 

2.596,95 OCCC 

 

TOTAL       44.060,46 OCCC 

 

 

9.3.3. Qualitat de l’aire 

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va ser creada per la Llei 

22/1983, de 21 de novembre, definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986 i actualment adscrita 
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administrativament al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya. 

Dins d'aquest context normatiu es divideix el territori en Zones de Qualitat de l'Aire (ZCA), que 

tenen com a objectiu que les mesures que es fan en una zona siguin representatives de la 

qualitat de l'aire de tota l'àrea que la comprèn. Per això cal que la superfície que la forma sigui 

homogènia respecte a l' orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum d' emissions 

industrials i de trànsit. 

La delimitació de zones de qualitat de l'aire (ZCA) a Catalunya s'ha realitzat seguint els següents 

factors: 

• En primer lloc, les condicions de dispersió dels contaminants, que depenen bàsicament 

de la climatologia i l' orografia. Aquestes perduren invariables en períodes llargs de 

temps i afecten una extensió gran del territori. 

• En segon lloc, les emissions, que poden canviar ràpidament en el temps i l'espai. És el 

cas d'instal·lació o tancament de focus emissors o bé amb el desenvolupament urbà 

d'infraestructures. 

Així, es conclou que cada ZCA, els nivells mesurats en una zona són representatius dels nivells 

de fons de tota l' àrea que la comprèn, i que la superfície de cada zona és homogènia respecte 

a l' orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum d' emissions industrials i de 

trànsit. Per tant, per avaluar la qualitat de l' aire a Catalunya no cal mesurar en tots els seus 

punts, sinó que n' hi ha prou amb disposar de dades per a cada tipus d' àrea dins d' una ZCA, ja 

que dos àrees del mateix tipus i dins d' una mateixa zona tindran nivells d' immissió equivalents. 

La manera de distingir les diferents àrees consisteix a caracteritzar el territori en dos nivells 

segons siguin l'ocupació del sòl (nivell 1: àrees urbanes, suburbanes o rurals) i el tipus de fonts 

emissores que afecten les àrees (nivell 2: àrees de trànsit, industrials o de fons). 
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 Mapa de Zones de Qualitat de l' Aire 

 

Font: GENCAT, Medi Ambient i Sostenibilitat 

El municipi de Vilanova i la Geltrú es troba inclòs a la Zona de Qualitat de l' Aire ZQA3, 

anomenada Penedès – Garraf.  

Taula 105. Les dades de l’estació localitzada a la Plaça de les Danses, el dia 28/03/2022 a les 8h 
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9.3.4. Mapa acústic 

 Legislació 

Dels diferents tipus de contaminació ambiental que els ciutadans i ciutadanes perceben, la 

provocada pel soroll és especialment present en els nuclis habitats. Efectivament, un dels 

perjudicis més significatius que el desenvolupament econòmic i industrial ha suposat pels 

nostres pobles i ciutats, és l'augment espectacular del nivell de soroll al que es veu abocada la 

seva població en les activitats de la vida quotidiana.  

La conscienciació social i dels governs sobre els perjudicis d'aquest tipus de contaminació va 

portar a la Unió Europea a aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l'objectiu 

d'establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter prioritari els efectes 

nocius de l'exposició de la població al soroll ambiental.  

 

Els poders públics tenen un paper fonamental en la lluita contra la contaminació ambiental 

produïda pel soroll, en consonància amb els drets que garanteix la Constitució Espanyola 

respecte la protecció de la salut i el gaudir d'un medi ambient adequat pel desenvolupament de 

les persones.  

En aquesta línia el Govern de la Generalitat en 28 de juny de 2002, va aprovar la Llei 16/2002 de 

Protecció contra la contaminació acústica, posteriorment va procedir a l'aprovació d'uns criteris 

per l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, Decret 245/2005, de 8 de novembre, i el 10 

de novembre de 2009 va dictar el Decret 176/2009, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica estableix a l'article 

9 que, els Ajuntaments han de confeccionar un mapa de capacitat acústica amb els nivells 

d'immissió dels emissors acústics a que és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones 

urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural, a l'efecte de determinar 

la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica en 

l'àmbit del municipi respectiu 

.Per aquest motiu, un cop es va disposar dels criteris generals per determinar la zonificació del 

mapa de capacitat acústica amb diferents nivells de sensibilitat acústica, els quals es van 

modificar pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, l'ajuntament va donar continuïtat al conveni 

que l'any 2006 havia signat entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Universitat Politècnica 

de Catalunya, pel qual s'encarregava al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC), l'elaboració del mapa de soroll i el 

corresponent mapa de capacitat acústica d'aquest municipi.  

En compliment de dit conveni, el referit LEAM-UPC va confeccionar el mapa de capacitat acústica 

del municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual incorpora el mapa de soroll de la ciutat com a eina 

per la seva elaboració, donant compliment als aspectes i requisits continguts en la normativa 

abans assenyalada. 
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En sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2010, el Ple de l'ajuntament va aprovar 

inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú, redactat pel 

Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-

UPC). Aquest acord va estar sotmès al tràmit d'informació pública mitjançant publicació d'edicte 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 d'agost de 2010, al Diari de Vilanova i la 

Geltrú de data 13 d'agost de 2010 i al tauler d'anuncis de la Corporació. Un cop transcorregut el 

termini d'informació publica i resoltes les al·legacions presentades, en data 4 d'octubre de 2010 

el Ple municipal va aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova 

i la Geltrú, el qual incorpora el mapa de soroll de la ciutat com a eina per la seva elaboració, 

segons document confeccionat pel Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC).  

 

L'article 21 de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica també 

determina que els Ajuntaments elaboraran i aprovaran ordenances reguladores de la 

contaminació per sorolls i vibracions, en el marc establert en aquesta Llei i la normativa que la 

desenvolupa, que haurà de regular en especial tots els aspectes referits en dit article, i que 

podran tenir en compte les singularitats pròpies del municipi.  

 

Amb aquest objectiu el Ple municipal de 8 de novembre de 2010 va aprovar inicialment 

l'Ordenança municipal reguladora de la contaminació per soroll i vibracions. Posteriorment es 

va aprovar definitivament sense necessitat de cap altre acord exprés, de conformitat amb el 

referent acord. 

 Zones de sensibilitat acústica  

Les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat establertes per 

l'Ordenança municipal reguladora de la contaminació per soroll, són:  

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn tots aquells sectors del territori que 

requereixen una alta protecció contra el soroll. S' hi poden incloure els espais d' interès 

natural, els centres docents, hospitalaris, geriàtrics, biblioteques o altres usos similars, 

habitatges situats en el medi rural i àrees amb predomini del sòl d' ús residencial. 

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors que admeten una 

percepció mitjana del soroll. Es poden incloure àrees en les quals coexisteixen sòl d'ús 

residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents, àrees amb 

predomini de sòl d'ús terciari i àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús 

industrial. 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten 

una percepció elevada del nivell sonor. Comprèn les àrees amb predomini del sòl d' ús 

terciari, recreatiu i d' espectaculars, àrees amb predomini de sòl d' ús industrial i àrees 

del territori afectades per sistemes generals d' infraestructures de transport. 

En cadascuna d' aquestes zones s' estableixen els valors límits d' immissió. 
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Taula 106. Valors límit d' immissió en l' ambient exterior 

SENSIBILITAT 
ACÚSTICA 

Valors límits d' immissió en dB( A) 

Ld (7h – 21 h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 

Alta (A) 60 60 50 

Moderada (B) 65 65 55 

Baixa (C) 70 70 60 
 

Ld, Le i Ln = índexs d' immissió de soroll pel període de dia, nit i nit respectivament 

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d' acord amb la taula 

següent. 

