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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenibles (d’ara en endavant PMUS) són el document bàsic per a 
configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb el que 
preveu la llei 9/2003 de la Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions 
establerts en el Pla Director de Mobilitat del seu àmbit.  

L’elaboració i l’aprovació dels PMUS són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la 
normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers.  

Addicionalment, segons el Pla d‘Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB), s’estableix l’obligatorietat, en tots els municipis inclosos dins 
les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric (ZPEAA), de redactar un PMUS per als 
seus municipis. 

A Vilanova i la Geltrú és obligatòria la redacció del PMUS del municipi, establint-se el període 
2015-2020 com a anys objectiu del Pla. Segons la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, 
aquest PMUS haurà de ser revisat cada sis anys.  

D’altra banda, Vilanova i la Geltrú, com la resta de pobles i ciutats del món desenvolupat, ha viscut 
en les darreres dècades un procés evolutiu de la seva mobilitat basat en paràmetres no 
sostenibles al llarg del temps. La popularització de l’ús del vehicle privat, concebut fins ara com a 
símbol de la llibertat individual de moviment, ha comportat una pèrdua de l’equilibri tradicional en 
l’ús de l’espai públic, acotat físicament per definició. 

Aquest fet ha comportat el desplaçament i marginalització d’altres usos tradicionals de la via 
pública. El carrer ha estat durant generacions, alhora que una via de transport, un espai de 
trobada i d’interrelació social: lloc d’intercanvis comercials, de relació entre veïns i visitants, de 
manifestacions lúdiques i culturals, de jocs i de conversa. 

L’evolució tecnològica ha comportat, però, des de la segona meitat del segle XX, una veritable 
revolució en els mitjans de transport utilitzats per la nostra població, popularitzant l’ús del cotxe, i 
destinant per al seu ús (circulació i estacionament) la major part de l’espai públic. 

Això no obstant des de l’Ajuntament ja fa anys que es treballa per a què recuperin protagonisme 
en l’espai públic les formes de moure’s més respectuoses amb l’entorn, la mobilitat a peu i en 
bicicleta. En aquest sentit han estat diverses les actuacions que s’han produït en els darrers temps 
a la ciutat de Vilanova i la Geltrú com ara la conversió de la rambla Principal i la rambla de la Pau 
en carrer per a vianants o la transformació dels nuclis antic de la Geltrú i Vilanova en carrers de 
prioritat invertida. 

Com a municipi integrant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Vilanova i la Geltrú 
vol continuar modificant aquesta tendència, que ha comportat una pèrdua del caràcter social del 
carrer, adoptant les mesures necessàries per tal de definir un model de mobilitat d’acord amb el 
nostre caràcter de vila mediterrània i oberta a l’espai públic 

1.2. Antecedents 

En els últims anys s’han elaborat diversos documents que han analitzat diferents aspectes de la 
mobilitat a Vilanova i la Geltrú: 
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- 2001: Estudi de mobilitat al municipi de Vilanova i la Geltrú. Millores del servei urbà de 
transport col·lectiu (ALG). 

- 2003: Pla d’Aparcaments (ALG). 

- 2006: Pla Especial de la Bicicleta (VNG). 

- 2006: Pla de mobilitat als polígons industrials de Vilanova i la Geltrú (ALG). 

- 2006: Pla director de millores del transport urbà de viatgers de Vilanova i la Geltrú 2006-
2010 (ALG). 

- 2007: diferents estudis de Camins Escolars (MOVILLE). 

- 2007: Pla de millores per a una mobilitat sostenible 2007-2010 (ALG). 

- 2009: Estudi de transport a la demanda a Vilanova i la Geltrú. Urbanitzacions (ALG). 

- 2009: Actualització del Pla d’Accessibilitat de Vilanova i la Geltrú (UPC). 

- 2011: Estudi sobre l’avaluació de sistemes de Transport Públic a la Demanda i la seva 
possible implementació a l’àmbit AMTU (ALG). 

- 2011: Projecte Bàsic de la Fase 2 del Pla Especial de la Bicicleta – Vilanova i la Geltrú 
(EMAB). 

- 2012: Pla de pacificació del centre urbà de Vilanova i la Geltrú (VNG). 

També s’han elaborat al llarg de tots aquests anys documents EAMG (Estudis d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada) com el de la modificació POUM de Vilanova i la Geltrú a l’Eixample Nord 
(2007), i diferents Informes de seguiment del servei de transport col·lectiu urbà de Vilanova i la 
Geltrú (2010, 2011, 2012, 2013) així com l’obtenció de l’Índex de Satisfacció del Client (anualment 
des del 2007). 

1.3. Objectius del Pla 

Els objectius que persegueix un PMUS són els següents: 

- Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea 
urbana de Vilanova i la Geltrú, incorporant específicament les percepcions dels problemes 
per part de la ciutadania. 

- Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al 
municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de 
13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, les 
entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics municipals de Vilanova i 
la Geltrú. 

- Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i 
formular un programa d’actuació a 6 anys. 

- Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com realitzar 
l’avaluació ambiental estratègica del pla d’acord amb el Departament de Medi Ambient i el 
que estableix la legislació comunitària. 
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1.4. L’entorn normatiu dels PMUS 

1.4.1. Àmbit territorial 

L’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana sostenible és el del municipi o, amb l'acord 
corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema de mobilitat 
interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n’integren cap. L’àmbit del 
present estudi correspon amb el municipi de Vilanova i la Geltrú, i bàsicament amb el nucli urbà 
del municipi. 

El contingut dels plans de mobilitat urbana sostenible s’ha d’adequar als criteris i les orientacions 
establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i ha 
d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur àmbit territorial. En aquest sentit, el PMUS 
de Vilanova i la Geltrú s’haurà d’adequar als criteris i orientacions que estableixi el pla director de 
mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

1.4.2. Iniciativa i obligatorietat 

La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana sostenible correspon als 
ajuntaments, i la seva elaboració i l'aprovació són obligatòries per als municipis que, d’acord amb 
la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers. Segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003), actualment estan obligats a prestar servei de transport públic: 

- Tots els municipis que siguin capital de comarca. 

- Tots les municipis que tinguin més de 50.000 habitants. 

En l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, el pla director de mobilitat de la RMB es 
proposa ampliar l’obligatorietat d’elaborar i aprovar plans de mobilitat urbana sostenible a tots els 
municipis de més de 20.000 habitants. 

El Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire obliga als 40 municipis inclosos dins les 
zones de protecció especial per mitjà del Decret 226/2006 a elaborar un PMUS atenent les 
indicacions del Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Vilanova i la Geltrú, com a capital de comarca i per tenir més de 20.000 habitants té doncs 
l’obligatorietat de disposar d’un PMUS del municipi 

1.4.3. Participació ciutadana 

La complexitat, les contradiccions i la variabilitat de la mobilitat fan que no hi hagi solucions 
úniques ni generals per a planificar-la, per la qual cosa és necessari implicar els ciutadans a través 
de fórmules participatives amb què puguin aportar els seus punts de vista i participar en la presa 
de decisions durant tot el procés de redacció del pla. 

Per la llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, en el procés d'elaboració dels plans de mobilitat 
urbana sostenible ha de restar garantida la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en 
cas que aquest ens no hagi estat constituït, la consulta al consell comarcal corresponent i als 
organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.  

A més a més, tot i no ser obligatori, també es convenient obrir mecanismes de participació directa 
de la ciutadania, en paral·lel al procés esmentat en el punt anterior. Segons la Guia bàsica per a 
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l’elaboració de plans de mobilitat urbana sostenible (DPTOP, 2006), els dos moments 
especialment rellevants per a la participació directa són: 

- En el moment de formular la diagnosi de la mobilitat per tal de recollir les percepcions i 
valoracions sobre l’estat actual de la mobilitat. 

- A l’inici del període durant el qual es puguin proposar mesures per a desenvolupar els 
objectius. 

1.4.4. Tramitació del pla 

La Llei 9/2003 determina que la iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana 
sostenible correspon als ajuntaments. Abans d'aprovar-los, cal l'informe de l'Autoritat Territorial de 
la Mobilitat de llur àmbit territorial o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, del 
departament de la Generalitat competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport. 
Aquest informe ha d’avaluar la coherència del pla amb els criteris i les orientacions establertes pel 
pla director de mobilitat. 

Segons la Llei 9/2003 i la Directiva 2001/42 del Parlament Europeu i del Consell, en el procés 
d’elaboració del PMUS ha d’estar garantida la inclusió de la participació ciutadana, així com la 
informació pública durant un període de temps determinat. En aquest sentit, posteriorment a 
l’aprovació pel ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el PMUS estarà exposat a informació 
pública. 

1.4.5. Avaluació ambiental estratègica 

D’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i l’article 17 
de la Llei 9/2003, de la mobilitat, els plans de mobilitat urbana sostenible queden sotmesos al 
procés d’avaluació ambiental estratègica. 

1.5. Principis directors de la planificació de la mobilitat 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, també estableix els principis, els objectius i els altres 
requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la 
mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana sostenible. El propòsit bàsic de la Llei 
9/2003 es pot resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes 
negatius del transport. El present apartat és una adaptació del text de la “Guia bàsica per a 
l’elaboració de plans de mobilitat urbana”, editada el juliol de 2006 pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

La Llei 9/2003 dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis següents: 

a) Competitivitat 

b) Integració social 

c) Qualitat de vida 

d) Salut 

e) Seguretat 

f ) Sostenibilitat 
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Aquests sis elements, que es desenvolupen tot seguit, agrupen tot allò que la mobilitat i el 
transport poden aportar o sostreure a la societat. En el PMUS de Vilanova i la Geltrú s’hauran 
d’establir aquelles mesures que, segons la configuració actual, maximitzen el saldo positiu 
d’aquest balanç i, per tant: 

a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema 
productiu. 

b) Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal. 

c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans. 

d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans. 

e) Aporten més seguretat en els desplaçaments. 

f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles. 

1.5.1. Competitivitat 

La competitivitat del sistema productiu està molt vinculada a l’existència d’un sistema de transport 
eficient, és a dir, que aporti la màxima funcionalitat amb el menor cost global (individual i social) 
possible. Com a element fonamental de suport del sistema productiu, el transport ha de permetre: 

- Distribuir eficaçment les matèries primeres i manufacturades, en un temps i uns preus 
raonables. 

- Accedir, els treballadors, als seus centres de treball amb la menor incertesa possible i en 
unes condicions de seguretat acceptables, tenint en compte la pèrdua de productivitat 
derivada dels accidents in itinere. 

Al conjunt de Catalunya hi ha dos factors que en l’actualitat posen de manifest que el sistema de 
transport no disposa d’una organització prou eficient per a implantar-lo com l’element potenciador 
de la competitivitat que hauria de ser: 

- La congestió habitual dels principals corredors viaris i accessos als nuclis urbans, la qual 
cosa provoca un increment notable del temps exigit per als desplaçaments. 

- El fet que el preu del transport (és a dir, el cost individual) estigui bastant per sota del seu 
cost real (el cost global). 

Tots dos factors són esmentats també al Llibre blanc del transport de la Unió Europea com a 
principals amenaces a la competitivitat dels sectors econòmics dependents del transport. El mateix 
Llibre blanc estudia diverses estratègies aplicables per a invertir la situació actual, i és un factor 
comú en cadascuna la necessitat d’establir una tarifació adequada del transport, especialment per 
carretera. 

En aquest sentit, la utilització del preu del transport com a instrument per a modular la demanda 
del sistema ha de permetre incrementar l’eficiència, a més d’intervenir sobre l’equilibri entre 
funcionalitat i cost: 

- Un sistema de transport excessivament barat incentiva que se’n faci un ús indiscriminat 
(ineficient) i dóna peu als episodis recurrents de congestió, és a dir, a una pèrdua de 
funcionalitat que al seu torn reverteix en el balanç de costos de tots els usuaris. 
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- I a l’inrevés, un preu massa elevat restringeix el nombre d’usuaris que poden accedir al 
sistema de tal manera que no se n’aprofita la capacitat. 

1.5.2. Integració social 

Quan l’accessibilitat no és universal esdevé un element generador d’exclusió social. Aquells 
ciutadans que, per motius diversos, tenen dificultats per desplaçar-se pel territori veuen reduïdes 
les seves possibilitats de desenvolupament personal, social i laboral. Aquesta incidència la 
pateixen especialment les persones de mobilitat reduïda, és a dir, aquelles que per motius de salut 
tenen una dificultat addicional per poder desplaçar-se autònomament. 

Però al mateix temps hi ha diferències entre territoris en la dotació de serveis de transport 
col·lectiu, que és el mode de transport amb un accés més universal. En aquells indrets on l’oferta 
és escassa, el fenomen d’exclusió generat tendeix a concentrar-se sobre els sectors socials de 
menys renda a causa de la dificultat particular que tenen per disposar de vehicle privat, de manera 
que s’accentuen encara més els fenòmens de divergència social. 

A més de les conseqüències personals i socials, la manca d’accessibilitat té efectes negatius 
sobre la competitivitat del sistema productiu per dos mecanismes diferents: 

- redueix el mercat laboral tant dels treballadors com de les empreses i limita alhora la 
possibilitat d’ajustar òptimament els perfils dels treballadors i els llocs de treball. 

- comporta un increment de la despesa pública en protecció social que cal revertir amb els 
corresponents instruments fiscals. 

Cal vetllar, doncs, perquè l’accessibilitat no esdevingui un factor d’exclusió social, cosa que implica 
prioritzar les actuacions per a millorar l’abast i el servei dels modes de transport d’accés més 
universal, i evitar al mateix temps les redistribucions de renda regressives en l’assignació de 
recursos als diferents modes de transport i territoris. En particular, cal posar un especial èmfasi en 
la idea d’universalitzar l’accés al treball com a principal mecanisme d’integració en la societat 
moderna. 

1.5.3. Qualitat de vida 

El sistema de transport és un element que tant pot aportar com sostreure allò que coneixem com a 
qualitat de vida: 

- D’una banda, habilita la possibilitat de desplaçar-se i, per tant, de dur a terme totes 
aquelles activitats que els ciutadans necessiten o volen fer. Desplaçar-se és un fet quotidià 
per als ciutadans (i també un dret) però no és una finalitat en si mateix (tret de casos molt 
particulars), sinó una activitat “pont” entre altres que realment es vol dur a terme. Així, 
s’espera realitzar els desplaçaments de la forma més ràpida i còmoda possible i, al mateix 
temps, amb una incertesa mínima, és a dir, tenint la seguretat que els serveis de transport 
funcionen de la manera prevista: en termes d’horaris, freqüència, seguretat, etc. 

- D’altra banda, les infraestructures i els serveis de transport generen un important impacte 
en la qualitat de l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i acoten la disponibilitat d’espais 
lliures per a l’ús social. Però aquesta degradació també es produeix en les àrees 
pròpiament urbanes, principalment a causa del soroll i altres elements contaminants. 
Aquests impactes negatius afecten tots els ciutadans, amb independència que siguin o no 
usuaris del mitjà de transport que els origina. 
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Tot el que s’ha exposat comporta que la planificació dels sistemes de transport consideri 
simultàniament els impactes positius i negatius. Si només s’atén a un dels dos tipus d’impacte, les 
demandes per a la seva millora tendeixen a esdevenir infinites. La contraposició de tots dos 
aspectes ha de permetre assolir un punt d’equilibri socialment acceptable, i això comporta 
indefugiblement enfortir la participació, el diàleg i el consens de tots els sectors socials implicats. 

1.5.4. Salut 

El funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i sonores que 
poden ser nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per malalties imputables a la 
contaminació generada pel transport no sempre puguin percebre una relació directa amb la causa, 
es calcula que aquestes malalties poden tenir un impacte equiparable al que causen els accidents 
viaris.  

Els perjudicis que causen en la salut i el benestar de les persones i, de retruc, en la productivitat 
de les empreses, així com la pressió més gran sobre el sistema sanitari que se’n deriva, fan 
necessari abordar la reducció de les emissions del transport. En línia amb aquest propòsit, pot ser 
útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una banda, estimulin l’ús de vehicles amb menor 
poder contaminant i, de l’altra, permetin la internalització dels costos socials i ambientals 
esmentats. 

També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i utilitzar la bicicleta 
i, per tant, la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació de xarxes d’itineraris segurs per 
a vianants i ciclistes. 

1.5.5. Seguretat 

Els accidents de trànsit són avui en dia un cost social de primer ordre. La reducció de 
l’accidentalitat ha esdevingut una línia d’acció prioritària, tal com es fa palès en el Pla de seguretat 
viària de Catalunya i en el Llibre blanc del transport de la Unió Europea, on es marquen els 
següents objectius: 

- El pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020 té com a principal objectiu 
reduir com a mínim el 50% dels morts i les víctimes que s'han registrat el 2010. 

- El pla de seguretat viària de Catalunya 2011-2013 té com a principal objectiu reduir com a 
mínim el 15% dels morts i les víctimes que s'han registrat el 2010. 

- L’informe d’avaluació i actualització del Pla Local de Seguretat Viària (2012) 

- Llibre Blanc del Transport, anomenat Pla Transport 2050, té per objectiu que no hi hagi cap 
mort per accident de trànsit a l’any 2050. 

El nombre d’accidents imputables a un mitjà de transport és directament proporcional al nombre 
d’usuaris–quilòmetre. La gravetat dels accidents també és directament proporcional a la velocitat. 
Aquesta constatació perfila les dues línies d’acció possibles per a reduir l’accidentalitat dels 
mitjans de transport: 

La primera implica el traspàs de desplaçaments cap a mitjans amb una menor accidentalitat, o 
sigui, cap al transport col·lectiu i els mitjans no motoritzats. 

La segona es fonamenta en l’adequació de la velocitat i la millora de les condicions de seguretat 
intrínseques de cada mitjà i d’aquells punts on conflueix l’ús de diferents mitjans. Consisteix 
principalment a eliminar els punts negres del sistema viari, a segregar i prioritzar l’espai dels 



18  DOCUMENT I . MEMÒRIA  

 

diferents mitjans on els usos conflueixen, a incrementar la tasca pedagògica sobre els usuaris, a 
enfortir el sistema preventiu i sancionador dels infractors i a introduir noves tecnologies per a la 
seguretat. 

1.5.6. Sostenibilitat 

Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre blanc del transport de la UE on s’emfatitza la 
necessitat d’aconseguir que el creixement de l’economia es desacobli de l’increment paral·lel dels 
fluxos del transport que actualment s’experimenta. Això permetria assolir un sistema de transport 
més eficient, és a dir, que impulsi més treball per unitat d’extracció de recursos i deposició de 
contaminants materials i energètics. Al mateix temps, aquest desacoblament aporta al teixit 
productiu un avantatge competitiu en vista d’un escenari econòmic proper marcat per l’increment 
dels costos del transport.  

En el marc d’aquest principi també s’han d’incloure els objectius de reducció d’emissions d’efecte 
hivernacle establerts al Protocol de Kyoto, que en el cas espanyol suposen un increment 
d’aquestes emissions del 15% respecte del valor de 1990 per al període 2008-2012. Tanmateix, la 
tendència actual apunta que aquest llindar se superarà àmpliament si no s’apliquen les mesures 
adients. Per a convergir cap als objectius apuntats i per a assolir, per tant, una equitat 
intergeneracional, és necessari prioritzar l’ús dels modes de transport de menys intensitat 
energètica, menys emissió de contaminants i menys ocupació de territori. 

Vilanova i la Geltrú, com a membre integrant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
es defineix com a un municipi compromès amb el medi ambient, treballant per a avançar cap a un 
desenvolupament sostenible. 
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1.6. Metodologia de redacció. Fases 

La redacció del PMUS és divideix en diferents fases: 

- Fase 1, engloba les primeres tasques d’elaboració del PMUS: reunions prèvies, recollida 
d’informació, i realització de les tasques de treball de camp i una primera anàlisi territorial i 
socioeconòmica per a emmarcar el PMUS en el territori. En el cas del PMUS de Vilanova i 
la Geltrú, una part de les tasques de treball de camp es realitzaran en el període estival per 
contemplar l’estacionalitat del municipi. 

- Fase 2, aquesta fase recull la informació referent a l’anàlisi i diagnosi de cada mode de 
transport, incloent les externalitats del sistema de transport. Es dir, s’estudien les 
característiques de l’oferta i la demanda de cada mode de desplaçament (vianant, 
bicicleta, transport públic i vehicle privat), es diagnostica l’estat de cadascun i les 
conseqüències del transport sobre la població i el conjunt del medi urbà (bàsicament sobre 
la seguretat viària, els costos del transport i el medi ambient). 

- Fase 3, que s’inicia amb la participació ciutadana de la diagnosi actual i la prognosi de 
mobilitat cap a un horitzó futur. En aquesta fase es desenvolupa el document inicial 
estratègic (DIE). 

- Fase 4, inclou la definició dels objectius del PMUS i l’estudi d’alternatives de futur per a 
assolir-los. Es plantegen les propostes participades d’actuació emmarcades en un 
programa d’actuacions i els indicadors de seguiment. Es finalitza l’estudi ambiental 
estratègic (EAE). 

- Fase 5, destinada a realitzar els diferents tràmits i modificacions per a l’aprovació del 
PMUS: aprovació inicial, informació pública, emissió d’informes de l’ATM i del DTES, 
resolució d’al·legacions, redacció de la memòria ambiental i aprovació definitiva.  
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA 

2.1. Situació geogràfica i estructura territorial 

El municipi de Vilanova i la Geltrú, ocupa una extensió de aproximada de 34 Km2. Està situat al 
sud-oest de la comarca del Garraf, de la qual n’és la capital. Es localitza a uns 41 km al sud-oest 
de Barcelona i a 45 km al nord-est de Tarragona. 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. Es troba limitat pels 
termes municipals de Cubelles (a l’oest), Castellet i la Gornal (al nord-oest), Canyelles (al nord) i 
Sant Pere de Ribes (a l’est). 

 
Imatge 2.1.1- Situació de Vilanova i la Geltrú. 

Font: www.google.es 

El nucli urbà de Vilanova i la Geltrú ocupa una extensió aproximada de 2x1,5 km2. Es troba 
delimitat entre el mar i la carretera C-31. Més enllà del nucli urbà s’han desenvolupat 
urbanitzacions a la franja litoral (el Prat de Vilanova) i a la falda de les serres septentrionals (Santa 
Maria de Cubelles, la Collada, Fondo Somella i altres urbanitzacions periurbanes).  

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). 

2.1.1. Principals infraestructures lineals 

Vilanova i la Geltrú es troba creuat per diferents infraestructures lineals: 
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- Actuant com el cinturó més extern es troba l’autopista C-32, que circumval·la el municipi 
pel nord. 

- Com a segon cinturó trobem la carretera C-31. 

 
Imatge 2.1.1.1- Carretera C-31 a l’est del nucli urbà. 

- Tres carreteres radials:  

o La carretera C-15 que sorgeix del nord-est del nucli urbà. 

o La carretera BV-2115 que neix al nord-oest del municipi. 

o La carretera BV-2112 que neix al nord-est del municipi. 

- El nucli urbà el travessa la carretera C-246a, que en l’interior del nucli urbà ja és una via 
urbanes més del teixit viari de Vilanova i la Geltrú: 

- Una línia de ferrocarril discorre pel municipi: 

o La línia ferroviària d’ADIF, situada al sud del municipi. Hi circulen combois de la 
línia “R2 sud” i trens regionals (tots els serveis operats per RENFE). 

2.1.2. Estructura urbana 

Les diferents zones del municipi de Vilanova i la Geltrú són:  

- El barri del Centre Vila, desenvolupat al voltant de l’eix de la Rambla Principal. Estaria 
comprés entre la Rambla Salvador Samà (oest) i el c/ Unió (est). Correspon al centre del 
municipi i és on es localitza la màxima activitat comercial de Vilanova i la Geltrú. Ha estat 
objecte de polítiques de pacificació del trànsit i millora de l’espai per als vianants. Al centre 
de la ciutat hi trobem altres barris com Can Marquès o la Sardana. 

- Al nord del Centre Vila hi trobem les zones de l’Hospital, Cap de la Creu i la Fisa, totes 
elles al sud de la Ronda Ibèrica. Formen part del barri del Nucli Antic de Vilanova. L’eix del 
c/ Major fa de frontera entre un teixit urbà format per vials estrets i de disposició irregular 
(al sud) i un teixit urbà al nord més endreçat amb una menor densitat de vials. 

- A l’est del centre s’hi localitza el barri de la Geltrú. El seu nucli antic es troba ubicat al nord 
del c/ Sitges i es troba caracteritzat per vials estrets i pacificats de trànsit. Al sud del c/ 
sitges els vials són més amples, una estructura més ortogonal i s’hi localitza activitat 
comercial.  
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- Al nord de la Geltrú hi trobem les Casernes, una petita zona residencial al sud de Ronda 
Ibèrica. Al nord d’aquest barri s’hi localitzen l’Armanyà, i el Tacó (dos barris desenvolupats 
arran dels moviments migratoris dels anys 50 i 60) i la zona del Llimonet (amb obres de 
recent urbanització). 

- A l’est de la Geltrú s’ha desenvolupat la zona residencial de Sant Jordi (al llarg de l’espina 
dorsal que suposa la Rambla de Sant Jordi) i diferents polígons industrials. La zona de 
Masia Nova és l’únic barri residencial a l’extrem est del municipi, que es troba confrontant 
amb el barri de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes. 

- Pel que fa al sector occidental de la ciutat, a l’oest del Centre Vila hi trobem Sant Joan. És 
un eixample del nucli urbà, amb un teixit ortogonal de carrers amples i continus. Al nord, a 
la zona de l’Aiguacuit, el barri presenta un caràcter més residencial, mentre que més al 
sud, sobretot a l’eix del av. Francesc Macià, fan presència els usos comercials. 

- El c/ del Doctor Zamenhof es pot entendre com un punt de canvi en la tipologia de la 
ciutat,cap a zones més residencials. Barris com el Molí de Vent, i la Collada són les zones 
que es localitzen a l’oest del c/ Zamenhof. Els pendents del territori comencen a fer-se 
presents en aquest sector, especialment en la zona de la Collada. 

- L’Aragai i la Carrerada són les zones que trobem a l’extrem occidental de la ciutat. La 
Carrerada és una zona de recent urbanització, mentre que l’Aragai és un barri ja consolidat 
purament residencial. 

- Al sud de ferrocarril hi trobem els barris de Ribes Roges i Baix–a–mar, els més afectats 
pels efectes de la població estacional i l’activitat turística. En el centre, al voltant de la 
Rambla de la Pau, s’ubica la zona de Baix–a–mar, on es concentra la major part de les 
activitats de restauració (en la façana de pel passeig marítim). També en aquest barri hi 
trobem la zona de Sant Cristòfol (es tracta d’un petit entorn totalment residencial que 
s’enfila cap a la zona del Colls, al sud-est del municipi i el sector industrial de la Sínia de 
les Vaques. A l’oest de Baix–a–mar es localitza Ribes Roges amb una façana marítima 
que concentra activitats hoteleres (mentre que cap a l’interior els usos són essencialment 
residencials). 

- Les urbanitzacions s’han desenvolupat a l’oest del nucli urbà conformant el barris de: el 
Prat de Vilanova (al costat del mar i limitant amb el nucli de Cubelles), Santa Maria de 
Cubelles (el més occidental, limitant també amb la població de Cubelles), i la Collada – Sis 
Camins i Fondo Somella (que es troben encaixades entre el sud de la carretera BV-2115 i 
el nord de la C-31). 

- Dins del municipi també s’hi localitzen altres edificacions com les urbanitzacions 
periurbanes, que sumen un total de 34: Bassa d’en Creixell, Camí Corral Carro, Camí Mas 
Palau, Casalot d’en Creixell, Corral d’en Milà – Mas Ricard, Davant del Griffi, El Fraitg, Els 
Coladors – Mas Palau, Els Pins del Rocallís, Entretorrents – Bassetes d’en Clarà, La 
Sorna, Mas d’en Mata, Mas d’en Puig, Mas Gros, Mas Joliu, Mas Roquer, Mas Tapet, 
Masia d’en Creixell, Pas d’en Bou, Pi Gros, Piular, Pujada de Perris, Santa Magdalena, 
Torre d’en Nofre, Torre del Vallès, Torre d’en Veguer, Xicarró, Carrerada a la Talaia, Corral 
d’en Tort, Colònia Sant Rafael i Pau de l’Hostal. 

Al plànol 2.1 es localitzen els diferents barris i polígons industrials de Vilanova i la Geltrú. 

2.2. Anàlisi econòmica 

Segons les dades facilitades per l’IDESCAT (2012), el principal motor econòmic de Vilanova i la 
Geltrú són els serveis, que ocupen a quasi el tres quartes parts de la població. El segueixen la 



24  DOCUMENT I . MEMÒRIA  

 

indústria amb un 20% i la construcció amb un 6%. L’agricultura no es significativa (es situa al 
voltant del 0,3 % de l’ocupació).  

Agrari

0,3%

Indústria

20,1%

Construcció

5,9%

Serveis

73,7%

Població per sectors d'ocupació (Des‐2013)

 
Imatge 2.2.1- Població per sectors d’ocupació. 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

L’índex d’autocontenció laboral representa el percentatge de treballadors del municipi que 
desenvolupen la seva feina al propi municipi. 

D’alta banda, l’autosuficiència es el tant per cent de llocs de treball del municipi ocupats per a 
treballadors que resideixen en el mateix municipi. 

Les dades pel municipi de Vilanova i la Geltrú es presenten en la següent taula: 

 

 

 Treball (1) Ocupacional (2) Total (3) 

Autocontenció 61,80% 69,90% 79,90% 

Autosuficiència  64,90% 69,30% 76,00% 

(1) Treball: dades en relació amb la mobilitat per anar al treball. 

(2) Ocupacional: dades en relació amb la mobilitat per anar al treball o als centres d’estudi. 

(3) Total: dades en relació amb la mobilitat ocupacional i no ocupacional. 

Taula 2.2.2- Autocontenció i autosuficiència laborals. 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a partir de dades de l’EMQ 2006. 

El nivell d’autocontenció de treball de Vilanova i la Geltrú es troba per sobre del 60%, i per tant 
indica que més de la meitat dels seus habitants van a treballar al mateix municipi. La xifra 
d’autosuficiència és més elevada (a l’entorn del 65%), és a dir, gairebé dos terços dels llocs de 
treball al municipi de Vilanova i la Geltrú estan ocupats amb residents d’aquest municipi. 

D’acord amb les dades d’IDESCAT, la xifra d’aturats a l’any s’eleva a 6.879 (març de 2013). 

Finalment, per al que fa al nivell de renda, els habitants de Vilanova i la Geltrú disposen d’un renda 
familiar disponible bruta inferior a la mitjana de Catalunya i lleugerament inferior a la mitjana de la 
comarca. La renda mitjana per a l’any 2010 era de 16.200 euros per habitant. 
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Taula 2.2.3- Renda familiar disponible bruta. 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

2.3. Estructura i distribució de la població 

Evolució de la població 

Vilanova i la Geltrú compta amb 66.639 habitants (a 1 de gener de 2014; font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú). En els últims anys, la població empadronada al municipi ha sofert un 
creixement pràcticament constant fins a l’any 2008, a partir del qual la velocitat de creixement es 
va moderar fins aturar-se i iniciar un lleu decreixement en els darrers dos anys. L’increment de la 
població en els últims 10 anys ha estat del 12%. 
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Imatge 2.3.1- Evolució de la població (1998-2013). 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

En analitzar l’evolució històrica de la població amb una perspectiva històrica més àmplia, 
s’observa un altre patró: una població que arrenca des dels 10.000 habitants amb un creixement 
lent però progressiu fins a la dècada dels anys 50 moment en el qual comença un fort creixement 
de la població que triplicar el nombre d’habitants en els últims 50 anys. 
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Imatge 2.3.2- Evolució de la població des segle XX. 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

Distribució de la població pel territori 

En el plànol 3 i 4 es presenta la distribució de la població i la densitat de població per zones de 
mobilitat definides per al PMUS. Aquestes zones es troben formades per diferents seccions 
censals que han estat agrupades segons hàbits de mobilitat homogenis: 

 

 

Secció censal Població Densitat 

Zona 1 (nord-est) 13.869 hab. 12,72 hab/Ha 

Zona 2 (centre–oest)  12.715 hab. 88,59 hab/Ha 

Zona 3 (centre–nord) 15.741 hab. 12,55 hab/Ha 

Zona 4 (sud-oest) 7.237 hab. 14,31 hab/Ha 

Zona 5 (oest nucli) 8.490 hab. 36,57 hab/Ha 

Zona 6 (litoral) 8.587 hab. 47,71 hab/Ha 

TOTAL 66.639 hab. 19,60 hab/km2 

Taula 2.3.3- Població i densitat de població per zones. 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

Piràmide demogràfica 

La piràmide de població de Vilanova i la Geltrú s’ajusta a l’estructura de Catalunya: una base de 
població infantil al voltant del 6% que es va escanyant fins al quinquenni d’edat de 15 a 20 anys 
per anar augmentant el nombre de població fins a la quarantena d’edat, on el percentatge es situa 
al voltant del 9% per a la franja d’edat compresa entre 35 i 40 anys. A partir dels 40 anys les 
piràmides es van tancant poc a poc de forma simètrica (tant en el cas de Vilanova i la Geltrú com 
el de Catalunya), tenint més proporció el sexe femení que el masculí. 
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Imatge 2.3.4- Estructura de la població de Vilanova i la Geltrú (2013) 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Imatge 2.3.5 - Estructura de la població de Catalunya (2013) 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

2.4. Centres d’atracció i generació de viatges 

2.4.1. Equipaments 

El plànol 5, recull els principals equipaments de Vilanova i la Geltrú. La major part es concentren 
en l’àrea del nucli urbà definida pel c/ Doctor Zamenhof, Ronda Ibèrica, i la Rambla de Sant Jordi. 

Els equipaments contemplats en el plànol són: 
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- 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. 

2.4.2. Eixos i zones comercials 

El centre de Vilanova i la Geltrú concentra la major part d’activitat comercial del municipi. Dins 
d’aquesta zona comercials, en destaca sobretot la Rambla Principal, i l’eix del c/ Caputxins – c/ 
Sant Sebastià. 

Altres eixos fora d’aquest àmbit de trànsit pacificat on es localitza una important activitat comercial 
son l’av. Francesc Macià, c/ Aigua, el tram central del c/ Josep Coroleu i l’eix de l’av. de Cubelles. 
També cal destacar la importància del pg. Marítim pel que fa les activitats de restauració. 

Zona de pacificació            .
Principals eixos comercials

Mercat municipal                .

 
Imatge 2.4.2.1 – Principals zones comercials de Vilanova i la Geltrú 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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A banda, en el municipi es desenvolupa tres mercats de marxants setmanals en el següents 
entorns: 

- Mercadal de Vilanova Centre: en l’entorn del mercat municipal del centre (c/ Josep Llanza, 
c/ Lleida, av. Francesc Macià i pl. Soler Carbonell), té lloc els dissabtes al matí (excepte 
festius) en horari de 7:00 a 14:00. . 

- Mercadal de Mar: en l’entorn dels c/ Llibertat, c/ Conxita Soler i Rambla de la Pau, té lloc 
els divendres al matí (excepte festius) en horari de 7:00 a 14:00. 

- Mercadal de La Collada, ubicat a una explanada annexa al Centre Cívic de La Collada (c/ 
Turbina 19), té lloc els diumenges al matí (en horari de 7:00 a 14:00). 

 
Fotografia 2.4.2.2 – Mercadal de Centre (esquerra) i Mercadal de Mar (dreta) 

de Vilanova i la Geltrú; Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i PIVSAM 

2.4.3. Zones verdes i espais lliures 

El municipi de Vilanova i la Geltrú gaudeix de més de 80 parcs i jardins repartits dins del continu 
urbà.  

Dins del municipi de Vilanova també s’hi troba parc del Parc Natural del Garraf, un espai natural 
de protecció especial de més de 12 mil hectàrees, gestionat per l'Àrea d'Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Imatge 2.4.3.1- Parc Natural del Garraf i del seu entorn 

Font: AIM en base a dades de Diputació de Barcelona 
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2.4.4. Polígons industrials 

Els polígons industrials també són centres d’atracció i generació de viatges. Vilanova i la Geltrú 
disposa de dotze zones industrials (Zona Nord, La Plana, Masia d’En Notari, Sector Marquès, 
Masia Barreres I i II, Torrent Pastera, La Bòbila, Roquetes I-IV, Roquetes V i la Sínia de les 
Vaques. La seva ubicació en el municipi es troba representada en el plànol 2.1. 

 
Imatge 2.4.4.1- Situació dels polígons industrials 

Font: AIM en base a dades de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Els polígons industrials de Vilanova i la Geltrú es poden considerar agrupats en tres zones: 

- Polígons industrials del nord-est, que inclouria: 

o El polígon industrial de la Masia d’en Notari. 

o El polígon industrial Masia Frederic. 

o El polígon industrial de Masia Barreres I.  

o El polígon industrial de Masia Barreres II.  

o El polígon industrial del Sector Marqués. 

