
 

Juny de 2022 

Pla de mobilitat urbana  de 

Vilanova i la Geltrú  

DIAGNOSI 

Document II. Annex de plànols i mapes 



 

 
 

 
Diagnosi 

Índex de mapes i plànols 
  
  
1. Anàlisi territorial i socioeconòmic 

ST_01_Localització del àmbit d'estudi 
ST_02_Barris de Vilanova i la Geltrú 
ST_03_Nuclis de població del municipi 
ST_04_Polígons industrials 
ST_05_Principals vies de comunicació 
ST_06_Topografia i viari 
ST_07_Densitat de població per barris 
ST_08_Densitat de població per secció censal 
ST_09_Punts atractors de mobilitat 
ST_10_Concentraciò activitat econòmica 

  
2. Xarxes bàsiques de mobilitat. Vianants 

VI_01_Vianants. Mobilitat periurbana 
VI_02_Xarxa de vianants i centres atractors 
VI_03_Xarxa de vianants. Amplades totals de voreres 
VI_04.1_Xarxa de vianants. Amplades útils de voreres 
VI_04.2_Xarxa de vianants. Accessibilitat de la xarxa viària 
VI_04.3_Xarxa de vianants. Amplades útils de vorera, detall de la Xarxa principal. 
VI_05_Xarxa de vianants. Guals de vianants 
VI_06_Xarxa principal de vianants. Pendents 
VI_07_Millores de seguretat i d’accessibilitat a la xarxa de vianants 
VI_08_Aforament de vianants. 
  

3. Xarxes bàsiques de mobilitat. Bicicleta 
BI_01_Xarxa ciclista. Mobilitat periurbana 
BI_02_ Xarxa ciclista i centres atractors 
BI_03_ Xarxa ciclista. Tipologia 
BI_04_Amplades de Carril bici existent i en execució 
BI_05_ Xarxa ciclista. Pendents 
BI_06_ Xarxa ciclista. Aparcabicis existents 
BI_07_1_Punts d’aforament de bicicletes i VMP 
BI_07_2_Aforaments de bicicletes i VMP 

  
4. Xarxes bàsiques de mobilitat. Transport públic 

TP_01_Cobertura Línia interurbana en conflicte 
TP_02_Linies de bus de servei urbà 
TP_03_Linies de bus de servei interurbà 
TP_04_Temps de Viatje a la Plaça d’Eduard Maristany 
TP_05_Expedicions diàries en dies feiners entre municipis 
TP_06_Cobertura Línies amb servei urbà 
TP_07_Anàlisi de dissimetria en les línies L1 i L2 de bus urbà 
TP_08_Cobertura servei urbà de zones no residencials 
TP_09_Cobertura Línies amb servei interurbà 

 
 
 
 
TP_10_Cobertura de l'Estació de RENFE 
TP_11_Expedicions per hora sobre el viari 
TP_12_Tipologia de parades de bus urbà 
TP_13_Equipament de parades de bus urbà 
TP_14_Informació a les parades de bis urbà 
TP_15_Estat i accessibilitat de les parades de bus urbà 
TP_16_Viatgers pujats al bus aforat . L1 
TP_17_Viatgers baixats del bus aforat. L1 
TP_18_Viatgers pujats al bus aforat. L2 
TP_19_Viatgers baixats del bus aforat. L2 
TP_20_Viatgers pujats al bus aforat. VNG-SIT 
TP_21_Viatgers baixats al bus aforat. VNG-SIT 
TP_22_Percentatge de distribució de viatgers (de RENFE i bus) 
TP_23_Expedicions cada 100 habitants entre municipis 

  
5. Xarxes bàsiques de mobilitat. Vehicle privat motoritzat 

VP_01_Xarxa viària. Jerarquia 
VP_02_Xarxa viària. Sentits de circulació 
VP_03_Xarxa viària. Nombre de carrils 
VP_04_Gestió del trànsit. Semaforització 
VP_05_Punts de recollida d'informació 
VP_06_Intensitat de trànsit. Aforaments 
VP_07_Intensitat Mitjana diària (IMD) 
VP_08_Saturació de Xarxa Viària 

  
6. Xarxes bàsiques de mobilitat. Aparcament 

AP_01_Aparcament en via i regulat 
AP_02_Reserves d'aparcament PMR 
AP_03_Aparcament fora de via. Ús públic 
AP_04_Aparcament fora de via. Ús privat 
AP_05_Treball de camp. Zones d'estudi de rotació de matrícules 
AP_06_rotació de Matrícules. Ocupació diürna 
AP_07_rotació de Matrícules. Ocupació nocturna 
AP_08_Balanç d'ocupació diürna 
AP_09_Diagnosi. Disfuncions 

  
7. Xarxes bàsiques de mobilitat. Distribució urbana de mercaderies 

ME_01_Càrrega i descàrrega 
ME_02_Càrrega i descàrrega. Treball de camp 

  
8. Externalitats 

EX_01_Atropellaments 2016-2018 
EX_02_Reductors de velocitat 

 




















































































































