Taula 107. Valors límits d' immissió segons l' ús 

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA I USOS DEL SÒL 
Valors límits d' immissió en dB( A) 

Ld (7h – 21 h) Le (21h – 23h) Ln (23h –7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1)  Espais d'interès natural i altres ‐ ‐ ‐ 

(A2)  Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3)  Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4)  Predomini del sòl d'ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1)  Coexistència de sòl d'ús residencial amb 
activitats i/o 65 65 55 

infraestructures de transport existents 

(B2)  Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d'ús industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1)  Usos recreatius i d'espectacles 68 68 58 

(C2)  Predomini de sòl d'ús industrial 70 70 60 

(C3)  Àrees del territori afectats per sistemes 
generats 

‐ ‐ ‐ 
d'infraestructures de transport o altres equipaments 
públics 

 

Valors d'atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i 

(C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d'immissió s'incrementen en 

5 dB. 

 Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú 

Tots els ajuntaments han d' elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a 

disposició de la població.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar  el Mapa de capacitat 

acústica per Acord de Ple adoptat en la sessió del dia 2 de novembre de 2010.  

De la comparació entre el mapa de soroll (que conté informació sobre els nivells sonors mesurats 

en el municipi) i el mapa de capacitat acústica definit per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

se’n desprenen els mapes de superació dels nivells sonors, és a dir, en quins punts del municipi 

es superen els valors límits de soroll establerts. 
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Durant el període diürn, el 8,1% dels trams de carrer superen els valors establerts en el mapa de 

capacitat acústica. Aquests punts de superació es localitzen principalment a: 

• Superacions de menys de 3 dBA a la carretera a l’Arboç (BV-2115), la Ronda Ibèrica, c/ 

Josep Coroleu i les vies de RENFE. 

• Superacions compreses entre 3 i 5 dBA a l’eix de av. Jaume Balmes – Eduard Toldrà. 

• No hi ha cap superació de més de 8 dBA. 

Taula 108. Distribució dels trams de carrer en funció de a superació 

Longitud de 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% 

Font: Mapa de Capacitat Acústica de Vilanova i la Geltrú 

Durant el període nocturn, el 11,9% dels trams de carrer superen els valors establerts en el mapa 

de capacitat acústica. Aquests punts de superació es localitzen principalment a: 

• Superacions de menys de 3 dBA al nord de Josep Coroleu, al nord del c/ Unió, al c/ Pastera, 

av. Garraf, av. Cubelles (tant el tram urbà com el tram de la C-246a, a l’oest) i alguns vials 

del Barri de Mar compresos entre les vies de ferrocarril o la Rambla Exposició. També es 

superen els límits a l’av. del Terme a Sta. Maria de Cubelles. 

• Superacions compreses entre 3 i 5 dBA a l’eix de av. Jaume Balmes – Eduard Toldrà, al sud 

del c/ Unió, a la carretera a l’Arboç (BV-2115), la Ronda Ibèrica, c/ Josep Coroleu, a l’est del 

c/ Àncora. 

• Es superen els 8 dBA en alguns trams al llarg de les vies d’ADIF. 
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 Punts de superació dels nivells d’immissió diürns 

Font: Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú 

 

 Punts de superació dels nivells d’immissió nocturns 

Font: Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú 
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9.4. Accessibilitat  

9.4.1. Pla d’accessibilitat de Vilanova i la Geltrú (en elaboració) 

En el moment de la redacció de la Diagnosis del Pla de Mobilitat Urbana,  el Pla d' accessibilitat 

de Vilanova i l Geltrú es troba en procés d' elaboració. S' inclouran en aquest capítol algunes de 

les seves informacions más significatius  amb relació a les condicions d’accessibilitat per a 

persones amb mobilitat reduïda a les diferents xarxes que conformen el sistema de mobilitat 

analitzats als apartats precedents i es relacionaran els dèficits detectats. 

 Anàlisi general de l’accessibilitat en el municipi 

L’accessibilitat a la via pública de Vilanova i la Geltrú es podria resumir amb els següents punts: 

 

- En els barris on s’han anat fent intervencions de millora de l’accessibilitat o de més recent 

urbanització, les condicions d’accessibilitat són bones, ja que en el seu disseny ja s’han tingut 

en compte els paràmetres d’accessibilitat definits pel Codi d’accessibilitat. Així, les seccions 

dels carrers són en general suficientment amples com per permetre que les voreres també 

ho siguin o en el seu defecte són carrers de plataforma única. A més, els itineraris de vianants 

no presenten obstacles, les cruïlles disposen de passos de Vianants senyalitzats i amb els 

corresponents guals de vianants habilitats, el mobiliari urbà té un disseny accessible,... Tot i 

això, no sempre compleixen l’Orden VIV/561 ja que es van projectar i urbanitzar prèviament 

a l’entrada en vigor d’aquesta. A Vilanova i la Geltrú la problemàtica ocasionada per l’excessiu 

pendent longitudinal i transversal dels itineraris és poc significatiu, només es dona en alguns 

carrers de les urbanitzacions situades a vessant muntanyosa, com succeeix en alguns trams 

del barri de Santa Maria, Fondo Somella, L’Aragai i Molí de Vent. Però on els carrers en 

pendent tenen major incidència és al barri de La Collada - Sis Camins, malauradament, els 

carrers amb problemes de pendents, ni són accessibles ni mai ho seran. 

 

- La Geltrú i el nucli antic de Vilanova tenen un teixit del tot irregular, fruit de l'època en què 

van ser construïts, en les darreres dècades moltes ciutats, com és el cas que ens ocupa, han 

anat adaptant els centres històrics de configuració irregular i voreres estretes a formes més 

respectuoses cap a les persones, reurbanitzant els carrers com a plataforma única i reduint 

el trànsit motoritzat, encara que garantint l’ús de l’espai també al trànsit motoritzat però 

restringit. 

 

L’ús de vehicles dels residents, serveis públics i per càrrega i descàrrega es permet en totes 

aquestes zones de casc antic remodelades però donant prioritat al vianant respecte al vehicle 

privat. Aquestes intervencions demostren l’esforç que s’ha portat a terme per fer la via 

pública accessible a tothom. Així, gairebé la totalitat del nucli antic, centre vila i el nucli més 

antic de la Geltrú han passat de ser carrer de voreres estretes a carrers de plataforma única. 

En aquest carrers és on hi ha gran concentració de comerços i serveis i per on es desplacen 

més vianants. 

 

- En la resta del casc antic en la qual encara no s’hi ha intervingut, encara es manté la 

urbanització originària dels carrers, provenint d’una època on el paper del vianant quedava 
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en segon terme respecte del vehicle privat. Per això les voreres són molt estretes, sense gals 

de vianants accessibles a les cruïlles que permetin donar continuïtat als itineraris. Encara que 

alguns carrers del casc antic no s’han convertit en plataforma única, al 2010 es va senyalitzar 

una zona pacificada al trànsit amb una imatge homogènia i identificativa d’una petjada verda, 

fent un pas endavant cap a la millora de la qualitat de vida a les ciutats. Aquestes carrers que 

resten amb voreres estretes són carrers on caldrà realitzar una intervenció global de 

reurbanització convertint-los a plataforma única, com es proposa en els carrers de Nucli antic 

i Centre Vila o ampliant-ne les voreres i realitzant els respectius guals de vianants. 

 

- En els eixamples que van créixer al voltant del nucli, l’espai reservat pel vianant és 

sensiblement major que en la zona del casc antic, ja que els carrers disposen de voreres 

d’entre 0,9 m i 1,1 m, millorant les condicions d’accessibilitat respecte del casc antic, però 

insuficients com per donar un bon servei a les persones. Són carrers on el vehicle és el 

protagonista, ja que de tota la secció del carrer, aproximadament un 80% de l’espai es destina 

a la seva circulació i estacionament i només el 20% és espai pel pas dels vianants. 

 

Un altre aspecte que constata la importància del vehicle privat és que les voreres disposen 

de guals de vehicles per a facilitar l’accés d’aquests als garatges particulars, però, en canvi, 

no disposen de guals de vianants per donar serveis als passos de vianants senyalitzats en les 

cruïlles. A més, els guals de vehicles afecten a l’itinerari de pas per la vorera, envaint 

l’amplada lliure de pas o generant pendents longitudinals i transversals inadmissibles. 