Es troben ubicats al nord-oest, al llarg de la traça definida per la C-15, en el tram 
comprés entre la C-31 i la C-32. Els quatre primers es situen al marge oest de la 
carretera, mentre que el Sector Marqués és l’únic ubicat a la banda est. Segons dades 
de l’any 2006 (Pla de mobilitat als polígons industrials de Vilanova i la Geltrú; ALG), hi 
havia instal·lades 37 empreses en aquest conjunt de polígons amb un total de 2.345 
treballadors. 
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- Polígons industrials del nord, formats per: 

o El polígon industrial Zona Nord. 

o El polígon industrial Torrent Pastera. 

o El polígon industrial La Llana. 

Els dos primers es troben ubicats al sud de la C-31, en l‘espai comprés entre l 
carretera BV-2115 i el camí de la Masia d’en Frederic. La Llana, es localitza al nord de 
la C-31, . Segons dades de l’any 2006 (Pla de mobilitat als polígons industrials de 
Vilanova i la Geltrú; ALG), hi havia instal·lades 38 empreses en aquest conjunt de 
polígons, amb un total de 1.411 treballadors. 

- Polígons industrials de l’est, que agruparia: 

o Polígon industrial de la Bòvila. 

o Polígon industrial Roquetes (I-IV). 

o Polígon industrial Roquetes (V). 

o Polígon industrial Sínia de les Vaques. 

Localitzats al llarg del Torrent de la Piera. Els polígons Roquetes (I-IV) i Roquetes (V) 
s’ubicarien entre les vies del ferrocarril i la Ronda Ibèrica. La Bòvila es localitza al sud 
de l’av. Eduard Toldrà. El polígon industrial Sínia de les Vaques es troba situat al sud 
de les vies del ferrocarril. Segons dades de l’any 2006 (Pla de mobilitat als polígons 
industrials de Vilanova i la Geltrú; ALG), hi havia instal·lades 116 empreses en aquest 
conjunt de polígons, amb un total de 1.908 treballadors. 

2.5. Parc de vehicles i dades de motorització 

La següent gràfica mostra la distribució del parc de vehicles al municipi de Vilanova i la Geltrú: 

  

Gràfic Tipus Any 2012 

Turismes
67%
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Turismes 26.871 

Motocicletes 6.913 

Camions i 
Furgonetes 

5.467 

Tractors 
industrials 

142 

Autobusos i 
altres 

851 

TOTAL 40.244 

Taula 2.5.1- Parc de Vehicles (2012) 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Pel que fa l’índex de motorització, l’evolució d’aquest paràmetre havia estat tradicionalment 
creixent, però a principis de segle comença a aturar-se fins al punt d’iniciar un decreixement. En 
els últims anys s’ha mantingut estable. 

L’índex de motorització de Vilanova i la Geltrú se situa per sota de la mitjana de la comarca i del 
conjunt de Catalunya, tal com mostra el gràfic següent. Al 2012 l’índex de motorització a Vilanova i 
la Geltrú era de 604 vehicles per cada mil habitants. 
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Imatge 2.5.2- Evolució de l’índex de motorització 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

Si comprarem l’evolució de la motorització de turismes i motocicletes es pot observar com, tot i 
que el nombre per habitant de motocicletes es més reduït que el de turismes, en els últims anys 
s’observa una tendència de creixement del número de motocicletes (atenuada durant els anys de 
crisi econòmica) mentre que el creixement del número de turismes es troba pràcticament estancat 
des de finals de segle XX. 
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Imatge 2.5.3- Comparativa de l’evolució de l’índex de motorització de turismes i motocicletes 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 
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3. ANÀLISI GLOBAL DE LA MOBILITAT 

Durant el primer semestre de 2014, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona van encarregar una campanya d’enquestes telefòniques als residents de 
Vilanova i la Geltrú per al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible amb la finalitat de conèixer les 
dades actualitzades de mobilitat global al municipi de Vilanova i la Geltrú.  

Es van realitzar un total de 1.000 enquestes repartides entre les sis zones de mobilitat del municipi 
(definides tal com mostra el plànol 2.2, i amb les característiques presentades en el capítol 2.3 del 
present document). Les zones estan formades per l’agrupació de les diferents seccions censals. 

La mostra de residents seleccionada per a l’enquesta, ha considerat les diferents característiques 
de la població (pel que fa a sexe, edats i el dia de la setmana sobre el qual s’analitzarà el 
desplaçament) per tal d’obtenir una mostra heterogènia i representativa. 
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Imatge 3.1- Exemple de característiques de la mostra de les enquestes. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

Amb aquest nombre d’enquestes s’han caracteritzat 3.784 desplaçaments. 

Posterior, les dades ha estat expandides mitjançant coeficients de ponderació a dades de població 
total i mobilitat total. 

El nombre d’enquestes realitzades, acceptant una distribució normal de la mostra amb el màxim 
grau d’indeterminació, suposa un error estadístic de 3,2%. 
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3.1. Desplaçaments dels residents 

D’acord amb els resultats de les enquestes, en un dia feiner el conjunt de desplaçaments realitzats 
pels residents suposen un total de 240.198 desplaçaments (ja siguin de mobilitat obligada com 
no obligada i desplaçaments de tornada a casa). 

Segons l’origen o la destinació d’aquests desplaçaments, els podem dividir en: 

- Desplaçaments interns: 198.042 (un 82%) són desplaçaments interns (és a dir, tenen 
origen i destinació la mateixa ciutat). 

- Desplaçaments de connexió: uns 39.368 (17%) tenen l’origen o la destinació fora de la 
ciutat. Un extrem del desplaçament es troba a Vilanova i la Geltrú i l’altre fora del municipi. 

- Desplaçaments externs: uns 2.788 (1%) son desplaçaments externs (ni l’origen ni la 
destinació del desplaçament es troben a Vilanova i la Geltrú).  

Desplaçaments
Interns
197.463

Desplaçaments
Connexió 39.947

Desplaçaments
Externs
2.788

 
Imatge 3.1.1- Repartiment dels desplaçaments segons origen i destinació. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

La mitjana de viatges per persona al municipi és de 3,79 desplaçaments/resident en dies feiners. 

Cal recordar que es tracta de l’anàlisi dels desplaçaments de residents, per tant no comptabilitza la 
mobilitat atreta pel municipi (aquells desplaçaments que no són de tornada a casa, amb origen a 
un altre municipi diferent de Vilanova i la Geltrú i destinació a Vilanova i la Geltrú). 

Pel que fa al motiu que origina els desplaçaments, en dia feiner, els desplaçaments de mobilitat no 
obligada (oci, compres, visites...) s’emporten el 37% de la mobilitat mentre que els motius 
ocupacionals representen més d’un 18%. Els desplaçament de tornada a casa suposen casi un 
45% de la mobilitat diària. 
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MOBILITAT SEGONS MOTIU DE DESPLAÇAMENT 

Tipus Mobilitat Desplaçaments % 

Mobilitat obligada 43.438 18,1% 

Mobilitat no obligada 89.175 37,1% 

Tornada a casa 107.521 44,8% 

Taula 3.1.2- Repartiment dels desplaçaments segons motiu de desplaçament. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

3.1.1. Principals connexions 

Els principals destinacions dels desplaçaments de connexió dels residents de Vilanova i la Geltrú 
es presenten a la taula següent: 

 

  

PRINCIPALS MUNICIPIS DE CONNEXIÓ DELS RESIDENTS 

Municipi Desplaçaments % 

BARCELONA 7.984 40,7% 

SANT PERE DE RIBES 3.557 14,2% 

SITGES 1.629 8,3% 

CUBELLES 1.277 6,5% 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 765 3,9% 

TARRAGONA 381 1,9% 

CUNIT 327 1,7% 

PRAT DE LLOBREGAT (EL) 320 1,6% 

GAVÀ 319 1,6% 

CASTELLDEFELS 257 1,3% 

Subtotal 16.816 81,8% 

ALTRES MUNICIPIS 2.805 14,3% 

Total 19.621 100% 

Taula 3.1.1.1- Principals orígens i destinacions en els desplaçaments de connexió 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

 

El repartiment modal dels desplaçaments dels municipis amb més desplaçaments de connexió 
amb Vilanova i la Geltrú són: 
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REPARTIMENT MODAL DE CONNEXIONS 

Mode de 
desplaçament 

Barcelona 
Sant Pere de 

Ribes 
Sitges Cubelles 

A peu 0,0% 11,7% 0,0% 0,0% 

Bicicleta 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 

Transport públic 68,1% 9,7% 22,1% 7,1% 

Vehicle privat 31,9% 77,4% 77,9% 92,9% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Taula 3.1.1.1- Repartiment modals de les connexions amb més desplaçaments 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

3.1.2. Repartiment modal 

Els desplaçaments interns, en un dia feiner, quasi tres quartes parts s’efectuen mitjançant modes 
no motoritzats. El transport públic representa un baix percentatge de la mobilitat (3%), deixant al 
vehicle privat motoritzat una quota modal del 25%. 

Pel que fa als desplaçaments generats cap a altres municipis, el pes important de la quota modal 
es reparteix entre el vehicle privat motoritzat (54%) seguit de prop del transport públic (43%). Els 
desplaçaments en modes no motoritzats tenen poca importància relativa (2% a peu, 2 % en 
bicicleta). 

 

REPARTIMENT MODAL PER TIPUS DE DESPLAÇAMENTS 

Mode de desplaçament Despl. interns Despl. generats 

A peu 69,8% 1,9% 

Bicicleta 3,1% 1,6% 

Transport públic 1,9% 42,9% 

Vehicle privat 25,3% 53,6% 

TOTAL 100% 100% 

Taula 3.1.2.1- Repartiment modals dels desplaçaments. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

Pel que fa la intermodalitat, els desplaçaments en dies feiners dels residents a Vilanova i la Geltrú, 
un 7,3% són multimodals: el 2,6% bimodal i el 4,7% trimodals o més. 

3.1.3. Temps de desplaçament 

El temps mitjà de desplaçament dels residents a Vilanova i la Geltrú és de 13 minuts en el cas dels 
desplaçaments urbans i d’uns 48 minuts en els interurbans. 

Segons el mode de transport, el temps de desplaçament varia, tal i com es veu a la gràfica 
següent: 
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Taula 3.1.3.1- Temps mitjà de desplaçament per mode de desplaçament. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

 

3.1.4. Distribució horària de la mobilitat 

Pel que fa a la distribució horària, s’observa que la mobilitat en dia feiner dels residents presenta 
tres períodes punta o moments de màxima concentració dels desplaçaments, relacionats 
bàsicament, amb les hores d’entrada i de sortida del lloc de treball o d’estudi: entre les 8 i les 9 
hores, quan es realitzen uns 18.000 desplaçaments, entre les 11-12 hores (per sobre dels 19.000) 
i entre les 18 i les 19 hores, franges horàries en les que període en que es realitzen més de 
20.000 desplaçaments en cada hora.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

D
es
p
la
ça
m
e
n
ts

Franja horària

Distribució horària dels desplaçaments de residents

 
Imatge 3.1.4.1- Distribució horaris dels desplaçaments dels residents a Vilanova i la Geltrú en dia feiner. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 
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3.2. Expansió de les dades a mobilitat total 

3.2.1. Mobilitat de residents i no residents 

La informació de les enquestes explotades en els apartats anteriors només contenen informació 
sobre la mobilitat generada per Vilanova i la Geltrú donat que es tracten d’enquestes realitzades a 
residents Vilanova i la Geltrú. Mancaria doncs valorar la mobilitat atreta cap a Vilanova i la Geltrú 
des d’altres municipis. 

De l’enquesta de mobilitat quotidiana EMQ de l’any 2006 (una estadística oficial promoguda per 
l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Política Territorial i d’Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya) s’obté que la relació entre la mobilitat de residents i no residents era 
la següent: 

 
   

DISTRIBUCIÓ MOBILITAT (EMQ 2006)  MOBILITAT (ENQUESTES PER AL PMUS 2014) 

Tipus 
desplaçament 

Tipus usuari 
% segons 

EMQ 
 Tipus 

desplaçament 
Tipus 
usuari 

Desplaçaments 

Desplaçaments 
interns 

Residents 60,94%  Desplaçaments 
interns 

Residents 198.042 

No residents 1,24%  No residents A estimar 

Desplaçaments 
de connexió 

Residents 15,36%  Desplaçaments de 
connexió 

Residents 39.368 

No residents 20,51%  No residents A estimar 

Desplaçaments 
externs 

Residents 1,95%  Desplaçaments 
externs 

Residents 2.788 

No residents 0%  No residents 0 

Taula 3.2.1.1- Distribució de la mobilitat segons el 
municipi de residència; Font: EMQ 2006 

 Taula 3.2.1.2- Distribució de la mobilitat segons el municipi de 
residència; Font: enquestes per al PMUS 2014 

Tenint en compte els valors de la taula de la EMQ, la mobilitat generada cap a altres municipis 
suposaria el 15,36% i la mobilitat atreta (pendent de valorar) seria un 20,51%. També quedaria 
pendent de valor la mobilitat interna produïda pels no residents (1,24% segons EMQ). 

Acceptant com a vàlids els percentatges distribució de mobilitat de la EMQ’06 per al càlcul de la 
mobilitat atreta de l’any 2014 es pot estimar que el nombre de desplaçaments atrets a Vilanova i la 
Geltrú per l’any 2014 es situaria en un valor al voltant de 50.000 desplaçaments atrets. 

La mobilitat interna s’hauria de complementar amb el valor dels desplaçaments interns dels no 
residents, que aplicant la mateixa metodologia de càlcul basada en els percentatges distribució de 
mobilitat de la EMQ’06, s’estimaria en un valor de 3.000 desplaçaments interns de no 
residents. El total de mobilitat interna del municipi de Vilanova i la Geltrú seria doncs de 201.042 
desplaçaments interns. 
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MOBILITAT TOTAL AL MUNICIPI (2014) 

Mobilitat Desplaçaments 

Desplaçaments interns 201.042 

Desplaçaments generats (de connexió) 39.368 

Desplaçaments atrets (de connexió) 50.000 

TOTAL 290.410 

OBS: Els desplaçaments externs no es tenen en compte en la mobilitat total al municipi ja 
que tenen lloc fora dels límits de Vilanova i la Geltrú 

Taula 3.2.1.3 – Distribució total de la mobilitat a Vilanova i la Geltrú segons l’origen i la destinació. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de EMQ’06 i de les enquestes per al PMUS 2014. 

Per tant, Vilanova i la Geltrú és un municipi atractor de mobilitat. 

Desagregant aquestes dades per modes de desplaçament i segons el tipus de mobilitat 
(desplaçaments interns i de connexió): 

Mode de 
transport

Desplaçaments 
INTERNS per mode de 

transport (2014)

Repartiment Modal 
2014(%)

A peu 140.341 69,8%

Bicicleta 6.164 3,1%

Transport públic 3.726 1,9%

Transport privat 50.811 25,3%

TOTAL 201.042 100,0%  
Taula 3.2.1.4 – Desplaçaments interns i repartiment modal dels dies feiners expandit per a l’any 2014. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de EMQ’06 i de les enquestes per al PMUS 2014. 

 

Mode de 
transport

Desplaçaments DE 
CONNEXIÓ per mode 

de transport (2014)

Repartiment Modal 
2014(%)

A peu 3.362 3,8%

Bicicleta 1.019 1,1%

Transport públic 25.756 28,8%

Transport privat 59.231 66,3%

TOTAL 89.368 100,0%  
Taula 3.2.1.5 – Desplaçaments de connexió i repartiment modal dels dies feiners expandit per a l’any 2014. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de EMQ’06 i de les enquestes per al PMUS 2014. 

Pel que fa als desplaçaments totals del municipi, agregant desplaçaments de connexió (mobilitat 
generada i atreta) i interns, tindríem: 
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Mode de 
transport

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2014)

Repartiment Modal 
2014(%)

A peu 143.703 49,5%

Bicicleta 7.183 2,5%

Transport públic 29.482 10,2%

Transport privat 110.042 37,9%

TOTAL 290.410 100,0%  
Taula 3.2.1.6 – Desplaçaments totals i repartiment modal dels dies feiners expandit per a l’any 2014. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de EMQ’06 i de les enquestes per al PMUS 2014. 

 

La següent imatge presenta de forma gràfica el nombre de viatges interns, atrets i generats, la 
expansió de dades a mobilitat total per l’any 2014: 

Desplaçaments
Interns
201.000

 
Taula 3.2.1.7 – Viatges interns, generats i atrets a l’any 2014 al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de EMQ’06 i de les enquestes per al PMUS 2014. 

 

 



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   41 

 

3.2.2. Evolució de la mobilitat global entre 2006 i 2014 

 

  

PRINCIPALS VARIABLES DE MOBILITAT ENTRE 2006 i 2014 

Paràmetre EMQ 2006(1) Enquestes 2014 

Desplaçaments totals 274.460 290.410 

Desplaçaments interns 174.049 201.042 

Desplaçaments de connexió 100.411 89.368 

Nº desplaçaments/resident al dia 3,49 3,79 

% desplaçaments interns a peu 66,6% 69,8% 

% desplaçaments interns en transport públic 1,9% 1,9% 

% desplaçaments generats en transport públic 35,5% 42,9% 

% desplaçaments generats en vehicle privat 62,1% 53,6% 

(1)EMQ: Enquesta de mobilitat quotidiana  

No es pot comprar l’evolució dels desplaçaments atrets (els que s’originen a fora del municipi) ja que l’enquesta per 
al PMUS 2014 només contenen informació sobre la mobilitat generada pels vilanovins. 

Figura 3.2.2.1 – Evolució de els principals variables de mobilitat entre 2006 i 2014. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de EMQ’06 i de les enquestes per al PMUS 2014. 

El nombre de desplaçaments totals ha augmentat en els últims anys passant d’aproximadament 
274.000 desplaçaments a poc més de 290.000 desplaçaments. Aquesta disminució de la mobilitat 
radica en els desplaçaments interns (creixement de 25.000 desplaçaments) ja que la mobilitat de 
connexió s’ha reduït (decreixement de 10.000 desplaçaments). 

Analitzant els desplaçaments per mode de desplaçament s’observa com la mobilitat a peu en els 
desplaçaments interns ha augmentat 3 punts (del 67% al 70%). La mobilitat interna en transport 
públic s’ha mantingut igual, no obstant s’ha guanyat quota modal en els desplaçaments generats 
(pas del 36% al 43%). Els desplaçaments generats en vehicle privat motoritzat han perdut quota 
modal (62% vs. 54%). 

Aquests valors de desplaçaments i de repartiment total suposen un total de 128.000.000 veh-
km/any de modes motoritzats. El càlcul d’aquesta xifra s’ha realitzat a partir del plànol d’intensitats 
diàries de circulació del PMUS (per al cas del vehicle privat motoritzat) i el nombre d’expedicions 
diàries i els trajectes de recorregut (per al cas del transport públic). S’estima que 50.000.000 veh-
km corresponen a mobilitat interna i 78.000.000 veh-km a desplaçaments de connexió. 

3.3. Resultats d’opinió subjectiva 

Les enquestes per al PMUS 2014 també recullen les principals opinions subjectives dels 
enquestats sobre diferents aspectes de mobilitat. 

3.3.1. Satisfacció dels diferents mitjans de transport 

Es va demanar als enquestats puntuar del 0 al 10 (zero la puntuació més poc satisfactòria, 10 la 
més satisfactòria) quina es la seva valoració dels diferents mitjans de transport. Una votació per 
sota de 5 punts dóna a entendre una insatisfacció del servei.  
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Els resultat de l’enquesta de satisfacció es presenten a continuació de forma gràfica, agrupades 
en quatre grups: 

- Modes de transport no motoritzats. 

- Modes motoritzats. 

- Transport públic no guiat. 

- Transport privat guiat (ferroviari). 
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Imatge 3.3.1.1 – Satisfacció dels modes de transport no motoritzats. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

Els modes de transport no motoritzats (bicicleta, a peu), obtenen una resposta positiva: les 
puntuacions donen una puntuació mitjana de 8,8 per als desplaçaments a peu i 8,3 punts per als 
desplaçaments en bicicleta. 

El percentatge de vots no satisfactoris (el volum de puntuacions per sota de 5) és el 1,5% dels 
vots per als desplaçaments a peu i superior a la bicicleta (3,5% dels vots).  
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Imatge 3.3.1.2 – Satisfacció dels modes de transport públic no guiats. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

Com es pot veure en la gràfica, els diferents serveis de transport públic no guiat obtenen una 
valoració molt semblant. La puntuació mitjana que obtenen els autobusos de transport públic urbà 
(L1, L2, L3, L4) és de 7,5 punts, 6,9 punts pels altres busos urbans (bus escolar, bus 
d’empresa...), 6,9 punts pels busos interurbans i 7,0 punts pel taxi.  

El nombre de vots no satisfactoris rebuts es del 3,8% pel servei de transport públic de bus (L1, L2, 
L3, L4), 4,6% per la resta de busos urbans (bus escolar, bus d’empresa...), 11,1% pels busos 
interurbans, i pel taxi es situa al 8,2%. 
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Imatge 3.3.1.3 – Satisfacció dels modes de transport públic guiats. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 
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Pel cas dels modes de transport públic guiat, el servei de Rodalies de la Generalitat té una mitjana 
de 6,6 punts, superada pel servei de ferrocarrils regional / mitja distància amb 7,0 punts. 

El nombre de vots no satisfactoris es del 15% dels vots pel cas de Rodalies de Catalunya (el més 
elevat de tots els mitjans de transport segons l’enquesta)i descendeix al 8,6% pel cas de FGC. Es 
tracta del grup de transport amb més vots no satisfactoris. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
e
rc
e
n
ta
tg
e
 d
e
 v
o
ts

Puntuació

Satisfacció per vehicle motoritzat

Cotxe conductor Cotxe acompanyant

Motocicleta Transport públic
 

Imatge 3.3.1.4 – Satisfacció dels modes de transport privats motoritzats. 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

Els modes de transport privats s’emporten mitjanes de satisfacció molt semblant (7,2 punts per als 
conductors de turismes, 7,4 punts pels qui es desplacen en turisme sense ser conductors, i 7,9 
punts per a usuaris de la motocicleta.  

Pel que fa al nombre de vots no satisfactoris rebuts (el nombre de puntuacions per sota de 5), els 
turismes reben un 8,5% dels vots negatius pels conductors i el 6,7% si son acompanyants). En el 
cas de la motocicleta, els volum de vots no satisfactoris es redueix molt i passar a ser del 2,3 %. 

 

En resum, els modes de transport més ben valorats són els desplaçaments a peu, seguits de la 
bicicleta i la motocicleta. Els modes de transport amb més opinions negatives són els 
desplaçaments en el servei de ferrocarril de rodalies seguit pel desplaçaments de bus interurbà. 

 

3.3.2. Motius d’ús o del poc ús dels diferents modes de transport 

A continuació es presenten les preferències dels residents a Vilanova i la Geltrú a l’hora d’utilitzar 
o no diferents modes de desplaçaments:  

- Motius d’utilitzar poc o gens la bicicleta: 
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o El 25% dels enquestats indiquen que el motiu de no realitzar desplaçaments en 
bicicleta és perquè no disposen d’aquest vehicle. 

o El 20% responen que és per motius relacionats amb la pròpia persona físic (sentir-
se massa gran o massa jove, estar malalt...). 

o Al 15% no li agrada i prefereix desplaçar-se amb altres modes. 

o El 12% afirma que no sap anar en bicicleta. 

o Altres motius són la sensació d’inseguretat (7%), la preferència per caminar (5%), 
por per al robatori de la bicicleta (5%) o incomoditat (3%). 

 

- Motius d’ús del transport públic: 

o El 22% considera que econòmicament és l’alternativa més avantatjosa. 

o El 14% indiquen que l’utilitzen per ser una opció pràctica, fàcil i còmoda. 

o El 12% responen que per no poder estacionar el vehicle en la seva destinació. 

o El 9% el prefereixen perquè garanteix un desplaçament segur i tranquil. 

o El 9% consideren que és més ràpid que el vehicle privat. 

o Altres motius són perquè no disposen de vehicle privat (7%), per no disposar de 
cap altra alternativa (6%), per consciència ecològica (5%) o perquè no li agrada 
conduir (4%). 

 

- En canvi, els motius de no utilitzar el transport públic són: 

o El 44% responen que perquè no ho necessiten (per moure’s a prop del domicili i 
preferir els desplaçaments a peu o en bicicleta). 

o El 11% indiquen que prefereixen moure’s en transport privat que en transport 
públic. 

o Altres motius són per ser lent (7%), per qüestions d’horaris o poca freqüència (7%), 
perquè no disposa de serveis adequats que el portin a destinació (6%), per ser car 
(6%) o per ser incòmode o poc pràctic (5). 

 

- Motius d’ús del vehicle privat motoritzat: 

o El 18% opinen que és més còmode i pràctic que el transport públic. 

o El 14% indiquen que és més ràpid que el transport públic. 

o El 13% directament prefereixen el transport privat al públic. 

o El 12% al·leguen motius d’horaris o de combinacions dolentes. 
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o El 10% considera que no hi ha oferta de transport públic que satisfaci les seves 
necessitats. 

o El 9% indica que és acompanyant. 

o Altres motius són perquè es considera que és més barat que el transport públic 
(6%), perquè no té alternativa (5%), perquè fa distàncies llargues (3%) o perquè ha 
de fer moltes gestions, visites, compres... (3%). 

3.3.3. Valoració d’aspectes relacionats amb la mobilitat 

En les enquestes per al PMUS 2014 es van formular preguntes per tal de poder valorar diferents 
aspectes de la mobilitat per a cada mode de transport. Aquests aspectes són: 

- Mobilitat en vehicle privat motoritzat: 

o La zona de pacificació del trànsit del centre urbà. 

o La seguretat viària percebuda en el seus desplaçaments urbans. 

o El grau de congestió de la xarxa viària al seu municipi. 

o La facilitat dels residents per aparcar el cotxe al seu barri. 

- Mobilitat en transport públic  

o El servei de transport públic per desplaçar-se cap a altres municipis. 

o El servei de transport públic per desplaçar-se per dins del seu municipi. 

- Mobilitat en bicicleta: 

o L’espai per a la circulació i aparcament de bicicletes. 

- Mobilitat a peu: 

o L’estat de les voreres i, en general, dels espais per a vianants al seu barri. 

 

Les gràfiques següents mostren la puntuació mitjana de cada paràmetre (valorada de 0 a 10, zero 
la puntuació més poc satisfactòria, 10 la més satisfactòria) i el volum de vots no satisfactoris 
(percentatge de vots inferiors a 5, que dóna a entendre una insatisfacció del servei).  
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Imatge 3.3.3.1 – Valoració de diferents aspectes de la mobilitat (puntuació mitjana). 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 
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La zona de Pacificació del trànsit del centre urbà

Valoració d'aspectes de la mobilitat  (% de vots no satisfactoris)

 
Imatge 3.3.3.2 – Valoració de diferents aspectes de la mobilitat (vots no satisfactoris). 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

La facilitat dels residents de disposar aparcament en el seu barri és l’aspecte que genera més 
descontent entre els enquestats. Altres aspectes que destaquen per les puntuacions no 
satisfactòries són els relacionats amb la mobilitat no motoritzada: l’espai per a la circulació i 
aparcament de bicicletes i els espais destinats per als vianants. 

3.3.4. Opinió sobre mesures de mobilitat a Vilanova i la Geltrú 

Finalment, es va demanar als enquestats que expressessin la seva opinió sobre diferents mesures 
en relació amb la mobilitat que s’han aplicat a la ciutat de Vilanova i la Geltrú o que s’han aplicat 
en ciutats en ciutats de característiques semblants: 

- Rutes de bus més ràpides, però amb menys parades. 

- Instal·lar marquesines a les parades de bus. 

- Instal·lar pantalles o panells a les parades sobre horaris de pas del proper bus. 

- Mantenir descomptes socials al transport públic entre certs col·lectius com els joves o 
bé la gent més gran. 
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- Destinar més pressupost a la compra d’autobusos amb energies alternatives i menys 
contaminants. 

- Ampliar les zones blaves per trobar més lloc per aparcar a l’anar a fer gestions o 
compres. 

- Implantació de restriccions al vehicle privat a la façana marítima per reduir la congestió. 

- Transformar més carrers per a ús exclusiu de vianants. 

- Crear més aparcaments per a motocicletes. 

- Crear més aparcaments per a bicicletes segurs com el Bicipark de davant de l’estació. 

- Crear més aparcaments per a bicicletes 

- Crear més carrils bici o adaptar més carrers per facilitar la circulació de bicicletes. 

- Donar prioritat als autobusos en les cruïlles amb semàfors. 

- Reduir la velocitat de circulació a les zones residencials. 

- Donar un tractament especial als residents per tal que puguin aparcar en el seu barri. 

- Limitar l’accés dels cotxes al centre per millorar la qualitat de vida (reduir la 
contaminació de l’aire i sorolls, l’accidentalitat, etc.). 

- Reduir l’espai d’aparcament de cotxes al centre de la ciutat per dedicar-lo a modes més 
sostenibles (voreres, carrils bici). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reduir l’espai d’aparcament de cotxes al centre de la ciutat per …

Limitar l’accés dels cotxes al centre per millorar  la qualitat  de vida …

Donar un tractament  especial als residents per tal que puguin aparcar …

Reduir la velocitat de circulació a les zones residencials

Donar prioritat als autobusos en les cruïlles amb semàfors

Crear més carrils bici o adaptar més carrers per facilitar  la circulació …

Crear més aparcaments per a bicicletes

Crear més aparcaments per a bicicletes segurs com el Bicipark de …

Crear més aparcaments per a motocicletes

Transformar més carrers per a ús exclusiu de vianants

Implantació de restriccions al vehicle privat a  la façana marítima  per …

Ampliar les zones blaves per trobar més  lloc per aparcar a  l’anar a fer …

Destinar més pressupost a la compra d’autobusos  amb energies …

Mantenir descomptes socials al transport públic entre certs col∙lectius …

Instal∙lar pantalles o panells a les parades sobre horaris de pas del …

Instal∙lar marquesines a  les parades de bus

Rutes de bus més ràpides, però amb menys parades

Opinió sobre mesures de mobilitat  (puntuació mitjana)

 
Imatge 3.3.4.1 – Opinió sobre mesures de mobilitat (puntuació mitjana). 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 
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La mesura més popular és la de mantenir descomptes socials per al transport públic. En general, 
les mesures de foment dels modes més sostenibles tenen una bona valoració. Al contrari, les 
mesures que impliquen dificultats d’ús o pèrdua de gratuïtat per al vehicle privat tenen les 
valoracions més baixes (reduir l’aparcament al centre de la ciutat, la implantació de restriccions al 
vehicle privat a la façana marítima...). La única mesura amb nota inferior a 5 i per tant la més 
impopular és la d’ampliar les zones blaves del municipi. 
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Reduir la velocitat de circulació a les zones residencials

Donar prioritat als autobusos en les cruïlles amb semàfors

Crear més carrils bici o adaptar més carrers per facilitar  la circulació …

Crear més aparcaments per a bicicletes

Crear més aparcaments per a bicicletes segurs com el Bicipark de …

Crear més aparcaments per a motocicletes

Transformar més carrers per a ús exclusiu de vianants

Implantació de restriccions al vehicle privat a  la façana marítima per …

Ampliar les zones blaves per trobar més  lloc per aparcar a  l’anar a …

Destinar més pressupost a la compra d’autobusos  amb energies …

Mantenir descomptes socials al transport públic entre certs …

Instal∙lar pantalles o panells a les parades sobre horaris de pas del …

Instal∙lar marquesines a  les parades de bus

Rutes de bus més ràpides, però amb menys parades

Opinió sobre mesures de mobilitat  (% de vots no satisfactoris)

 
Imatge 3.3.4.2 – Opinió sobre mesures de mobilitat (vots no satisfactoris). 

Font: AIM, en base a dades de les enquestes per al PMUS 2014 

Analitzant de nou les respostes des del punt de vista del vots no satisfactoris (volum de respostes 
amb una puntuació inferior a 5 punts) es pot veure el mateix patró que en l’anàlisi anterior: es posa 
de manifest un desacord de gairebé el 50% de la ciutadania amb l’ampliació de les zones blaves 
al centre. Altres mesures restrictives sobre la circulació a la façana marítima o la reducció de 
l’aparcament al centre en són contraris aprox. un terç dels vilanovins. En canvi, quasi no hi ha 
oposició en les mesures de foment dels modes més sostenibles, com per exemple al manteniment 
dels descomptes socials o la instal·lació de marquesines 

Es detecta també una actuació, la de donar un tractament especial als residents per tal que puguin 
aparcar en el seu barri, no realitzada mai a la ciutat i que gaudiria d’un ampli suport i poc rebuig. 
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4. ANÀLISI DE LA MOBILITAT A PEU 

4.1. Oferta de la xarxa de vianants 

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

Àmbit específic de la xarxa principal de vianants 

En l’àmbit del PMUS es va definir la xarxa principal de vianants (definida en base als fluxos de 
vianants mesurats i amb les connexions amb els principals equipaments) en la qual es va realitzar 
un inventari durant la campanya de treball del PMUS en el qual es va estudiar:  

o Amplades útil de voreres (per al viari convencional). 

o Senyalització horitzontal dels passos de vianants. 

o Adaptació dels passos de vianants. 

o Tipologia viària. 

La primera tasca en la definició de la xarxa de principal de vianants ha estat mesurar l’amplada útil 
o amplada lliure. No es tracta de l’amplada total de la vorera, sinó de l’amplada real de la qual 
disposa un vianant per a circular. Es calcula restant a l’amplada total, l’espai ocupat pels obstacles 
de la vorera (escocells, fanals, bancs...). Sempre que en aquest document es parli d’amplada 
de voreres (sense especificar si és útil o total), es referirà a l’amplada útil. 

 

  

Amplada útil (o amplada lliure) (Au) Observacions 

Au < 0,90 m 
Voreres no accessibles segons el codi 

d’accessibilitat de Catalunya 

0,90 m ≤ Au < 1,8 m 
Voreres no accessibles segons ordre 
VIV/561/2010 del Ministeri de Vivenda  

1,80 m ≤ Au < 2,5 m Voreres accessibles 

Au > 2,5 m 
Nivell de servei adequat per a xarxa 

principal de vianants 

Taula 4.1.1 – Classificació d’amplades útils de vorera 

Font: Diputació de Barcelona 

- Es considera que una amplada útil inferior a 0,90 metres no és accessible doncs no 
permet el pas d’una persona segons el codi d’accessibilitat de Catalunya. 

- Entre 0,90 i 1,80 metres, la vorera ja és accessible. L’ordre VIV/561/2010 del Ministeri de 
Vivenda, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, 
fixa en el seu article 5 que tot itinerari de vianants accessible disposi d’un amplada lliure de 
pas no inferior a 1,80 m. al llarg de tot el seu recorregut. Per aquest motiu, en aquest 
PMUS catalogarem les voreres que no arriben a 1,80 metres d’amplada com a “voreres 
millorables”. 
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- A partir de 1,80 metres d’amplada de vorera es considera que sempre es poden arribar a 
creuar dues persones amb total comoditat. En aquest PMUS s’han distingit dos nivells 
d’amplades accessibles: voreres d’amplada útil superior a 1,80 m. de les voreres 
d’amplada útil superior a 2,5 m. 

Respecte a les cruïlles s’han analitzat la senyalització horitzontal dels passos i l’existència o no de 
guals adaptats: per a cada cruïlla s’ha comptabilitat l’existència o no de passos de vianants 
senyalitzats mitjançant marques viàries horitzontals i la tipologia del pas (gual adaptat tot formant 
una rampa d’accés a la calçada, o pas no adaptat si és un esglaó). També s’han registrat aquells 
passos de vianants amb plataforma elevada on el vianant té el pas a nivell i és el vehicle el qui té 
una sobreelevació en calçada. 

 
Pas sense gual (esglaó) Pas amb gual adaptat Absència de pas de vianants 

En l’esmentada campanya de treball de camp, també es va procedir a distingir la tipologia viària de 
les diferents vies de Vilanova i la Geltrú: 

- Carrers convencionals (amb calçada i voreres a diferent nivell). 

- Vies de prioritat invertida/residencials (la prioritat de circulació és per als vianants). 

- Carrers exclusius per a vianants (no hi poden circular els modes motoritzats). 

 
Carrer convencional Prioritat invertida Exclusiu per a vianants 

En els plànols 7 es troba representada de forma gràfica tota aquesta informació. 

 

Àmbit general del nucli urbà 

En el conjunt del nucli urbà, en base a la informació cartogràfica disponible s’han identificat els 
pendents del territori i l’amplada total de vorera en la via pública. 

L’amplada total de vorera s’ha classificat en les següents categories: 
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Amplada Total (A) 

A ≤ 1 m. 

1 < A ≤ 2 m. 

2 < A ≤ 3 m. 

A > 3 m. 

Taula 4.1.2 – Classificació d’amplades totals de vorera 

Font: Diputació de Barcelona 

L’ample total de vorera és un paràmetre que aporta informació sobre l’accessibilitat. Així, per a 
voreres inferiors a 2 metres es probable que apareguin problemes d’accessibilitat lligats 
insuficiència d’amplada per l’aparició d’elements de mobiliari urbà que resten amplada per a 
circular. Aquest fet s’agreuja encara més en voreres inferiors a 1 m. A mesura que s’augmenta 
l’amplada total de vorera més probabilitat hi ha de disposar d’una xarxa accessible per al vianant. 

En el plànols 8 es troba representada de forma gràfica tota aquesta informació. 

Pel que fa els pendents, d’acord amb el que estableix el codi d’accessibilitat de Catalunya, es 
consideren accessibles aquells vials que no superen el 8% de pendent. El nucli urbà de Vilanova i 
la Geltrú presenta una orografia amb pendents inferiors al 5%, que augmenten a mesura que ens 
allunyem del centre. Els pendents superiors al 8% apareixen a l’oest del c/ Dr. Zamenhof, a l’est 
de Ronda Europa i al nord de la C-31, de manera que els vials d’aquestes zones podran presentar 
complicacions per a definir itineraris accessibles des del punt de vista dels desnivells. El plànol 
10.2 mostra les pendents per als diferents vials del municipi. 

 

A continuació, a mode de resum, es presenta una descripció dels principals resultats de l’estudi de 
la xarxa viària per al vianant per a cada zona de mobilitat Recordem que aquestes zones es 
troben formades per diferents seccions censals que han estat agrupades segons hàbits de 
mobilitat homogenis (veure plànol 2.2): 

 

Zona 1 de mobilitat 

Ubicada al nord-est del municipi, on hi trobem els barris de Masia Nova, Tacó, Armanyà, Casernes 
i el nord de Geltrú. 

Es tracta d’una zona on de forma general predominen les amplades de vorera superiors a 2 i 3 
metres. Les voreres inferiors a 2 m. es localitzen principalment a Tacó i a la Geltrú (entre la Rbla. 
Sant Jordi i el c/ Unió), llevat del nucli antic de la Geltrú, on el vials són de plataforma única, amb 
prioritat de circulació per al vianant. 

En aquest sector trobem vials de la xarxa principal com la rbla. Sant Jordi, av. Garraf, c/ Unió, c/ 
Bonaire o c/ d’Olesa de Bonesvalls, per citar els més destacats. En general la xarxa principal 
presenta amplades de voreres còmodes i passos de vianants senyalitzats i adaptats per a 
persones de mobilitat reduïda, no obstant cal fer esment a les següents deficiències: 

- Al llarg del c/ Unió es localitzen trams amb amplades útils de vorera inferiors a 1,80 m., 
passos de vianants no adaptats per a PMR i cruïlles sense passos de vianants. 
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- En el tram oest d’av. del Garraf hi trobem amplades útils de vorera inferiors a 1,80 m. i 
cruïlles sense passos de vianants. 

- En la plaça de les Casernes existeixen passos de vianants no adaptats per a PMR. 

- També es localitzen altres trams amb amplades útils de vorera inferiors a 1,80 al sud de la 
Rbl. del Castell i en un petit tram de Ronda Ibèrica. 

Fotografia 4.1.3 – Voreres generoses a l’av. Garraf
Fotografia 4.1.4 – Pas no adaptat al c/ Unió (font: 

www.google.es) 

 

Zona 2 de mobilitat 

Aquesta zona de mobilitat comprèn el sector sud del centre del nucli urbà (barri de Can Marquès i 
el sud dels barris de Centre Vila i Sant Joan, l’est de Plaça de la Sardana, el sector del barri de 
Mar al nord de les vies de ferrocarril i el sud del barri de la Geltrú (que limita amb Roquetes). 

Al tractar-se d’un zona cèntrica inclou la major part de la xarxa principal de vianants 

Bona part de les cruïlles d’aquesta xarxa principal disposa de passos per a vianants senyalitzats i 
amb guals adaptats per a PMR. No obstant, en els eixos de l’av. Josep Balmes – Rambla de 
l’Exposició, la Rambla Salvador Samà i el c/ Josep Coroleu, hi trobem algunes cruïlles sense 
passos de vianants. En l’eix del c/ Havana – c/ Codonyat i en el c/ Forn del Vidre, a més de 
l’absència d’alguns passos de vianants, s’hi localitzen passos no adaptats per a PMR. 

Pel que fa a les amplades útils de vorera en els eixos principals de vianants, es localitzen trams 
d’amplades inferiors a 1,80 metres a l’eix de l’av. Josep Balmes – Rambla de l’Exposició i l’eix del 
c/ Havana – c/ Codonyat així com en el c/ Josep Coroleu i en el c/ Forn del Vidre. 

Pel que fa la resta de vies que no formen part de la xarxa principal de vianants, al sud de l’eix de 
l’av. Josep Balmes – Rambla de l’Exposició la major part dels disposen d’amplades totals de 
vorera inferiors a 1 m. Al nord de l’av. Cubelles s’hi localitzen vials que no superen els 2 m. 
d’amplada total de vorera. En canvi, al nord de l’eix del c/ Havana – c/ Codonyat, els vials es 
troben dins del nucli urbà pacificat i presenten per tant bones condicions d’accessibilitat. 

El sector de la Geltrú que es troba dins d’aquesta zona de mobilitat es caracteritza per tenir 
amplades totals de vorera superiors a 3 metres, com a mínim en una de les voreres del vial. 
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Fotografia 4.1.5 – Voreres amb un nivell de servei adequat per 
a la xarxa principal de vianant, a l’av. Jaume Balmes

Fotografia 4.1.6 – Voreres no accessibles al c/ Magdalena Miró 
(font: www.google.es) 

 

Zona 3 de mobilitat 

Dins la zona 3 de mobilitat hi trobem els barris del Nucli Antic i els sectors nord de Centrevila i 
Sant Joan), de manera que aquest sector comprèn el nord del centre urbà pacificat. 

Els barris de Nucli Antic i Centrevila, al ser part del nucli històric presenten amplades totals de 
vorera inferiors a 1 m. No obstant l’accessibilitat per al vianant es veu compensada per ser barris 
pacificats (amb vials de prioritat invertida o de circulació restringida). El barri de Sant Joan es troba 
fora del nucli urbà pacificat i les seves voreres majoritàriament es troben per sobre dels 2 metres 
d’amplada total. 

Pel que fa la xarxa principals de vianants, presenta bona accessibilitat d’amplada útil de voreres 
llevat dels següents vials: 

- C/ Pare Garí, que presenta nombrosos trams no accessibles per sota de 1,80 m. 
d’amplada útil. 

- Av. de Francesc Macià, amb dos trams no accessibles (per sota de 1,80 m.) a l’alçada del 
c/ Joan Llaverias i dels Jardins de Francesc Macià.  

Les cruïlles en la xarxa principal de vianants es troben generalment ben resoltes, però existeixen 
deficiències principalment en el c/ Pare Garí i el c/ de l’Aigua pel que fa a passos de vianants no 
adaptats i a cruïlles sense passos de vianants. 
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Fotografia 4.1.7 – c/ Sant Gregori, exclusiu per a vianants
Fotografia 4.1.8 – Voreres estretes al c/ Nou, coma exemple 

de vials del nucli històric  

 

Zona 4 de mobilitat 

Situada al sud-oest del municipi, s’hi localitzen els barris de Fondo Somella, l’Aragai i el sector de 
La Collada – Sis Camins que es troba al nord de la C-31. També comprèn el sector de Molí del 
vent que es troba per sota de l’av. Francesc Macià. 

Tant el sector de Fondo Somella com l’Aragai es caracteritzen per tenir vials on una de les voreres 
supera els 2 m. d’amplada útil. En canvi, La Collada – Sis Camins, es caracteritza per presentar un 
gran nombre de vials amb amplades de vorera inferior a 1 m. (això no succeeix en els eixos 
importants com l’av. Rocacrespa, l’av Sis Camins, c/ Margalló i c/ de la Turbina, les amplades 
totals de vorera).  

Fotografia 4.1.9 – c/ Agricultura a Fondo Somella
Fotografia 4.1.10 – Voreres no accessibles al c/ Puig i 

Cadafalch (font: www.google.es) 

 

Zona 5 de mobilitat 

Dins la zona 5 de mobilitat hi trobem els barris de la Plaça de la Sardana, Moli del Vent i el sector 
de La Collada – Sis Camins que es troba al sud sota la C-31. 
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En el Barri de la Collada – Sis Camins, llevat dels eixos principals (com el c/ Torre del Vallès, l’av. 
de la Collada o l’av. Rocacrespa), la major part de vials presenten amplades inferiors a 2 m. i a 
1m. d’amplada total de vorera. I per tant poden presentar problemes d’accessibilitat. En canvi, la 
major part dels vials de Moli del Vent i de pl. de la Sardana disposen d’amplades totals de vorera 
superiors a 3 m. 

El c/ Dr. Zamenhof, l’av. Francesc Macià i el c/ de l’Aigua configuren la xarxa de vianants principal 
d’aquesta zona. En aquests vials s’hi localitzen nombrosos trams de voreres amb amplades útils 
inferiors a 1,80 m. Pel que fa a les cruïlles, la gran majoria disposen de passos de vianants en la 
xarxa principal que es troben senyalitzats i adaptats per a PMR. 

Fotografia 4.1.11 – Voreres no accessibles al c/ Guadalquivir de 
La Collada – sis Camins 

Fotografia 4.1.12 – Voreres còmodes al c/ Josep Anselm 
Clavé (pl. de la Sardana) 

 

Zona 6 de mobilitat 

A la franja litoral, on s’hi troben els barris del Prat de Vilanova, Ribes Roges i el sector del Barri de 
Mar localitzat sota les vies del ferrocarril. 

En aquesta zona hi predominen vials amb amplades totals de vorera compreses entre 1 i 2 m. No 
obstant, en la xarxa principal de vianants la immensa majoria dels vials disposen d’amplades 
accessibles còmodes (per sobre de 1,80 m.) o molt còmodes (per sobre de 2,5 m.). També el pg. 
de Voramar al Prat de Vilanova disposa amplades de vorera suficients (amb amplades totals per 
sobre dels 3 m.) 

Pel que fa als passos de vianants en la xarxa principal de vianants, al llarg de l’eix definit pel pg. 
de Ribes Roges – pg. Carme – pg. Marítim, manquen passos de vianants per a creuar el passeig 
en sentit perpendicular (del mar a l’interior). També manca adaptar alguns passos de vianants, 
especialment al nord de la zona (c/ Martí Torrents, cruïlla de Joan Oliver, c/ Ancora).  
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Fotografia 4.1.13 – Voreres estretes al c/ Rei Pere el Cerimoniós 
de Ribes Roges; font: www.google.es Fotografia 4.1.14 – Passeig de Voramar al Prat de Vilanova

 

Pel que fa la comunicació intermunicipal cap als municipis veïns de Sitges, Sant Pere de Ribes i 
Cubelles, es disposa de les següents opcions de connexió: 

- Sitges: a través del camí pedalable del Garraf, que connecta aquest població amb el barri 
de Mar a través del Camí dels Colls. Els dos municipis es troben connectats per un sender 
(GR-92) que recorre una traça paral·lela a la via del tren. 

- Sant Pere de Ribes: Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes es troben connectats a través 
de Les Roquetes (pertanyent a Sant Pere de Ribes), que forma un continu urbà amb els 
barris de la Geltrú i Masia Nova de Vilanova i la Geltrú.  

- Cubelles: la Carretera Vella de Cubelles, comunica aquesta població amb el barri de 
l’Aragai. És una via de plataforma única amb un volum molt reduït de circulació. 

 
Fotografia 4.1.15 – Carretera Vella de Cubelles 

 

4.2. Demanda a la xarxa de vianants 

L’anàlisi de la demanda actual de la mobilitat a peu s’ha realitzat mitjançant comptatges de 
vianants situats essencialment en la xarxa principal de vianants. 
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En cada punt de comptatge s’ha quantificat el nombre de vianants que travessava una línia 
imaginària de carrer. S’han realitzat dues tipologies d’aforaments: 

- 9 comptatges de 12 hores de durada per tal d’obtenir un patró de l’evolució diària del flux 
de vianants. Aquests aforaments es van realitzar durant la segona quinzena del mes de 
gener de 2014. 

- 56 comptatges de 60 minuts de durada, realitzats durant la segona quinzena del mes de 
gener de 2014, que després s’han extrapolat a partir de les dades obtingudes en els 
comptatges de 12 hores. 

Tots els aforaments es van realitzar en dia feiner. Els aforaments de llarga durada permeten 
conèixer com evoluciona la intensitat de vianants en un punt al llarg del dia i permeten extrapolar 
les intensitats horàries dels aforaments de curta durada a intensitats mitjanes diàries. L’avantatge 
dels aforaments de curta durada és que permeten cobrir una major part del territori recaptant així 
una major informació. 

En l’annex B es poden consultar els punts exactes d’aquests aforaments i els resultats dels 
comptatges. 

La representació dels resultats d’aquests comptatges es troba en el plànol 9 on es poden 
observar les intensitats de trànsit de vianants de forma gràfica. Els vials més transitats són: 

- La Rambla Principal (entre pl. de les Neus i la pl. de Gumà i Ferran), amb una intensitat 
entre 15.000 i 21.000 vianants al dia. 

- Av. Francesc Macià (entre c/ Josep Coroleu i pl. de la Vila), amb un flux comprès entre 
15.000 i 33.000 vianants/dia. Més a l’oest (entre Josep Coroleu i c/ Menéndez y Pelayo, la 
intensitat disminueix i es situa entre 8.000 i 10.000 vianants a dia. 

- Plaça de la Vila, amb una intensitat de 25.000 vianants/dia. 

- C/ Manuel Marqués (entre Rambla Principal i c/ Josep Llanza) amb un flux de 18.000 
vianants al dia. 

- Altres vials amb intensitat notable de vianants són el c/ Josep Llanza (entre av. Francesc 
Macià i Manuel Marquès) amb 11.000 vianants/dia, la Rambla de la Pau (entre pl. Gumà i 
Ferran i c/ Àncora) amb 12.000 vianants/dia, rambla de Josep Antoni Vidal i rambla de 
Josep Tomàs Ventosa (en el seu tram més proper a la pl. Gumà i Ferran), cadascun amb 
8.000 vianants/dia. 

 

Per a reflectir l’estacionalitat de l’estiu, durant la quarta setmana de juliol de 2014, es van realitzar 
aforaments addicionals en dies feiners al passeig marítim, tant a Ribes Roges com al Barri de Mar. 
Les intensitats de vianants es situen en els 5.500 vianants/dia a la part central del passeig. 
Aquests valors, fora de la temporada d’estiu no superaven els 2.500 vianants/dia. Per tant es dóna 
un augment del flux en més d’un 100%. Les intensitats disminueixen als extrems del passeig amb 
valors vora els 2.000 vianants/dia. 

La següent gràfica mostra l’evolució de les intensitats al passeig marítim en temporada d’estiu i en 
temporada d’hivern. 
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Taula 4.2.1 – Comparació entre els fluxos de vianants estiu–hivern  

Font: AIM, elaboració pròpia 

En general, durant tot el dia el flux de vianants a l’estiu és superior que a l’hivern, però aquesta 
diferència es fa molt més acusada al vespre on les arriben a ser fins a quatre vegades. També 
s’observa un desplaçament de l’hora punta de matí, que passa de situar-se entre les 9 i 10 hores 
(hivern) a les 12 hores a l’estiu. 
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5. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA 

5.1. Oferta de la xarxa ciclista 

L’oferta de vies ciclistes a Vilanova i la Geltrú es presenta al plànol 10.1. Les vies s’han classificat 
d’acord amb el “Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya” de la Generalitat de 
Catalunya, no obstant, per a poder donar resposta a les situacions particulars de Vilanova i la 
Geltrú s’ha hagut d’ampliar la classificació de vies ciclistes ampliant les tipologies descrites en el 
manual: 

  

Tipus Descripció 

Camí verd 
Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que discorre 
per espais naturals i boscos. 

Pista bici 
Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent 
de les carreteres. 

Carril bici protegit Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la calçada. 

Carril bici Via per a ciclistes adossada a la calçada 

Carrer de zona 30 Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h 

Vorera bici Via ciclista senyalitzada sobre la vorera 

Carrer de convivència 
Via compartida amb els vianants i el trànsit amb limitació a 20 
km/h i preferència pels vianants 

Carrer de convivència 
de vianants (1) 

Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit motoritzat 

(1)Tipologia definida específicament per al PMUS 

Taula 5.1.1 – Tipologia de vies ciclistes 

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya 

La major part de vies ciclistes de Vilanova i la Geltrú són de dos tipus: 

- Voreres bici, es a dir un espai reservat per a la circulació de bicicletes ubicat a la vorera 

- Carrers veïnals i vies residencials (vies pacificades on es comparteix circulació amb el 
vehicle privat).  

Fotografia 5.1.2 – Vorera bici a Rbl. Pep Ventura Fotografia 5.1.3 – Carrer de convivència (prioritat invertida)
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Altra tipologia de vies ciclistes que trobem al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú són pistes bici 
(plataforma reserva per a les bicicletes), convivència amb vianants (plataforma de circulació 
reservada per la circulació de vianants i bicicletes), carrers de convivència (circulació en la mateixa 
plataforma que el vehicles motoritzats) i carrils bici en calçada. 

Fotografia 5.1.4 – Carrer de convivència amb vianants a Torrent 
de Sant Joan Fotografia 5.1.5 – Pista bici al c/ Montseny

 

Pel que fa als aparcaments de bicicletes, Vilanova i la Geltrú disposa de 166 zones 
d’estacionament a la via pública. Cadascuna d’aquestes zona disposa de varis punts 
d’estacionament (habitualment de 4 a 8 punts, amb capacitat per a 8 – 16 bicicletes, el que suposa 
un total estimat de prop de 2.000 places d’aparcament per a bicicletes). 

 
Fotografia 5.1.6 – Aparcament per a 14 bicicletes a Rbla. Països Catalans 

Les zones d’aparcament de bicicletes es distribueixen arreu del nucli urbà, concentrant-se 
especialment en els barris de l’Armanyà, Casernes, Centrevila, Sant Joan, Can Marquès, Plaça de 
la Sardana, Molí de Vent, Bari de Mar, l’oest de la Geltrú i el litoral de Ribes Roges. Les zones 
d’aparcament de bicicletes es poden consultar en el plànol 10.1. 

 

Pel que fa els pendents, el plànol 10.2 mostra un mapa de pendents del municipi. S’han distingit 
els següents pendents: 

- Fins a un 2%: traçat fins al qual no existeix cap tipus de limitacions en la longitud de 
rampes (font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya). Amb aquests 
pendents, un ciclista pot circular confortablement (a velocitats de 15 km/h o més).  
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- Fins a un 5%: llindar a partir del qual el “Manual per al disseny de vies ciclistes de 
Catalunya” defineix que un vial no es recomanable per al disseny de vies ciclistes. 

- Fins a un 25%: en el cas d’haver de salvar algun tipus d’obstacle mitjançant inclinacions 
longitudinals,entre el 5% i el 25% el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” 
determina una longitud màxima de traçat. Es a dir, es permet el disseny amb una longitud 
de rampa limitada.  

- Més d’un 25%: llindar a partir del qual no es dissenyaran vies ciclistes segons el “Manual 
per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”. 

 El plànol 7.2 dóna una informació més completa del pendent per a cada vial. 

 

En total, la xarxa viaria senyalitzada per a bicicletes suposa més de 17 km de xarxa. A banda, 
també cal considerar els més de 12 km de vies pacificades on la circulació en bicicleta es pot 
realitzat amb unes bones condicions de comoditat i seguretat per al ciclista. Per tant, el municipi 
disposa d’una extensa xarxa viaria per a l’ús de la bicicleta. 

Tot i això, aquesta xarxa no es continua ni connexa en tota la seva longitud: no existeixen itineraris 
que permetin desplaçar-se per tot el municipi sense que s’hagi d’envair espais destinats a altres 
modes de desplaçament (voreres i calçades). 

A continuació es presenten algunes de les principals deficiències detectades en la xarxa ciclable 
actual: 

- Trams d’asfalt en mal estat, que dificulten la conducció i poden esdevenir un perill per a la 
seguretat del ciclista. Es localitzen trams de paviment en mal estat a la xarxa ciclable 
situada al polígon de Masia d’en Frederic, c/ Dr. Zamenhof.  

Fotografia 5.1.7 – Exemples de paviment en mal estat a polígon Masia d’en Frederic 

Fotografia 5.1.8 – Exemples de paviment en mal estat a c/ Dr. Zamenhof 
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- Via ciclista d’amplada insuficient: en alguns casos, una via ciclista bidireccional no disposa 
de suficient espai per a permetre el creuament de dues bicicletes. 

Fotografia 5.1.9 – Vorera bici bidireccional amb amplada insuficient a av. Dr. Zamenhof (esquerra) i a Ronda d’Amèrica (dreta) 

Fotografia 5.1.10 – Vorera bici bidireccional amb amplada insuficient a 

l’av. de la Collada (esquerra) i entre Ronda Ibèrica i av. Vilafranca (dreta) 

 

- Distància de seguretat insuficient entre la via ciclable i el cordó d’aparcament: quan un 
carril bici o vorera bici discorre annex a un cordó d’aparcament de turismes, es necessari 
establir una distància de seguretat entre la via ciclista i el cordó d’aparcament per a evitar 
col·lisions que poden aparèixer entre la porta del turisme i el ciclista. En el tram de vorera 
bici de l’av. de la Collada no es respecta aquesta mínima amplada de seguretat. 

 
Fotografia 5.1.11 – Manca de distància de seguretat entre la 

vorera bici i el cordó d’aparcament a l’av. Collada 

 



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   65 

 

- La vorera bici no deixa espai per a la circulació dels vianants: en aquest cas els vianants 
ocupen l’espai de la vorera bici i entorpeixen la circulació dels ciclistes. Aquest fet succeeix 
a la Rbl. Sant Jordi, a l’est de la Ronda Ibèrica, a l’est de la Rlb. Països Catalans i al 
polígon de Masia d’en Frederic. 

Fotografia 5.1.12 –Manca d’espai per a vianants a Rbl. Sant Jordi (esquerra) i Ronda Ibèrica (dreta) 

Fotografia 5.1.13 –Manca d’espai per a vianants a Rbl. Països Catalans (esquerra) i al P.I. Masia d’en Frederic (dreta) 

 

- Inici/final de xarxa ciclable no adaptada: a l’inici i final d’un tram de xarxa ciclable, per a que 
el ciclista pugui accedir-hi i utilitzar l’espai, és necessari que aquest s’adapti mitjançant una 
rampa i no un esglaó. 

Fotografia 5.1.14 –Manca de guals a av. de la Collada (esquerra) i a c/ Dr. Zamenhof (dreta) 
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- Vegetació que envaeix l’espai de la xarxa ciclable: en algunes ocasiones les branques dels 
arbres envaeixen l’espai del ciclista i presenten perill de colpejar-lo. 

Fotografia 5.1.15 – Arbres envaint la vorera bici al c/ Pirineus (esquerra) i a ronda d’Amèrica (dreta) 

 

- Manca de senyalització vertical d’orientació: en alguns trams de la xarxa ciclable es 
necessària la presència de senyals verticals que informin al ciclista sobre l’itinerari a seguir. 
Aquesta necessitat és especialment important en: 

o Trams de camins verds o de xarxa pacificada (on la xarxa ciclable no va 
acompanyada de marques horitzontals), com per exemple en el pg. Marítim o el 
pg. del Carme, en la Ronda Ibèrica. 

 
Fotografia 5.1.16 – Manca de senyalització al pg. Carme 

o Trams de vorera bici on el carril queda interromput i no s’acompanya amb cap 
senyal vertical per orientar al ciclista.  

Fotografia 5.1.17 – Manca de senyalització a la Ronda Ibèrica, 
a l’oest de c/ Masia Cabanyes 

Fotografia 5.1.18 – Manca de senyalització entre la connexió 
de Rbla. Lluis Companys i c/ Boia 
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o Manca senyalització d’inici/final de tram en la majoria de trams de la xarxa ciclable.  

Fotografia 5.1.19 – Exemple de vorera bici sense senyalitzar-ne el final (esquerra) 

i exemple de senyal r-505 de final de via reservada (dreta) 

 

- Senyalització vertical no adequada: en general a Vilanova i la Geltrú, la major part de les 
vies ciclables es senyalitza mitjançant el senyal R-407a. Aquest senyal indica que la via 
està reservada per a bicicletes, i que cap altre usuari pot emprar la via. Aquesta prohibició 
s’estén també als vianants. En cas de voler permetre la circulació tant a vianants com a 
bicicletes, caldria implantar altres senyals com la S-33 o una combinació de la R-407a + R-
410. 

 
Imatge 5.1.20 – Senyal R-407a (esquerra), senyal S-33 (centre), senyal R-407a+R-410 (dreta) 

Fotografia 5.1.21 – Senyalització correcta al Camí Fondo de St.Gervasi (esquerra) i senyalització incorrecta al pg.Marítim (dreta) 

 

- Senyalització vertical incongruent: a la Rbla. de l’Exposició existeix senyalització vertical 
incongruent que indica la opció de desviar-se per una via ciclable ortogonal que a la realitat 
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no existeix. També existeix un tram de senyalització incongruent a la Rbla. Lluís 
Companys on la senyalització vertical indica que es tracta d’una via compartida i les 
marques horitzontals defineixen la via com a vorera bici. 

 
Fotografia 5.1.22 – Senyal incongruent a l’eix av. Jaume Balmes – Rbla. Exposició 

 
Fotografia 5.1.23 – Senyal incongruent a la Rbla. Lluís companys 

 

- Carril bici poc visible: en la calçada s’ubiquen els carrils bici que han de ser visibles per a 
garantir la seguretat viària del ciclista, especialment els carrils bici no protegits mitjançant 
peces separadores. En la cruïlla de Joan Oliver, el carril bici bidireccional està esborrat (en 
especial la línia continua exterior) i no resulta fàcilment visible per als conductors dels 
vehicles motoritzats. 

Fotografia 5.1.24 – Carril bici esborrat a la cruïlla de Joan Oliver 
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- Girs forçats en la via ciclable, en la Rbla. Pep Ventura existeix un tram de vorera bici amb 
girs de 90º molt forçats que comporten que siguin evitats pels ciclistes. 

 
Fotografia 5.1.25 – Gir de 90º a la vorera bici de Rbla. Pep Ventura 

  

- Manca de semàfor per a ciclistes, especialment en el corredor de la Ronda Ibèrica. 
Habitualment els semàfors només indiquen que són per a vianants quan haurien de ser 
per a vianants i bicicletes. 

 
Fotografia 5.1.26 – Manca de semàfor per a bicicletes a la Ronda Ibèrica 

  

Pel que fa la comunicació intermunicipal cap als municipis veïns de Sitges, Sant Pere de Ribes i 
Cubelles, es disposa de les següents opcions de connexió: 

- Sitges: a través del camí pedalable del Garraf, que connecta aquest població amb el barri 
de Mar a través del Camí dels Colls 

- Sant Pere de Ribes: Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes es troben connectats a través 
de Les Roquetes (pertanyent a Sant Pere de Ribes), que forma un continu urbà amb els 
barris de la Geltrú i Masia Nova de Vilanova i la Geltrú. No hi ha cap via ciclable que 
connecti amb Les Roquetes, no obstant els ciclistes poden realitzar els desplaçaments per 
la calçada en convivència amb el vehicle motoritzat. 

- Cubelles: la Carretera Vella de Cubelles, comunica aquesta població amb el barri de 
l’Aragai. És una via de plataforma única amb un volum molt reduït de circulació. 
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Fotografia 5.1.27 – Carretera Vella de Cubelles 

 

5.2. Demanda a la xarxa ciclista 

Com en el cas de la mobilitat a peu, l’anàlisi de la demanda actual en bicicleta s’ha realitzat 
mitjançant aforaments manuals. Distingim dos tipus d’aforaments: 

- Comptatges de llarga durada (12 hores) que permeten obtenir l’evolució del transit al llarg 
d’un dia. S’han realitzat un total de 9 aforaments. 

- Comptatges de curta durada (60 minuts) amb la finalitat de mallar la xarxa i cobrir més part 
del territori. S’han realitzat 56 comptatges d’aquesta tipologia que s’han extrapolat a 
intensitat mitjana diària mitjançant les dades dels aforaments de llarga durada. 

Tots els aforaments es van realitzar en dia feiner, durant la segona quinzena del mes de gener del 
2014. 

En l’annex B es poden consultar els punts exactes d’aquests aforaments i els resultats dels 
comptatges. La representació dels resultats d’aquests comptatges es troba en el plànol 11 on es 
poden observar les intensitats de trànsit de vianants de forma gràfica. 

En base als resultats, els eixos més sol·licitats de la mobilitat en bicicleta són: 

- Eix Rambla Principal – Rambla de la Pau, amb fluxos compresos entre 400 i 700 bicicletes 
al dia. 

- Eix del c/ Sant Gervasi, també amb fluxos compresos entre 400-700 bicicletes. 

- Eix del pg. Marítim – pg. de Ribes Roges, amb intensitats mitjanes diàries compreses entre 
400 i 600 bicicletes. 

- Eix de Ronda Ibèrica, amb fluxos entre 400 i 600 bicicletes/dia. 

- Eix d’av. Jaume Balmes – Rambla Exposició, amb intensitats mitjanes diàries compreses 
entre 200 i 600 bicicletes. 

- Eix de Francesc Macià, per on circulen diàriament un flux de 200-600 bicicletes. 

- Eix de la Rambla Sant Jordi, amb intensitats de 400-600 bicicletes/dia. 



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   71 

 

 

Per reflectir l’estacionalitat de l’estiu, durant la quarta setmana de juliol de 2014, es van realitzar 
aforaments addicionals en dies feiners al passeig marítim, tant a Ribes Roges com al Barri de Mar. 
Les intensitats de vianants es situen en les 1.000 bicicletes/dia a la part central del passeig. 
Aquests valors, fora de la temporada d’estiu no superaven les 300 bicicletes/dia. Es dóna un 
augment del flux, en quasi un 300%. Les intensitats disminueixen als extrems del passeig amb 
valors vora les 300 bicicletes/dia. 

La següent gràfica mostra l’evolució de les intensitats al passeig marítim en temporada d’estiu i en 
temporada d’hivern. 

0

20

40

60

80

100

120

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

In
te
n
si
ta
ts
 (
B
ic
ic
le
te
s/
h
)

Hora

Flux de bicicletes

ESTIU HIVERN

 
Taula 5.2.1 – Comparació entre els fluxos de bicicletes estiu–hivern  

Font: AIM, elaboració pròpia 

En general, durant tot el dia el flux de vianants a l’estiu és superior que a l’hivern, però aquesta 
diferència es fa molt més acusada al vespre on les arriben a ser abismals. També s’observa com 
l’hora punta de matí desapareix per assolir un perfil constant fina a les 12 hores on comença a 
decaure. 
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6. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC 

6.1. Oferta de transport públic 

Vilanova i la Geltrú disposa de la següent oferta de transport públic: 

- 4 línies d’autobús urbà, línies que discorren per l’interior del municipi. 

- 8 línies d’autobús interurbà diürn. 

- 1 línies de servei d’autobús nocturn. 

- Servei de taxi. 

- 5 línies de ferrocarril (1 línia de rodalies i 4 línies de serveis regionals). 

A continuació es presenta un resum de les característiques de cadascun dels serveis. 

6.1.1. Serveis d’autobús urbà 

A Vilanova trobem dos recorreguts tancats diferents, que es troben executats per diferents línies 
de bus urbà (L1, L2, L3 i L4): 

- Recorregut “Tacó – Càmping Park – Tacó” : on la L1 realitza els recorreguts d’anada i la L2 
els recorreguts de tornada. 

- Recorregut “Pol. Ind. Sta. Magdalena – Fondo Somella – Pol. Ind. Sta. Magdalena”: on la 
L3 realitza els recorreguts d’anada i la L4 els recorreguts de tornada. 

Així, el conjunt de la L1 i L2 actuen coma una sola línia de circuit tancat i el mateix succeeix amb la 
línia L3-L4. Totes les línies estan operades per l’empresa Transports Ciutat Comtal. 

El plànol 12.2 reuneix el traçat de les línies d’autobús. A continuació es presenta un resum per a 
cada parella de línies: 

 

Línies L1-L2: Tacó – Càmping Park – Tacó 

Enllaça el Càmping Vilanova Park (al nord-oest del nucli urbà) amb barri de Tacó, al nord-est del 
nucli urbà. Algunes de les expedicions no finalitzen a Tacó sinó que creuen la C-31 i segueixen al 
nord per a donar servei al conjunt dels polígons industrials del nord-est. El seu traçat descriu una 
forma de “U”. Els dissabtes, diumenges i festius, a partir de les 16:00, les expedicions no finalitzen 
a Tacó sinó que es prolonguen fins als cinemes del polígon industrial. 

Des de Tacó, la línia L1 connecta amb els barris de l’Armanyà i el nord-est de la Geltrú, Casernes, 
Nucli antic, Centre Vila, Can Marquès, Sant Joan, Plaça de la Sardana i el Barri de Mar, per anar a 
buscar l’estació de tren i autobusos. Des d’allà continua pel Barri de Mar creuant les vies del 
ferrocarril i dóna servei tant al Barri de Mar com al barri de Ribes Roges. El bus abandona la zona 
litoral pel c/ Josep Coroleu i inicia el seu recorregut cap al nord-oest passant pels barris de Sant 
Joan, Moli de Vent, Sis Camins i la Collada, fins a finalitzar el seu recorregut al Càmping Park. 
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En el sentit contrari (realitzat per la L2) la línia connecta essencialment els mateixos barris tot i que 
el recorregut no es realitza seguint els mateixos carrers. Aquestes modificacions fan que la línia no 
circuli pel Nucli Antic i s’endinsi més al barri de la Geltrú. 

En els dies laborables presenta 36+35 expedicions (L1+L2, de les quals 6+7 arriben a polígon 
industrial) en horari de 6:00 a 22:25, amb un interval de pas promig de 30 minuts. 

En dissabtes les expedicions es redueixen a 27+27 (L1+L2) en horari de 8:00 a 21:00 i en 
diumenges i festius hi circulen 25+25 expedicions (de 9:00 a 21:15), tots dos dies amb un interval 
de pas promig de 30 minuts. Els dies festius del període estival, els horaris de la L1 es modifiquen 
lleugerament (s’avancen 15 minuts respecte l’horari d’hivern). 

 

Línies L3-L4: Pol. Ind. Sta. Magdalena – Fondo Somella – Pol. Ind. Sta. Magdalena 

Enllaça el Barri de Fondo Somella (a l’oest del nucli urbà) amb l’extrem est del barri de la Geltrú (la 
zona del polígon industrial Santa Magdalena), amb un traçant eminentment est–oest . 

Des de Fondo Somella, la línia L4 connecta amb els barris de La Collada i Sis Camins, passa per 
l’Aragai, Moli de Vent i Sant Joan, voreja els límits occidentals de Nucli antic i Can Marquès així 
com la zona est de Plaça de la Sardana, i arriba al Barri de Mar (al nord de les vies del ferrocarril) 
per cercar l’estació de tren i Autobusos. Des d’aquest punt segueix cap a l’est per entrar al barri de 
la Geltrú seguint els eixos de la rambla Sant Jordi i la Ronda Ibèrica. El seu recorregut finalitza al 
Tanatori, en les proximitats del barri de Masia Nova. 

En el sentit contrari (realitzat per la L3) la línia modifica lleugerament el seu recorregut però manté 
les connexions descrites anteriorment. 

En els dies laborables presenta 31+32 expedicions (L3+L4) en horari de 5:20 a 21:10, amb un 
interval de pas promig de 30 minuts. 

En dissabtes les expedicions es redueixen a 27+26 (L3+L4) en horari de 8:10 a 21:10, amb un 
interval promig de pas que continua sent de 30 minuts. 

En diumenges i festius no hi ha servei de les línies L3 i L4.  

 
Fotografia 6.1.1.1 – Vehicle que presta el servei de bus urbà 

Tots els vehicles del servei de bus urbà es troben adaptats per a PMR.  



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   75 

 

Per a utilitzar el servei de bus urbà, un usuari pot emprar diversos títols de transport: el bitllet 
senzill, títols propis (T-10, T–Activa , T–Jove, T–Pensionista) o títols integrats de l’ATM (T-10, T-
12, T–Dia, T-50/30, T–Trimestre, T–Jove, T–Familiar, T–Mes). 