 

En aquests carrers serà necessari com a mínim actuar per garantir els paràmetres bàsics 

d’accessibilitat, entenent que l’idoni seria reurbanitzar-los completament seguint els 

paràmetres definits per la normativa vigent d’accessibilitat, fet que implicarà reduir l’espai 

de calçada per 

cedir-lo als vianants. 

 

- En les urbanitzacions de caràcter residencial, assolir l’accessibilitat representa un elevat 

cost, doncs en la majoria les voreres no són prou amples, els hi manquen guals i tenen 

obstacles, ja siguin pals d’instalꞏlacions o arbrat. En general, només es disposen de passos de 

vianants en els eixos més amples o representatius de cada barri o en ocasions a l’entorn de 

les parades d’autobús. 

9.4.2. Estat de l’accessibilitat segons les normatives vigents 

El 2 de gener de 2022 va entrar en vigor l'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es 

desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a 

l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. Aquesta Ordre derogarà íntegrament 

l'anterior Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, del mateix títol, que en el seu moment va suposar 

ja una important fita en tractar-se de la primera norma estatal que establia criteris bàsics 

d'accessibilitat universal en aquests espais, i que ara, després de més d'una dècada des de la 

seva aprovació ha estat necessària la seva actualització.  
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El Pla d’accessibilitat de Vilanova i la Geltrú (en fase d’elaboració) va fer un anàlisi del 

compliment de l’Ordre VIV/561/2010. En referència a les característiques físiques de amplada i 

pendents la nova ordre de 2022 no incorpora modificacions.  

 Accessibilitat de la xarxa viària (Pla d’accessibilitat en elaboració) 

 

9.4.3. Xarxes de mobilitat i accessibilitat  

La xarxa de vianants té deficiències d' accessibilitat, principalment pel que fa a l' ample de 

voreres, tal com s' indica a l' apartat Oferta: caracterització de la infraestructura de Vianants 

existent. 

Al llarg dels últims anys s'han dut a terme algunes millores com les suggerides pels Plans Locals 

de Seguretat Viària o amb motiu de la crisi sanitària Covid-19. A través de canvi de la secció de 

via, augmentant l'ample de voreres; ampliant l'ample disponible amb intervencions d'urbanisme 

tàctic o implantant carrers de prioritat invertida, l'espai disponible per als vianants ha 

augmentat.  
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 Intervencions per a millorar la seguretat i ampliar les voreres 

L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú va començar al febrer de 2022 un programa d’obres de 

millora de voreres  i asfalt de carrer.  En la primera fase del projecte es duran a terme 87 

actuacions, que inclouen la reparació del paviment en diversos punts de la ciutat, l'arranjament 

de voreres i la millora de l'accessibilitat. Aquestes obres donen resposta a les incidències 

formulades per la ciutadania, a través d'instància, correu electrònic, xarxes socials i l'App Millora 

VNG, i s'han prioritzat les que comportaven més risc per la ciutadania i també les més antigues. 

La proposta tècnica inclou un total de 87 actuacions, 19 de calçades i 68 de voreres. D'aquestes 

68 voreres, en 15 es millora l'accessibilitat, rebaixant-la per facilitar la circulació de persones 

amb mobilitat reduïda. 

Taula 109. Algunes de les intervencions per a millorar la seguretat i accessibilitat 

Ampliació de voreres estretes   

Carrer del Recreo 
Vorera nord, entre Rambla de Salvador Samà i carrer 
del Pare Garí 

Carrer del Forn del Vidre 
Vorera sud, entre la plaça d’Eduard Maristany i la 
Rambla de la Pau 

Carrer de Sitges 
Vorera sud, entre la Rambla del Castell i el carrer de la 
Unió 

Carrer de Cristòfol Raventós 
Vorera sud, entre la Rambla del Castell i l’avinguda 
del Penedès 
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Carrer d’Albert Salvany i Bertran 
Vorera sud, entre el carrer de les Casernes i el carrer 
de Santa Magdalena 

Carrer de la Providència 
Vorera sud, entre el carrer de la Unió i l’avinguda del 
Penedès (actualment en execució) 

Carrer del Parlament 
Vorera oest, entre la Rambla de Josep Antoni Vidal i el 
carrer de Josep Anselm Clavé 

Carrer del Canigó 
Vorera oest, entre l’avinguda de Jaume Balmes i el 
carrer de Josep Anselm Clavé 

Carrer de Castellet (a completar per Ton Roure)   

Carrer de les Balears (a completar per Ton Roure)   

Ampliació urbanisme tàctic    

Raval de Sta Magdalena 1   

Raval de Sta Magdalena 2   

Rambla dels Països Catalans   

Carrer Mare Isabel Ventosa   

Carrer Ramon y Cajal   

Carrer del Gas   

Carrer de Pere Riudor   

Intervencions cruïlles   

Carrer de les Balears / Carrer de Pere Riudor   

Carrer de Pere Riudor / Carrer de les Canàries   

Carrer de les Canàries / Carrer d'En Carlets   

Carrer de Pere Riudor - Carrer de Martí Torrents   

Carrer d'En Carlets / Carrer de Martí Torrents   

Carrer de Conxita Soler / Carrer de les Canàries    

Raval de la Pastera / Carrer de Joaquim Mir   

Raval de Sta Magdalena / Rambla dels Països Catalans 
/ Carrer d’Albert Salvany i Bertran 

  

Carrer Roger de Flor / Carrer de Ramon Muntaner   

Carrer Josep Coroleu / Carrer de la Boia   

Carrer del Jardi / Carrer Josep Coroleu   

Carrer del Recreo / Carrer Josep Coroleu   

Carrer de Canyelles / Carrer de Castellet   

Carrer d'En Carlets / Carrer de les Balears   

Carrer del Forn de Vidre / Carrer de Magdalena Miró   
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 Millores de seguretat i d’accessibilitat als carrers de Vilanova i la Geltrú 
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9.4.4. Reparació i restitució del paviments al centre 

Al Projecte “Al centre, les persones” de pacificació del centre s’ha inclòs la Mesura 8 – Reparació 

i restitució dels paviments del centre, tenint en compte l’informe de peritatge del paviment del 

PIINA - Projecte Integral del Nucli Antic redactat a l’abril de 2019.  

Les obres de reparació de pavimentació es concentren en els següents àmbits: 

- Àmbit Plaça Llarga 

- Àmbit Carrer Major, Fossar Vell, de l’Església i Sant Antoni 

- Àmbit Plaça Pau Casals 

- Àmbits carrer Pàdua, Escolapis i Estudis 

 Planta general de la Mesura 8 - Reparació i restitució dels paviments del centre 
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9.5. Mobilitat inclusiva i universal 

9.5.1. Infância i Juventut 

La ciutat de Vilanova i la Geltrú comptava amb un total de 67.086 habitants l’any 2019. 

D’acord amb les dades del Padró d’Habitants (2018), i anys anteriors el nombre total 

d’habitants pràcticament no ha variat en els últims anys. D’aquests 67.086 habitants, 12.086 

eren infants i adolescents (un 18,02% sobre el total). La distribució per sexe en les diferents 

franges d’edat és considerablement equitativa, sobre el total, es pot observar com les noies 

representen un 48,99% d’entre les persones entre 0 i 18 anys, mentre que els nois 

representen un 51,01%. A les franges d’entre 5 i 14 anys és on s’observa una major presència 

de nois.  

 

En referencia a la distribució territorial dels infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú, la 

majoria de la població de 0 a 17 anys es concentra al barri de Sant Joan (19,2%), seguit del barri 

La Geltrú (15,2%), del Barri de Mar (10,8%), i el barri Molí de Vent (9,2%). 