6.1.2. Serveis d’autobús interurbà 

La classificació de les diferents connexions d’autobusos interurbans d’acord amb les tipologies 
establertes en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 es reflexa en la següent 
taula: 

 
 

Tipologia del PTVC Serveis d’autobús 

Serveis troncals o exprés 
Vilanova i la Geltrú – Barcelona 

Barcelona – Vilanova i la Geltrú – el Vendrell 

Serveis de vertebració 
Vilanova i la Geltrú – el Vendrell  

Vilanova i la Geltrú – Tarragona 

Serveis comarcals 

Vilanova i la Geltrú – Sitges 

Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès 

Vilanova i la Geltrú – L’Arboç 

Serveis suburbans 
Vilanova i la Geltrú – Cubelles 

St. Pere R. - Vilanova i la Geltrú – Cubelles 

Serveis locals (no en disposa) 

Serveis singulars Càmping Vilanova Park– Aeroport – Barcelona  

Taula 6.1.2.1 – Classificació de les línies de bus d’acord amb les tipologies del PTVC 2008-2012 

Font: AIM, elaboració pròpia 

A continuació es realitza una descripció de les diferents línies de transport públic interurbà que 
donen servei a Vilanova i la Geltrú: 

 

Línia Vilanova i la Geltrú – Barcelona. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula per Barcelona, Bellvitge, l’Aeroport, Sitges, Sant 
Pere de Ribes (Rocamar i Roquetes) i Vilanova i la Geltrú. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 5:30 a Vilanova i la Geltrú i a les 7:50 a Barcelona. La 
darrera expedició surt de Vilanova i la Geltrú a les 21:40 i de Barcelona a les 23:20. Circulen un 
total de 23+19 expedicions (sentit Barcelona i sentit Vilanova i la Geltrú,respectivament), algunes 
de les quals són serveis directes a Barcelona: 

- 11+8 serveis directes a Barcelona (durada del trajecte 60 minuts). 

- 12+11 serveis regulars (durada del trajecte 75-90 minuts). 

L’interval de pas promig de es de 60 minuts (tot i que en l’hora punta de matí arriba a ser de 10-15 
minuts). 
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Els caps de setmana i festius no existeixen serveis directes i el nombre d’expedicions es redueix a 
5+5 en dissabtes i 4+4 els diumenges i festius. 

 

Línia Barcelona – Vilanova i la Geltrú – el Vendrell. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula per Barcelona, Bellvitge, l’Aeroport, Sitges, Sant 
Pere de Ribes (Rocamar i Roquetes), Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Segur de Calafell, 
Calafell i el Vendrell. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 7:30 al Vendrell i a les 7:20 a Barcelona. La darrera 
expedició surt del Vendrell a les 19:20 i de Barcelona a les 19:20. Circulen un total de 13+13 
expedicions, amb un interval de pas promig de 60 minuts. 

Els dissabtes el nombre d’expedicions es redueix a 4+4. Diumenges i festius no hi ha servei. 

 

Línia Vilanova i la Geltrú – Vendrell. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula per Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Segur de 
Calafell, Calafell i el Vendrell. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 6:00 a Vilanova i la Geltrú i a les 7:00 al Vendrell. La darrera 
expedició surt de Vilanova i la Geltrú a les 18:10 i del Vendrell a les 22:10. Circulen un total de 
15+16 expedicions (sentit Vendrell i sentit Vilanova i la Geltrú,respectivament), amb un interval de 
pas promig de 60 minuts. 

Els dissabtes el nombre d’expedicions es redueix a 7+7. Diumenges i festius no hi ha servei. 

 

Línia Vilanova i la Geltrú – Tarragona. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula per Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Segur de 
Calafell, Calafell i Tarragona. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 6:30 a Vilanova i la Geltrú i a les 8:00 a Tarragona. La 
darrera expedició surt de Vilanova i la Geltrú a les 18:30 i de Tarragona a les 20:00. Circulen un 
total de 7+7 expedicions (sentit Vendrell i sentit Vilanova i la Geltrú,respectivament), amb un 
interval de pas promig de 120 minuts. 

Els caps de setmana i festius no hi ha servei. 

 

Línia Vilanova i la Geltrú – Sitges. 

Servei d’autobús operat per Autocars Plana que circula pels municipis de Vilanova i la Geltrú, Sant 
Pere de Ribes i Sitges. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 6:10 a Vilanova i la Geltrú i a les 6:50 a Sitges. La darrera 
expedició surt de Vilanova i la Geltrú a les 22:00 i de Sitges a les 22:15. Circulen un total de 44+44 
expedicions amb un interval de pas promig de 20 minuts. 
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Els dissabtes el nombre d’expedicions es redueix a 29+28 i l’interval de pas promig es de 30 
minuts. 

El diumenges i festius el nombre d’expedicions és de 16+15 amb un interval de pas promig de 60 
minuts. 

 

Línia Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès. 

Servei d’autobús operat per Autocars Plana que circula pels municipis de Vilanova i la Geltrú, 
Canyelles, Olèrdola i Vilafranca del Penedès de forma regular. Els dies feiners i dissabtes, dues de 
les expedicions realitzen també circulen per Sant Pere de Ribes i Sitges. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 6:35 a Vilanova i la Geltrú i a les 7:05 a Vilafranca del 
Penedès. La darrera expedició surt de Vilanova i la Geltrú a les 20:45 i de Vilafranca a les 21:15. 
Circulen un total de 14+14 expedicions amb un interval de pas promig que va de 30 a 60 minuts. 

Els dissabtes el nombre d’expedicions es redueix a 8+8, i els diumenges i festius el nombre 
d’expedicions és de 5+5. 

 

Línia Vilanova i la Geltrú – L’Arboç. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula entre Vilanova i la Geltrú i l’Arboç, realitzant 
parades al pantà del riu Foix i a Castellet. 

Només circula els dissabtes feiners amb un total de 2+2 expedicions, que surten al matí i al 
migdia. La resta de dies no hi ha servei. 

 

Línia Vilanova i la Geltrú – Cubelles. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles, realitzant 
parades a les urbanitzacions de Santa Maria i al Prat de Vilanova. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 7:00 a Vilanova i la Geltrú i a les 7:30 a Cubelles. La darrera 
expedició surt de Vilanova i la Geltrú a les 19:00 i de Cubelles a les 19:30. Circulen un total de 
10+10 expedicions amb un interval de pas promig de 60 minuts. 

Els caps de setmana i festius no hi ha servei. 

 

Línia Sant Pere de Ribes – Vilanova i la Geltrú – Cubelles. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula entre Sant Pere de Ribes (Hospital Sant Camil) 
Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Cunit, realitzant parades a les urbanitzacions de Santa Maria i al 
Prat de Vilanova. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 8:15 a Cunit i a les 9:00 a Sant Pere de Ribes. La darrera 
expedició surt de Cunit a les 17:00 i de Sant Pere de Ribes 17:45. Circulen un total de 5+5 
expedicions amb un interval de pas promig de 120 minuts. 
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Els caps de setmana i festius no hi ha servei. 

 

Línia Càmping Vilanova Park – Aeroport – Barcelona. 

Servei d’autobús operat per Monbus que circula entre el càmping Vilanova Park i Barcelona, 
realitzant parades a l’aeroport en alguns de les seves expedicions. 

En dies feiners, el servei s’inicia a les 8:30 al Càmping Vilanova Park i a les 8:50 a Barcelona. La 
darrera expedició surt del càmping Vilanova Park a les 17:30 i de Barcelona a les 19:50. Circulen 
un total de 7+7 expedicions (de les quals 3 expedicions sentit Barcelona i 1 expedició sentit 
Vilanova, tenen parada a l’aeroport). 

Els dissabtes, el nombre d’expedicions es redueix a 3 expedicions sentit Barcelona i 2 expedicions 
sentit Vilanova, totes elles amb parada a l’aeroport. 

Els diumenges i festius no hi ha servei. 

6.1.3. Serveis d’autobús nocturn 

Vilanova i la Geltrú disposa d’una línia d’autobús nocturn, la N30, que comunica el municipi amb 
Vilafranca del Penedès, Olèrdola, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges, l’Hospitalet de Llobregat 
(Bellvitge), l’aeroport i Barcelona (en els dos sentits de la marxa). 

L’horari de servei és de 23:50 a 5:50, amb un interval de pas promig de 1:30 hores. Aquest servei 
nocturn s’intensifica els divendres, dissabtes i vigílies de festiu i tots els dies durant la temporada 
d’estiu. 

Es troba operada per Monbus i Autocars Plana. 

6.1.4. Resum del servei d’autobusos 

En l`àmbit urbà, Vilanova i la Geltrú disposa de 2 recorreguts de bus urbà, operats per les línies 
L1+L2 i L3+L4. S’ofereixen un servei continu al llarg del dia al nucli urbà residencial, amb un 
interval de pas de 30 minuts en dies feiners i dissabtes En diumenges i festius només opera el 
servei de la L1+L2 (amb 30 minuts d’interval de pas promig). 

En l’àmbit interurbà trobem: 

- En direcció nord, l’eix de comunicació cap a Sant Pere de Ribes – Sitges – Barcelona està 
cobert per varies línies de bus que ofereix un servei cap a Sant Pere de Ribes i Sitges 
cada 20 minuts en dies feiners (30 minuts en dissabtes i 60 minuts en diumenges i festius). 
El servei cap a Barcelona present un interval de pas inferior a 30 minuts en dies feiners i es 
redueix en caps de setmana i festius. Es important destacar que la comunicació cap a 
Barcelona disposa de serveis directes que redueixen el temps de trajecte entre 15 i 30 
minuts. 

- La connexió direcció sud cap a Cubelles i el Vendrell disposa d’un servei de bus cada 30 
minuts. Ple cas de Cubelles, la freqüència del servei es veu augmentada per un servei 
suburbà que circula cada hora. La connexió amb Tarragona disposa d’un servei cada 2 
hores. Els dissabtes l’oferta es redueix i diumenges i festius no circula cap servei cap a 
aquests municipis. 
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- En sentit interior, es disposa de connexió amb Vilafranca del Penedès amb uns servei 
cada 30-60 minuts (que es redueix en els caps de setmana i festius). També existeix un 
servei molt reduït per arribar a l’Arboç, que només circula els dissabtes (amb 2+2 
expedicions)). 

En la taula següent resumeix aquest estat del servei d’autobusos: 

 
  

Municipi 
Interval de pas 

feiners* 

Interval de pas 

dissabtes* 

Interval de pas 

festius* 

Bus urbà (L1+L2) 30 minuts 30 minuts 30 minuts 

Bus urbà (L3+L4) 30 minuts 30 minuts (No circula) 

Sant Pere R. <20 minuts <30 minuts 60 minuts 

Sitges <20 minuts <30 minuts 60 minuts 

Barcelona <30 minuts 9+9 expedicions 4+4 expedicions 

Cubelles <30 minuts 11+11 expedicions (No circula) 

El Vendrell 30 minuts 11+11 expedicions  (No circula) 

Tarragona 120 minuts 7+7 expedicions  (No circula) 

Vilafranca 30-60 min 8+8 expedicions 5+5 expedicions 

L’Arboç (No circula) 2+2 expedicions (No circula) 

*Interval de pas promig. 

Els grups de color indiquen que els municipis estan situats en un mateix eix de comunicació. 

Taula 6.1.4.1 – Resum del servei d’autobús diürn. 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades dels operadors 

Pel que fa als serveis nocturns, Vilanova i la Geltrú disposa de dues línies de bus nocturn, amb un 
interval de pas promig de 90 minuts, que s’intensifica durant el període d’estiu. 

6.1.5. Servei de taxi 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al municipi es 
disposen de 6 parades fixes ubicades a: 

- Plaça d'Eduard Maristany, s/n (estació de tren i estació d’autobusos). 

- Rambla de Joan Baptista Pirelli, 98. 

- Carrer de l'Abat Escarré, 2. 

- Ronda Ibèrica (al pàrking de l’hospital). 

- BV-2115, s/n (Càmping Vilanova Park). 

- Al dic de ponent del port. 
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Fotografia 6.1.5.1 – Parada de taxis a pl. Eduard Maristany

 

6.1.6. Servei de ferrocarril 

Pel que fa al ferrocarril, Vilanova i la Geltrú disposa d’una estació situada al sud-est del nucli urbà. 
Hi efectuen servei les següents línies: 

- Línia “R2 Sud” (Barcelona – VNG – Sant Vicenç de Calders), del servei de Rodalies de 
Barcelona. 

En sentit Sant Vicenç de Calders el servei ofereix: 

o En dies feiners, 70 expedicions amb origen a Barcelona (36 de les quals finalitzen 
el recorregut a Vilanova i la Geltrú). L‘horari de servei de 5:30 a 00:00 i l’interval de 
pas promig és de 15 minuts. Els caps de setmana i festius circulen 69 expedicions 
(de les quals 35 finalitzen el recorregut a Vilanova i la Geltrú) en un horari de 5:40 a 
00:00. L’interval de pas segueix sent de 15 minuts com en els dies feiners. 

o En dies feiners, 34 expedicions amb origen a Vilanova i la Geltrú i destinació Sant 
Vicenç (horari de servei de 6:45 a 23:45). L’interval de pas promig és de 30 minuts. 
El caps de setmana i festius es manté el nombre d’expedicions i l’horari de servei 
dels dies feiners.  

En sentit Barcelona el servei ofereix: 

o En dies feiners, 75 expedicions amb i destinació Barcelona (39 de les quals inicien 
el recorregut a Vilanova i la Geltrú). L‘horari de servei de 4:40 a 22:20 i l’interval de 
pas promig és de 15 minuts. Els caps de setmana i festius circulen 64 expedicions 
(de les quals 32 finalitzen el recorregut a Vilanova i la Geltrú) en un horari de 4:40 a 
22:20. L’interval de pas segueix sent de 15 minuts com en els dies feiners. 

o En dies feiners, 36 expedicions amb origen a Sant Vicenç de Calders i destinació 
Vilanova i la Geltrú i Barcelona (horari de servei de 6:00 a 22:00). L’interval de pas 
promig és de 30 minuts. Els caps de setmana i festius circulen 32 expedicions en 
un horari de 6:00 a 22:00. L’interval de pas segueix sent de 30 minuts com en els 
dies feiners.  
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- Línia “R13” (Barcelona – VNG – Lleida, per Valls): amb 1+1 expedicions tant en dies 
feiners com festius. Emprant la línia “R2 sud” per fer transbordament a Sant Vicenç de 
Calders, s’aconsegueixen 2+2 expedicions. 

- Línia “R14” (Barcelona – VNG – Lleida, per Reus): amb 1 expedició sentit Lleida i 3 
expedicions sentit Barcelona, tant en dies feiners com festius. Emprant la línia “R2 sud” per 
fer transbordament a Sant Vicenç de Calders, s’aconsegueixen 3+3 expedicions. 

- Línia “R15” (Barcelona – VNG – Reus – Riba–Roja): amb 6 expedicions sentit Riba–Roja i 
9 expedicions sentit Barcelona en dies feiners (6+8 en dissabtes, 6+7 en festius). Emprant 
la línia “R2 sud” per fer transbordament a Sant Vicenç de Calders, s’aconsegueixen 13+11 
expedicions (8+9 en dissabtes, 9+8 en diumenges). 

- Línia “R16” (Barcelona – VNG – Tarragona – Tortosa): amb 2 expedicions sentit Tortosa i 2 
expedicions sentit Barcelona en dies feiners (2+3 en dissabtes, 2+3 en festius). Emprant la 
línia “R2 sud” per fer transbordament a Sant Vicenç de Calders, s’aconsegueixen 7+6 
expedicions (9+7 en dissabtes, 8+7 en diumenges). 

Fotografia 6.1.6.1 – Estació d’ADIF de Vilanova i la Geltrú Fotografia 6.1.6.2 – Vies que creuen el nucli urbà

 

Pel que fa la intermodalitat amb el servei d’autobusos aquesta és excel·lent doncs l’estació 
d’autobusos es troba ubicada a la mateixa plaça que l’estació de ferrocarril. 

El temps de viatge entre Vilanova i la Geltrú i les principals destinacions (Barcelona, Sitges, 
Cubelles, Sant Vicenç de Calders i Tarragona mitjançant el ferrocarril es presenta en la taula 
següent: 

 

Destinació Temps (min.) 

Barcelona 40-45 

Sitges 6 

Cubelles 4 

Sant Vicenç de Calders 20 

Tarragona 50 

Taula 6.1.6.3- Temps de viatge en ferrocarril a/des de Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de l’operador. 
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6.1.7. Estat de les infraestructures de transport públic 

BUS URBÀ 

La xarxa d’autobús urbà de Vilanova i la Geltrú disposa del següent número de parades: 

  

Línia Número de Parades 

L1 47 parades 

L2 46 parades 

L3 29 parades 

L4 27 parades 

Taula 6.1.7.1- Número de parades per línia de bus urbà. 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

En les tasques de treball de camp del PMUS, s’ha analitzat les principals característiques de les 
parades: 

- Pel que fa la tipologia de la parada, aproximadament el 24% de les parades disposen de 
marquesina. 

- El 75% de les parades disposen de bancs per seure mentre s’espera l’autobús. 

Fotografia 6.1.7.2 – Marquesina en parada de bus Fotografia 6.1.7.3 – Bancs per a seure a les parades

 

- Un elevat percentatge de les parades tenen accessibilitat bona (el 60% dels casos) i en un 
18% es considera accessibilitat deficient (amb passos de vianants no adaptats o voreres 
d’amplada útil no accessibles). 
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Fotografia 6.1.7.4 – Exemple de parada amb molt bona 
accessibilitat a Pare Garí 

Fotografia 6.1.7.5 – Accessibilitat deficient per amplada de 
vorera insuficient al c/ València 

 

- Respecte a la informació, quasi totes les parades (el 97%) disposen d’informació sobre els 
horaris de servei. No obstant, només un 4% de les parades disposa de pantalles 
d’informació dinàmica. 

o Les parades on no es disposa d’informació sobre els horaris de pas són la parada 
P1 i P2 de la línia L1 així com les parades P45 i P46 de la línia L2, ubicades al 
polígon industrial Masia d’En Notari. Tampoc disposa d’informació sobre els horaris 
de pas la parada P13 de la línia L2 ubicada al c/ Aigua (amb c/ Bruc). 

Fotografia 6.1.7.6 – Vandalisme sobre horaris i plànol a la 
parada de l’escola Ginesta 

Fotografia 6.1.7.7 – Pantalla d’informació dinàmica a Pompeu 
Fabra 

 

- L’estat global de les parades es valora positivament en quasi la totalitat dels casos (95% 
de les parades) i només en un 1% es considera deficient. 
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Fotografia 6.1.7.8 – Bon estat de parada al c/ St. Josep
Fotografia 6.1.7.9 – Estat de parada millorable a Torre 

d’Enveja 

 

Respecte la reserva d’espai en calçada: 

- Per a millorar la comoditat d’accés algunes parades disposen de plataformes 
(aproximadament el 24% de les parades en disposen). 

 
Fotografia 6.1.7.10 – Plataforma de formigó en una parada de bus 

 

- Vilanova i la Geltrú només disposa d’un tram de carril bus exclusiu per a la circulació 
d’aquest mitjà de transport. Es tracta d’un tram inferior a 100 m. situat a la Rambla 
Salvador Samà (davant de la pl. Soler i Carbonell).  
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Fotografia 6.1.7.11 – Carril bus a la Rambla Salvador Samà 

 

- L’espai de via pública reservat al bus, llevat del tram de carril bus anteriorment comentat, 
és l’espai de calçada davant de cada parada on no està permès estacionar-hi. Per afavorir 
les condicions de circulació, en alguns casos les parades de bus també inclouen altres 
elements destinats a reservar espai, com un apartador o reclau, per a apartar-se del carril 
de circulació de la via en aquells punts on l’aturada del bus pot suposar una problemàtica 
per a la resta del trànsit circulant. Un 35% de les parades del bus urbà inclouen d’aquesta 
solució. 

Fotografia 6.1.7.12 – Excel·lent apartador a la plaça del Cubilot
Fotografia 6.1.7.13 – Apartador estret a Ribes Roges que no 

permet al bus fer-ne ús quan hi ha vehicles estacionats

En alguns casos els apartadors presenten problemes, ja siguin de disseny (disposar d’escassa 
longitud, fet que provoca que el bus no pot penetrar-hi i per tant no en pot fer ús) o per trobar-se 
ocupats per usuaris no autoritzats 
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Fotografia 6.1.7.14 – Ocupació indeguda de l’apartador del bus 

per part d’un vehicle al c/ Llibertat 

 

En l’annex F.1 es poden consultar les fitxes completes amb l’avaluació dels paràmetre 
anteriorment comentats per a cada parada de bus urbà.  

 

BUS INTERURBÀ 

En la fase de treball de camp del PMUS també s’han analitzat les principals característiques de les 
parades dels busos interurbans. 

En el municipi de Vilanova i la Geltrú s’ubiquen un total de 32 punts de parada dels quals només 
27 parades estan senyalitzades en el territori mitjançant un pal indicador o una marquesina. Són 
d’aquests 27 punts dels quals s’ha pogut analitzar les següent característiques: 

- Només 2 parades disposen de marquesina (pl. Eduard Maristany i c/ Aigua amb Bruc), la 
resta disposen de pals indicadors.  

- En 8 de les 27 parades es disposa de banc per a seure mentre s’espera el bus. 

- En només 18 de les 27 parades l’usuari disposa d’horari que l’informi sobre el pas del bus. 

- La parada principal de l’estació d’autobusos (pl. Eduard Maristany) no disposa d’una 
pantalla d’informació dinàmica per als busos interurbans (en aquest punt existeix un panell 
SAE, però es troba a l’andana dels urbans per a informar sobre el servei de bus urbà). 

- Pel que fa a infraestructures auxiliars: 

o 5 de les 27 parades disposen de plataforma annexa a la vorera per a facilitar 
l’accés al bus. 

o 6 de les 27 parades disposen d’apartadors per a que l’autobús realitzi la parada 
fora del carril de circulació. 

- Pel que fa l’accessibilitat, de les 27 parades, 13 disposen de bona accessibilitat, 4 
presenten alguna dificultat d’accés i 10 tenen accessibilitat deficient. 
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- Finalment, sobre l’estat general de la parada, s’ha valorat que 14 parades presenten un 
bon estat, 2 parades rebrien una puntuació intermitja i 11 parades tenen un estat deficient. 

En conclusió, la infraestructura que presenten les parades de bus interurbà és en molts aspectes 
deficient, tant pel que fa l’estat general en que es troba la parada, la seva senyalització, 
l’accessibilitat, la informació disponible i les opcions de confort per a l’usuari (existència de 
marquesines, bancs, plataformes d’accés...), especialment les que es troben fora del nucli urbà. 

Fotografia 6.1.7.15 – Parada sense urbanitzar, amb una 
accessibilitat deficient a la C-246a 

 

Fotografia 6.1.7.16 – Parada a la C-246a en un estat deficient, 
sense en espai còmode i segur per a esperar al bus 

 

Fotografia 6.1.7.17 – Parada de bus interurbà en un estat 
precari a la C-246a 

Fotografia 6.1.7.18– Parada a Eduard Toldrà, totalment 
inaccessible 

 

En l’annex F.2 es poden consultar les fitxes completes amb l’avaluació dels paràmetre 
anteriorment comentats per a cada parada de bus interurbà.  

 

ESTACIONS DE FERROCARRIL 

L’estació de ferrocarril es troba al sud-est del nucli urbà, a la banda nord de les vies. No obstant 
existeix una entrada ubicada al c/ Àncora que permet accedir des del sud de els vies. 

Pel que fa a l’accessibilitat, l’estació es troba adaptada per a PMR, no obstant els vehicles no 
estan adaptats per a PMR de manera que el servei no es accessible.  
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L’estació d’ADIF ofereix serveis de venda de bitllets mitjançant màquines expenedores i disposa 
de pantalles d’informació dinàmica amb els horaris de circulació dels trens. Com a serveis 
addicionals disposa de cafeteria i aparcament per a usuaris. 

Fotografia 6.1.7.19 – Estació d’autobusos just davant l’estació de ferrocarril Fotografia 6.1.7.20 – Entrada sud

En les immediacions de l’estació de tren es situa l’estació autobusos i un aparcament per a 
bicicletes que s’acostuma a omplir. Addicionalment, davant de l’estació, es disposa d’un 
aparcament vigilat per a bicicletes (el “Bicipark”) obert 24 hores, amb servei de taller i venda 
d’accessoris. 

També cal fer esment al fet que els ciclistes habitualment utilitzen altres ancoratges com a punt 
d’estacionament indeguts. 

Fotografia 6.1.7.21 – Aparcament per a bicicletes de 
l’estació 

Fotografia 6.1.7.22 –Ús d’altres punts d’estacionament indeguts 

6.1.8. Cobertura del municipi en transport públic 

El servei de transport públic de Vilanova i la Geltrú presenta els següents graus de cobertura en el 
nucli urbà (aplicant un radi de cobertura de 300 metres a les parades d’autobús urbà, 450 m. a les 
parades d’autobús interurbà i 1.000 metres a l’estació de ferrocarril): 

- 86% de cobertura per al servei de transport públic urbà d’autobús. 

- 77% de cobertura per al servei de transport públic interurbà d’autobús. 

- 44% de cobertura per al servei de ferrocarril de Rodalies de Catalunya. 
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Les xifres anteriors mostren el percentatge de població del municipi que es trobaria dins l’àrea 
d’influència de les parades dels diferents modes de transports. 

6.2. Demanda del transport públic 

6.2.1. Servei d’autobús urbà 

La informació que es present en aquest apartat prové de tres fons d’informació diferents: 

- Informació facilitada per l’operador o el titular del servei. 

- Informació dels comptatges puja–baixa que es van realitzar durant la campanya de treball 
de camp del PMUS. 

- Informació sobre enquestes als usuaris que es van realitzar durant la campanya de treball 
de camp del PMUS. 

A continuació es presenten les xifres d’explotació facilitades per l’operador del servei d’autobús 
urbà pel que fa a dades de demanda, ocupació, quilòmetres anuals i hores útils anuals: 

 

Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

L’Ajuntament de Vilanova facilitat les dades de demanda de l’any 2013. A continuació es 
presenten les principals dades de l’explotació. 

 

  

DADES ANUALS DE LES LÍNIES DE BUS URBÀ (2013) 

Línia Període L1-L2 L3-L4 

Passatgers Any 511.435 pax. 276.897 pax. 

Passatgers 

Dia feiner 1.584,39 pax. 964,60 pax.  

Dissabte 1.113,67 pax 483,40 pax. 

Diumenge 769,17 pax. --- 

Ocupació 

Dia feiner 22,05 pax/veh. 16,11 pax/veh. 

Dissabte 20,65 pax/veh. 9,30 pax/veh. 

Diumenge 15,38 pax/veh. --- 

Expedicions Any 24.158 exp. 18.327 exp. 

Km útils Any 314.100 km. 174.400 km. 

Hores útils Any 38.958 h. 

Velocitat 
comercial 

Promig 12,54 km/h 

Vehicles Dia 4 veh. 3 veh. 

Taula 6.2.1.1 – Dades de passatge i explotació de les línies de bus urbà. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Pel que fa l’evolució anual del passatge, es pot veure dos comportaments diferenciats en el tercer 
trimestre: les línies L1-L2, que donen servei a la franja litoral, veuen augmentat el seu passatge 
mentre que les línies L3-L4 (sense servei a la franja litoral) redueixen usuaris. 
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Taula 6.2.1.2 – Evolució del passatge per trimestres (valor absolut i percentual). 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Pel que fa l’evolució anual del número d’usuaris, en anys anteriors la xifra es situava 
aproximadament constant per sota els 910.000 viatgers/any però en l’any 2012 es va produir una 
davallada de viatgers que es va situar en quasi 820.000 viatgers/any. El descens en el número de 
viatgers va continuar en el 2013, situant-se per sota dels 790.000 viatgers/any. 
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Taula 6.2.1.3 – Evolució del número anual d’usuaris. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

Resultat dels comptatges puja–baixa realitzats amb les tasques de treball de camp del 
PMUS 

Durant la segona quinzena del mes de Març de 2014, com a part de la campanya de treball de 
camp del PMUS, es va realitzar un estudi de demanda sobre el bus urbà: es va realitzar un 
comptatge pujades i baixes del bus a cada parada del seu recorregut. Es van destinar dos dies 
laborables (un per a cada dia per a una línia diferent: L1-L2 i L3-L4), durant els quals es van 
estudiar totes les expedicions realitzades per un vehicle de bus. 

Aquest estudi va permetre obtenir dades sobre el comportament de les expedicions, l’atractivitat 
de les parades i les dades del passatge. A continuació es presenta un resum de les dades més 
rellevants sobre l’evolució del passatge al llarg d’un dia i posteriorment amb la representació del 
nombre de passatgers durant el recorregut d’una expedició: 
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Imatge 6.2.1.4 – Evolució del passatge de les línies L1 i L2 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La L1 presenta una important aportació de passatge en les primeres hores del matí, amb un 
màxim de 44 usuaris/expedició. La resta del dia, el seu passatge va disminuint progressivament. 
En senti contrari, la L2 presenta dues puntes de càrrega (matí i tarda) situades entre els 30-35 
usuaris. El promig de viatgers per expedició es situa en els 23 usuaris per a la L1 i en els 20 
usuaris per a la L2. 
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Imatge 6.2.1.5 – Evolució del passatge de les línies L3 i L4 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La L3 presenta el seu número màxim d’usuaris a darrera hora de la tarda amb 35 viatgers. La 
mitjana del passatge d’aquesta línia es situa en 21 passatgers/expedició. En senti contrari, la L4 
presenta una important aportació de passatge en les primeres hores del matí, amb un màxim de 
27 usuaris/expedició i la resta del dia disminueix a un passatge que es situa al voltant de 15 
viatgers i va decaient a partir de les 18:00. 

 

A continuació es presenta l’evolució del passatge al llarg del recorregut de cada línia estudiada: 
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Imatge 6.2.1.6 – Càrrega, pujades i baixades enregistrades per vehicle i línia (L1) 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Des de l’av. Vilafranca, la línia L1 es carrega progressivament i al arribar a la pl. Cubilot arriba al 
primer màxim. A partir d’aquí la línia es va descarregant parcialment a mesura que circula pel 
centre, i inicia un altre procés de càrrega a pl. Marina que finalitza al c/ Dr. Zamenhof, on la línea 
es descarrega ràpidament. 

La parada més important pel que fa les pujada es l’inici de línia a l’av. Vilafranca. Pel que fa les 
baixades, destaquen la parada de pl. Eduard Maristany i l’av. Rocacrespa amb Sis camins. 

Per a poder visualitzar millor el gràfic, no es presenten els resultats del tram inicial cap als 
polígons, degut a l’escassa demanda. 
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Imatge 6.2.1.7 – Càrrega, pujades i baixades enregistrades per vehicle i línia (L2) 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La L2 es carrega especialment a partir de l’av. Sis camins. El procés de descàrrega s’inicia 
lentament al pg. Carme amb Rambla Pirelli i s’atura a pl. Eduard Maristany on la línia es carrega 
de nou fins al CAP Jaume I. Des d’allà la línia es descarrega ràpidament fins a l’av. Vilafranca. 

Les parades més important pel que fa les pujades són la del CAP Jaume i la de la pl. Eduard 
Maristany. Pel que fa les baixades, destaquen la parada de pl. Eduard Maristany i la del cementiri 
d’av. Vilafranca. 

Per a poder visualitzar millor el gràfic, no es presenten els resultats del tram inicial cap als 
polígons, degut a l’escassa demanda. 
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Imatge 6.2.1.8 – Càrrega, pujades i baixades enregistrades per vehicle i línia (L3) 

Font: AIM, elaboració pròpia 

El procés important de càrrega de la L3 s’inicia a la Rbl. Exposició amb Ventosa i Roig i s’estén 
fins a la parada Pare Garí amb Francesc Macià on comença el procés de descàrrega, interromput 
puntualment per un càrrega a l’av. Torre del Vallès. 

La parada més important pel que fa les pujades es la pl. Eduard Maristany, seguida per la parada 
ubicada a Pare Garí amb l’av. Francesc Macià i el Tanatori. Pel que fa les baixades, destaca la 
parada de Doctor Zamenhof amb Torre d’enveja. 
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Imatge 6.2.1.9 – Càrrega, pujades i baixades enregistrades per vehicle i línia (L4) 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La línia L4 inicia un lent procés de càrrega al principi de línia que s’accentua a partir de la parada 
d’av. Aragai amb la Rbl. Arnau de Vilanova. A Doctor Zamenhof amb Torre d’enveja s’estabilitza i 
comença a descarregar-se al arribar a la pl. Eduard Maristany. 

La parada més important pel que fa les pujades és la del Doctor Zamenhof amb Torre d’enveja. 
Pel que fa les baixades, la parada més destacada és la de la pl. Eduard Maristany. 
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Resultat de les enquestes realitzades amb les tasques de treball de camp del PMUS 

 
Pel que fa a l’anàlisi de la demanda del transport 
intramunicipal, en aquest apartat es presenta 
l’explotació de resultats de les 300 enquestes a 
usuaris de l’autobús urbà que es van realitzar durant 
la campanya de treball de camp (Gener 2014). Les 
enquestes es van realitzar en els vehicles de bus de 
totes les línies de bus urbà. 
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Imatge 6.2.1.10 – Enquestes per línies i preferències per 
títols de transport; Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Les gràfiques inferiors resumeixen el perfil dels usuaris enquestats pel que fa a gènere, edat i lloc 
de naixement. 
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Imatge 6.2.1.11 – Perfil de l’enquestat; Font: AIM, elaboració pròpia 
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També es desprèn de les enquestes que el títol 
de transport més utilitzat pels usuaris es la 
targeta multiviatge T-10 (títol propi). Els 
enquestats realitzen entre 1 i 15 viatges 
setmanals en transport públic, destacant-se els 
que realitzen 5 i 10 viatges setmanals. els 
principals motius de desplaçament són per 
motius de treball, seguit d’estudis i gestions 
varies.  
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Imatge 6.2.1.12 –Característiques dels viatges dels usuaris 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Respecte la cadena modal emprada en un desplaçament en bus, la major part dels enquestats 
(86-89%) utilitzen els desplaçaments a peu per accedir o al sortir del bus. Entre el 7-10% utilitzen 
el ferrocarril com a part de la cadena modal, i un 4% empra altres modes (bus interurbà, vehicle 
particular...) 
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Imatge 6.2.1.13 – Mitjans de transport en la cadena modal d’un desplaçament en bus urbà 
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Gairebé tres quartes parts dels enquestats són 
usuaris del servei de transport públic des de fa 
més de tres anys. En general es considera que 
el servei està igual que fa uns anys (89% dels 
enquestats), i en comparació amb la resta de 
mitjans de transport, el 70% dels enquestats 
opina que no està ni millor ni pitjor que la resta 
de mitjans. 

Imatge 6.2.1.14 –Variació i comparació del servei amb altres mitjans 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Pel que fa l’opinió dels usuaris, els aspectes més importants del servei de bus urbà són la 
freqüència i el preu del viatge, seguits de la seguretat en el viatge i el preu del conductor. El grau 
de satisfacció global del servei de transport públic és bo, amb una puntuació mitjana de 7,82 
punts. 
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Imatge 6.2.1.15 – Definició dels principals aspectes i valoració del grau de satisfacció; Font: AIM, elaboració pròpia 

 

La valoració individual de diferents paràmetres relacionats amb el servei de transport públic urbà 
es mostra d’acord amb aquesta puntuació obtinguda propera als 8 punts. No obstant cal destacar 
l’elevat número de vots insatisfactoris (es a dir, per sota de 5 punts) rebuts pel preu del bitllet. Més 
del 35% dels enquestats va donar una mala opinió d’aquest aspecte. També va quedar pelés la 
disconformitat amb la disponibilitat horària, per part d’un 20% dels enquestats. 



100  DOCUMENT I . MEMÒRIA  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valoració la satisfacció de diferents aspectes (de 0 a 10)

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Percentatge de vots no satisfactoris (inferiors a 5 punts)

 
Imatge 6.2.1.16 – Valoració dels principals aspectes; Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Els principals aspectes que els usuaris demanen millorar són la freqüència, el preu del bitllet i la 
disponibilitat horària. 
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Imatge 6.2.1.17 –Principals aspectes a millorar; Font: AIM, elaboració pròpia 



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   101 

 

 

També es preguntava als enquestats si disposaven d’alternativa per a realitzar els desplaçaments. 
Un 42% va donar resposta afirmativa i d’aquests un 90% afirmen que segur que faran servir el bus 
urbà en un futur, i només un 1% responen que segur que canviaran de mitjà de transport. 
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Imatge 6.2.1.18 – Definició dels principals aspectes i valoració del grau de satisfacció; Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Finalment, amb les dades de satisfacció de cada individu per a cada aspecte o atribut del servei 
de bus urbà es pot calcular l’índex de satisfacció del client (ISC). L’ISC global del servei es calcula 
com la mitjana aritmètica de l’ISC de cada individu, calculat mitjançant la següent equació : 

 

essent:  ISCj = índex de satisfacció de cada individu “j”. 

xij = valoració de 0 a 10, de l’individu “j” per a l’atribut “i” (puntualitat, 
freqüència...). 

wij = coeficients d’importància, que prenen diferents valors en funció de la 
puntuació donava a cada atribut: 

    1: per al primer en importància (l’atribut més important). 