Però a més, observem que la tendència probablement es mantindrà en alça, perquè és en les 

franges de menor edat on trobem el percentatge més alt de representació en aquests barris: al 

barri Sant Joan, la franja de 0-2 anys representa un 20,5% de la franja d’edat, i un 20,4% en la 

franja de 3-5 anys. El mateix passa amb el barri de La Geltrú, on la franja de 0-2 anys representa 

un 17,1%, i la de 3-5 anys un 15,9%. En canvi, barris com el Molí de Vent, té el percentatge més 

elevat d’infants d’una franja d’edat, en els 12-15 anys, amb un 10,5%, o el Nucli Antic, té el 

percentatge més elevat en la franja de 16-17 que arriba al 8,0%. Sempre amb relació al 

percentatge (%) que suposa del total d’aquell grup d’edat. 

 

Amb relació a la nacionalitat dels infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú cal tenir en compte 

que un 9,92% de les persones entre 0 i 17 anys tenen nacionalitat estrangera. Amb relació a la 

distribució de les persones menors d’edat segons el seu origen per barris, els barris que 

destaquen per presentar un percentatge més elevat de persones amb nacionalitat estrangera 

són: el barri del Tacó (21,5%), el Prat de Vilanova (20,8%), l’Armanyà (15,9%) i el barri del Mar 

(13,9%). 

 

 Pla Local d’Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú (2020) 

El PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescència) és el instrument que permet concretar i articular el 

conjunt d’actuacions destinades a la infància i l’adolescència de Vilanova i la Geltrú, en el marc 

d’una estratègia global de ciutat que vol integrar les iniciatives dels diferents agents vinculats a 

la infància i l’adolescència del territori i la pròpia infància i adolescència. 

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va impulsar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, 

l’actualització del seu Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA). Aquest suport s’ha desenvolupat 

en dues fases: una primera d’elaboració de la diagnosi que es va dur a terme durant el segon 

semestre de l’any 2019 (juliol-desembre), i una segona de redacció del Pla d’Acció realitzada la 

primera meitat del 2020 (gener-juliol). 
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Els principals fonaments normatius que impulsen i defineixen l’àmbit de la infància i 

adolescència són la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per l’Assemblea General de 

les Nacions Unides l’any 1989, i la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i de 

l’adolescència, de Catalunya. 

 

El Pla local d’infància i adolescència s’estructura en tres línies estratègiques: Protecció de la 

infància i l’adolescència, Promoció de la infància i l’adolescència i Participació de la infància i 

l’adolescència. A la Línia estratègica 2: Promoció de la infància i adolescència, una de les accions 

del objectiu 2.3. Generar entorns inclusius, amables i segurs és la creació de Itineraris amables 

i segurs.  

 

 Pla Local de Joventut 2017-2021 

Vilanova i la Geltrú té una població total de 67.733 persones, segons dades de l’IDESCAT de 

2020. Encara que la franja d’edat que denominem “joventut” té edats compreses entre els 16 i 

els 29 anys (14,15% de la població), les polítiques de joventut s’adrecen a un segment de 

població força més ampli. Es contempla la intervenció de les polítiques de joventut també en 

l’adolescència, entre els 12 i els 15 anys i, en la franja d’edat les persones joves més grans, que 

tenen entre els 30 i 35 anys, sobretot pel que fa a àmbits com el treball, l’emprenedoria i 

l’habitatge. Per tant, les polítiques de Joventut municipals s’articulen i s’adrecen a prop d’un 

30% de la població del municipi (19.916 persones de 12 a 35, a l’any 2020). 

 

Al Pla Local d’Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú, a la Línia estratègica 3: Participació 

de la infància i adolescència, es preveu la Dotació d’un nou equipament multifuncional per 

activitats d’oci alternatiu autogestionat. 

 

Aquesta proposta es va materialitzar amb l’activació de 

La Nau de Juventut, un equipament de titularitat 

municipal habilitat per a la celebració d'actes i activitats 

organitzades pel propi Ajuntament, les entitats 

membres de la Federació Coordinadora d'Entitats 

Juvenils i Culturals La Sala de Vilanova i la Geltrú, les 

entitats juvenils o qualsevol altra entitat registrada en 

el registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament. 

 

L'equipament es localitza al carrer Marcel·lí Gené, 32. 

L'horari és de 17h a 4:30h i podran perllongar l'horari 

de tancament per un període de 30 minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit 

del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.  

Aquestes condicions provoquem alguns problemes de seguretat, especialment per a les dones. 

La localització definitiva al polígon, al costat del torrent, dificulta accedir de manera segura 

(il·luminació, transport públic nocturn, l’entorn...).  
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 Camins escolars 

Els camins escolars, configurats com a itineraris segurs en que els nens i nenes poden anar sols 

a l'escola, ja sigui a peu o en bicicleta, poden suposar un important incentiu per augmentar la 

seva activitat física diària, ajudant-los, així, a disminuir l'obesitat infantil alhora que potenciar la 

seva autonomia personal. Tanmateix, els camins escolars contribueixen a recuperar l’espai 

públic com a lloc de relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència. 

 

A Vilanova i la Geltrú no hi ha un programa municipal específic de Camins Escolars , però sí un 

treball no estructurat amb directrius de seguretat i pressupostos. Al llarg dels últims anys s'han 

realitzat avaluacions de seguretat viària, enquestes de Mobilitat i actuacions de millora en els 

entorns dels centres escolars.  

D’altra banda, les associacions de famílies estan organitzades en una Plataforma comuna i en 

Comissions específiques en alguns dels centres.  

 

A continuació es recopilen dades de Repartiment modal i informacions sobre els estudis i 

intervencions proposades i realitzades, des del municipi i des de la Societat civil.  

9.5.1.3.1 Mobilitat i activitat física  

A l’any 2017, Dins de l’àmbit de l’entorn urbà i la salut, la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú va iniciar un programa per a la promoció de la mobilitat activa dels escolars 

d’educació primària de la ciutat que incideixi en la seva salut. 

 

Fins fa uns anys els infants es movien per la ciutat a peu o amb bicicleta, i aquest era també el 

mitjà de transport utilitzat per anar a l’escola. Això ha canviat i els mitjans motoritzats són 

àmpliament utilitzats. Els motius per aquest canvi són diversos, per alguns l’escola està massa 

lluny, per altres és la percepció de perill per l’augment del trànsit motoritzat, a vegades és el mal 

temps el que fa abandonar la idea d’anar a peu o pedalant a l’escola i en alguns casos fins i tot 

la inseguretat dels carrers o la comoditat, entre d’altres raons. 

Per altra banda, les dades sobre obesitat i sobrepès entre els escolars al món occidental són 

francament preocupants i la nostra ciutat no s’escapa d’aquesta epidèmia. Segons les dades 

obtingudes l’any 2015 en el marc de l’estudi de la Regidoria de Salut Pública “Racions 

alimentàries en els menjadors escolars de Vilanova i la Geltrú i càlcul dels patrons de creixement 

infantil”, un 25% dels infants de la ciutat en edat escolar presenten sobrepès o obesitat. 

 

Una de les mesures per fer front a aquesta realitat és la lluita contra el sedentarisme, i per això, 

els desplaçaments entre l’habitatge i el centre d’ensenyament constitueixen una oportunitat 

diària d’activitat física per als infants. Aquests desplaçaments poden contribuir als 60 minuts 

d’activitat física moderada diària que, des del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, es recomana en edat escolar. 

 

El Programa de Mobilitat i activitat física va realitzar una enquesta (entre gener i abril de 2017) 

amb alumnes dels cursos superiors (5è i 6è), amb una mostra inicial de 499 escolars, mostra 

àmpliament significativa donat que per al total de 4.379 infants del total en serien suficients 
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335, acceptant un error del 5% i un nivell de confiança del 95%. L’enquesta que es va dissenyar 

es va facilitar, per una banda, als escolars de la mostra descrita, que la contestaven a l’escola en 

paper, i, per altra, i amb algunes preguntes més concretes sobre el domicili, a les famílies en 

format digital. A continuació us presentem les principals conclusions que s’han extret després 

de l’anàlisi de les respostes obtingudes: 

 

1. El trajecte del matí es fa majoritàriament a peu en totes les escoles excepte en les més 

perifèriques on predomina el cotxe com a medi de transport. Quan a l’enquesta de les 

escoles s’agrupen els transports en actiu i motor, a les escoles on predomina el 

transport a peu el transport actiu total supera el 70%. 

 

2. El patró del trajecte de la tarda és molt similar al del matí, segueix predominant el 

transport a peu. En conjunt augmenta lleugerament el transport actiu, disminueix el 

transport en autobús i augmenta el nombre de nens i nenes que van amb bicicleta o 

patinet. 

 

3. La majoria dels infants que van a peu tarden menys de 10 minuts, sent així per tots els 

que van amb bicicleta. Els que tarden més són els que van amb autobús. A l’enquesta 

en línia la majoria tarda entre 10 i 30 minuts i viuen en un radi de menys d’1,5 Km. 

4. La majoria d’escolars van acompanyats a l’escola, generalment per un adult. Aquest 

percentatge disminueix a 6è i augmenta la proporció de nens que hi van sols o amb 

altres companys. 

 

5. A la pregunta de com els agradaria anar a l’escola, el percentatge més alt se l’emporta 

la bicicleta en l’enquesta als escolars. 

 

6. El 33% dels escolars no té cap queixa referent al camí que fa per arribar a l’escola. Els 

inconvenients més freqüents a les escoles del centre són el soroll i les voreres estretes. 

 

Quan es miren les hores de dedicació a la pràctica d’esport, el percentatge més gran de noies 

fa només una hora a la setmana i en els nois el percentatge més gran fa 5 hores o més, sent 

aquesta diferència estadísticament significativa. 

Estan, per tant, lluny dels 60 minuts diaris que recomana l’OMS per aquesta franja d’edat. 

Segons l’ESCA 2015 a Catalunya el 37,5% de la població entre 3 i 14 anys fa una hora diària 

d’activitat física extraescolar i a la mostra estudiada només ell 28%. 

 
 

9.5.1.3.2 Estudis e intervencions municipals 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha realitzat, des de l’any 2017, estudis a diversos centres 

escolars, per a identificar les condicions d’accessibilitat dels carrers que el conformen i proposar 

actuacions per tal de millorar la seguretat i la comoditat dels infants i els seus acompanyants en 

el seu desplaçament a l’escola. 
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Taula 110. Alguns dels centres que han rebut estudis o intervencions de camins escolars 

Tipus de centre Nom Adreça 

Centres privats concertats d'educació infantil i 
primària 

Col·legi Divina 
Providència Carrer de la Providència,    1C 

Centres privats concertats d'educació 
secundària 

Col·legi Divina 
Providència Carrer de la Providència,    1C 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola  Volerany Carrer de Castellet,   15 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola Canigó Carrer del Canigó,    4 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola Cossetània Ronda Ibèrica,  200 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola Ginesta Rambla de Pep Ventura,    2 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola Ítaca 
Rambla d'Arnau de Vilanova,   
65 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola L'Aragai 
Carrer del Doctor Zamenhof,   
20 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola L'Arjau Carrer de l'Àncora,   28 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola Llebetx Camí de Sant Gervasi,     s/n 

Centres públics d'educació infantil i primària Escola Sant Jordi 
Carrer Mare Isabel Ventosa,     
s/n 

Centres públics d'educació secundària Institut Baix a Mar Carrer de l'Àncora,   29 

 

Amb l’objectiu avançar en la pacificació dels entorns escolar amb la creació d'itineraris segurs i 

pacificats que connectin els centres educatius amb la resta de la ciutat,  Projectes i Obres realitza 

intervencions per avançar en la millora de l'accessibilitat i la seguretat dels vianants a l'espai 

públic. 

Algunes de les actuacions de pacificació d'itineraris estratègics són, com per exemple, al barri 

de Mar, on hi ha tres centres educatius i en el qual “hem completat un itinerari estratègic que 

va des de la Rambla de la Pau a l'institut de Baix-a-Mar, passant pel passatge del Gas, on també 

hem fet una intervenció per fer-lo accessible”. Es destaquen altres millores realitzades al voltant 

de l'institut de Baix-a-Mar per millorar la seguretat com la implantació d'un nou concepte a la 

ciutat com l'aturada curta per encotxar i des-encotxar persones usuàries del vehicle que pretén 

donar resposta a una necessitat que hi ha sobretot en horari escolar però que també permetrà 

donar servei a altres persones.  

En relació a l'objectiu de pacificar els entorns escolars, també s'ha treballat en l'entorn de 

l'escola Volerany, aprofitant unes obres que havia d'executar la Companyia d'Aigües de Vilanova 

i la Geltrú, ampliant voreres i pacificant el carrer de Canyelles; la creació de la rotonda del carrer 

del Zamenhof a l'alçada de la ronda Ibèrica, on s'han implantat criteris de pacificació per fer els 

passos de vianants més segurs i al voltant de l'escola Canigó, on s'aplicarà com a mesura 

provisional l'eliminació del trànsit a les hores d'entrada i sortida escolar a partir de dilluns vinent, 

18 de novembre, mentre s'estudia un projecte definitiu per a aquest indret. 
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 Exemple de fitxa sobre les intervencions a les escoles 

 

En l'enquesta telefònica per al PMUS, una de les preguntes es referia a aquest punt: “Com valora 

la pacificació dels entorns escolars (reducció de l’aparcament per ampliar l’espai per les famílies; 

prohibició de circulació en horaris d’accés; limitació de la velocitat de circulació)?” 

En general les actuacions en els entorns escolars, dirigides principalment a facilitar els 

moviments d’entrada i sortida dels alumnes així com millorar les condiciones de seguretat, estan 

positivament valorades, tot i que d’alguna manera pot sorprendre que essent actuacions molt 

localitzades en punts concreta i que no tenen un gran impacte en a mobilitat del global de la 

ciutat hi hagi una tercera part de les persones enquestades que ho valorin negativament. 

 Valoració de la pacificació dels entorns escolars 
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9.5.1.3.3 Plataforma ciutadana Camins Escolars VNG   

La Plataforma ciutadana Camins Escolars VNG va 

sorgir de la inquietud de famílies preocupades per la 

seguretat en els entorns de les escoles, instituts i 

places de la nostra ciutat.  

Des del naixement de la plataforma, hem alternat 

presentacions públiques, trobades lúdiques, reunions 

amb l'equip tècnic i polític de l'ajuntament, trobades 

amb diferents entitats, formació interna, i campanyes 

d'acció directa. Paral·lelament, s’ha fet treball de 

comunicació, coordinació i recerca.  

Al curs 2016-17 es va impulsar i coordinar una acció 

d'anàlisi de l'espai urbà al voltant de les escoles mitjançant les associacions de famílies 

d'alumnes (AMPA / AFA), que van elaborar uns dossiers on recollien els principals problemes 

que famílies i infants troben en els seus itineraris als centres educatius, així com les seves 

propostes de millora. Aquests documents es van registrar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (OAC) per tal que l'administració pogués resoldre els punts 

conflictius i atendre les peticions. Cada AMPA / AFA va gestionar el seu projecte de manera 

autònoma, en funció de les característiques del centre i els recursos disponibles, implicant la 

comunitat educativa i la xarxa veïnal en la mesura de les seves possibilitats. Es van registrar 11 

dossiers, d'un total de 23 centres educatius de la ciutat. No obstant això, es necessita un pla 

específic, que sigui transversal, amb terminis i dotació econòmica, que confereixi al POUM els 

valors de la ciutat educadora, i es complementi amb accions més enllà de la mobilitat, implicant 

també activament les regidories d'educació, participació, medi ambient, i seguretat. 