    0,75 : per al segon en importància. 

    0,50 : per al tercer i quart en importància. 

    0,12 : per a la resta d’atributs. 

Realitzant els càlculs s’obté que l’ISC global és de 8,50 punts. 

 

6.2.2. Servei d’autobús interurbà 

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha facilitat les dades de 
demanda i explotació per als serveis de bus interurbans de les següents línies: 
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- Operades per MONBUS: 

o Barcelona – Vilanova i la Geltrú – el Vendrell (inclou el servei Vilanova i la Geltrú – 
el Vendrell). 

o Vilanova i la Geltrú – Barcelona. 

o Vilanova i la Geltrú – Cubelles. 

- Operades per PLANA: 

o Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès. 

o Vilanova i la Geltrú – Sitges 

- Operades per MONBUS i PLANA: 

o Servei nocturn N-30 (Vilafranca–Vilanova i la Geltrú – Barcelona). 

No s’han pogut disposar de les dades dels següents serveis: 

o Vilanova i la Geltrú – L’Arboç. 

 

 

DADES ANUALS DE LES LÍNIES DE BUS INTERURBÀ (2013) 

Línia Passatgers Expedicions 
Km 
útils 

Hores 
útils 

Velocitat 
comercial 

BCN – VNG – Vendrell 365.461 13.280 778.706 19.920 39,09

VNG – BCN  62.589 4.980 234.060 6.222 37,62

VNG – Cubelles  21.552 4.980 54.780 2.490 22

VNG – Vilafranca P. 22.052 3.060 57.834 1.631 35,47

VNG – Sitges 1.165.269 49.760 592.487 18.414 32,18

N-30 (nocturn) 64.022 4.051 331.681 7.520 44,11

Taula 6.2.2.1 – Dades de passatge i explotació de les línies de bus interurbà. 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades del DTES 

La línia que concentra major passatge és el servei “Vilanova i la Geltrú – Sitges”, que a la vegada 
també és la que ofereix un major nombre d’expedicions. 

La velocitat comercial de les línies de servei diürn es situa a l’entorn dels 35 km/h, amb l’excepció 
del servei “Vilanova i la Geltrú – Cubelles”, que pel seu caràcter urbà presenta una velocitat més 
reduïda (22 km/h). Per al servei nocturn la velocitat comercial ascendeix fins a 44 km/h. 

6.2.3. Servei de ferrocarril 

D’acord amb les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’any 2012 la demanda 
diària de l’estació de Vilanova i la Geltrú va ser de 17.413 viatges/dia, amb 8.800 desplaçaments 
d’entrada a l’estació i 8.533 desplaçaments de sortida. En comparació amb l’any anterior (2011), 
suposa un augment del 7,7% de passatgers.  



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   103 

 

7. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT 

7.1. Xarxa de vehicles privats motoritzats 

En el plànol 15 es presenta la jerarquització interna de les principals vies del municipi, classificant-
les en xarxa primària i secundària. 

El plànol 16 mostra el nombre de carrils que disposen les vies. 

En el següents apartats s’ha dividit la xarxa de vials emprada pel vehicle motoritzat en quatre 
categories diferents: vials d’accés al municipi, xarxa primària interna (principals vies urbanes), 
xarxa secundària col·lectora o distribuïdora i xarxa secundària veïnal o local.  

La classificació de la xarxa viària interna (primària i secundària) s’ha realitzant en funció de l’ús 
que presenta actualment la via, avaluat d’acord amb els resultats del treball de camp. 

La descripció de les vies que composen cada xarxa es presenta a continuació. 

7.1.1. Vies d’accés 

Les vies que conformen la xarxa d’accés al municipi de Vilanova i la Geltrú 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. En el 
tram que discorre pel municipi de Vilanova i la Geltrú es defineix com a una via de calçada 
única amb limitació d’accessos a les propietats confrontants. 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. 

- 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-2115:carretera convencional que uneix Vilanova i la Geltrú amb l’Arboç. 

- Carretera BV-2112: carretera convencional que uneix Vilanova i la Geltrú amb la població 
veïna de Sant Pere de Ribes.  

- 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. 
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Imatge 7.1.1.1- Principals eixos viaris d’accés a Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia. 

7.1.2. Xarxa primària: principals vies urbanes 

La xarxa de carrers principals de Vilanova i la Geltrú estaria formada pels vials que es descriuen a 
continuació.  

- La Ronda Ibèrica, en el tram comprés entre c/ 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 dos carrils de circulació per 
cada sentit. 

- 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. 

- Eix av. Eduard Toldrà – rbl. de l’Exposició – rbl. de. Antoni Vidal – rbl. de Josep Tomàs 
Ventosa –– av. Jaume Balmes – av. 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. 

- C/ Josep Coroleu: enllaça dos dels vials anteriorment esmentats (Ronda Ibèrica i av. 
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. 
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- Av. Doctor Zamenhof: de la mateixa manera que l’av. Josep Coroleu, aquesta via tanca per 
l’oest un circuit de vies principals que circumval·len el nucli urbà. 

7.1.3. Xarxa secundària: vies col·lectores o distribuïdores 

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.  

7.1.4. Xarxa secundària local 

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 
vivendes, equipaments, etc.  

7.1.5. Elements reguladors 

S’han identificat els següents elements reguladors del trànsit: 

- Cruïlles semaforitzades: 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. 

- Elements reductors de velocitat. La introducció d’aquests elements, 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. 

 
Fotografia 7.1.5.1 – Element reductor de velocitat a Ronda Ibèrica 

per la proximitat d’un centre escolar; Font: www.google.es 
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La presència d’aquests elements reguladors es troba grafiada en el plànol 17. 

7.2. Demanda en vehicle privat motoritzat 

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 d’una a dues hores de durada realitzats durant la 
campanya de treball de camp del PMUS. 

o Aforaments automàtics de 24 hores de durada, realitzats durant la campanya de 
treball de camp del PMUS. 

o Aforaments automàtics de llarga durada, facilitats per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

- Enquestes a usuaris el transport privat motoritzat que realitzaven un desplaçament per 
l’interior del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú. 

7.2.1. Intensitats de circulació 

Com s’ha comentat, l’anàlisi del flux de vehicles motoritzats s’ha elaborat en base a aforaments 
direccionals i automàtics, realitzats ex professo pel PMUS. Es disposa de: 

- 28 aforaments automàtics de llarga durada realitzats per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Els comptatges es van realitzar durant els mesos de Gener i Febrer de 2014. Es 
tracta d’una extensa base de dades que va recollir informació de les intensitats de trànsit 
durant un període de 4-5 setmanes, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Els 
resultats permeten caracteritzar les variacions de mobilitat al llarg del dia i al llarg de la 
setmana.  

- 11 aforaments automàtics de 24 hores de durada situats en les principals vies de circulació 
del nucli urbà. Van ser realitzats durant la darrera setmana de gener de 2014. Aquests 
aforaments han permès establir l’evolució horària del trànsit del municipi. En l’annex C.2 
s’inclouen les dades dels aforaments automàtics. 

- 31 aforaments direccionals, de dues hores de durada. Els aforaments es van situar a les 
principals cruïlles del municipi i es van realitzar en horari de matí (dintre el període de 7:00 
a 11:30) durant la segona quinzena de gener i la primera setmana de febrer de 2014. Els 
resultats d’aquests aforaments s’han expandit a mobilitat total diària (vehicles/dia) emprant 
com a patró per aquesta expansió horària els aforaments automàtics e llarga durada. En 
aquests aforaments s’han comptabilitzat tant el volum de vehicles com la direcció i els girs 
executats pel vehicle. A més, aquests comptatges permeten distingit la tipologia de 
vehicles (turisme, camions, motocicletes, busos i bicicletes). En l’annex C.1 les dades dels 
aforaments direccionals. 

Per tant, els primers resultats obtinguts fan referència a l’evolució del trànsit al llarg d’un dia feiner: 
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Imatge 7.2.1.1 – Mitjana de l’evolució del trànsit en un dia feiner 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

En la gràfica es pot veure com la mitjana del trànsit es tracta d’una corba amb oscil·lacions al llarg 
del dia però sense molta diferència entre les hores punta i les hores vall. El trànsit arriba al seu 
moment punta a les 8:00 del matí i no comença de forma contínua a decaure fins a les 18:00 de la 
tarda. Dintre aquest període la mobilitat varia al voltant d’un 3% (les intensitats horàries es situen 
entre el 5% i el 8%). 

En el plànol 18 es presenten ubicats els punts dels aforaments en el territori (aforaments continus 
automàtics i aforaments direccionals). 

Amb els resultats de tots els aforaments, s’ha pogut elaborar una aranya de trànsit o mapa 
d’intensitats de trànsit que mostra de forma gràfica el volum de vehicles de les principals vies de 
Vilanova i la Geltrú (plànol 19). Les vies amb més intensitat de trànsit són: 

- Els accessos per la Ronda Europa. 

- Els accessos per la Ronda Ibèrica. 

- L’eix d’av. Eduard Toldrà – av. Jaume Balmes – av. Cubelles. 

- El tram nord del c/ Josep Coroleu. 

 

Per a tenir en compte l’estacionalitat, durant l’estiu es van realitzar aforaments en les zones de les 
platges. En concret, durant la quarta setmana de juliol de 2014 es van dur a terme tres aforaments 
direccionals i quatre aforaments automàtics, tots ells en dia feiner. Els resultats mostren com la 
intensitat mitjana de vehicles augmenta en la temporada d’estiu: més del doble a Ribes Roges (un 
130% d’increment) i quasi el triple al Prat de Vilanova (194% d’increment). També s’observa un 
desplaçament de la corba cap a la dreta: s’endarrereixen les hores punta de matí i de tarda. 

Les següents gràfiques mostren l’evolució de les intensitats de trànsit en temporada d’estiu i en 
temporada d’hivern. 
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Imatge 7.2.1.2 – Comparació entre els fluxos de vehicles estiu–hivern a Ribes Roges 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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Imatge 7.2.1.3 – Comparació entre els fluxos de vehicles estiu–hivern al Prat de Vilanova 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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D’altra banda, durant el mes de juliol de 2014, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va realitzar 
aforaments automàtics en els tres passos inferiors de les vies del ferrocarril en el seu pas pel nucli 
urbà (C/ Josep Coroleu, Rambla Pirelli i c/ Magdalena Miró). En aquests punts, les intensitats de 
trànsit mesurades en la temporada d’estiu no pateixen variacions substancials respecte la resta de 
l’any. 

7.2.2. Capacitats de vials 

Amb l’aranya de trànsit es pot calcular el grau de saturació sobre la capacitat a les vies 
estudiades. Els resultats es poden consultar en el plànol 20 on es representa el nivell de saturació 
en funció de la intensitat mitjana de trànsit que registra la via. 

El càlcul d’aquesta saturació s’ha realitzat calculant el quocient de la intensitat mitjana diària de 
circulació de la via entre la intensitat màxima diària teòrica que podria suportar (un valor empíric 
que principalment es determina en funció de la tipologia de la via i del nombre de carrils). 

Així, la via més saturada del municipi és el tram de Ronda Europa més propera al pg. Marítim on 
la via passa a tenir només un carril per cada sentit de circulació. 

Altres vies carregades de trànsit són el tram septentrional del c/ Pare Garí, el tram oriental de l’av. 
Eduard Toldrà, l’eix d’av. Jaume Balmes – Rambla Exposició i l’av. del Garraf.  

7.2.3. Enquestes a conductors 

En l’àmbit de treball del PMUS es van realitzar 360 enquestes a usuaris del vehicle privat 
motoritzat per tal d’obtenir informació sobre el municipi d’origen i de destinació. En l’annex E es 
pot consultar el model d’enquesta emprat. 

Les enquestes es van realitzar la darrera setmana del mes de Gener, en quatre punts ubicats a les 
principals vies d’accés al nucli urbà per tal de poder determinar el grau de transit de pas pel 
municipi (aquell transit que ni té origen ni la destinació a Vilanova i la Geltrú). 

A
B

C

D

Punts d’esquesta a usuaris del 
vehicle privat motoritzat

Sentit de circulació enquestat

 
Imatge 7.2.3.1 – Punts d’enquesta al vehicle privat motoritzat a les entrades del nucli urbà  

Font: AIM, elaboració pròpia 

Analitzant la tipologia de desplaçaments en cada punt s’obtenen els següents resultats: 
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Imatge 7.2.3.2 – Tipologia des desplaçaments per a cada punt d’enquesta; Font: AIM, elaboració pròpia  

Font: AIM, elaboració pròpia 

Destaca el transit de pas registrat en el punt C, que arriba al 18%. Això significa que els vehicle 
procedents de l’est entren a Vilanova i la Geltrú i utilitzen l’eix de av. Cubelles – Rambla Exposició 
per a desplaçar-se cap a altres municipis (principalment Cubelles).  

Durant l’enquesta també es va anotar l’ocupació del vehicle i la tipologia, on es pot observar com 
la majoria del trànsit es format per turismes. Pel que fa a l’ocupació, aquesta resulta ser del 1,38 
passatgers/vehicle durant les hores de matí (la franja horària en la que es van realitzar les 
enquestes). 
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Imatge 7.2.3.3 – Ocupació tipologia de vehicles enquestats; Font: AIM, elaboració pròpia 
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8. ANÀLISI DE L’APARCAMENT 

8.1. Oferta d’aparcament 

D’acord amb la metodologia de la Diputació de Barcelona, s’ha classificat l’oferta de places 
d’aparcament segons si es troben a la via pública o fora de la via pública. Les places a la via 
pública es subdivideixen en places lliures no regulades i places regulades. Les places fora de la 
via pública es distingeixen si són d’us privat o d’ús públic. 

Dintre dels aparcaments a la via pública distingim: 

- Aparcament lliure no regulat: els aparcaments per a turismes i els aparcaments per a 
motocicletes formen aquest conjunt d’aparcaments. 

- Aparcament regulat: format per les places d’aparcament en zona blava, els aparcaments 
reservats per a PMR (persones de mobilitat reduïda) i altres aparcaments reservats (per a 
policia local, busos escolars). 

El plànol 21 mostra tota la informació relacionada amb la reserva d’espai en superfície. 

Pel que fa al nombre de places d’aparcament fora de la via pública, distingim: 

- Aparcament d’ús públic: D’acord amb les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, les principals bosses d’aparcament són es presenten a continuació en dues taules. 
La primera presenta els aparcament gratuïts i en la segona es mostren els aparcaments de 
pagament 

 
 

Aparcaments gratuïts Places

Avinguda Vilafranca 138 

Estació d’Autobusos i FFCC 229 

Hospital St. Antoni Abat 150 

Zona Esportiva Ronda Ibèrica 68 

Prat de Vilanova 141 

Sis Camins 139 

Rocacrespa 126 

Ribes Roges (platja) 272 

Ribes Roges (interior) 122 

Taula 8.1.1- Principals aparcament gratuïts. 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i AIM 

 

Aparcaments de pagament Places 

Alba Palau(1) 106 

Neàpolis 60 

Mercat 341 

Peixateria 95 

Casernes 387 

Mediterrània 327 

Charlie Rivel 300 

ADIF(2) 435 

Xarxaires 56 

Adarró 150 

(1)aparcament de titularitat privada 

(2)aparcament titularitat d’ADIF 

Taula 8.1.2- Principals bosses d’aparcament de pagament. 

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

El plànol 22 mostra la ubicació d’aquests aparcaments. 
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- Aparcament d’ús privat: format per aparcament en interior d’edificis. El número de places 
que formen aquest tipus d’aparcament s’ha realitzat a partir del padró de guals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es comptabilitzen un total de 25.129 places 
d’aparcament. 

La següent taula mostra el total de places d’aparcament classificades per tipus, en funció de si 
estan ubicats a la via pública o fora i de si es tracta d’aparcaments lliures, regulats, d’ús públic o 
d’ús privat. 

 

A
P
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R

C
A

M
E

N
T

 

A la via pública 

Lliure no 
regulat 

18.846 places 
Turisme en calçada: 17.334 

Motos: 1.612 

Regulat 2.517 places 

Zona blava: 1.890 

PMR: 145  

C/D: 333  

Altres reserves: 149  

Fora de la via 
pública 

Ús Privat 25.129 places Guals: 25.129 

Ús Públic 3.642 places 
Gratuït: 1.385 

Pagament: 2.257 

Taula 8.1.3- Aparcament per tipus. 

Font: AIM l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

La totalitat d’oferta de places d’aparcament a Vilanova i la Geltrú ascendeix a 50.234 places. 

8.2. Demanda d’aparcament 

La demanda d’aparcament s’ha analitzat a partir de varies fonts d’informació: 

- Anàlisi dels estacionaments en zona blava. 

- Anàlisi de les dades dels estacionaments en aparcaments d’ús públic fora de la via pública. 

- Un estudi sobre l’ocupació i la rotació de places gratuïtes a la via pública en el nucli urbà, 
per tal d’estudiar l’evolució de cada plaça al llarg del dia. 

- Realitzant enquestes sobre els usuaris dels vehicles privats per a saber les seves 
preferències i opinions sobre l’aparcament a Vilanova i la Geltrú. 

 

Anàlisi de les dades de la zona blava 

Les zones blaves de Vilanova i la Geltrú s’agrupen en 8 zones diferents (font: VNG aparcaments): 

- C/ Llibertat i av. del Garraf. 

- Plaça Tetuan. 

- C/ Pelegrí Ballester, av. Francesc Macià, c/ Dr. Fleming, Rambla Salvador Samà, c/ Josep 
Coroleu, c/ Pius X i c/ Pare Garí. 
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- Av. Cubelles i CAP Josep Coroleu. 

- Passeig Marítim, Passeig del Carme i Dic de Ponent. 

- Passeig de Ribes Roges i Plaça d'Adarró. 

- C. Unió. 

- Solars Ronda Ibèrica  

Existeixen tres tipologies de funcionament dels horaris de les zones blaves: 

- Zona marítima (pg. Marítim, pg. del Carme i Dic de Ponent, pg. Ribes Roges i pl. d'Adarró), 
on l’estacionament es permet fins a 9 hores de durada. La regulació està planificada per a 
caps de setmanes i la temporada d’estiu: 

o Passeig Marítim, Passeig del Carme i Dic de Ponent: places regulades del 1 de 
juny al 31 d’agost de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00, i els caps de setmana de la 
resta de l’any (de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00). 

o Passeig de Ribes Roges i Plaça d'Adarró: estacionament regulat del 1 de Maig al 
31 (de Maig de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00) i del 1 de juny al 31 d’agost de 
9:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00. 

- Els solars de Ronda Ibèrica, i el solar de l’av. de Cubelles, es troben regulats de dilluns a 
dissabte (no festius), de 9:00 a 14:00 i de 17 a 20:30, amb una durada màxima 
d’estacionament de 9 hores. 

- En la resta de zones del nucli urbà, l’horari de regulació es de dilluns a dissabte (no 
festius), de 9:00 a 14:00 i de 17 a 20:30, amb una durada màxima d’estacionament 3 
hores.  

Pel que fa les tarifes, també varien d’una zona a una altra: 

- Solars de Ronda Ibèrica, amb un cost de 2€ per 9 hores d’estacionament i són gratuïts per 
a residents (propietaris de la targeta de tarifa reduïda). Presenten doncs un funcionament 
d’aparcaments dissuasoris.  

- Av. Cubelles, amb un cost de 3,60€ per 9 hores d’estacionament (o 2€/9h. d’estacionament 
si es disposa de la targeta de tarifa reduïda per a residents). 

- En la resta del municipi, el cost d’estacionament es troba al voltant de 1,70€ la primera 
hora (amb lleugeres variacions en algunes zones).Existeixen tarifes reduïdes per a 
residents (que disposin de la targeta de tarifa reduïda) a: 

o Passeig Marítim, Passeig del Carme i Dic de Ponent: 0,25€ la primera hora. 

o Passeig de Ribes Roges i Plaça d'Adarró: 0,25€ la primera hora. 

 

Anàlisi de les dades dels aparcaments d’ús públic fora de la via pública. 

A continuació es presenten les dades relacionades amb l’ús dels aparcaments d’us públic (situats 
fora de la via pública) gestionats per l’empresa “VNG aparcaments”. Les dades són referents als 
aparcaments Casernes, Peixateria, Charlie Rivel i Mediterrània. 
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ÚS DELS APARCAMENTS (2013) 

Aparcament Entrades/mes 

Casernes 2.091 

Peixateria 2.198 

Charlie Rivel 2.987 

Mediterrània 369 

Taula 8.2.1 – Promig d’entrades diàries als aparcaments 

Font: AIM, en base a dades de VNG aparcaments 

El volum d’entrades promig es situa entre els 2.000 i 3.000 vehicles/mes, exceptuant l’aparcament 
de Mediterrània, situat al sud de les vies. 

En els següents gràfics es mostra l’evolució anual de les entrades. En la primera imatge es poden 
comprar els valors absoluts de les entrades, veient com Charlie Rivel és l’aparcament amb més 
ús. Peixateria i Casernes es situen molt a prop l’un de l’altre, i com ja s’havia comentat, l’ús de 
l’aparcament de Mediterrània queda molt per sota. 
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Imatge 8.2.2 – Evolució anual de les entrades als aparcaments (valors absoluts) 

Font: AIM, en base a dades de VNG aparcaments 
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Imatge 8.2.3 – Evolució anual de les entrades als aparcaments (valor percentual) 

Font: AIM, en base a dades de VNG aparcaments 

En l’evolució percentual es comprova com l’aparcament Mediterrània té un punta d’ús durant els 
mesos d’estiu (degut a la seva ubicació a prop de la franja litoral), mentre que la resta 
d’aparcament presenten una evolució bastant uniforme. 

Segons aquestes dades de VNG aparcaments, els aparcaments públics del centre tenen un ús 
reduït, amb una rotació compresa entre 0,5 i 2,2 vehicles per plaça. L’aparcament “Mediterrània”, 
de la façana marítima encara presenta un índex de rotació més baix, fins i tot en el més de major 
activitat (Agost: 0,3 vehicles/plaça). 

 

Estudis d’ocupació i rotació de places d’aparcament 

Durant la primera setmana de febrer de l’any 2014 es va realitzar com a part de les tasques de 
treball de camp del PMUS, un estudi sobre l’ocupació i la rotació de places en el nucli urbà. Durant 
un dia feiner, en horari de 7:00 a 21:00 i per a una mostra de més de 950 places es va estudiar 
l’evolució de cada plaça al llarg del dia: en cada hora del període d’estudi, es registrava l’ocupació 
de les places i si havia canviat el vehicle que hi estava estacionat. Aquest estudi es va realitzar en 
cinc zones diferents: La Geltrú, Barri de Mar, Plaça de la Sardana, Molí de Vent i Sant Joan 
(l’àmbit en detall de cada zona es pot consultar en l’annex D). 
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Zones d’estudi de l’ocupació
i rotació d’aparcament

 
Imatge 8.2.4 – Zones de l’estudi d’ocupació i rotació de l’aparcament  

Font: AIM, elaboració pròpia 

El patró de comportament en cada zona es el mateix i no s’observen diferències substancials 
entre les diferents zones. 

L’ocupació mitjana de les places presenten una evolució pràcticament constant al llarg del dia que 
es situa en el 95% de mitjana (varia entre el 93% i el 98% entre les diferents zones). 
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Imatge 8.2.5 – Ocupació de les places d’aparcament gratuït 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la renovació de places, es a dir, el percentatge de places que cada hora són 
ocupades per nous vehicles, el valor promig es situa en el 13% (oscil·lant entre el 10% i el 15% 
entre les diferents zones). Com es pot veure en la gràfica l’evolució al llarg del dia presenta poca 
variació, amb una punta en el migdia que arriba al 20% (per a la zona de Molí de Vent aquesta 
punta es situa al 30% de renovació). 
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Imatge 8.2.6 – Renovació de places d’aparcament gratuït 

Font: AIM, elaboració pròpia 

A continuació es presenten els resultats de les durades dels estacionaments, el nombre de 
vehicles que arriben a estacionar cada plaça al llarg dia i el nombre de places segons la seva 
ocupació. 

1 hora
27%

2 hores
16%

3 hores
10%

4 hores
7%

5 hores
5%

6h o més
14%

9h o més
21%

Durada de l'estacionament d'un vehicle

1 veh.
35%

2 veh.
19%

3 veh.
17%

4 veh.
13%

5 veh.
8%

6 veh.
5%

7 veh.
2%

8 veh.
1%

Nombre de vehicles que han ocupat una plaça

Imatge 8.2.7 – Paràmetres de les places d’estacionament 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Com es pot veure en els gràfics, tot i que bona part dels vehicles que estacionen en places 
d’aparcament gratuït al carrer es mantenen en la plaça per a durades d’estacionament elevades 
(més d’un terç dels vehicles havien estacionat durant 6 hores o més), existeix un elevat 
percentatge que només utilitza les places per aparcaments de breu durada (27% per aparcaments 
de menys d’una hora). 

Pel que fa el nombre de vehicles que ocupaven cada plaça, l’índex de rotació és de 2,66 
vehicles/plaça de mitjana (el més elevat es va registrar a Molí de Vent, amb un valor de 2,94 
veh./plaça; el més baix va ser de 2,42veh./plaça a la Geltrú). La tendència més estesa es que un 
sol vehicle acapari l’ús d’una sola plaça al llarg del dia. Més de la meitat de les places van ser 
ocupades per dos vehicles (el 54% de les places).  
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Finalment, es pot comprovar en el gràfic següent com no hi ha cap plaça que presenti un baixa 
ocupació. 
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Imatge 8.2.8 – Quantitat de places segon la seva ocupació 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

En la temporada d’estiu es va realitzar un darrer rotacional per a analitzar el comportament de les 
places d’aparcament de la zona litoral (entorn del pg. ribes Roges). Aquest estudi d’ocupació i 
rotació d’aparcament es va realitzar en dia feiner, durant la quarta setmana de juliol de 2014, i va 
incloure tant places regulades de zona blava com places d’aparcament no regulat (gratuït). 

Zones d’estudi de l’ocupació
i rotació d’aparcament

 
Imatge 8.2.9 – Zones de l’estudi d’ocupació i rotació de l’aparcament d’estiu 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Durant la temporada d’hivern aquests places es troben pràcticament desocupades. En els dies 
feiners de la temporada estival (que es quan es va realitzar les tasques de treball de camp), 
l’ocupació augmenta però tampoc s’arriba a assolir una elevada ocupació. En cap de setmana, la 
inspecció visual de les places mostra un nivell proper a la plena ocupació.  

D’acord amb els resultats de l’estudi, l’ocupació mitjana de les places de Ribes Roges en dies 
laborables d’estiu presenten una evolució creixent de l’ocupació al llarg del dia que no comença a 
decaure fins les 19:00. Les places regulades (zona blava) i les places no regulades segueixen un 
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patró similar d’evolució al llarg del dia, si bé l’ocupació es superior en les places d’aparcament no 
regulat. 
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Imatge 8.2.10 – Ocupació de les places d’aparcament de Ribes Roges durant l’estiu 

Font: AIM, elaboració pròpia 

En les places de zona blava, l’ocupació es situa al 5% a primera hora del matí i augmenta fins el 
44% a les 18:00. En promig diari, l’ocupació és del 21%. 

En les places d’aparcament no regulat, l’ocupació es situa al 48% a primera hora del matí i 
augmenta fins el 77% entre les 17:00 i les 19:00. En promig diari, l’ocupació és del 62%. 

 

Pel que fa a la renovació de places, es a dir, el percentatge de places que cada hora són 
ocupades per nous vehicles, el valor promig de la zona es situa en el 12%. Com es pot veure en 
les gràfiques l’evolució al llarg del dia les places regulades i les no regulades presenta valors 
baixos de renovació. El les places de zona blava la màxima rotació es dona a les 18:00 (23%), 
mentre que en les places no regulades, la màxima rotació es dona al matí (12:00h, 25%). 
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Imatge 8.2.11 – Renovació de places d’aparcament de Ribes Roges durant l’estiu 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

A continuació es presenten els resultats de les durades dels estacionaments, el nombre de 
vehicles que arriben a estacionar cada plaça al llarg dia i el nombre de places segons la seva 
ocupació. 
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Imatge 8.2.12 – Paràmetres de les places d’estacionament de Ribes Roges durant l’estiu 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Pel que fa el nombre de vehicles promig que ocupava cada plaça d’aparcament regulat, és una 
xifra reduïda (1,24 vehicles/plaça de mitjana), que fins i tot s’arriba a superar pel valor que 
presenten les places d’aparcament no regulat (2,23 vehicles/plaça de mitjana). Com es pot veure 
en el gràfic correspon majoritàriament a places ocupades per 1 o 2 vehicles, sense passar per alt 
un 29% de places desocupades en la zona blava. En la zona blava, les durades d’aquests 
estacionaments no és elevada (dos terços dels vehicles no supera les dues hores d’ús), mentre 
que en les places d’aparcament no regulat el percentatge d’estacionaments de llarga durada és 
superior (27% dels vehicles estacionen durant més de 5 hores, mentre que en la zona blava, 
aquest percentatge es situa al 7% i no supera mai les 8 hores de durada). 

 

Enquestes a conductors 

En l’àmbit de treball del PMUS es van realitzar 360 enquestes a usuaris del vehicle privat 
motoritzat que havien estacionat o es dirigien a estacionar a Vilanova i la Geltrú. En l’annex E es 
pot consultar el model d’enquesta emprat. 
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Les enquestes es van realitzar la primera setmana del mes de Febrer, en quatre punts ubicats a 
les principals vies d’accés al nucli urbà. 
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Imatge 8.2.13 – Punts d’enquesta al vehicle privat motoritzat a les entrades del nucli urbà  

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Durant l’enquesta també es va anotar l’ocupació del vehicle i la tipologia, on es pot observar com 
la majoria del trànsit es format per turismes. Pel que fa a l’ocupació, aquesta resulta ser del 1,35 
passatgers/vehicle durant les hores de matí (la franja horària en la que es van realitzar les 
enquestes). 
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Imatge 8.2.14 –Ocupació tipologia de vehicles enquestats; Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Analitzant la tipologia de desplaçaments en cada punt s’obtenen els següents resultats: 

Els resultats mostren com la majoria d’usuaris que no disposen d’aparcament particular té intenció 
d’estacionar a la via pública en un aparcament gratuït no regulat. També destaca el baix 
percentatge de vehicles que arriben a Vilanova i la Geltrú amb la intenció d’aparcar en un pàrking 
soterrat de pagament. 
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Imatge 8.2.15 – Tipologia d’aparcament previst. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Analitzant el temps invertit d’un usuari en la busca d’un aparcament (sense tenir en compte els 
usuaris que accedeixen a un garatge particular) es veu com més de la meitat d’usuaris (54%), 
consideren que és immediat trobar una plaça d’aparcament lliure gratuïta al carrer. 
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Imatge 8.2.16 – Temps de cerca i durada de l’aparcament 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Pel que fa a la durada dels estacionaments, s’observa com el gruix d’usuaris que cerquen plaça 
d’estacionament gratuïta la carrer és per a durades d’estacionament superiors a dues hores. No 
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obstant, existeix una demanda d’usuaris (el 30%) que també prefereixen cercar aparcament 
gratuït al carrer fins i tot per a estacionaments de curta durada (no superiors a 1 hora). 

 

 



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   125 

 

9. ANÀLISI DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

La distribució urbana de mercaderies (DUM) provoca sovint problemes de congestió de trànsit i 
contaminació en els nuclis antics dels municipis. Les Administracions catalanes, a partir de la Llei 
de Mobilitat 9/2003, aprovada el 13 de juny de 2003, van començar a reconsiderar seriosament la 
problemàtica de la distribució urbana de mercaderies. En concret, un dels principis que estableix 
l’article segon de la llei és el d’aconseguir una organització d'un sistema de distribució de 
mercaderies sostenible, així com una priorització dels mitjans de transport de menor cost social i 
ambiental, tant de persones com de mercaderies. Com a concreció de la Llei de Mobilitat es van 
desenvolupar les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), l’any 2006, que respecte de les 
mercaderies concreten el següent: 

Tenint en compte que es tracta d’una problemàtica d’àmbit local, l’única normativa existent a 
Catalunya s’ha desenvolupat en aquest àmbit, i només alguns municipis (habitualment els més 
grans) presenten en les seves ordenances municipals disposicions concretes referides a la gestió 
del viari i que es limiten a tres aspectes:  

 restricció d’accés d’alguns vehicles a algunes zones en funció del període de temps;  

 gestió de zones d’aparcament per a la càrrega i descàrrega de mercaderies;  

 règim d’infraccions i sancions derivat de l’incompliment de les ordenances. 

Els sistemes de distribució de mercaderies –tant en l’àmbit urbà com interurbà– s’organitzen 
empresa per empresa i operador per operador. Aquesta realitat comporta dificultats de coordinació 
del moviment i la càrrega dels vehicles, i és agreujada per l’alt percentatge d’operadors autònoms 
que pertanyen al sector. És important que hi hagi la competitivitat suficient per aconseguir un cost 
del transport ajustat a la baixa, però la individualitat d’empreses contractants i transportistes 
oferents comporta que es doni una optimització de recursos individual i no col·lectiva. 

Les DNM també posen de manifest que el comerç electrònic es troba en expansió (en especial el 
de productes de petita dimensió) i que, d’altra banda, les noves pràctiques comercials busquen 
disminuir la superfície dels comerços dedicada a l’estoc de mercaderies (per destinar-la a la 
venda) el que provocarà encara augmentar més la freqüència dels lliuraments i a disminuir la seva 
mida. 

Aquest escenari suposa un enorme repte per a la DUM i posa en relleu la necessitat urgent de 
donar solucions eficaces per millorar la mobilitat a les ciutats. 

En aquest sentit, amb l’objectiu de corregir aquesta tendència, el Decret 344/2006 obliga a què 
tots els nous locals comercials reservin un 10% del sostre destinat a la venda per a magatzem. 
Aquesta obligació, però, no reporta solucions sobre la ciutat ja consolidada, com ara el nucli urbà 
de Vilanova i la Geltrú. 

A més, en el cas de Vilanova i la Geltrú, part dels vials del centre urbà han patit un procés de 
pacificació, per tal d’adaptar els usos de la via pública a la configuració urbanística. Així, amb 
l’objectiu de recuperar alguns carrers per a vianants i bicicletes, s’ha restringit l’accés al vehicle 
privat particular i als vehicles comercials durant part del període diürn. 
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9.1. Anàlisi de l’oferta de les zones de càrrega i descàrrega 

En el municipi es comptabilitzen un total de 111 zones de C/D, amb un promig de 3 places 
d’aparcament cadascuna fan un total estimat de 333 places d’aparcament destinades a C/D. 

En la imatge següent es pot consultar la ubicació d’aquestes places en el municipi, i en el plànol 
21 es presenta la ubicació detallada. 

Zona de C/D____‐
Limitació del nucli 

urbà pacificat

 
Imatge 9.1.1 – Ubicació de les places de C/D en el municipi de Vilanova i la Geltrú 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de VNG 

 

La imatge següent mostra la ubicació d’aquestes zones de C/D en comparació amb la densitat 
d’establiments de Vilanova i la Geltrú. A major color de la superfície, major es la densitat 
d’establiments. Veiem doncs com la situació de les places de C/D guarda relació amb la densitat 
d’establiments. Només lles zones de Plaça de la Sardana, i el nord de Sant Joan i el nord de nucli 
Antic, totes elles amb una densitat mitjana d’establiments comercials, tindrien una baixa dotació de 
zones de C/D.  
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Zona de C/D____‐
Limitació de barris

 
Imatge 9.1.2 – Places de C/D en comparació amb la densitat dels principals establiments  

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de VNG 

 

Pel que fa l’horari autoritzat de la DUM en via pública, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú limita 
tres horaris en funció de la zona on es realitzen les operacions de càrrega i descàrrega: 

- A l’entorn del mercat del centre, l’horari autoritzat es de 7:00 a 11:00 h. i de 13:30 a 15:00 
h. 

- A la resta de les illes de vianants, s’autoritza la C/D de dilluns a divendres de 8:00 a 11:00 
h. els dies laborables. 

- En la resta del municipi, no existeix limitació d’horari, però la reserva de places de càrrega i 
descàrrega es realitza majoritàriament de 8:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h. els dies 
laborables. 