 Propostes d’actuació de la Plataforma pels Camins Escolars de VNG 
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 Accessos a l’Escola Volerany 

Font: Plataforma ciutadana Camins Escolars VNG   

 

9.5.1.3.4 Repartiment modal a les escoles 

La Plataforma ciutadana Camins Escolars VNG va realitzar enquestes de mobilitat entre les 

famílies dels centres escolars, obtenint repartiments modals i altres dades referents als camins 

escolars.  

Coincidint amb l’inici del curs escolar 2021-22 i amb intenció de portar algunes conclusions sobre 

la valoració de les famílies dels camins escolars a Vilanova i la Geltrú a l’audiència pública del 29 

de setembre, la Plataforma pels Camins Escolars VNG vam realitzar una enquesta online exprés, 

a través de googleforms. 

 L’enquesta es va realitzar del 27 al 29 de setembre i es van rebre 659 respostes de famílies de 

24 centres educatius de la ciutat (escoles bressol, de primària i secundària, tant de titularitat 

pública com concertada). Aquesta acollida denota un gran interès i preocupació de les famílies 

per la seguretat en els entorns escolars. 

 Repartiment modal (dades de l’Enquesta de mobilitat de la Plataforma ciutadana Camins 
Escolars a VNG) 
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 Repartiment modal de les escoles e instituts de Vilanova i la Geltrú (dades de l’Enquesta 
de mobilitat de la Plataforma ciutadana Camins Escolars a VNG) 

 

 

Taula 111. Detall del repartiment modal a les escoles i instituts de VNG (dades de l’Enquesta de 

mobilitat de la Plataforma ciutadana Camins Escolars a VNG) 

 
  Com anem al cole? Amb qui anem al cole? 

   
A peu 

Bici 
/Patinet 

Autobús Cotxe 
Acompan

yats 

Voldriem 
anar sols al 

cole? 

Escola 
Volerany 

Menys de 5 anys 72% 4% 2% 24% 100% 12% 

De 5 a 7 anys 67% 5% 2% 21% 100% 13% 

De 8 a 11 anys 70% 5% 2% 21% 94% 60% 

132 Valor mig 70% 5% 2% 22% 98% 28% 

Escola Sant 
Jordi 

Menys de 5 anys 67% 27% 0% 7% 100% 0% 

De 5 a 7 anys 50% 41% 0% 8% 100% 33% 

De 8 a 11 anys 82% 0% 0% 0% 73% 87% 

51 Valor mig 66% 23% 0% 5% 91% 40% 

Escola Llebetx 

Menys de 5 anys 19% 50% 0% 31% 100% 0% 

De 5 a 7 anys 8% 75% 0% 17% 100% 33% 

De 8 a 11 anys 27% 53% 0% 20% 87% 67% 

43 Valor mig 18% 59% 0% 23% 96% 33% 

Escola Ítaca 

Menys de 5 anys 50% 25% 0% 25% 100% 0% 

De 5 a 7 anys 42% 14% 7% 36% 100% 0% 

De 8 a 11 anys 33% 0% 11% 56% 100% 78% 

31 Valor mig 42% 13% 6% 39% 100% 26% 

Escola Ginesta 
Menys de 5 anys 0% 50% 50% 0% 100% 0% 

De 5 a 7 anys 89% 11% 0% 0% 100% 11% 



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i la Geltrú 

Diagnosi  318 

De 8 a 11 anys 78% 11% 6% 6% 72% 50% 

29 Valor mig 56% 24% 19% 2% 91% 20% 

Escola Canigó 

Menys de 5 anys 50% 33% 0% 0% 100% 0% 

De 5 a 7 anys 62% 31% 0% 7% 100% 31% 

De 8 a 11 anys 60% 25% 0% 15% 100% 70% 

55 Valor mig 57% 30% 0% 7% 100% 34% 

Escola 
Cossentània 

Menys de 5 anys 30% 40% 0% 30% 100% 10% 

De 5 a 7 anys 13% 67% 0% 21% 100% 17% 

De 8 a 11 anys 36% 44% 0% 20% 72% 80% 

59 Valor mig 26% 50% 0% 24% 91% 36% 

Escola Pia 

Menys de 5 anys 69% 0% 0% 31% 100% 0% 

De 5 a 7 anys 38% 14% 0% 48% 57% 14% 

De 8 a 11 anys 39% 21% 0% 40% 100% 48% 

De 12 a 15 anys 19% 19% 0% 24% 38% 38% 

78 Valor mig 41% 14% 0% 35% 74% 25% 

Escola Arjau 

Menys de 5 anys 100% 0% 0% 0% 100% 100% 

De 5 a 7 anys 35% 35% 0% 18% 100% 29% 

De 8 a 11 anys 64% 18% 0% 18% 73% 55% 

32 Valor mig 66% 18% 0% 12% 91% 61% 

INSTITUTS 
De 12 a 15 anys 61% 25% 7% 7% 19%   

58 

 

Segons aquest estudi, les escoles amb major participació del mode a peu són l’Escola Volerany 

(70%), Escola Sant Jordi i Escola Arjau (66%). Els instituts presenten un percentatge de 61%.  

Destaquen els alts percentatges del mode bicicleta/patinet, com el 59% de l’Escola Llebetx o el 

50% de l’Escola Cossetània.  

Les intervencions que s’han implementat a Vilanova i la Geltrú als darrers anys prioritzant la 

mobilitat ciclista han afavorit aquet repartiment modal, o la bici té una presència fort (20%), a 

més dels patinets (3%).  
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 Alumnes d’Institut en patinet als seu trajecte escolar 

 

9.5.2. Perspectiva de gènere 

 Mobilitat i gènere 

L' anàlisi de gènere és una eina, una manera de pensar i comprendre les diferències i semblances 

de les experiències de les dones i els homes. Les dades de mobilitat disponibles per a l' anàlisi 

de gènere es recopilen per sexe, home i dona.  

En els diferents apartats  de capítol 2. Demanda de mobilitat global s'han inclòs dades sobre la 

mobilitat de dones i homes a Vilanova i la Geltrú, diferenciades per raó de sexe, en funció de la 

informació disponible en l’enquesta telefònica 2021. S' han recopilat per a aquest apartat 

específic de mobilitat i gènere, per tal d' avaluar les dades en el seu conjunt i poder extreure' n 

algunes conclusions.  

1. Ràtios i nombre de desplaçaments segons tipologies 

2. Distribució modal segons sexe i edat 

3. Distribució dels desplaçaments segons gènere 

4. Motius de viatge per sexe i edat 

5. Fluxos de mobilitat 

 

 Ràtios i nombre de desplaçaments segons tipologies 

El número total de desplaçaments en un dia feiner realitzats pels residents de Vilanova i la Geltrú 

és de 206.541 desplaçaments.  

Tot i això hi ha una part de la població que no realitza cap desplaçament (no mòbil) que en 

aquest cas, segons l’enquesta de 2022 representava el 16,4% del total de la població. Aquest 

percentatge, tal i como mostra la gràfica següent, és major en el cas de les dones que en els 

homes. 
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 Percentatges de població mòbil vs. població no mòbil segons sexe i total 

 

En el cas dels residents de Vilanova i la Geltrú, curiosament, el valor de ràtios de desplaçaments 

entre homes i dones es idèntic, amb 3,61 desplaçaments diaris en dia feiner, xifra lleugerament 

inferior al PMUS vigent en el que estava en 3,79 i que en part pot ser degut a aquest descens de 

mobilitat general. 

En un resultat que sol ser comú, les ràtios varien segons sexes i edats de la forma següent: 

• Les dones tenen una ràtio de mobilitat interna més elevat mentre que els homes més 

elevat en els de connexió. 

• La franja d’edat amb una ràtio major són les persones de 30 a 44 anys, amb una mitjana 

de 4,58 i posteriorment la franja dels 16 as 29 anys amb 3,54. Destacar sobretot el 

primer resultat, doncs sol ser igualment una de les franges amb major motorització en 

els seus desplaçaments. 

 Distribució modal i motius segons sexe 

L’anàlisi de la distribució modal segons sexe mostra diferències rellevants en els desplaçaments 

realitzats, sobre tot a nivell intern. 

 Motius de viatge agregat segons sexe 
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 Distribució dels motius de viatge interns no obligats 
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Els desplaçaments obligats per les dones representen un 14,8% front al 20,4% dels homes, és 

a dir un 6% superior. Els motius predominants de la mobilitat no obligada són les compres 

quotidianes amb un 32% del total, seguida de “passeig”, acompanyar infants i oci. 

Aquest tipus de viatges relacionats amb la cura solen realitzar-se per les dones, amb trajectes 

realitzats a peu. A Vilanova i la Geltrú, aquest padró  va en la línia de les dades obtingudes: en 

les dades del repartiment modal, les dones realitzen més viatges no motoritzats (76,5%) que els 

homes (66,2%). 

 Repartiment modal dels viatges interns segons sexe 

 

 Violència i mobilitat 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de varis documents i polítiques amb l’objectiu de 

eliminar les desigualtats i discriminacions a nivell de gènere, promoure unes relacions 

equitatives i assolir un escenari futur on totes les persones puguin desenvolupar lliurement les 

seves capacitats personals i socials. 

- Pla Municipal per l'equitat de gènere (2019-2022) 

- Pla de mesures per al foment del civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú 

(2021-2025 prorrogat) 

- Pla per la diversitat sexual i de gènere (2019-2022) 

- Protocol comunitari de prevenció i abordatge de violències  sexuals a l'espai 

públic a VNG (2020) 

Vinculat directament amb el PMUS, estan els casos de violències sexuals en espais públics i de 

mobilitat, això com als espais d’oci a la ciutat. Segons l’Enquesta de Violència Masclista, l’any 

2016 (EVMC - GenCat) d’entre els casos de violència masclista en l’àmbit social i familiar (és a 

dir, fora de la parella o exparella), “el transport públic és l’entorn on s’han reportat més casos 

d’assetjament sexual (21,6%)”. 

 

A Vilanova i la Geltrú, segons aquests Plans municipals, hi ha major sensació d’inseguretat a 

l’espai públic en dones, tot  i que ells pateixen majors fets delictius. Les dones són les principals 
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agredides en totes les diferents formes de violències sexuals i els homes són els principals 

agressors.  

 

Els itineraris i usos de l’espai públic de les dones estan plens de barreres arquitectòniques 

(col·locació de contenidors i altres elements urbanístics, els accessos al transport públic i les 

voreres dels carrers).  Hi ha una elevada percepció d’inseguretat i de falta de llibertat de les 

dones quan caminen soles a la nit. El 86,86% de les dones ha sentit por o incomoditat en algun 

espai de la ciutat. El 57,35% d’aquestes ha sentit por o incomoditat en algun espai lúdic o d’oci. 

I el 95,15% de les dones, d’anada o tornada a casa, en alguna ocasió ha sentit por o incomoditat 

en l’espai públic durant el trajecte (Dades del Protocol comunitari de prevenció i abordatge de 

violències sexuals a l'espai públic a VNG).  

 Conclusions sobre mobilitat i gènere 

Vinculant la funcionalitat viària i els motius dels viatges, es poden diferències diverses 

dimensions. D'una banda, s'organitzen xarxes de mobilitat a escala de ciutat, aquelles que són 

estructurants i uneixen punts d'interès municipal que poden estar distants, i que han de 

funcionar perquè puguin ser accessibles a través tots els mitjans de transport amb confort i 

seguretat. De l'altra, les xarxes a escala de barri són les que estan vinculades al quotidià i són 

usades en les proximitats de la residència, vinculades a la cura, estudi o compres diàries.  

Habitualment l'anàlisi de la mobilitat i transport se centra en els trajectes al lloc de treball, 

col·locant aquest punt com una de les principals qüestions a resoldre. No obstant això, 

l'oportunitat de realitzar l'estudi de la mobilitat amb dades diferenciades per raó de sexe, 

permet identificar dinàmiques diferenciades i ressaltar la importància dels desplaçaments els 

motius dels quals se centren en la cura (habitualment no remunerat): acompanyar els menors 

als centres escolars i als parcs, acompanyar persones grans al centre mèdic,  compres diàries 

etc. que representen un ampli percentatge de la totalitat de desplaçaments de la mobilitat 

quotidiana de les dones.  

Els usos dels espais i les activitats que s' hi realitzen dependran de l' experiència de la vida 

quotidiana, i aquesta també estarà molt influenciada per l' oferta per a la mobilitat urbana i les 

seves condicions. Adicionalment, en relació a la percepció de seguretat, la majoria de dones 

afirma que tenen moltes estratègies de modificació de comportaments per tal de sentir-se més 

segures quan caminen pels espais públics de nit, amb especial a la zona de l’estació. 

Les dades obtingudes per a tots els mitjans de transport confirmen que les dinàmiques de 

mobilitat de Vilanova i la Geltrú segueixen els patrons habituals de repartiment modal i motius 

per a homes i dones: la mobilitat femenina està caracteritzada per la cadena de tasques que 

elles han de realitzar quotidianament, a causa de la seva doble jornada (laboral i familiar, vegeu 
8 figura). les responsabilitats domèstiques continuen sent un dels motius de major pes en la 

mobilitat femenina, independentment de la seva situació (educativa, laboral, familiar o de 

 
8 Olmo Sánchez, M. I. (2015). La perspectiva de gènere en l' anàlisi de la mobilitat i el transport: una aproximació quantitativa. 

Universitat de Màlaga 
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residència). Així, elles realitzen més viatges 

"domèstics" que els homes en la mateixa 

situació, implicant altres aquestes 

"càrregues domèstiques" un augment de 

les bretxes de gènere. 

És per això que les dones fan servir menys 

el cotxe privat en els desplaçaments, 

consumeixen més transport públic, 

caminen més que els homes i els itineraris 

que fan per la ciutat no estan tan 

relacionats amb la feina com els dels 

homes, sinó amb diferents tasques 

associades a la unitat familiar: visitar 

parents dependents, anar a buscar els 

nens a l'escola o anar a comprar,...  

 Diagrama mobilitat dones. Col·lectiu Punt 6 

Sobre els modes de transport, les dades de repartiment modal desagregades per raó de sexe 

mostren que les dones major ús de mitjans de transport més sostenibles (a peu/ bicicleta). En 

la anterior figura la diferència és evident: les dones es mouen en els modes no motoritzats 

(76,5%) com a principal mitjà de transport, seguit del vehicle privat (23,5%). Els homes també 

utilitzen la manera a peu com a prioritari, però amb un nombre de viatges menor (66,2%).  Els 

viatges en vehicle particular (33.5%) representen un 10% més que els de les dones.  

Les dones són les qui s’han carregat les tasques de la llar i les de cura, les qui s’han vist afectades 

per rendes més baixes i treballs precaris, i les qui han tingut menys accés a vehicles privats: el 

40,5% de les dones no tenen carnet de conduir i/o no tenen cotxe (davant del 19,9% dels 

homes).  

 Persones usuàries “captives” del transport públic o no motoritzats -sense carnet i/o cotxe- 
(Enquesta telefònica 2021) 
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9.5.3. Gent Gran  

 Demografia 

Pel que fa al nombre de naixements d’acord amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (2018), en 

els últims anys s’ha observat una reducció de la natalitat, mentre que l’envelliment de la 

població ha augmentat, seguint les tendències de la població de Catalunya. 