El temps autoritzat per a ocupar una plaça de càrrega i descàrrega majoritàriament és de 30 
minuts com a màxim, temps que es controla mitjançant discos horaris distribuïts per l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i la Policia Local. 
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Fotografia 9.1.3 – Exemple de senyal informatiu per a la C/D 

Font: www.google.es 

9.2. Anàlisi de la distribució urbana de mercaderies 

La demanda de la DUM s’ha analitzat mitjançant dues fonts d’informació: 

- Un estudi sobre l’ocupació i la rotació de places gratuïtes a la via pública en el nucli urbà, 
per tal d’estudiar l’evolució de cada plaça al llarg del dia. 

- Realitzant enquestes sobre els transportistes que realitzen operacions de càrrega i 
descàrrega a Vilanova i la Geltrú. 

Els dos estudis es van realitzar durant els mesos de Gener i Febrer de 2014. 

9.2.1. Estudi d’ocupació i rotació de places 

Durant la primera setmana de febrer de l’any 2014 es va realitzar com a part de les tasques de 
treball de camp del PMUS, un estudi sobre l’ocupació i la rotació de places de C/D en el nucli urbà 
de Vilanova i la Geltrú. Durant un dia feiner, en horari de 8:00 a 14:00 i per a una mostra de 225 
places es va estudiar l’evolució de cada plaça al llarg del matí: per a cada 30 minuts del període 
horari estudiat, es registrava l’ocupació de les places i si havia canviat el vehicle que hi estava 
estacionat. Aquest estudi es va realitzar en set zones diferents: (La Geltrú, Barri de Mar, Plaça de 
la Sardana, Centre Vila, Can Marquès, Molí de Vent i Sant Joan). 
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Zones d’estudi de l’ocupació
i rotació d’aparcament de C/D

 
Imatge 9.2.1.1 – Zones de l’estudi d’ocupació i rotació de les places de C/D 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

El valor promig de l’ocupació es situa en el 47%. Per a cada zona en concret, aquest valor varia 
entre el 38% i el 57%. La Geltrú destaca per tenir una ocupació molt per sobre de la resta, amb 
una ocupació al voltant del 80%. 
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Imatge 9.2.1.2 – Ocupació de les places d’aparcament de C/D 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la renovació de places, es a dir, el percentatge de places que cada hora són 
ocupades per nous vehicles, el valor promig seria del 23% (varia entre el 17% i el 29% entre les 
diferents zones). 
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Imatge 9.2.1.3 – Renovació de places d’aparcament en C/D 

Font: AIM, elaboració pròpia 

A continuació es presenten els resultats de les durades dels estacionaments, el nombre de 
vehicles que arriben a estacionar cada plaça al llarg dia i el nombre de places segons la seva 
ocupació. 
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Imatge 9.2.1.4 – Paràmetres de les places d’estacionament de C/D 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Com es pot veure en els gràfics, bona part dels vehicles que utilitzen places de C/D (el 65%) es 
mantenen en la plaça per a una durada inferior a 30 minuts. El 83% dels vehicles abandonen la 
plaça al haver d’haver transcorregut una hora des de l’estacionament. 

Pel que fa el nombre de vehicles que ocupaven cada plaça, l’índex de rotació és de 3,0 
vehicles/plaça de mitjana, amb una desviació estàndard de 2,13 vehicles (es a dir, l’índex de 
rotació estaria comprés entre 1 i 5 vehicles).  

Finalment, es pot comprovar en el gràfic següent com hi ha places que no es troben totalment 
ocupades i que arriben a presentar un baix ús per part dels transportistes: més del 10% de les 
places té una ocupació inferior al 25%, i el 40% de les places estan buides més de la meitat del 
matí. 
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Imatge 9.2.1.5 – Quantitat de places de C/D segon la seva ocupació 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Durant l’execució d’aquest estudi es va poder realitzar una estimació del nombre de vehicles 
particulars que estacionaven en les places reservades per a les operacions de DUM. Aquesta xifra 
es va estimar en el 15% de places estaven ocupades per particulars. 

 

9.2.2. Enquestes a transportistes 

Durant la campanya de treball de camp del PMUS realitzada durant el mes de Gener de 2014 es 
van realitzar 120 enquestes a transportistes usuaris de les places reservades per a la DUM, en el 
moment en què estaven fent el repartiment de mercaderies a l’àmbit d’estudi. Les enquestes es 
van realitzar en 7 àmbits diferents del nucli urbà (La Geltrú, Barri de Mar, Plaça de la Sardana, 
Centre Vila, Can Marquès, Molí de Vent i Sant Joan). En l’annex E es pot consultar el model 
d’enquesta emprat i l’àmbit en detall de cada zona. 
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Imatge 9.2.2.1 – Caracterització dels vehicles de DUM 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Els resultats indiquen que les operacions logístiques es realitzen principalment amb furgonetes 
lleugeres (49%) però també amb una elevada presència de camions (41%). L’ocupació de la caixa 
de càrrega dels vehicles no presenta vehicles cap tendència predominant. 
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Imatge 9.2.2.2 – Caracterització dels establiments on es realitza la C/D 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Pel que fa als establiments, la major part de locals que reben els serveis de la DUM són 
establiments d’alimentació i de restauració (bars, restaurants). Els locals es caracteritzen per tenir 
majoritàriament un magatzem on descarregar les mercaderies, però existeix un percentatge no 
menyspreable (35%) que no en disposen. 
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Imatge 9.2.2.3 – Caracterització de les operacions de C/D 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Pel que fa pròpiament les operacions de DUM realitzades diàriament a Vilanova i la Geltrú, en la 
seva majoria, tenen lloc en un horari preferent de matí però també s’allarguen en molts casos 
durant tot el dia. No s’han trobat casos d’operacions realitzades només durant la tarda. Respecte 
els dies de repartiment, la immensa majoria dels enquestats realitzen les seves operacions 
diàriament (durant cada dia laborable), i un percentatge més reduït (34%) també estén les seves 
activitats al cap de setmana (dissabte). 
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Imatge 9.2.2.4 – Horaris d’inici i finalització de les operacions de C/D 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La majoria d’operacions de C/D que s’inicien la matí ho acostumen a fer a les 8:00 i finalitzen les 
seves activitats entre les 13:00 i 14:00. Respecte les operacions de C/D que es duen a terme a la 
tarda, aquestes s’inicien a les 15:00 i a les 17:00, i finalitzen entre les 18:00 i les 20:00. 

Els transportistes estacionen preferentment en places reservades per a les operacions de C/D. No 
obstant, un 39% indica que estaciona en altres places que tant poden ser places legals com 
estacionaments il·legals (doble fila, sobre la vorera, en passos de vianants o en guals de vehicles)  

0

10

20

30

40

50

60

70

Plaça de 
C/D

Altra 
plaça 
legal

Doble fila Sobre 
vorera

Pas 
vianants

Gual 
vehicles

Altra 
plaça 
il∙legal

Plaça emprada per a l'estacionament

 
Imatge 9.2.2.5 – Places emprades per a l’estacionament de la DUM 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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Imatge 9.2.2.6 – Places d’aparcament de la DUM: temps d’ocupació i distància fins l’establiment 

Font: AIM, elaboració pròpia 

El temps d’estada per a realitzar les operacions de DUM es reparteix entre inferior als 10 minuts 
(33% dels casos) i inferior a 30 minuts (46% dels casos). El 21% restant supera els 30 minuts, i un 
5% admet superar els 60 minuts. 

La distància a recórrer entre la plaçà d’aparcament i l’establiment, no supera els 100 m. la majoria 
de vegades. 
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Imatge 9.2.2.7 – Número d’establiments servits durant la DUM 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Com es veu en el gràfic superior, en el 59% dels casos, cada plaça estacionament serveix per a 
donar servei a un únic establiment. El 41% restant dels enquestats aprofita la mateixa plaça per a 
distribuir la mercaderia a diferents establiments. 
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La majoria d’enquestats en un dia serveixen fins a 10 establiments. La mitjana d’establiments 
servits al llarg del dia és de 5, tant si parlem d’operacions de DUM de matí o de tarda. 

Segons l’opinió mostrada pels professionals de la DUM, la principal problemàtica detectada són 
l’ocupació de les places de C/D per part vehicles no autoritzats, i en segons lloc l’escassetat de 
places. Altres observacions fan referència específicament al centre urbà pacificat. 
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Imatge 9.2.2.8 – Principals inconvenients de la DUM a Vilanova i la Geltrú 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Les necessitats de millora de la DUM, segons l’opinió dels enquestats, passarien per augmentar la 
vigilància de la policia local i l’augment del número de places, juntament amb altres mesures 
aplicades al centre urbà pacificat (més quantitat de places de C/D, increment l’horari d’accés per a 
la DUM o facilitar l’accés al centre). 
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Imatge 9.2.2.9 –Necessitats de millora de la DUM 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 





Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   137 

 

10. EXTERNALITATS DEL SISTEMA DE MOBILITAT 

En aquest apartat s’analitzen les principals externalitats del sistema de transport, es a dir, els 
aspectes fonamentals de les conseqüències de la mobilitat sobre la població i el conjunt del medi 
urbà: 

- Seguretat viària. 

- Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica. 

- Contaminació acústica. 

- Ocupació del sòl. 

L’existència d’externalitats suposa un costos que ha de suportar la població (amb independència 
de l’ús que facin del sistema de transport). 

10.1. Seguretat viària 

Vilanova i la Geltrú disposa d’un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) actualitzat el 2012 amb 
vigència 2013-2016.  

D’acord amb les dades facilitades per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’any 2013, es 
van produir 183 amb víctimes, que representa una disminució del 11,2% respecte les dades de 
l’any 2009. Dintre d’aquests 183 accidents, va haver-hi un mort, 12 ferits greus i 27 van ser 
atropellaments a vianants. 

Tot i que el nombre actual d’accidents amb víctimes s’ha reduït des de 2009, especialment en 
l’últim any, no s’observa una clara tendència gradual a la baixa. 

El nombre d’accidents per cada milió de vehicles–quilòmetre és de 0,7585. 
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Gràfica 10.1.1 – Evolució del nombre d’accidents amb víctimes  

Font: AIM, elaboració pròpia 

A més de les dades disponibles d’accidentalitat, durant el més gener de 2014 es va realitzar un 
estudi de la indisciplina dels usuaris de vehicles privats motoritzats en el qual es va comprovar l’ús 
dels mecanismes de seguretat: cinturons en turismes i ús de casc en motocicletes en 4 punts 
diferents del nucli urbà. 
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Els resultats mostren uns resultats elevats del casc i dels cinturó de seguretat (tant del conductor 
com els altres ocupants del vehicle) compresos entre el 99% en el cas dels conductors i en el 87% 
en la resta del passatge. 
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Gràfica 10.1.2 – Ús dels dispositius de seguretat per part dels usuaris 

Font: AIM, elaboració pròpia 

10.2. Medi ambient 

10.2.1. Marc Legal 

El Decret 226/2006, de 23 de maig, declara zones de protecció ambiental de l’ambient atmosfèric 
per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i per a diòxid de nitrogen 
(NOx). 

Els articles 5 i 6 del Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat 
de l’aire ambient, estableixen que en aquelles zones i aglomeracions del territori on se superin o hi 
hagi risc de superació dels valors límit de qualitat de l’aire s’hauran d’adoptar plans d’actuació que 
permetin restablir els nivells de qualitat de l’aire. 

Mitjançant el Decret 152/2007, s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a 
aquests municipis amb l'objectiu d'establir les mesures necessàries per prevenir i reduir l'emissió 
de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres a les zones de 
protecció especial delimitades. L'article 17 d'aquest Decret fixa els objectius de reducció de les 
emissions en els plans de mobilitat urbana sostenible: 

“17.2 Els plans de mobilitat urbana, pel que fa a les vies urbanes, han d'establir mesures per a 
assolir una reducció dels valors d'immissió de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió amb 
un diàmetre inferior a 10 micres equivalent a la que es produiria amb la disminució d'entre un 5 i 
un 10% de la mobilitat a les vies urbanes respecte de l'escenari de l'any 2010 expressada en 
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vehicles-quilòmetre a la zona 1, i una disminució del 5% de la mobilitat a les vies urbanes respecte 
de l'escenari de l'any 2010 expressada en vehicles-quilòmetre a la zona 2”. 

En el cas del municipi de Vilanova i la Geltrú no es troba dintre les zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric. 

10.2.2. Immissions i emissions de contaminants 

Vilanova i la Geltrú es troba ubicada en la Zona de la Qualitat de l’Aire (ZQA) 3 “Penedès – 
Garraf”. En aquesta zona, la Generalitat de Catalunya disposa de les següents estacions per a 
mesurar la qualitat de l’aire: 

 
Taula 10.2.2.1 – Equipament per avaluar la qualitat de l’aire a la zona de Vilanova i la Geltrú 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental del DTES 

Amb aquestes eines s’avalua la qualitat de l’aire de la zona esmentada. D’acord amb els informes 
d’avaluació de la qualitat de l’aire de la DGQA de la Generalitat de Catalunya en els darrers 5 anys 
(2009-2013), s’obté la següent valoració de les immissions: 

 

 

SUPERACIONS DELS LLINDARS NORMATIUS 

Contaminants 2009 2010 2011 2012 2013 

NO2 No No No No No 

PM10 1* No No No No 

03 No No** No No No 

H2S No No No No No 

HCl No No No No No 

B(a)P No No No No No 

Altres No No No No No 

*S’ha superat el valor límit anual i el valor límit diari en un punt de Vilanova i la Geltrú. 

**S’ha superat el llindar d’informació horari en dues ocasions, però no s’ha superat el llindar d’alerta.  

Taula 10.2.2.2 – Superacions de les immissions de contaminants dels llindars normatius 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental del DTES 
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A mode purament informatiu, es presenten les concentracions d’òxids de nitrogen i de partícules 
en suspensió del 2013 al municipi de Vilanova i la Geltrú (font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2013): 

- NOx (mitjana anual): 18 mg/m3, quan el límit que marca la llei és de 40 mg/m3. 

- PM10 (mitjana anual): 18-19mg/m3, quan el límit que marca la llei és de 40 mg/m3. 
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Taula 10.2.2.3 – Immissions de contaminants 

Font: AIM en base a dades de Direcció General de Qualitat Ambiental del DTES 

La dificultat que suposa la correcta avaluació de les immissions de contaminants han fet que 
siguin les emissions de contaminants els paràmetres a tenir en compte a l’hora d’establir la 
diagnosi ambiental dels PMUS. 

- Per tal de calcular les emissions de contaminants (NOx i PM10, en tones/any) s’ha utilitzat la 
“Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera 2013” (DTES): 

 

- Per al càlcul d’emissions de CO2 (tones/any), s’ha emprat la metodologia de l’Oficina 
Catalan del Canvi Climàtic. Mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, a 
partir de la distància recorreguda per cada vehicle (veh–km) i els diferents factors d’emissió 
de CO2, s’obtenen les emissions de CO2 en tones. 

- Per al càlcul del consum de combustible s’han utilitzat els indicadors de consum per 
mobilitat del PMD (en la taula 2.17.5 del PDM es presenten els ratis de consum per veh-
km i per tipus de combustible a partir dels quals es pot calcular el consum energètic a partir 
dels vehicles–quilòmetre). 

 

Les dades de mobilitat necessàries per a poder realitzar els càlculs son: 
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- El parc de vehicles, amb un total de 40.244 vehicles. 

Turismes; 
26.871

Motocicletes; 
6.913

Camions i 
Furgonetes; 

5.467
Tractors 

industrials; 142

Autobusos i 
altres; 851

Parc de Vehicles (2012)

 
Imatge 10.2.2.4- Parc de Vehicles (2012) 

Font: IDESCAT 

- El vehicles–quilòmetre recorreguts en un any. Mitjançant el mapa d’intensitat de trànsit 
diària es poden estimar el total de vehicles–quilòmetres del municipi al llarg de l’any 
(coneixent la intensitat mitjana de cada via i la longitud de la mateixa). Amb aquests 
supòsits obtenim que la mobilitat total a Vilanova i la Geltrú és de 128.000.000 veh-
km/any. 

 

La següent taula mostra els resultats de les emissions: 

 

 

EMISSIONS DE CONTAMINANTS I CONSUM ENERGÈTIC 

Paràmetre avaluat Valor del paràmetre (2014) 

Consum d’energia destinada al transport 8.497 Tep/any 

Consum de combustibles derivats del petroli 8.400 Tep/any 

Emissions de CO2 35.667 T/any 

Emissions de PM10 6,28 T/any 

Emissions de NO2 19,11 T/any 

Emissions de NOX 111,97 T/any 

Taula 10.2.2.5 - Consum energètic i emissions de contaminants derivats del transport (2014). 

Font: AIM, elaboració pròpia 

Aquests seran els valors de referència sobre els que es treballarà en les etapes futures del PMUS 
de Vilanova i la Geltrú (càlcul d’escenaris tendencials i valors objectius a assolir). 

10.2.3. Contaminació acústica 

Durant els anys 2006-2007 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va realitzar mesures de nivells 
sonors com a part de l’estudi “Mapa de soroll del municipi de Vilanova i la Geltrú”. 
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Aquest document és l’eina base per a realitzar el mapa de capacitat acústica. L’elaboració 
d’aquest mapa de capacitat va finalitzar en data 4 d'octubre de 2010 quan el Ple municipal va 
aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

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. 

 
Taula 10.2.3.1 - Valors límit d’immissió. 

Font: Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú 

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. 
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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% 

Taula 10.2.3.2 – Distribució dels trams de carrer en funció de la superació. 

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. 

 
Imatge 10.2.3.3 – Punts de superació dels nivells d’immissió diürns. 

Font: Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú 
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Imatge 10.2.3.4 – Punts de superació dels nivells d’immissió nocturns. 

Font: Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú 

 

10.3. Grau d’ocupació del sòl 

La quantitat d’espai públic viari és un indicatiu per a valorar el grau del municipi destinat a la 
sostenibilitat. L’espai públic considerat per a realitzat el càlcul és el conjunt de vials que conformen 
l’àmbit d’estudi del PMUS (el nucli urbà).  

A continuació es presenta una taula amb indicadors que aporten informació sobre aquesta 
ocupació de sòl: 

 

PARÀMETRES D’OCUPACIÓ DEL SÒL 

Indicadors Valor indicador 

Percentatge d’espai públic destinat als vehicles motoritzats* 60,2% 

Percentatge d’espai públic d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes 39,8% 

*Espai destinat a circulació i aparcament  

-En els vials de plataforma única s’ha considerat que el 50% de l’espai del vial està destinat a vehicles i el 50% restant es 
destinat a vianants i bicicletes 

Taula 10.3.1 – Grau d’ocupació del sòl 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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Es pot veure com l’espai destinat al vehicle privat es superior en 20 punts percentuals al destinat 
al vianant, un repartiment que cal equilibrar de cara al futur per aconseguir una ciutat més 
sostenible. 

10.4. Costos unitaris del transport 

Per a aquest càlcul dels costos unitaris actuals del transport, es faran servir de referència les 
dades publicades per l’ATM sobre els costos unitaris per modes de desplaçament (dades de l’any 
2012, incloses al PDM) actualitzant el seu valor per a l’any d’inici del pla (2014): 

 
 

COSTOS UNITARIS DEL VIATGE Valor inicial 2014 

Costs unitari del transport públic (€/viatger-km) 0,593 

Costos externs del viatge en transport públic (€/viatger-km) 0,024 

Costos unitari del transport privat (€/viatger-km) 0,789 

Costos externs del viatge en transport privat (€/viatger-km) 0,112 

Costs unitaris del transport de persones (€/viatger-km) 0,716 

Taula 10.4.1 – Costos unitaris del viatge 

Font: AIM, elaboració pròpia en base a dades de l’ATM 
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11. DIAGNOSI PARTICIPADA DE LA MOBILITAT 

11.1. Diagnosi de la situació actual 

En els apartats anteriors de la memòria, s’ha realitzat, per a cada mode de desplaçament, l’anàlisi 
de l’oferta de la mobilitat actual així com l’anàlisi de la demanda. Ens els mateixos apartats, s’ha 
realitzat de forma implícita la diagnosi tècnica del sistema de mobilitat per a cada mode. 

A continuació es presenten les conclusions més rellevants extretes de la diagnosi tècnica així com 
les conclusions extretes del procés de participació ciutadana de la diagnosi (primera fase del 
procés participatiu de Vilanova i la Geltrú). Durant aquest procés, la ciutadania ha pogut fer 
aportacions a través de diferents mitjans (butlletes repartides per centre cívics, via blog...) o a 
través de la jornada presencial realitzada el 14 de juny de 2014. Els resultats complets del procés 
de participació ciutadana s’inclouen en l’annex G. 

11.1.1. Mobilitat a peu 

L’estat general de la XARXA PRINCIPAL DE VIANANTS ve definit per les següents 
característiques (els percentatges mostrats estan calculats per longitud de vial): 

- Més d’un 99% dels vials tenen amplada de vorera accessible: Una xarxa de carrers de 
formada per vials amb voreres superiors a 0,90 m, límit establert per Decret 135/1995 
d’accessibilitat. 

- Un 83% dels vials disposen de “voreres còmodes”, és a dir, vials on alguna de les 
voreres és superior a 1,80 metres, fet que ja permet que dos vianants normalment es 
puguin creuar. 

- Un 17% dels vials disposen de “voreres millorables”: És habitual trobar-se un vial on 
com a mínim una de les voreres compleix estar per sobre els 0,90 m. però cap de les dues 
voreres arriba a 1,80 metres (una amplada útil inferior a 1,80 metres no facilita que es 
puguin creuar dues persones amb comoditat en tots els casos). La manca d’amplada útil 
pot ser deguda tant a una amplada total insuficient de vorera com per la presència de 
mobiliari urbà, que resta espai per a la circulació. 

No 
accessibles; 

0,5%

Millorables; 
16,9%

Molt 
còmodes; 
82,6%

 
Imatge 11.1.1.1 – Accessibilitat de les voreres de la xarxa principal segons amplada útil 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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- Elevat percentatge de passos de vianants adaptats: Pel que fa als passos de vianants 
existents, el 88% es troben adaptats per a persones de mobilitat reduïda (mentre que el 
22% restant són en forma d’esglaó). 

- Existeixen cruïlles sense passos de vianants senyalitzats, que representen el 17% en 
la xarxa principal de vianants. 

Passos 
correctes; 
73,1%

Passos 
senyalitzats 
amb guals no 

adaptats; 9,7%

Passos sense 
senyalitzar; 

17,2%

 
Imatge 11.1.1.2 – Existència i accessibilitat dels passos de vianants 

Font: AIM, elaboració pròpia 

- En el centre urbà pacificat, es detecten vials amb dissenys no accessibles. Es tracta 
de vials de plataforma segregada i voreres estretes (c/ Santa Eulàlia, c/ Cervantes, c/ 
Recreo, c/ Vapor) que son emprats pels vehicles motoritzats per entrar i sortir del nucli 
urbà pacificat. 

A comentar de l’ÀMBIT GENERAL DEL NUCLI URBÀ: 

- Les zones més susceptibles de patir problemes d’accessibilitat per causa d’escassa 
amplada útil són La Collada – Sis Camins i la zona nord de Molí del Vent. Altres zones, 
com per exemple el Prat de Vilanova, tenen escocells en voreres estretes que limiten 
l’accessibilitat. 

- Pel que fa a la tipologia de la via, un 6% són vials de prioritat invertida (carrers 
residencials). Un 14% són carrers que estan pacificats mitjançant restriccions d’accés al 
trànsit (carrers veïnals). El 80% del viari restant presenta estructura segregada de calçada i 
vorera. 

- En el nucli urbà del centre, la totalitat de vials no presenten problemes 
d’accessibilitat per motiu de pendents. A l’oest del c/ Dr. Zamenhof, a l’est de Ronda 
Europa, al nord de la C-31, comencen a aparèixer els vials amb un percentatge superior al 
8% de pendent. 

- Les vies amb més intensitat de circulació són l’eix de la Rambla Principal, av. Francesc 
Macià, Plaça de la vila i l’entorn del mercat del centre. 

- Durant la temporada d’estiu, el flux de vianants al passeig marítim es duplica i a les 
últimes hores del dia els increments són encara majors. 
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- Els residents de Vilanova i la Geltrú no estan del tot satisfets amb l’estat de les voreres 
i dels espais per a vianants del seu barri. 

 

Segons els resultats de les jornades de participació ciutadana els principals aspectes de la 
diagnosi de la mobilitat a peu: 

- Alguns aspectes que es valoren positivament són la reurbanització del pg. del Carme, 
l’estat de la Rambla Principal i la reurbanització del nucli antic. 

- Alguns aspectes que es valoren negativament són: 

o Els passos soterranis sota vies (elevades pendents, vehicles massa propers, poca 
amplada de pas, mala il·luminació, necessitat de separar vianants i ciclistes). 

o Problemes de convivència entre vianants i ciclistes (elevades velocitats dels 
ciclistes en espais compartits, poc respecte per l’espai dels vianants, manca de 
vigilància i sancions per part de la policia). També es reflexiona sobre que hi ha 
poca consciència dels vianants respecte a les bicicletes. 

o Accessibilitat de les voreres (presencia d’obstacles de mobiliari urbà, moltes 
voreres estretes, especialment important la zona de av. Cubelles – c/ Havana i 
altres zones de la Collada i alguns carrers de Ribes Roges) i dels passos de 
vianants (n’existeixen de no accessibles, alguns es troben esborrats, manca de 
passos en algunes cruïlles). 

o La percepció de inseguretat que poden suposar els carrers de plataforma única (on 
s’ha de compartir l’espai amb els vehicles) pel fet de no estar ben senyalitzats. 

o Es fa constar la manca d’itineraris de vianants còmodes i segurs que comuniquin la 
zona de Masia Nova amb el centre de Vilanova (existeixen tres itineraris de 
connexió, amb barreres i punts perillosos que dissuadeixen de realitzar el trajecte a 
peu) i la manca d’itinerari còmode i segur que comuniqui el càmping Vilanova Park 
amb el nucli urbà. 

També es van valorar altres aspectes de manteniment (voreres aixecades per arrels d’arbres, 
contenidors visibles a primera línia de mar quan en altres llocs estan soterrats).  

11.1.2. Mobilitat en bicicleta 

L’estat general de la mobilitat en bicicleta al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú ve definit per les 
següents característiques: 

- Disposa d’una destacada xarxa ciclable que arriba a representar més del 12% de la 
longitud d’espai viari. Tanmateix, és discontínua. 

- La xarxa viària especialment segura per a la bicicleta disposa de quasi 30 km, que 
inclouen tant la xarxa senyalitzada per a bicicletes (17 km) com les vies pacificades per on 
pot circular el ciclista (12 km). 

- Les principals deficiències detectades en alguns trams d’aquesta xarxa són: 

o Es localitza alguns paviments en mal estat. 



150  DOCUMENT I . MEMÒRIA  

 

o Via ciclista d’amplada insuficient. 

o Distància de seguretat insuficient entre la via ciclable i el cordó d’aparcament. 

o La vorera bici no deixa espai per a la circulació dels vianants. 

o Inici/final de xarxa ciclable no adaptada. 

o Manca de senyalització vertical d’orientació. 

o Senyalització vertical no adequada no suficient. 

o Carril bici poc visible. 

o Girs forçats en la via ciclable. 

o Manca de semàfors per a ciclistes. 

- Els aparcaments de bicicletes es troben ben distribuïts pel nucli urbà més proper al 
centre, però existeixen zones amb poca o nul·la cobertura d’aquests aparcaments 
que coincideixen en zones amb menys usuaris. Són els barris de la Collada – Sis Camins, 
l’Aragai, Fondo Somella, Tacó, l’oest de Molí de Venti, al sud de la Geltrú, l’interior del barri 
de Ribes Roges, la zona de confluència dels barris de Sant Joan, Nucli antic i Centrevila, i 
als polígons industrials. 

- Com en el cas de la xarxa de vianants, el centre del nucli urbà els vials presenten 
pendents adequades per a realitzar desplaçaments en bicicleta. A l’oest del c/ Dr. 
Zamenhof, a l’est de Ronda Europa, al nord de la C-31, comencen a aparèixer els vials 
amb un percentatge superior. 

- Segons l’opinió expressada pels residents de Vilanova i la Geltrú, el principal motiu pel 
qual no s’utilitza aquest mode de desplaçament es per no disposar d’aquest vehicle 
i per motius relacionats amb la pròpia persona físic (sentir-se massa gran o massa jove, 
estar malalt...).  

- Els residents de Vilanova i la Geltrú no consideren suficients els espais per a la 
circulació i aparcament de bicicletes del municipi. 

- Els residents a Vilanova i la Geltrú veuen amb bons ulls les mesures de crear més carrils 
bici o altres infraestructures per a la circulació dels ciclistes, més aparcaments per a 
bicicletes, i especialment la creació de aparcaments segurs per a bicicletes (tipus 
Bicipark de l’estació). 

- Durant la temporada d’estiu, la circulació de bicicletes al passeig marítim quasi es 
quadruplica. 

 

Segons els resultats de les jornades de participació ciutadana els principals aspectes negatius de 
la diagnosi de la mobilitat en bicicleta són: 

- La senyalització horitzontal (absent en alguns casos, no uniforme, poc visible o 
desgastada) i la senyalització vertical (absent o insuficient o confusa). 

- Manca de continuïtat de carrils bici (desaparició del carril pèrdua de la plataforma 
urbanitzada). 
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- Infraestructura deficient: elements que entorpeixen la circulació en el carril bici (mobiliari 
urbà, vehicles estacionats en bateria que ocupen el carril), passos estrets o no adaptats, 
manca d’aparcaments. 

- L’existència de punts poc segurs en les connexions del carril bici amb altres vies. 

- Manca d’itineraris de bicicletes còmodes i segurs que comuniquin la zona de Masia Nova 
amb el centre de Vilanova (existeixen tres itineraris de connexió, amb barreres i punts 
perillosos que dissuadeixen de realitzar el trajecte en bicicleta) i manca d’itinerari còmode i 
segur que comuniqui el càmping Vilanova Park amb el nucli urbà. 

També es comenta la necessitat de fer respectar les vies específiques per a bicicletes. 

11.1.3. Mobilitat en transport col·lectiu 

L’estat general de la mobilitat en transport públic a Vilanova i la Geltrú ve caracteritzat per les 
següents característiques: 

SERVEI URBÀ 

- Bona cobertura del transport públic urbà: la xarxa suposa un 89% de cobertura de la 
població en detriment de la velocitat del trajecte. 

- En general, bona valoració del conjunt de parades del bus urbà pel que fa al seu estat i 
horaris de servei. No obstant: 

o Es detecten un 18% de les parades amb problemes d’accessibilitat. 

o S’han localitzat apartadors amb escassa longitud, fet que en dificulta el seu ús. 
provoca que el bus no pot penetrar-hi i per tant no en pot fer ús. També es donen 
casos on no se’n pot fer ús per trobar-se ocupats per usuaris no autoritzats. 

- Flota de vehicles 100% adaptada per a PMR. 

- Les línies presenten intervals de pas promig de 30 minuts. 

- Des de 2011, s’ha registrat un descens en el número d’usuaris en línia amb la resta de 
municipis de l’AMTU. 

- El títol de transport més emprat és la T-10 (títol propi), i és detecta un ús reduït del bitllet 
senzill (sobre el 10% dels usuaris) fet que indica un baix número de clients no 
fidelitzats. 

- Els principals aspectes que els usuaris demanen millorar són la freqüència, el preu del 
bitllet i la disponibilitat horària. 

- El servei de bus urbà ha de circular per vials pacificats per tal de donar servei al centre 
urbà pacificat. 

- Segons l’opinió dels residents a Vilanova i la Geltrú, prefereixen el manteniment dels 
descomptes socials per davant d’altres millores a la xarxa, com per exemple 
marquesines, panells d’informació dinàmica o la compra de vehicles més sostenibles, 
entre d’altres. 
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- Els residents a Vilanova i la Geltrú consideren que el principal motiu d’ús del l’autobús 
urbà és que resulta una alternativa econòmicament més avantatjosa que el transport 
privat, a més de ser un mode pràctic, còmode i fàcil. D’altra banda, el principal motiu per a 
no utilitzar el transport públic és per no necessitar-lo (per moure’s a prop del domicili i 
preferir els desplaçaments a peu o en bicicleta). 

SERVEI INTERURBÀ 

- La cobertura és inferior a la del servei urbà, amb més de tres quartes parts de la 
població (77%) per part del bus interurbà, i a quasi la meitat de la població (44%) per part 
del ferrocarril. 

- En general la infraestructura que presenten les parades de bus interurbà és deficient, 
tant pel que fa l’estat general en que es troba la parada, la seva senyalització, 
l’accessibilitat, la informació disponible i les opcions de confort per a l’usuari (existència de 
marquesines, bancs, plataformes d’accés...), especialment les que es troben fora del nucli 
urbà. 

- Estació de ferrocarril amb bona accessibilitat: permet l’accés ambdues bandes de la 
via i es troba adaptada per a PMR. No obstant el servei de ferrocarril no es troba, en 
general, adaptat per a PMR. 

- Bona comunicació amb servei d’autobús interurbà durant els dies feiners sobretot amb les 
principals fluxos intermunicipals com Barcelona, Sant Pere de Ribes, Sitges i Cubelles. No 
obstant, el servei es redueix en caps de setmana, especialment en diumenges i festius 
amb intervals promig de pas grans o nuls. 

- Existència de servei de bus nocturn interurbà, que es veu reforçat durant els mesos 
d’estiu. 

- Bon servei de ferrocarril de rodalies “R2 sud” pel que fa l’elevat número d’expedicions. 
La resta de línies presenta un servei pobre de circulacions. 

- El ferrocarril és el principal servei de transport públic pel que fa la demanda. El 
principal servei de bus, pel que fa la demanda, és la línia “Vilanova i la Geltrú – Sitges”, 
que a la vegada també és la que ofereix un major nombre d’expedicions. 

- Bona intermodalitat entre el servei de ferrocarril, el servei de busos interurbans i el servei 
de bus urbà. També permet la intermodalitat amb la mobilitat en bicicleta al disposar 
aparcaments en les seves immediacions i aparcaments especialment segurs (Bicipark). 

 

Segons els resultats de les jornades de participació ciutadana els principals aspectes de la 
diagnosi dels transport públic urbà i interurbà són: 

- Alguns aspectes que es valoren positivament són el preu de la T-10, la velocitat del bus, 
l’estat dels autobusos, la senyalització de les parades i la cobertura de servei que ofereixen 
les parades. 

- Alguns aspectes que es valoren negativament són: 

o la climatització dels autobusos (excessivament amb baixa temperatura). 

o la poca accessibilitat a l’interior dels vehicles. 
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o les parades que no disposen de marquesina. 

o l’absència d’un reforç de les freqüències en hores punta. 

o que l’horari de servei acabi aviat (a les 21:00). 

o els d’autobusos que s’avancen respecte el seu horari de pas per les parades. 

o la manca de serveis en diumenges i festius en algunes línies. 

o la comunicació millorable amb l’Hospital Sant Antoni o amb el centre de la ciutat 
(s’exposa la possibilitat de completar el servei de bus amb un microbus elèctric per 
a cobrir l’àrea del centre urbà pacificat). 

o El recorregut actuals dels busos: es considera que es podria modificar el recorregut 
de les línies per a donar un millor servei al ciutadà 

o Es necessita adaptar els horaris per a una millor intermodalitat amb els modes 
intermunicipals. 

També es detecta una manca d’informació per part de la ciutadania d’aspectes existents i que 
consideren positius: casos d’informació de les afectacions del servei, desconeixement de 
l’aplicació al web de l’ajuntament per a calcular els trajectes (es tracta d’un enllaç al web mou-te de 
la Generalitat) o desconeixement que es pot fer transbord gratuït durant 1:15 h després de la 
validació. 

11.1.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

L’estat general de la mobilitat en transport privat motoritzat a Vilanova i la Geltrú ve definit per les 
següents característiques: 

- El vehicle privat motoritzat és el principal mode de desplaçament per als viatges 
interurbans i el segon mode d’ús en desplaçaments urbans. 

- En general, el volum de trànsit no presenta grans variacions al llarg del dia. En mitjana, 
les hores punta concentren per sobre del el 7% del trànsit i en les hores vall es troba entre 
el 5-6%. 

- En general, la xarxa viària interna està poc col·lapsada. A l’interior del nucli urbà, 
destaquen com a vies més saturades l’eix Eduard Toldrà – Jaume Balmes i els accessos a 
través del l’av. Garraf i Josep Coroleu. Els punts de major saturació es donen a Ronda 
Europa, per la pèrdua de carrils de circulació, especialment en la connexió amb el passeig 
Marítim. 

- La saturació es concentra en la xarxa primària i no en la xarxa local, un indicatiu que la 
xarxa treballa com es degut (concentrant el trànsit en les vies de pas i deixant lliure les vies 
d’estar). 

- El trànsit de pas en els vials de Vilanova i la Geltrú oscil·la entre el 6-9% (a Ronda 
Ibèrica) i arriba al 18% en l’eix Eduard Toldrà – Jaume Balmes. 

- Durant la temporada d’estiu, les intensitats de circulació de vehicle privat a les platges, 
s’incrementen entre un 100 i un 200%. 
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- Bona estructura urbana de la xarxa viària primària del municipi, mitjançant diferents 
rondes (C-32, C31, Ronda Ibèrica) i vials de penetració al centre (av. Eduard Toldrà, Dr. 
Zamenhof, Josep Coroleu...). 

- Existència de l’efecte barrera de les vies ferrocarril, que condiciona el trànsit i les 
possibles connexions intraurbanes. 

- Velocitats adequades en el nucli urbà (menys del 5% dels casos supera el límits). 

- Segons la opinió de vilanovins i vilanovines, el principal motiu d’ús del transport privat 
és perquè resulta ser més còmode i pràctic que el transport públic. 

- La mesura d’implantar restriccions al vehicle privat motoritzat a la façana marítima 
per a reduir la congestió, és l’actuació menys popular segons la ciutadania, preferint-
ne d’altres com la transformació de més carrers per a ús exclusiu de vianants, la reducció 
de la velocitat a les zones residencials o la limitació d’accés al centre per a millorar la 
qualitat de vida. 

 

Segons els resultats de les jornades de participació ciutadana els principals aspectes negatius de 
la diagnosi de la mobilitat en vehicle privat motoritzat són: 

- Els problemes de congestió que provoca el cul de sac del passeig de Ribes Roges 
(especialment a l’estiu). 

- Sentits de circulació iguals en carrers propers. 

- Multitud de senyalitzacions en un mateix lloc (indueixen confusió). 

- Excessiva velocitat dels vehicles en zones de plataforma única (ex. pl. Miró). 

- Problemes d’aglomeracions de trànsit a l’estiu a la Ronda Europa i al passeig Marítim. 

- Ús de vials per usuaris no autoritzats. 

- Velocitats elevades de circulació (ex. Ronda Ibèrica, Pg. Marítim). 

En general, es demana augmentar la pacificació de trànsit a Nucli Antic, Centrevila i Can Marqués. 

11.1.5. Aparcament i distribució urbana de mercaderies 

Pel que fa l’oferta de places disponibles: 

- El municipi de Vilanova i la Geltrú disposa de més de 50.000 places d’aparcament, que 
amb un total de poc més de 40.000 vehicles permet obtenir un balanç d’aparcament 
positiu per a residents (es a dir, l’oferta supera la demanda de residents). 

- L’interior del centre urbà pacificat ha sofert una política de reducció de places 
d’aparcament amb la finalitat de reduir el trànsit. Es localitzen aparcaments de 
motocicletes i una presència reduïda de places d’aparcament de turismes en superfície al 
nord-oest. 

- Al voltant del nucli urbà pacificat es disposen de places d’aparcament de rotació per 
a satisfer la demanda d’usuaris que volen accedir al centre urbà. 
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- Per a poder satisfer una major demanda d’usuaris, la façana litoral disposa 
d’aparcaments de rotació durant l’època estival, que durant la resta de l’any esdevenen 
aparcament no regulats. 

- Es disposa d’un aparcament Park–and–Ride (P&R) al costat de l’estació, exclusiu per als 
usuaris de ferrocarril. L’aparcament disposa de més de 400 places i el volum d’usuaris que 
hi estaciona encara està lluny de la seva capacitat màxima. 

- Les places de C/D es troben ben distribuïdes per territori (en relació amb la densitat 
d’establiments per superfície). Només lles zones de Plaça de la Sardana, i el nord de Sant 
Joan i el nord de nucli Antic tindrien una baixa dotació de zones de C/D 

Pel que fa a l’ús d’aquestes places: 

- Durant el dia, l’ocupació de les places no sotmeses a rotació (aparcament gratuït per a 
turismes) presenten una elevada ocupació (95% de mitjana), amb una rotació continguda 
entre 2-3 vehicles/plaça. 

- D’acord amb les dades de VNG aparcaments, els aparcaments públics del centre 
presenten una rotació moderada compresa entre 0,4 i 2,2 vehicles per plaça. 
L’aparcament “Mediterrània”, de la façana marítima presenta un índex de rotació més baix, 
fins i tot en el mes de major activitat (agost: 0,3 vehicles/plaça). 

- Segons els resultats de les enquestes, el 41% d’usuaris que accedeixen a Vilanova i la 
Geltrú en vehicle privat pretenen estacionar en una plaça d’aparcament gratuïta al 
carrer. D’aquests, més de la meitat (consideren que és immediat trobar una plaça 
d’aparcament gratuïta al carrer disponible). 

- Les places d’aparcament del litoral (Ribes Roges) es troben pràcticament desocupades 
durant la temporada d’hivern, a meitat d’ocupació durant els dies laborals de la temporada 
d’estiu i amb elevada ocupació els caps de setmana dels mesos d’estiu. 

- Segons l’opinió expressada pels residents, estan a favor de que es doni un tractament 
especial als veïns per a poder aparcar al seu barri. No obstant les mesures de reduir 
espai d’aparcament al centre i, en especial, l’ampliació de places de zona blava 
presenten un 30% de detractors. 

- Les places de C/D es troben ocupades al voltant del 50%. El 35% dels vehicles no 
respecta la durada màxima d’estacionament de 30 minuts. 

- Segons l’opinió dels transportistes enquestats, el principal inconvenient de les 
operacions de distribució urbana de mercaderies a Vilanova i la Geltrú són els 
estacionaments indeguts per part de vehicles no autoritzats., reclamant més control 
policial per part de l’autoritat. 

 

Segons els resultats de les jornades de participació ciutadana els principals aspectes negatius de 
la diagnosi de l’aparcament són: 

- Les places d’aparcament en semibateria que obliguen a aparcar de cara (presenten 
problemes de visibilitat a l’hora d’abandonar l’aparcament). 

- L’elevada presència a l’estiu d’un trànsit molest que cerca aparcament gratuït proper a les 
platges. 
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- Marques vials poc visibles. 

- Repartidors de mercaderia que estacionen en zones no permeses (especialment a la 
Rambla Principal o a altres punts del centre urbà pacificat). 

També es demanen augmentar els aparcaments a les afores del nucli urbà. 

11.1.6. Seguretat viària 

Pel que fa la seguretat viària: 

- El municipi de Vilanova i la Geltrú disposa un Pla Local de Seguretat Viària vigent 
actualment. 

- El nombre d’accidents amb víctimes en l’any 2013 és el mínim detectat en els últims 5 
anys. 

- Es dóna un ús elevat del casc i del cinturó de seguretat per part dels conductors dels 
vehicles privats. No obstant, l’ús del cinturó de seguretat decreix quan parlem de la resta 
d’ocupants d’un turisme. 

- Segons les enquestes efectuades a residents, la seguretat viaria percebuda en els 
desplaçaments urbans és bona. 

 

Segons els resultats de les jornades de participació ciutadana els principals aspectes negatius de 
la seguretat viaria són: 

- La convivència entre el vianant i el ciclista 

- Llambordes en mal estat que poden provocar relliscades cap a la calçada (c/ Havana) 

- La necessitat de millorar la visibilitat a les cruïlles (p. ex. Suprimint aparcaments) 

- Velocitat excessiva en l’eix Torrent de la Pastera – Carrer Barcelona 

- Paviments que rellisquen (a pl. de la Vila). 

11.1.7. Diagnosi mediambiental 

De l’avaluació de contaminants atmosfèrics a Vilanova i la Geltrú realitzada en el PMUS en 
destaquen els següents aspectes: 

- No es supera el límit legal de concentració de NOx que marca la llei. 

- No es supera el límit legal de concentració de PM10, que marca la llei. 

- No es superen els límits legals d’altres contaminants. 

Respecte la contaminació acústica: 

- El 8,1% dels trams de carrer superen el nivell de soroll en període diürn. 

- El 11,9% dels trams de carrer superen el nivell de soroll en horari nocturn. 
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- Les principals zones afectades són l’entorn de les principals vies de circulació, tant 
interurbanes (carretera de l’Arboç, C-246a) com urbanes (Ronda Ibèrica, l’eix de Jaume 
Balmes – Eduard Toldrà, Josep Coroleu), i en especial l’entorn de les vies de ferrocarril. 

- Des de la ciutadania es destaca la necessitat de controlar el nivell de soroll de motocicletes 
i ciclomotors. 

11.1.8. Grau d’ocupació de sòl 

Existeix un desequilibri entre l’espai destinat als modes motoritzats (60% d’espai públic viari) i 
l’espai destinat als modes no motoritzats (40%, aproximadament). 

11.1.9. Accés a les zones industrials i centres de treball 

En l’apartat d’anàlisi del municipi s’ha tractat conjuntament l’estudi dels polígons industrials i de la 
resta de zones residencials del municipi. A mode de síntesi, les característiques que es desprenen 
per a l’àmbit de les zones industrials i centres de treball són: 

- Es troben ubicats a la perifèria del nucli urbà, situats a l’est (ambdós marges de la ronda 
Europa i la C-15) i al nord de la C-31 (sense ser-hi annex, al marge del Camí Ral, polígon 
industrial La Plana). 

- Els seus vials estan caracteritzats principalment per voreres amb una amplada total entre 
2-3 m. i també per sobre dels 2 m. El primer cas, la presència d’obstacles a la vorera (com 
ara fanals, arbrat...) restaran amplada útil de pas i faran que no siguin voreres accessibles. 

- La connexió dels polígons industrials amb el nucli urbà mitjançant desplaçaments a peu es 
realitza: 

o A través de camins, com és el cas del pol. ind. Zona Nord i del pol. ind. La Plana. 
Un cop s’arriba a la ronda Ibèrica ja es pot circular pels carrers del teixit urbà. 

o En la resta de polígons del nord, situats al marge nord de la C-31, els 
desplaçaments a peu s’han de realitzar a través de l’av. Vilafranca, l’únic vial de 
connexió que amb unes mínimes condicions de seguretat i comoditat per al 
vianant.  

o Els polígons de l’Est, al trobar-se annexes al nucli urbà permeten realitzar els 
desplaçaments a peu a través de principals vies d’entrada al nucli com av. Eduard 
Toldrà, Rambla de l’exposició o Ronda Europa. 

- Per a la comunicació en bicicleta, només els polígons industrials de Masia Barreres II i 
Masia Frederic disposen vies ciclistes. 

o No obstant, aquestes no estan connectades amb la resta de la xarxa ni amb el 
nucli urbà (mitjançant vies ciclistes). 

o Tampoc es disposen d’aparcaments per a bicicletes en els polígons industrials. 

- Respecte al servei de transport públic: 

o Les línies L1-L2 donen cobertura al polígon industrial de la Sínia de les Vaques (al 
sud del conjunt dels polígons industrials de l’est). Les línies també discorren pel 
conjunt dels polígons industrials del nord que es troben al voltant de la C-15, amb 
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menys expedicions però ajustades a les entrades i sortides de les principals 
indústries. 

o Les línies L3-L4 arriben a donar cobertura al límit est i nord del conjunt dels 
polígons industrial d’est. 

o Els polígons industrials de Roquetes (V), Zona Nord, Torrent Pastera i La Plana no 
es troben dins del radi de cobertura del servei de bus urbà. Roquetes (I-IV), 
Roquetes (IV) i Masia Barreres II, es troben parcialment dintre dels radis de 
cobertura. 

o La Sínia de les Vaques, La Bòbila, Roquetes (V) i el sud de Roquetes (I-IV) es 
troben dins del radi de cobertura de l’estació de ferrocarril. 

o Les línies interurbanes cobreixen tots els polígons industrials localitzats en el nucli 
urbà a més dels polígons Roquetes I-IV, Masia Barreres I i II, Sector Marquès, 
Masia Frederic i Masia d’en Notari. 

- Els polígons industrials es troben en les proximitats de les vies d’elevada capacitat pel que 
els vehicles privats motoritzats no es necessari que penetrin en el nucli urbà per a accedir 
als polígons industrials. 

- En l’àmbit dels polígons industrials, existeix oferta d’aparcament gratuït i no regulat, fet que 
potència l’ús del vehicle privat motoritzat.  

11.2. Diagnosi de la situació prevista. Escenari tendencial 

11.2.1. Planejament vigent 

A continuació es presenten els diferents elements de planejament a tenir en compte a l’hora de 
construir l’escenari futur de Vilanova i la Geltrú: 

Les DNM (Directrius Nacionals de Mobilitat), plantegen l’estratègia general “més 
accessibilitat, menys impactes”, orientada a maximitzar l’accessibilitat, la qualitat i la 
competitivitat, i a minimitzar els impactes socials, ambientals i territorials. Aquesta estratègia es 
desplega en tres grans objectius principals:  

 Organitzar els usos del territori i la xarxa d’infraestructures de tal manera que 
minimitzin la distància dels desplaçaments, és a dir, que calguin desplaçaments de 
menor distància per satisfer totes les funcions socials i econòmiques: Reduir pax·km, 
t·km.  

 Traspassar desplaçaments als mitjans de transport més adients a cada àmbit, 
entenent que són aquells que aporten una accessibilitat més universal i generen uns 
impactes socials i ambientals més petits: Traspassar pax·km, t·km entre modes de 
transport.  

 Millorar l’eficiència pròpia de cada mitjà de transport, o sigui, reduir els seus costos 
externs unitaris: Reduir l’impacte de cada pax·km, t·km realitzat. 

 

El PDM 2013-2020 (Pla Director de Mobilitat) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 
té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, el 
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passatge i les mercaderies i fomentar els desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord amb 
els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i 
desenvolupar en el territori el que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la 
llei), i en coherència i subordinat a les directrius del planejament territorial vigent a la RMB. 

El PDM preveu l’elaboració del PMUS de Vilanova i la Geltrú per ser la capital de la comarca del 
Garraf.  

Actualment es troba en elaboració el PDM 2013-2020. Les actuacions que contempla aquest PDM 
en relació amb el municipi de Vilanova i la Geltrú són: 

- En relació amb el desenvolupament d'una xarxa d'infraestructures per a la bicicleta, el 
PDM preveu la implantació d’un aparcament segur per a bicicletes a l’estació de ferrocarril 
de Vilanova i la Geltrú. 

- Impulsar el programa “expres.cat” i línies de bus d'alta demanda, en concret per a la línia 
“Sitges–Vilanova i a Geltrú”. 

- Impulsar la realització de Plans de Mobilitat de Centres Generadors de Mobilitat (Vilanova i 
la Geltrú disposa d’un d’aquests Plans de Mobilitats Específics aprovats al 2012). 

Altres actuacions que preveu el PDM, de caràcter més general que afectarien al conjunt de la 
RMB són: 

- En relació amb la planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat: aportar directrius de 
planejament urbanístic per reduir les necessitats de mobilitat motoritzada, revisar la 
normativa referent a la mobilitat generada, Seguiment de les reserves de sòl per a 
infraestructures nodals de suport a la mobilitat, Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana i 
desenvolupament dels plans d'accessibilitat municipal. 

- En relació amb una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada: 
desenvolupar el Pla Director d'Infraestructures 2011-2020, completar les infraestructures 
dels intercanviadors de transport, millorar les infraestructures de l'autobús per tal 
d'augmentar-ne la velocitat comercial, millores en l'accessibilitat a les parades d'autobús 
interurbà, garantir itineraris de vianants accessibles i segurs, desenvolupament d'una xarxa 
d'infraestructures per a la bicicleta, seguiment i control dels criteris de disseny de les noves 
infraestructures viàries, compliment del Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, reduir 
l'accidentalitat a la xarxa viària, potenciar la senyalització variable i la informació dinàmica 
a les carreteres i la reducció de la contaminació acústica a les xarxes de mobilitat 
interurbanes. 

- En relació amb la gestió de la mobilitat amb el transvassament modal com a prioritat: 
promoció de les noves tecnologies de la informació aplicades a la gestió de la mobilitat, 
millora de la gestió dels intercanviadors, millora de l'accessibilitat al transport públic dels 
col·lectius amb risc d'exclusió social, l’ús dels peatges com instrument de gestió de la 
mobilitat, gestionar les infraestructures viàries del Transport Públic, establir un model 
global de gestió i tarificació de l'aparcament, gestió integrada de Park and Ride, fomentar 
l'ús de la bicicleta, gestió de la velocitat variable a la xarxa viària, ,millorar la informació 
relativa a la mobilitat dels turistes i els residents temporals a l'RMB, gestió integrada 
d'incidències que afectin els serveis de transport públic, articular la gestió de crisis 
episòdiques i establir mecanismes per a la correcta distribució dels costos del transport 
públic en esdeveniments massius. 

- En relació amb un transport ferroviari de més qualitat: increment de la capacitat a la xarxa 
ferroviària de rodalia, millora de serveis a les xarxes de metros comarcals del Baix 
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Llobregat i Vallès Occidental, compleció de les millores tecnològiques a la xarxa de metro, 
millora dels paràmetres d'explotació del servei tramviari i millora de l'accessibilitat a les 
xarxes ferroviàries. 

- En relació amb un transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient: implantació de 
la T-mobilitat, aplicació de noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la 
gestió del transport públic, millora dels actuals sistemes d'informació i atenció al viatger, 
establiment de criteris homogenis de qualitat de servei i d'informació per als operadors de 
transport, seguiment del programa de serveis de bus interurbà, impulsar el programa 
expres.cat i línies de bus d'alta demanda, millora de serveis específics de transport 
interurbà, racionalitzar els serveis de baixa demanda, facilitar la implantació de serveis de 
transport a la demanda, promoure la implementació d'un pla d'acció dels serveis 
discrecionals a l'àmbit de la RMB, modernitzar els serveis de taxi. 

- En relació amb les noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic modern: creació 
de la taula del sistema logístic de la RMB, noves actuacions i infraestructures per a la 
modernització i millora del transport de mercaderies, promoure sistemes d'informació i 
senyalització per a vehicles pesants, desenvolupar mesures d'optimització de l'activitat 
logística, xarxa d’aparcaments de vehicles pesants, harmonitzar aspectes de la normativa i 
gestió local de les mercaderies i altres actuacions per a la modernització del sistema 
logístic. 

- En relació amb un accés sostenible als centres generadors de mobilitat (CGM): impulsar la 
realització de Plans de Mobilitat de CGM, desenvolupar noves metodologies de treball en 
l'àmbit de la gestió de mobilitat dels CGM, optimitzar l'accessibilitat a les xarxes 
d'autobusos que donen servei als CGM, fomentar la tecnologia smart als CGM, plans de 
mobilitat als centres de treball, plans de mobilitat del Port i l'Aeroport, actuacions de millora 
de la mobilitat a Polígons petits i amb més dificultats d'accessibilitat. 

- En relació amb l’eficiència energètica i ús de combustibles nets: fomentar els vehicles 
eficients i poc contaminants en flotes i particulars, fomentar els vehicles elèctrics, 
desenvolupament d'infraestructures vinculades al vehicle elèctric i combustibles alternatius, 
control de vehicles contaminants, incrementar l'eficiència energètica de la xarxa ferroviària, 
foment dels cotxes multiusuari i de l'ocupació dels vehicles, incentivar la conducció eficient 
i segura, i el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire. 

- Amb relació al coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat: reforç de la comunicació 
i la sensibilització, promoció de la recerca i la innovació, promoure la participació en 
projectes europeus SIM, ATM, impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat sostenible, 
dinamitzar la coordinació entre els diversos observatoris de la mobilitat, promoure la difusió 
de bones pràctiques de mobilitat a l'àmbit de l'RMB, aprofundir en el coneixement de les 
pautes de mobilitat, fomentar la participació activa dels usuaris en el seguiment dels 
serveis i les xarxes de mobilitat. 

 

El PDI 2011-2020 (Pla Director d’Infraestructures) a la regió metropolitana de Barcelona, 
recull totes les actuacions en infraestructura de transport públic per a un decenni a l’àmbit de la 
regió metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que l’explota 
(font: ATM). Les característiques del PDI són: 

- Integral: Inclou totes les actuacions d’infraestructura en transport públic per carretera a la 
seva àrea d’influència, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que 
l’explota. 
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- Revisable: amb un informe anual sobre el seu grau de compliment, i una revisió a mitja 
vida. 

- Amb informació i participació de les administracions, operadors i usuaris, a través dels 
seus representants. 

Al municipi de Vilanova i la Geltrú, el PDI contempla l’execució de la línia orbital ferroviària entre 
Vilanova i la Geltrú i Mataró. 

 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona 2010 (PTMB) és un dels set plans territorials parcials 
en què es desenvolupa el Pla territorial general de Catalunya. Com a tal, s’emmarca en un 
Programa de planejament més ampli i respon a uns principis que són compartits per tots els plans 
de les seves característiques elaborats per a la resta d’àmbits de Catalunya. L’abast del PTMB és 
el d’un projecte d’actuació territorial i com a instrument regulador de les actuacions que es donen 
en el territori.  

El PTMB recull diferents actuacions que afecten l’àmbit de Vilanova i la Geltrú: 

- Nova línia orbital de ferrocarril entre Vilanova i la Geltrú i Mataró. 

- Incrementar el nombre de vies d’entrada a Barcelona de la línia de ferrocarril de Vilanova i 
la Geltrú, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. 

- Ampliació i millora del traçat de la C-15 entre Vilanova i la Geltrú i Igualada. 

- Millora de la connexió C-15 i Vilanova i la Geltrú. 

- Variants de la C-31 al sud de Vilanova i la Geltrú. 

 

El PITC 2006-2026 (Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya) és el pla territorial 
sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya, 
en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la 
mobilitat. El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial, i de pla específic a l’efecte d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 
13 de juny, de la mobilitat. 

Les actuacions que contempla el PITC en relació amb Vilanova i la Geltrú són: 

- L’execució de la línia orbital ferroviària Vilanova i la Geltrú – Vilafranca – Martorell – 
Terrassa – Sabadell – Granollers – Mataró. 

- Definició de la xarxa bàsica formada per l’eix Garraf - Penedès - Anoia (C-15: Vilanova -
Vilafranca - Igualada). Inclou el desdoblament del tram: Vilanova i la Geltrú (enllaç amb la 
C-32) - Vilafranca del Penedès - Puigdàlber. 

- Ampliació de la secció de la C-32 entre Vilanova (enllaç C-15) i Barcelona (enllaç amb la 
B-20).  

- Carrils específics per al bus de la connexió en bus Sant Pere de Ribes – Vilanova i la 
Geltrú (per la C-31), ja sigui mitjançant carrils bus – VAO segregats, no segregats, accions 
puntuals de prioritat, millores de l’emplaçament i disseny de les parades, l’establiment de 
serveis exprés i d’autobusos guiats. 
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- Nous intercanviadors de la línia orbital: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, 
Sabadell, Granollers i Mataró. 

- Un nou esquema ferroviari d'explotació que permeti l'explotació costa–costa (Vilanova i la 
Geltrú–Mataró ) i interior–interior (Vilafranca–Granollers). 

 

El PTVC 2008-2012 (Pla de Transports de Viatgers de Catalunya) es defineix com un pla 
territorial sectorial que ha d’establir les línies d’actuació generals per millorar l’oferta dels serveis 
de transport públic col·lectiu per carretera i ferroviari en l’àmbit interurbà a Catalunya, amb l’horitzó 
temporal del 2012.  

El PTVC preveu, en relació amb Vilanova i la Geltrú: 

- Sobre les línies de ferrocarril: 

o Definició d’un nou esquema de línies de rodalia a la xarxa ADIF. Les línies que 
involucren a Vilanova i la Geltrú serien:  

 Nova línia R1: Sant Vicenç de Calders–Barcelona Catalunya–Maçanet de 
la Selva (per la costa), que agrupa les actuals R1 i R2 Sud (Sant Vicenç de 
Calders–Vilanova i la Geltrú–Castelldefels–Barcelona–Mataró–Calella–
Blanes–Maçanet de la Selva), amb 3+3 expedicions per sentit en hora 
punta. 

 Nova línia R2: Sant Vicenç de Calders–Barcelona Aragó–Maçanet de la 
Selva per l’interior, que incorpora les actuals R4 Sud i R2 Nord: Sant Vicenç 
de Calders–Vilafranca del Penedès–Martorell–Barcelona–Granollers–Sant 
Celoni–Maçanet de la Selva, amb 3+3 expedicions per sentit en hora punta. 

o En aquestes noves línies de rodalies també es proposa una homogeneïtzació de la 
freqüència i un augment de la capacitat per expedició. El 100 % de les expedicions 
de Rodalies Renfe han de circular doblades. També es proposa com a objectiu la 
limitació dels trajectes dempeus, garantint que en cap moment ningú no s’estigui 
més de 20 minuts dempeus ni hi hagi més de 2,75 persones/m2 durant el període 
punta de l’hora punta 

o En l’àmbit de rodalies, establir actuacions per tal de millorar la informació en tres 
àmbits d’actuació: a casa, a l’estació i a bord del tren. A banda, la incorporació del 
sistema d’avís d’incidències per SMS. 

o Canvis d’explotació de les línies de rodalies per a racionalitzar l’oferta ferroviària: 
nova configuració de línies: costa a costa i interior a interior.  

o Respecte als serveis regionals convencionals es proposa la millora del servei 
mitjançant de manera que hi hagin almenys dos serveis en hora punta de matí i 
dos en hora punta de tarda, i una freqüència acumulada que no empitjori mai 
l’actual. Respecte de l’interval de servei, es proposa ampliar-lo fins a les 19 hores 
diàries, entre 6.00 i 23.00 h, per tal de permetre l’arribada a la destinació a les 
12.00 de la nit, aproximadament. 

- Sobre el servei de transport públic col·lectiu per carretera: 

o Serveis directes “exprés” Vilanova i la Geltrú – Barcelona (només en hora punta). 
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o Línia Vilanova i la Geltrú–Tarragona : mínim 5 expedicions per sentit. 

o Vilanova i la Geltrú–Canyelles–Vilafranca del Penedès: millora de la franja horària.  

o Estudi i implementació d’un nou servei Manresa–Igualada–Vilafranca del Penedès–
Vilanova i la Geltrú. 

o Vilanova i la Geltrú–Cubelles: increment del servei i nou recorregut. 

o Impulsar els estudis ja finalitzats i que es troben pendents de desenvolupament i 
implementar les actuacions concretes de millora de la xarxa de serveis de transport 
públic de viatgers a les zones de concentració industrial de Vilanova i la Geltrú. 

o Implementació de carril bus a la C-31, entre Sant Pere de Ribes i Vilanova i la 
Geltrú. 

Actualment es troba en redacció el PTVC 2013-2020. 

 

El PSV 2014-2016 (Pla de Seguretat Viària de Catalunya) és el document clau que revisa i 
proposa les línies estratègiques a seguir i les actuacions a realitzar per aconseguir els objectius 
generals de seguretat viària. Més concretament, el Pla de seguretat viària 2014–2016 aporta les 
eines que han de permetre assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea per al 2020 de reducció del 
50% del nombre de morts respecte de l’any 2010. L’objectiu fonamental del Pla de seguretat viària 
2014-2016 és la reducció de la sinistralitat viària, com a mínim, fins al 30% de les víctimes mortals 
que es van enregistrar l’any 2010. 

Les actuacions del PSV on es demana la participació de l’Ajuntament són: 

- Fer campanyes d’informació i sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, 
drogues i psicofàrmacs en la conducció. 

- Millorar la compatibilitat dels usuaris vulnerables en l’ús de les infraestructures viàries. 

- Col·laborar amb els ajuntaments per a l’extensió de zones de vianants i zones 30 en els 
nuclis urbans. 

- Col·laborar amb els municipis, mitjançant els PLSV, per reduir els accidents de 
motocicletes i ciclomotors a les àrees urbanes. 

- Cooperar amb els governs locals. 

- Impulsar la incorporació de la seguretat viària en els plans de mobilitat urbana sostenible. 

- Impulsar plans locals de seguretat viària en els municipis amb menys de 20.000 habitants, 
així com fer-ne el seguiment, l’avaluació i l’actualització. 

- Promoure l’ús del transport públic respecte al transport privat. 

- Col·laborar amb els departaments, institucions i organitzacions per establir objectius de 
seguretat viària en els seus plans d’actuació. 
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L’actualització del PLSV 2013-2016 (Pla Local de Seguretat Viària) és el document clau que on 
es concreten les actuacions d’àmbit local per tal de reduir l’accidentalitat al municipi. El PLSV 
desenvolupa mesures pel que fa a criteris de seguretat en la jerarquització de la xarxa viària, 
condicions de seguretat viària en zona urbana de vianants (creació d’itineraris per a vianants, 
accessibilitat, visibilitat en interseccions), configuració d’itineraris segurs per a bicicletes, elements 
reductors de velocitat en l’àmbit urbà, millores de seguretat a els rotondes urbanes, millores de 
seguretat viària en entorns escolars i actuacions en punts i trams de concentració d’accidents. 

 

El PEB 2008-2012 (Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya), un document amb línies 
estratègiques per a establir eines efectives de planificació i desenvolupament per a promoure la 
bicicleta com a mode de transport, lleure, esport i turisme. 

Les actuacions relacionades es troben englobades en el llistat d’actuacions del PDM. 

 

El PECAC 2012-2020 (El Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya), desenvolupat per 
a tractar les següents problemàtiques: 

- L’actual escenari energètic internacional, amb una previsió de preus elevats del petroli a 
mig i llarg termini i amb un important risc geoestratègic en l’abastament, exigeix una 
adequació de les estratègies de les polítiques d’oferta i de demanda energètica de 
Catalunya. 

- Les exigències de la societat catalana són cada vegada majors tant pel que fa a la qualitat 
dels subministraments energètics com pel que fa a la disminució de l’impacte ambiental de 
la producció i l’ús de l’energia, i, en particular, de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. La nova planificació energètica ha de respondre a aquests criteris, i combinar-
los amb criteris econòmics. 

- La voluntat del Govern català de contribuir en la part proporcional que li correspongui a 
l’assoliment dels objectius europeus i espanyols de reducció d’emissions de GEH, molt 
especialment en els sectors difusos (transport, residus, la indústria no coberta per la 
Directiva de comerç de drets d’emissió, ...) que és on Catalunya disposa de capacitat i 
d’espai competencial per actuar. 

- L’energia és cada cop més un factor fonamental per a la competitivitat econòmica, tant pel 
seu efecte sobre els preus com pel seu potencial industrial com a sector d’activitat 
econòmica. Aquesta planificació energètica ha d’incloure la necessària vertebració d’un 
potent sector econòmic en l’àmbit de l’energia a Catalunya. 

 

El PAES (Pla d’Acció per a la Energia Sostenible), elaborat a l’any 2009, va ser redactat arran 
de l’adhesió del municipi al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses el 28 de Juliol de 2008, amb la voluntat 
de reduir les emissions d’efecte hivernacle que genera el municipi i millorar l’eficiència energètica 
de les seves instal·lacions. El Pacte d’alcaldes/esses compromet als municipis adherits a 
aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 
mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. 

Els objectius principals del PAES són: 

- Reduir les emissions de GEH de Vilanova i la Geltrú en més d’un 20% abans del 2020 
(excepte els sectors indústria i primari) respecte l’any 2005. 
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- Elaborar un inventari d’emissions de GEH del municipi de Vilanova i la Geltrú per a: 

o Comprendre els fluxos energètics dins del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

o Identificar els consums energètics més importants i de les fonts d’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle del municipi. 

o Fixar el punt de referència per definir el marc competencial i executiu de 
l’Ajuntament en matèria de reducció d’emissions de GEH, millora de l’eficiència 
energètica del municipi i promoció de les energies renovables. 

o Donar suport en el procés de planificació d’objectius de reducció dels consum, 
eficiència i/o aprofitament d’energies renovables a curt i mig termini. 

- Elaborar un Pla d’Acció on es detallin les diferents accions que l’Ajuntament es compromet 
a emprendre i aquelles més rellevants que de forma indirecta pel desplegament 
d’estratègies i plans d’àmbit comunitari, estatal o regional afectaran el municipi i permetran 
assolir els objectius establerts per l’adhesió del municipi al Pacte d’alcaldes i alcaldesses. 

 

La revisió del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) de Vilanova i la Geltrú, de 2001, és 
l'instrument de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori. L‘Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, durant el període de vigència del PMUS i en relació amb la mobilitat, preveu la 
realització de les següents actuacions: 

- Execució de les primeres fases del desenvolupament urbanístic de l’Eixample Nord. 

- Execució d’edificacions en sectors ja desenvolupats: el Llimonet, Sant Jordi, la Carrerada, 
l’Eixample de Mar o el Solicrup. 

 

Els Plans de mobilitat urbana de municipis veïns (Sant Pere de Ribes, Cubelles, Sitges) encara 
es troben en fase de redacció. No obstant, la Diputació de Barcelona realitza la direcció facultativa 
de tots els estudis fet que garanteix la coherència entre els diferents PMUS. 

 

11.2.2. Prognosi de mobilitat 

La prognosi de mobilitat fins l’any horitzó del pla es realitza tenint en compte l’evolució de la 
mobilitat en els últims anys. Comparant les dades de desplaçaments de la EQM’06 i de les 
enquestes de mobilitat realitzades al 2014, s’obté que el creixement de la mobilitat ha estat el 
següent: 

- Per a la mobilitat interna: 

o Increment del 2,4% anual per als desplaçaments a peu. 

o Increment del 6,7% anual per als desplaçaments en bicicleta. 

o Increment del 1,4% anual per als mitjans en transport públic. 

o Increment del -0,1% anual per al transport privat motoritzat. 
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- Per a la mobilitat de connexió: 

o Increment del 0,7% anual per als desplaçaments a peu. 

o Increment del 10,4% anual per als desplaçaments en bicicleta. 

o Increment del 1,5% anual per als mitjans en transport públic. 

o Increment del -2,7% anual per al transport privat motoritzat. 

Acceptant aquests factors de creixement i decreixement anual per a realitzar la prognosi de 
mobilitat i conèixer el repartiment modal de l’any horitzó: 

Mode de 
transport

Desplaçaments 
INTERNS per mode 
de transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments 
INTERNS per mode 
de transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 140.341 2,41% 161.929 71,7%
Bicicleta 6.164 6,74% 9.115 4,0%

Transport públic 3.726 1,35% 4.039 1,8%
Transport privat 50.811 -0,07% 50.612 22,4%

TOTAL 201.042 1,95% 225.695 100,0%  
Imatge 11.2.2.1 – Tendència de creixement: desplaçaments interns a Vilanova i la Geltrú per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Mode de 
transport

Desplaçaments DE 
CONNEXIÓ per mode 

de transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments DE 
CONNEXIÓ per mode 

de transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 3.362 0,73% 3.512 4,2%
Bicicleta 1.019 10,36% 1.841 2,2%

Transport públic 25.756 1,53% 28.214 33,7%
Transport privat 59.231 -2,74% 50.139 59,9%

TOTAL 89.368 -1,08% 83.706 100,0%   
Imatge 11.2.2.2 – Tendència de creixement: desplaçaments de connexió a Vilanova i la Geltrú per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

En resum, el conjunt per a tota la mobilitat amb origen i destinació a Vilanova i la Geltrú seria: 

Mode de 
transport

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 143.703 2,38% 165.441 53,5%
Bicicleta 7.183 7,29% 10.956 3,5%

Transport públic 29.482 1,51% 32.253 10,4%
Transport privat 110.042 -1,46% 100.751 32,6%

TOTAL 290.410 1,06% 309.401 100,0%   
Imatge 11.2.2.3 – Tendència de creixement: desplaçaments totals a Vilanova i la Geltrú per modes de transport. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La mobilitat creix en uns 19.000 desplaçaments, que suposa un increment total de la mobilitat en 
un 6,54% per a l’any 2020. 
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Es pot veure com disminueixen els desplaçaments en vehicle privat que, segons el PDM, també 
succeeix en la resta de l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, degut a dos factors: 
estancament de la població i disminució de la mobilitat vinculada a la crisi econòmica. També 
s’observa un fort creixement anual de la bicicleta, que tot i així, es manté en valors absoluts molt 
baixos en comparació amb la resta de modes. 

Amb la disminució de la mobilitat en vehicle privat, el total de vehicles–quilòmetre també es 
redueix i passaria a situar-se en els 119.000.000 veh-km/any (davant els 128.000.000 veh-km/any 
actuals). 

11.2.3. Evolució de la població 

La població futura és una de les variables a conèixer a l’hora d’estudiar els escenaris futurs de 
mobilitat a Vilanova i la Geltrú. 

A partir de l’evolució de la població en els últims anys, es pot extrapolar el número d’habitants per 
a l’any horitzó del PMUS: 
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Imatge 11.2.3.1 - Evolució de la població de Vilanova i la Geltrú (2006-2020) 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

Els resultats de l’extrapolació estimen una població de 70.000 habitants per a l’any 2020. 