 

La població de 65 anys d'ara representa el 19,40%, amb 13.142 persones (INE 2020). Es detalla, 

a continuació, les franges d' edat:  

Taula 112. Població de més de 65 anys a Vilanova i la Geltrú (INE 20202) 

  Homes Dones Total % 

De 65 a 69 anys 1.705 1.973 3.678 5,43% 

De 70 a 74 anys 1.438 1.702 3.140 4,64% 

De 75 a 79 anys 1.078 1.416 2.494 3,68% 

De 80 a 84 anys 752 1.068 1.820 2,69% 

De 85 a 89 anys 459 875 1.334 1,97% 

De 90 a 94 anys 156 376 532 0,79% 

De 95 a 99 anys 37 94 131 0,19% 

100 anys o més 1 12 13 0,02% 

Població total a VNG 67.733 19,40% 

 

 

 Mesa de la Gent Gran 

 

La Mesa de la Gent Gran es va impulsar l'any 2008. És un espai d’informació, participació, 

reflexió i debat entre l’Ajuntament de Vilanova i la  Geltrú i les diferents entitats que representen 

el col·lectiu de les persones grans de la ciutat. Les convocatòries són per a persones membres 

d’una entitat. La Mesa es reuneix en plenari, s’hi tracten tant temes d’interès general de la ciutat 

com temes específics que afecten a les persones grans. Els temes són a proposta de 

l’Ajuntament o a proposta de les entitats participants. 

 

 Programa Gent Gran Activa 

 

El Programa Gent Gran Activa és una programació estable d'activitats que afavoreixen 

l'envelliment actiu i saludable, potencien la participació i qualitat de vida de les persones grans. 

Des de l’Ajuntament s’ha creat un programa d’Esport i Salut que també es recomana per la gent 

gran. A l’apartat de mobilitat a peu es detallen els circuits localitzats al nucli urbà i periurbà.  

El Circuit de Condicionament pretén enriquir i guiar els dos tipus de pràctica esportiva més 

generalitzats entre la població: córrer i caminar. Per això, s'ha creat un circuit senyalitzat que 

permet intercalar una sèrie d'exercicis amb aparells en la pràctica esportiva habitual. Totes 

aquestes estacions d'aparells contenen d'un panell informatiu amb un seguit de propostes 
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d'exercicis a realitzar segons l'edat i el nivell físic. Així doncs, constitueix un espai esportiu obert 

a la totalitat de la població sense límits d'edat. 

 

9.5.4. Immigració 

 Població estrangera al municipi 

Al llarg dels anys el percentatge de població estrangera respecte a la població total ha anat 

augmentant fins a l'any 2011, quan va assolir el 14,24%.   

Segons dades de l'IDESCAT (2021) la població és nacionalitat espanyola resident a Vilanova i la 

Geltrú és de 60.111 persones (88,74% del total) i la de nacionalitat estrangera 7.622 persones 

(11,25% del total).  

 Percentatge de població estrangera respecte a la població total (IDESCAT 2021) 
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 Distribució de la població de nacionalitat estrangera a Vilanova i la Geltrú (INE i Foro-
ciudad) 

 

 Distribució dels desplaçaments segons nacionalitat 

La població estrangera resident a Vilanova i la Geltrú, representada en l'enquesta telefònica, té 

una distribució modal diferent a la de les persones nascudes a Espanya. Alguns dels principals 

factors socioeconòmics que hi poden incidir són les tinença de vehicle privat, diferències de 

renda, localització de la residència o situació professional. 

L'ús del transport privat (15,4%) és aproximadament la meitat que el dels residents nascuts a 

Espanya (29,1%). Pel que fa als modes sostenibles, l'ús del transport públic és baix però més de 

5 vegades que els nascuts a Espanya (0,5% residents espanyols i 2,6% els nascuts a l'estranger); 

al  transport no motoritzat (mode a peu, bicicleta i VPM) no hi ha tanta diferència però el valor 

continua sent més gran (70,4% residents espanyols i 82% els nascuts a l'estranger).  

Com a resum, les dades mostren que la població nascuda a l'estranger usa molts el transport 

públic per als seus viatges que els nascuts a Espanya, fa la meitat dels viatges en vehicle privat  i 

un valor lleugerament superior de viatges de mobilitat activa.  
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 Distribució modal Vilanova i la Geltrú segons nacionalitat (Enquesta telefònica 2021) 

 

Avaluant les dades disponibles segons el continent de procedència, els nascuts a Espanya 

formen el major grup de demanda del transport privat (29,1%), seguits dels procedents d'Àfrica 

(18,6%) i Amèrica (14,3%). La mostra de residents procedents d'Àsia i de la resta d’Europa o va 

registrar cap viatge d'aquest tipus.  

Quant als viatges en transport públic, els nascuts a Àfrica (4,6%) superen el valor dels residents 

a Espanya (0,5%).  

Els viatges no motoritzats tenen una participació del 100% en els nascuts a Àsia i els nascuts a la 

resta d’Europa. Els nascuts a América presenten un valor elevat (85,7%), seguit d’Àfrica (76,7%).  

 Distribució modal Vilanova i la Geltrú segons lloc de naixement (Enquesta telefònica 2021) 

 

 

9.6. Noves tecnologies 

9.6.1. Tecnologia al transport públic 

El transport públic urbà (L1+L2) de Vilanova i la Geltrú, com ja s’ha indicat en el punt específic, 

està operat a dia d’avui amb vehicles d’una antiguitat significativa. Per aquest motiu, ara mateix 
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quant a modernització de la flota el sistema es troba molt endarrerit i sobre tot respecte a les 

possibilitats de modes de propulsió alternatius. 

Tanmateix, cal remarcar que la xarxa disposa d’un sistema d’ajut a la navegació (SAE) incorporat 

als vehicles, tot i que de cara al públic, només 3 parades disposen de plafons d’informació 

dinàmica amb línies i temps d’arribada. 

9.6.2. Plataformes de mobilitat col·laboratives 

Vilanova i la Geltrú no disposa, en aquest moment de plataformes de mobilitat compartida 

(turismes, bicicletes o VMP).  

D’altre banda, BlablaCar és un servei de vehicle compartit que fa possible que les persones que 

volen desplaçar-se al mateix lloc al mateix moment puguin organitzar-se per viatjar junts. 

Permet compartir les despeses puntuals del viatge (combustible i peatges) i també evitar 

l'emissió extra de gasos d'efecte hivernacle, en permetre una major eficiència energètica en l'ús 

de cada vehicle. Els residents de Vilanova i la Geltrú fan servir aquest servei per als seus viatges.  

9.6.3. Punts de recàrrega elèctrica  

Vilanova i la Geltrú disposa de 4 punts de recàrrega públics en superfície i gratuïts. 

Els punts de càrrega que hi ha a la ciutat funcionen mitjançant la targeta de l'Aliança de municipis 

per la interoperabilitat de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), amb sistema contactless, o bé a 

través de l'app per a mòbil ‘EVcharge', havent-se de registrar prèviament. 

Vilanova i la Geltrú també disposa de punts de recàrrega en els aparcaments públics de 

VNG Aparcaments: Charlie Rivel, Casernes i Peixateria.  
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 Punt de recàrrega públic: recàrrega ràpida. Moll de Ponent - Passeig Marítim, s/n i Carrer 
de Tetuan, s/n 

 

 Punt de recàrrega públic: recàrrega semi-ràpida: Dic de Ponent, s/n i Pavelló Isaac Gálvez - 
Ronda Ibèrica, 66 

 

Taula 113. Localització dels punts de recàrrega elèctrica (04.2022) 

ID Localització Gestió 

0 Dic de Ponent (punt de recàrrega semi-ràpida) Municipals en funcionament 

1 Moll de Ponent (punt de recàrrega ràpida) Municipals en funcionament 

2 Pavelló Isaac Gálvez (punt de recàrrega semi-ràpida) Municipals en funcionament 

3 Tetuan (punt de recàrrega ràpida) Municipals en funcionament 

4 Parquing Charlie Rivel Altres 

5 Escola Enginyeria Municipals properament en funcionament 

6 Pg. Ribes Roges Municipals properament en funcionament 

7 Carrer del Jardí (aparcament) Municipals properament en funcionament 

8 Parquing Saba - Mercat Altres 

9 Plaça Casernes Altres 

10 Redbar Vilanova Altres 

11 Mercadona Altres 

12 Leroy Merlin Altres 

13 Vilamobil Altres 

14 Camping Vilanova Park Altres 
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 Punts de recàrrega Vilanova i la Geltrú (03.2022) 