11.2.4. Evolució de la motorització 

En els últims anys l’índex de motorització ha anat decreixement lentament estancant-se en l’entorn 
de 600 vehicles/1.000 habitants.  

Tenint en compte que la població per a l’any horitzó s’estima en 70.000 habitants, i acceptant un 
estancament de l’índex motor en els 600 vehicles/1.000 habitants, el nombre de vehicles a 
Vilanova i la Geltrú de 42.000 vehicles. 

Amb aquesta dada es pot calcular quina seria la distribució del parc de vehicles futur: 
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PARC MÒBIL 2020 

Tipus Any 2012 

Turismes 28.043 

Motocicletes 7.215 

Camions i Furgonetes 5.706 

Tractors industrials 148 

Autobusos i altres 888 

TOTAL 42.000 

Imatge 11.2.4.1 - Parc de vehicles estimat per l’any horitzó (2020) 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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12. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

12.1. Línies estratègiques d’actuació 

La missió del sistema de mobilitat és contribuir a assolir els objectius globals de la ciutat i que les 
persones usin els modes de transport més sostenibles possibles per cada desplaçament per 
contribuir a la qualitat del medi ambient del nostre entorn. 

Per assolir aquesta missió durant els propers 6 anys de vigència del PMUS es seguiran les 
següents línies estratègiques: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12)) Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima 
informació als usuaris per prendre les seves decisions. 
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12.2. Objectius del PDM 

D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei de Mobilitat, els Plans de Mobilitat Urbana 
Sostenible han d’incorporar les determinacions dels plans directors de la mobilitat, en aquest cas 
el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Els objectius que defineix el PDM són: 

1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles. 

2. Incrementar l'eficiència del sistema de transport. 

3. Minimitzar la distància dels desplaçaments. 

4. Reduir les externalitats del sistema de transports. 

5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport. 

6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic. 

7. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat. 

8. Reduir l'accidentalitat. 

9. Garantir l'accessibilitat al sistema de mobilitat. 

10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat. 

 

La quantificació dels objectius del PDM es presenta en la taula següent. Aquests objectius del 
PDM ja tenen en compte els objectius fixats per altres documents normatius com les DNM, o altres 
fites com la reducció d’emissions de gasos GEH pactada internacionalment i la reducció de CO2 
fixada al Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya. 
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Objectiu Àmbit pdM

2012-2018

1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles

Quota de modes no motoritzats (% desp.) 46,70% 47,50% 1,6%

Quota de transport públic (% desp.) 19,20% 21,30% 10,7%

Quota de discrecionals (% desp.) 2,30% 2,30% 1,4%

Quota de vehicle privat + taxi (% desp.) 31,80% 28,90% -8,9%

Mobilitat en vehicle privat total (M veh-km/any) 25.050 24.198 -3,4%

2. Incrementar l'eficiència del sistema de transport

Ocupació autobús (pers./veh) 14,94 16,05 7,4%

3. Minimitzar la distància dels desplaçaments

Distància mitjana intermunicipal en vehicle privat (km) 18,1 18 -0,6%

4. Reduir les externalitats del sistema de transports

Costos externs del transport (M€) 4.079 3.829 -6,1%

5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport

Consum d'energia (milers tep/any) 1.878 1.713 -8,8%

Consum de combustibles fòssils (milers tep/any) 1.672 1.472 -11,9%

6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic

Emissions de CO2 (milers tones/any) 5.304 4.603 -13%

7. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat

Emissions de PM10 (tones/any) 1.669 1.285 -23,0%

Emissions de NO2 (tones/any) 5.558 4.780 -14,0%

Emissions de NOx (tones/any) 24.541 18.321 -25,3%

8. Reduir l'accidentalitat

Morts anuals en z.urbana / Morts en z.urbana any 2010 - 0,6 -

9. Garantir l'accessibilitat al sistema de mobilitat

Parades d'autobús accessibles dins la zona urbana (%) - 90% 90%

10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat

Operadors amb informació en temps real (%) 24% 100% -

Objectiu pdM

2012 2018

 
Taula 12.2.1 – Objectius del PDM aplicables al PMUS 

Font: ATM 

L’objectiu del PMUS de Vilanova i la Geltrú serà assolir els mateixos percentatges de millora que 
proposa el PDM, amb les següents consideracions:  

- Sobre l’objectiu 1, l’ATM proposa assolir increments en les quotes de desplaçaments en 
modes no motoritzats i en transport públic però no s’ha considerat que siguin vinculants 
per als plans de mobilitat urbana (font: ATM). 

- Sobre l’objectiu 3, l’ATM considera que aquest objectiu no es d’aplicació als plans de 
mobilitat urbana, sobretot perquè presenta molt problemes per a obtenir-ne càlculs fiables 
(font: ATM). 

- Sobre l’objectiu 7, l’ATM comenta que en la mesura STIQTS02 del Pla d'actuació per a la 
millora de la qualitat de l'aire, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol, i prorrogat 
mitjançant el Decret 203/2009, s’estableix que els PMUS hauran d’assolir els paràmetres 
de la mesura STIQTS01 relativa al PDM. En aquesta altra mesura s’especifica que “els 
plans de mobilitat urbana han d’establir mesures per assolir una reducció de les 
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immissions de NOx i de PM10 equivalent a la que es produiria amb una disminució d’entre 
un 5 i un 10% de la mobilitat a les vies urbanes respecte a l’escenari tendencial 2010, 
expressada en vehicles-km”. Donat que aquest pla realitza el càlcul per a un període de 6 
anys (2004-2010), l’ATM considera que els municipis declarats com a zona 1 han d’assolir 
una reducció global d’un 5-10% dels vehicles-km respecte a l’escenari tendencial, mentre 
que els municipis declarats com a zona 2 (tan sols afectats per la reducció de PM10) han 
d’assolir una reducció global d’un -5%. 

- Sobre l’objectiu 8, l’ATM especifica que en àmbit urbà s’estima que l’objectiu a assolir és el 
mateix que el Pla Estratègic de Seguretat Viària, és a dir, una reducció d’un 50% dels 
morts en vies urbanes al 2020 en relació amb la dada de 2010. Per al cas del PDM, donat 
que l’any horitzó del PDM és al 2018, s’ha aplicat l’objectiu és de 0,60 morts. Per al cas del 
PMUS variarà en funció de l’any horitzó. 

Finalment, el PDM també indica que els objectius d’un PMUS cal incloure objectius de millora 
relatius al soroll i l’ocupació de l’espai públic més enllà dels que l’ATM proposa per al conjunt del 
sistema. 

12.3. Definició dels objectius del PMUS 

Tenint en compte l’apartat anterior, es defineixen a continuació els objectius del PMUS de 
Vilanova i la Geltrú: 

12.3.1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles 

El PDM proposar que la quota modal en vehicle privat (incloent taxi) disminueixi un -8,9%. 

La quota modal dels desplaçaments en vehicle privat a Vilanova i la Geltrú en l’any actual es situa 
en un 37,9%. Això suposa, després d’aplicar el factor de decreixement, que l’objectiu que s’hauria 
d’assolir a l’any horitzó del PMUS es del 34,5% de quota modal en vehicle privat. 

12.3.2. Incrementar l'eficiència del sistema de transport 

La proposta del PDM arriba es assolir un valor de creixement del 2012 al 2018 del +7,41% en 
l’ocupació de l’autobús (persones/vehicle). 

L’ocupació mitjana del bus urbà a Vilanova i la Geltrú és de 19,08 persones/vehicle. Per tant, 
tenint en compte l’objectiu del PDM, l’ocupació del bus en l’any horitzó hauria de ser com a mínim 
de 20,50 persones/vehicles. 

12.3.3. Reduir les externalitats del sistema de transports 

Un dels objectius del PDM es la reducció dels costos totals externs de transport. En el PDM es 
proposa arribar a un total de 3.829 milions d’euros en el seu any horitzó (2018), el que suposa un 
creixement del -6,1% des del 2012 (amb 4.079 M€ de costos externs). 

A Vilanova i la Geltrú, els costos externs del transport per al 2014 eren de 21,72 milions d’euros 
(valor calcular mitjançant els costos unitaris del PDM), el que suposa, després d’aplicar el factor de 
creixement anual, que l’objectiu es arribar als 20,40 milions d’euros l’any horitzó.  

12.3.4. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport 
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El PDM fixa com a objectiu assolir una disminució del consum final d’energia destinada al transport 
del -8,8% en la RMB. 

A més, el PDM també fixa com a objectiu una reducció del consum de combustibles derivats del 
petroli en un -11,9% en la RMB.  

Donat que en l’escenari actual (2014) el valor del consum energètic estimat es de 8.497 tep/any, 
l’objectiu en el 2020 es que aquest consum arriba a ser igual o inferior a 7.749 tep/any. 

Pel que fa al consum de combustibles derivats del petroli, el seu consum a l’any inicial (2014) era 
de 8.400 tep/any, el que significa que el seu consum a l’any horitzó hauria de ser de 7.400 
tep/any. 

12.3.5. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic 

El PDM planteja una reducció del -13,0% en l’àmbit de la RMB. 

Donat que en l’escenari actual (2014) el valor de les emissions de CO2 estimat es de 35.667 t/any, 
l’objectiu en el 2020 es que aquestes emissions arribin a ser igual o inferiors a 31.030 t/any. 

12.3.6. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat 

El PDM proposa, durant el període 2012-2018, una reducció de les emissions de les PM10 (-
23,0%), dels NO2 (-14,0%) i dels NOx (-25,3%) en la RMB. 

Amb els valors de l’escenari actual (2014) calculem l’objectiu per a l’any horitzó: 

 

 

EMISSIONS DE CONTAMINANTS 

Contaminant Any 2014 Objectiu Any 2020 

Emissions de PM10 6,28 T/any  4,84 T/any 

Emissions de NO2 19,11 T/any 16,43 T/any 

Emissions de NOX 111,97 T/any  83,64 T/any 

Taula 12.3.6.1 – Objectius en emissions de contaminants 

Font: AIM, elaboració pròpia 

12.3.7. Reduir l'accidentalitat 

Aquest objectiu es regulat per la política Europea de seguretat viària, que per al període 2012 - 
2020, fixa com a objectiu la reducció del 50% dels morts al 2020 respecte el 2010. Això suposa 
una reducció anual del 2,21%. A l’any 2013 el nombre de víctimes mortals ha estat de 1 víctima 
mortal. L’assoliment de l’objectiu de seguretat seria assolir una xifra de zero víctimes mortals. 

El Pla de Seguretat Viària (PSV) 2014-2016 de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu 
principal reduir la sinistralitat viària, com a mínim, fins al 30% dels morts enregistrats l'any 2010. 
Això també suposa que en l’any horitzó s’ha d’enregistrar zero víctimes mortals. 

Addicionalment, l’actualització del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV 2013-206) proposa una 
reducció del 26% dels accidents amb víctimes l’any 2016, respecte els valors de 2010, per tal 
d’assolir una ràtio d’accidentalitat per càpita en la mitjana catalana. Aquest valor suposa una 
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reducció equivalent del –4,89% anual durant la vigència del PMUS. A l’any 2013 el número 
d’accidents amb víctimes va ser de 183, per tant el valor objectiu a assolir l’any horitzó es de 
135 accidents amb víctimes.  

12.3.8. Garantir l'accessibilitat al sistema de mobilitat 

El PDM proposa incrementar la proporció d’estacions ferroviàries accessibles a PMR d’un 64% a 
un 92%. Donat que aquest objectiu no és directament aplicable als municipis, s’ha definit com a 
objectiu alternatiu per als PMUS que un 90% de les parades d’autobús situades en dins la 
zona urbana de l’àmbit del pla siguin accessibles. 

Actualment, Vilanova i la Geltrú disposa del 60% de parades accessibles en bus urbà i del 48% de 
parades accessibles en bus interurbà 

12.3.9. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat 

El PDM es proposa que 74 operadors de transport públic, és a dir, un 100% dels actuals, estiguin 
connectats a sistemes que permetin oferir informació en temps real del servei. 

Donat que aquest objectiu no és directament aplicable al PMUS, s’ha definit com a objectiu 
alternatiu per aquest PMUS que com a objectiu a l’any horitzó del pla, s’incrementi el número de 
parades amb panells d’informació dinàmica. En l’actualitat es disposen del 4% parades de bus 
urbà que ofereixen informació en temps real i cap parada de bus interurbà. 

12.3.10. Disminuir la contaminació acústica 

Pel que fa la qualitat acústica, el PDM demana que el desenvolupament del PMUS comporti 
millores amb relació el soroll. 

Tenint en compte el mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica, a Vilanova i la Geltrú es 
comptabilitzen un 8,1% de trams de carrers en horari diürn i un 11,9% de trams de carrers en 
horari nocturn que superen les immissions de soroll establertes en el mapa de capacitat. 

Com a objectiu de futur es planteja la reducció d’aquests números de trams de carrer on es 
superen els límits de soroll. 

QUALITAT ACÚSTICA Actual Objectiu 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període diürn  8,1% <8,1% 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període nocturn 11,9% <11,9% 

Taula 12.3.10.1. Nivells objectiu de contaminació acústica 

Font: AIM en base a dades de l’Ajuntament 

12.3.11. Controlar l’ocupació de sòl 

L’article 3 (Concepte del desenvolupament urbanístic sostenible) del Decret Legislatiu 1/2005 diu 
que “El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 
també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin 
la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la 
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient”. 

La llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, estableix que el paisatge és qualsevol 
part del territori, tal com és percebuda per la col·lectivitat, el caràcter del qual resulta de l'acció de 
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factors naturals i/o humans. Estableix l'obligació de determinar i delimitar la tipologia de paisatges 
de Catalunya, per establir objectius de qualitat i per fomentar mesures i accions per assolir 
aquests objectius. 

En l’àmbit del PMUS es poden concretar els següents indicadors per a la mesura d’aquest 
objectiu: 

- Percentatge d’espai públic destinat als vehicles motoritzats (tant espai de circulació com 
d’aparcament). 

- Percentatge d’espai públic d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. 

L’objectiu del PMUS serà l’augment del percentatge d’espai públic destinat a vianants i 
bicicletes i la conseqüent disminució del l’espai públic destinat als vehicles motoritzats. La 
següent taula mostra diferents indicadors a avaluar per tal de controlar la correcta ocupació del sòl 
d’acord amb les lleis anteriors: 

 

 

Paràmetres relacionats amb l’ocupació del sòl 2014 
Objectiu 

2020 

% d’espai públic destinat als vehicles motoritzats (circulació i aparcament) 60,2% <60,2% 

% d’espai públic d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes 39,8% >39,8% 

Taula 12.3.11.1.- Nivells objectiu d’ocupació del sòl 

Font: AIM, Elaboració pròpia 



176  DOCUMENT I . MEMÒRIA  

 

12.3.12. Resum dels valors objectius dels indicadors 

 

TRANSVASAMENT MODAL Actual Objectiu 

Quota modal del transport privat motoritzat (%) 37,9% 34,5% 

EFICIÈNCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORT Actual Objectiu 

Ocupació mitjana del bus urbà en dia feiner (passatger/vehicle) 19,08 20,50 

REDUIR LES EXTERNALITATS Actual Objectiu 

Costos totals externs del transport (en milions €) 21,72 20,40 

CONSUM ENERGÈTIC Actual Objectiu 

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 8.497 7.749 

Consum de combustibles derivats del petroli (en tep/any) 8.400 7.400 

CONTRIBUCIÓ AL CANVI CLIMÀTIC Actual Objectiu 

Emissions de CO2 (en t/any) 35.667 31.030 

IMPACTE ATMOSFÈRIC DE LA MOBILITAT Actual Objectiu 

Emissions de PM10 (en t/any) 6,28 4,84 

Emissions de NO2 (en t/any) 19,11 16,43 

Emissions de NOx (en t/any) 111,97 83,64 

SEGURETAT VIÀRIA Actual Objectiu 

Nº de víctimes mortals 1 0 

Nº d’accidents amb víctimes 183 135 

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT Actual Objectiu 

% parades accessibles de bus urbà 60% 90% 

% parades accessibles de bus interurbà 48% 90% 

NOVES TECNOLOGIES Actual Objectiu 

% parades de bus urbà amb sistema d’informació dinàmica 4% >4% 

% parades de bus interurbà amb sistema d’informació dinàmica 0% >0% 

QUALITAT ACÚSTICA Actual Objectiu 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període diürn  8,1% <8,1% 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període nocturn 11,9% <11,9% 

OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC Actual Objectiu 

% d'espai públic destinat a veh. motoritzats (circulació i aparcament) 60,2% <60,2% 

% d'espai públic d'ús per a vianants o bicicletes 39,8% >39,8% 

Taula 7.3.12.1. Valors objectiu dels indicadors per a l’any 2020. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La taula anterior recull els valors actuals i els valors objectius per al 2020 dels indicadors d’acord 
amb els objectius marcats. 
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12.4. Estudis d’escenaris alternatius de futur 

Un cop fixats els objectius, es presenten en aquest apartat diferents escenaris de futur. 

S’han estudiat tres alternatives de futur: 

- Alternativa zero o “escenari tendencial”, es a dir, aquell que es desenvoluparia al municipi 
de Vilanova i la Geltrú sense un pla de mobilitat urbana sostenible. 

- Alternativa 1, que anomenarem com a “escenari sostenible”, aquell escenari que 
persegueix l’assoliment dels objectius descrits anteriorment mitjançant l’aplicació d’unes 
determinades mesures. 

- Alternativa 2, que anomenarem com a “escenari optimista”, aquell escenari amb una major 
exigència que l’”escenari sostenible” pel que l’assoliment dels objectius requerits. 

Així, amb aquest plantejament es formularan diferents hipòtesis de mobilitat futura i repartiment 
modal, i s’avaluaran per tal de determinar el grau de el compliment dels objectius per a cada 
alternativa estudiada. 

Els escenaris futurs es basen en proposta una determinada distribució modal, ja que és el 
repartiment modal el tret que incideix directament en la generació de vehicles–quilòmetre (la 
variable principal de la qual depenen la major part dels objectius). 

El factor d’ocupació del vehicle privat motoritzat també es una peça determinant a l’hora de reduir 
els vehicle quilòmetre, i per tant és important de cara al plantejament de les alternatives i el seu 
compliment d’objectius. 

12.4.1. Alternativa zero: escenari tendencial 

L’“Alternativa Zero” (o escenari tendencial) és aquell escenari de futur que es desenvoluparia en el 
municipi de Vilanova i la Geltrú en el cas de no realitzar-se el PMUS. 

L’alternativa zero s’ha construït mitjanant les hipòtesis tendencials del PDM, plantejades en 
l’apartat 11.2.2: 

Mode de 
transport

Repartiment 
Modal 2014(%)

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 49,5% 143.703 2,38% 165.441 53,5%
Bicicleta 2,5% 7.183 7,29% 10.956 3,5%

Transport públic 10,2% 29.482 1,51% 32.253 10,4%
Transport privat 37,9% 110.042 -1,46% 100.751 32,6%

TOTAL 100,0% 290.410 1,06% 309.401 100,0%  
Taula 12.4.1.1 – Tendència de creixement per a l’escenari tendencial: Desplaçaments totals a Vilanova i la Geltrú per modes de 

desplaçament; Font: AIM, elaboració pròpia 

En aquest escenari tendencial, el número de vehicles–quilòmetre es situaria a 119.370.000 veh-
km. 

A continuació es presenta una taula comparativa entre els objectius demanats pel PMUS i els 
valors aconseguits en aquest escenari tendencial a l’any horitzó: 
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TRANSVASAMENT MODAL Tendencial Objectiu 

Quota modal del transport privat motoritzat (%) 32,6% 34,5% 

EFICIÈNCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORT Tendencial Objectiu 

Ocupació mitjana del bus urbà en dia feiner (passatger/vehicle) <20,50 20,50 

REDUIR LES EXTERNALITATS Tendencial Objectiu 

Costos totals externs del transport (en milions €) 19,72 20,40 

CONSUM ENERGÈTIC Tendencial Objectiu 

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 7.908 7.749 

Consum de combustibles derivats del petroli (en tep/any) 7.811 7.400 

CONTRIBUCIÓ AL CANVI CLIMÀTIC Tendencial Objectiu 

Emissions de CO2 (en t/any) 32.755 31.030 

IMPACTE ATMOSFÈRIC DE LA MOBILITAT Tendencial Objectiu 

Emissions de PM10 (en t/any) 5,77 4,84 

Emissions de NO2 (en t/any) 17,77 16,43 

Emissions de NOx (en t/any) 103,68 83,64 

SEGURETAT VIÀRIA Tendencial Objectiu 

Nº de víctimes mortals 0 0 

Nº d’accidents amb víctimes 183 135 

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT Tendencial Objectiu 

% parades accessibles de bus urbà <90% 90% 

% parades accessibles de bus interurbà 48% 90% 

NOVES TECNOLOGIES Tendencial Objectiu 

% parades de bus urbà amb sistema d’informació dinàmica >4% >4% 

% parades de bus interurbà amb sistema d’informació dinàmica 0% >0% 

QUALITAT ACÚSTICA Tendencial Objectiu 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període diürn  <8,1% <8,1% 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període nocturn <11,9% <11,9% 

OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC Tendencial Objectiu 

% d'espai públic destinat a veh. motoritzats (circulació i aparcament) <60,2% <60,2% 

% d'espai públic d'ús per a vianants o bicicletes >39,8% >39,8% 

Taula 12.4.1.2 – Valoració de l’escenari tendencial. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

L’ombrejat vermell de la taula indica que els valors de l’escenari tendencial superen els valors límit 
o no arriben a assolir el mínim requerit. 

Així doncs, l’escenari tendencial condueix doncs a un situació no desitjada i per tant cal 
planificar l’assoliment d’altres escenaris on s’acompleixin els objectius marcats pel PMUS. 
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12.4.2. Alternativa 1 (escenari sostenible) 

Per al desenvolupament de l’escenari sostenible s’han considerat un conjunt d’estratègies que 
poden donar lloc a una modificació dels d’hàbits en la mobilitat del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

- Creació de vies ciclistes per tal d’augmentar la quota modal en aquest mode de transport. 

o Creació de carrils bici segregats. 

o Creació de les zones 30 

- Millora de l’oferta de la xarxa de vianants. 

o Augment de l’amplada útil de voreres i millora de l’accessibilitat en guals en els 
principals itineraris de vianants de tot el nucli urbà. 

o Pintat de passos de vianants en cruïlles de la xarxa principal que actualment no en 
disposen. 

o Creació de vials pacificats al trànsit. 

- Augment i/o millora de l’oferta dels serveis de transport públic per ta d’esdevenir una 
alternativa guanyadora al vehicle privat. 

o Modificació de la xarxa actual de transport públic urbà. 

o Millora de la informació a l’usuari. 

o Increment de la velocitat comercial. 

o Millora de la intermodalitat. 

o Polítiques de gestió de l’aparcament en destinació, per afavorir el traspàs modal 
del vehicle privat a la resta de modes de transport. 

o Millores relacionades amb els aparcaments dissuasoris. 

- Millores en el transport de mercaderies per carretera: 

o Ús de vehicles més eficients energèticament, restriccions d’accés. 

- Increment de l’ocupació del vehicle privat per tal de disminuir el nombre de vehicles en 
circulació. 

 

Els canvis de mobilitat assolits amb aquestes estratègies s’han considerat que generen un 
escenari de mobilitat d’acord amb les següents hipòtesis:  

- Increment del 1% anual per als desplaçaments de connexió (intermunicipals) a peu. 

- Augment del 12% anual per als desplaçaments de connexió (intermunicipals) en bicicleta. 

- Increment del 1,55% anual del transport públic intermunicipal. 

- Augment del 2,5% anual per als desplaçaments interns per als desplaçaments a peu. 
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- Increment del 8% anual per als desplaçaments interns per als desplaçaments a peu. 

- Augment del 2% anual dels desplaçaments interns en transport públic. 

- Reducció del 5% dels vehicles-quilòmetre de transport de mercaderies. 

- Reducció del 5% dels vehicles-quilòmetre del desplaçaments en vehicle privat degut a un 
augment de l’ocupació. 

 

Amb aquestes noves hipòtesis, el repartiment modal esperat per l’alternativa 1 seria el següent: 

Mode de 
transport

Repartiment 
Modal 2014(%)

Desplaçaments 
INTERNS per mode 
de transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments 
INTERNS per mode 
de transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 69,8% 140.341 2,50% 162.753 72,1%
Bicicleta 3,1% 6.164 8,00% 9.781 4,3%

Transport públic 1,9% 3.726 2,00% 4.196 1,9%
Transport privat 25,3% 50.811 -0,62% 48.965 21,7%

TOTAL 100,0% 201.042 1,95% 225.695 100,0%  
Taula 12.4.2.1 – Hipòtesi de repartiment modal per a l’alternativa-1: desplaçaments interns a Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Mode de 
transport

Repartiment 
Modal 2014(%)

Desplaçaments DE 
CONNEXIÓ per mode 

de transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments DE 
CONNEXIÓ per mode 

de transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 3,8% 3.362 1,00% 3.569 4,3%
Bicicleta 1,1% 1.019 12,00% 2.011 2,4%

Transport públic 28,8% 25.756 1,55% 28.246 33,7%
Transport privat 66,3% 59.231 -2,82% 49.880 59,6%

TOTAL 100,0% 89.368 -1,08% 83.706 100,0%  
Taula 12.4.2.2 – Hipòtesi de repartiment modal per a l’alternativa-1: desplaçaments de connexió a Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Mode de 
transport

Repartiment 
Modal 2014(%)

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 49,5% 143.703 2,47% 166.322 53,8%
Bicicleta 2,5% 7.183 8,61% 11.792 3,8%

Transport públic 10,2% 29.482 1,61% 32.442 10,5%
Transport privat 37,9% 110.042 -1,77% 98.845 31,9%

TOTAL 100,0% 290.410 1,06% 309.401 100,0%  
Taula 12.4.2.3 – Hipòtesi de repartiment modal per a l’alternativa-1: desplaçaments totals a Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

El nombre de vehicles–quilòmetre en aquest escenari es reduiria a 112.850.000 veh-km. 
L’avaluació dels paràmetres objectiu són els següents: 
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TRANSVASAMENT MODAL Alt-1 Objectiu 

Quota modal del transport privat motoritzat (%) 31,9% 34,5% 

EFICIÈNCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORT Alt-1 Objectiu 

Ocupació mitjana del bus urbà en dia feiner (passatger/vehicle) >20,50 20,50 

REDUIR LES EXTERNALITATS Alt-1 Objectiu 

Costos totals externs del transport (en milions €) 19,23 20,40 

CONSUM ENERGÈTIC Alt-1 Objectiu 

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 7.098 7.749 

Consum de combustibles derivats del petroli (en tep/any) 7.006 7.400 

CONTRIBUCIÓ AL CANVI CLIMÀTIC Alt-1 Objectiu 

Emissions de CO2 (en t/any) 30.886 31.030 

IMPACTE ATMOSFÈRIC DE LA MOBILITAT Alt-1 Objectiu 

Emissions de PM10 (en t/any) 4,92 4,84 

Emissions de NO2 (en t/any) 15,03 16,43 

Emissions de NOx (en t/any) 87,94 83,64 

Reducció dels vehicles–kilòmetre respecte l’escenari tendencial 5,5% 5-10%min. 

SEGURETAT VIÀRIA Alt-1 Objectiu 

Nº de víctimes mortals 0 0 

Nº d’accidents amb víctimes <135 135 

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT Alt-1 Objectiu 

% parades accessibles de bus urbà >90% 90% 

% parades accessibles de bus interurbà >90% 90% 

NOVES TECNOLOGIES Alt-1 Objectiu 

% parades de bus urbà amb sistema d’informació dinàmica >4% >4% 

% parades de bus interurbà amb sistema d’informació dinàmica >0% >0% 

QUALITAT ACÚSTICA Alt-1 Objectiu 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període diürn  <8,1% <8,1% 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període nocturn <11,9% <11,9% 

OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC Alt-1 Objectiu 

% d'espai públic destinat a veh. motoritzats (circulació i aparcament) <60,2% <60,2% 

% d'espai públic d'ús per a vianants o bicicletes >39,8% >39,8% 

Taula 12.4.2.4 – Valoració de l’alternativa 1. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La xifra de la columna “Alt-1” correspon al valor dels paràmetres (emissions de CO2, consum 
energètic...) a l’any 2020 en un escenari on s’ha desenvolupat les hipòtesis de l’alternativa 1.  

En la columna “objectiu” es presenten el valors dels indicadors definits en l’apartat 12.3. Si els 
valors previstos per a l’alternativa 1 no compleixen el llindar objectiu es presenten marcats en 
vermell. Podem veure com per aquest cas, en un futur on es desenvolupés l’alternativa 1 alguns 
paràmetres no s’assoliria el nivell exigit. 
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12.4.3. Alternativa 2 (escenari optimista) 

L’escenari desenvolupat en l’alternativa anterior no resulta ser suficient per a assolir els objectius 
fixats en aquest PMUS.  

L’alternativa 2 es crea com un “escenari optimista”, com a un escenari més exigent que 
l’alternativa 1, amb la necessitat d’incrementar la mobilitat en modes no motoritzats i especialment 
en els mitjans de transport públic, tant en els desplaçaments interns com en els de connexió. 

Les estratègies per al desenvolupament d’aquest escenari que han de donar lloc a una modificació 
dels hàbits en la mobilitat són les mateixes que els recollides en l’escenari anterior reforçant-les 
amb noves estratègies per a que la seva repercussió en la quota modal sigui més significativa: 

- Creació de vies ciclistes per tal d’augmentar la quota modal en aquest mode de transport. 

o Creació de carrils bici segregats. 

o Creació de les zones 30 

o Creació d’itineraris compartits senyalitzats en calçada. 

- Millora de l’oferta de la xarxa de vianants. 

o Augment de l’amplada útil de voreres i millora de l’accessibilitat en guals en els 
principals itineraris de vianants de tot el nucli urbà. 

o Pintat de passos de vianants en cruïlles de la xarxa principal que actualment no en 
disposen. 

o Creació de vials pacificats al trànsit. 

o Actuacions de millora d’accessibilitat fora de la xarxa principal de vianants 

- Augment i/o millora de l’oferta dels serveis de transport públic per ta d’esdevenir una 
alternativa guanyadora al vehicle privat. 

o Modificació de la xarxa actual de transport públic urbà. 

o Millora de la informació a l’usuari. 

o Increment de la velocitat comercial. 

o Ampliació de l’horari de servei i augment de freqüències del servei de bus urbà 

o Millora de la intermodalitat. 

o Seguiment i impuls de les mesures de transport públic d’altres planejaments 
supramunicipals. 

o Polítiques de gestió de l’aparcament en destinació, per afavorir el traspàs modal 
del vehicle privat a la resta de modes de transport. 

o Millores relacionades amb els aparcaments dissuasoris. 

- Millores en el transport de mercaderies per carretera: 



Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú   183 

 

o Ús de vehicles més eficients energèticament, restriccions d’accés. 

- Increment de l’ocupació del vehicle privat per tal de disminuir el nombre de vehicles en 
circulació. 

 

Els canvis de mobilitat assolits amb aquestes estratègies s’han considerat que generen un 
escenari de mobilitat d’acord amb les següents hipòtesis:  

- Increment del 1% anual per als desplaçaments de connexió (intermunicipals) a peu. 

- Augment del 12% anual per als desplaçaments de connexió (intermunicipals) en bicicleta. 

- Increment del 3% anual del transport públic intermunicipal. 

- Augment del 2,6% anual per als desplaçaments interns per als desplaçaments a peu. 

- Increment del 11% anual per als desplaçaments interns per als desplaçaments a peu. 

- Augment del 5% anual dels desplaçaments interns en transport públic. 

- Reducció del 5% dels vehicles-quilòmetre de transport de mercaderies. 

- Reducció del 5% dels vehicles-quilòmetre del desplaçaments en vehicle privat degut a un 
augment de l’ocupació. 

 

Amb aquestes noves hipòtesis, el repartiment modal esperat per l’alternativa 2 seria el següent: 

Mode de 
transport

Repartiment 
Modal 2014(%)

Desplaçaments 
INTERNS per mode 
de transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments 
INTERNS per mode 
de transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 69,8% 140.341 2,60% 163.708 72,5%
Bicicleta 3,1% 6.164 11,00% 11.529 5,1%

Transport públic 1,9% 3.726 5,00% 4.993 2,2%
Transport privat 25,3% 50.811 -1,84% 45.465 20,1%

TOTAL 100,0% 201.042 1,95% 225.695 100,0%  
Taula 12.4.3.1 – Hipòtesi de repartiment modal per a l’alternativa-2: desplaçaments interns a Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

Mode de 
transport

Repartiment 
Modal 2014(%)

Desplaçaments DE 
CONNEXIÓ per mode 

de transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments DE 
CONNEXIÓ per mode 

de transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 3,8% 3.362 1,00% 3.569 4,3%
Bicicleta 1,1% 1.019 12,00% 2.011 2,4%

Transport públic 28,8% 25.756 3,00% 30.754 36,7%
Transport privat 66,3% 59.231 -3,66% 47.372 56,6%

TOTAL 100,0% 89.368 -1,08% 83.706 100,0%  
Taula 12.4.3.2 – Hipòtesi de repartiment modal per a l’alternativa-2: desplaçaments de connexió a Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia 
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Mode de 
transport

Repartiment 
Modal 2014(%)

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2014)

Increment anual dels 
desplaçaments

(2014 a 2020) (%)

Desplaçaments 
TOTALS per mode de 

transport (2020)

Repartiment 
Modal 2020(%)

A peu 49,5% 143.703 2,56% 167.277 54,1%
Bicicleta 2,5% 7.183 11,14% 13.540 4,4%

Transport públic 10,2% 29.482 3,26% 35.747 11,6%
Transport privat 37,9% 110.042 -2,79% 92.837 30,0%

TOTAL 100,0% 290.410 1,06% 309.401 100,0%  
Taula 12.4.3.3 – Hipòtesi de repartiment modal per a l’alternativa-2: desplaçaments totals a Vilanova i la Geltrú. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

El nombre de vehicles–quilòmetre en aquest escenari es reduiria a 107.070.000 veh-km. 
L’avaluació dels paràmetres objectiu són els següents: 

 

 

TRANSVASAMENT MODAL Alt-2 Objectiu 

Quota modal del transport privat motoritzat (%) 30,0% 34,5% 

EFICIÈNCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORT Alt-2 Objectiu 

Ocupació mitjana del bus urbà en dia feiner (passatger/vehicle) >20,50 20,50 

REDUIR LES EXTERNALITATS Alt-2 Objectiu 

Costos totals externs del transport (en milions €) 17,59 20,40 

CONSUM ENERGÈTIC Alt-2 Objectiu 

Consum energètic destinat al transport (en tep/any) 6.732 7.749 

Consum de combustibles derivats del petroli (en tep/any) 6.644 7.400 

CONTRIBUCIÓ AL CANVI CLIMÀTIC Alt-2 Objectiu 

Emissions de CO2 (en t/any) 29.021 31.030 

IMPACTE ATMOSFÈRIC DE LA MOBILITAT Alt-2 Objectiu 

Emissions de PM10 (en t/any) 4,63 4,84 

Emissions de NO2 (en t/any) 14,26 16,43 

Emissions de NOx (en t/any) 83,17 83,64 

Reducció dels vehicles–kilòmetre respecte l’escenari tendencial 10,3% 5-10%min. 

SEGURETAT VIÀRIA Alt-2 Objectiu 

Nº de víctimes mortals 0 0 

Nº d’accidents amb víctimes <135 135 

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT Alt-2 Objectiu 

% parades accessibles de bus urbà >90% 90% 

% parades accessibles de bus interurbà >90% 90% 

NOVES TECNOLOGIES Alt-2 Objectiu 

% parades de bus urbà amb sistema d’informació dinàmica >4% >4% 

% parades de bus interurbà amb sistema d’informació dinàmica >0% >0% 
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QUALITAT ACÚSTICA Alt-2 Objectiu 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període diürn  <8,1% <8,1% 

% de trams de carrer on es superen els valors límit en període nocturn <11,9% <11,9% 

OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC Alt-2 Objectiu 

% d'espai públic destinat a veh. motoritzats (circulació i aparcament) <60,2% <60,2% 

% d'espai públic d'ús per a vianants o bicicletes >39,8% >39,8% 

Taula 12.4.3.4 – Valoració de l’alternativa 2. 

Font: AIM, elaboració pròpia 

La xifra de la columna “Alt-2” correspon al valor dels paràmetres (emissions de CO2, consum 
energètic...) a l’any 2020 en un escenari on s’ha desenvolupat les hipòtesis de l’alternativa 2.  

En la columna “objectiu” es presenten el valors dels indicadors definits en l’apartat 12.3. Si els 
valors previstos per a l’alternativa 2 no compleixen el llindar objectiu es presenten marcats en 
vermell. Podem veure com per aquest cas s’assolirien tots els objectius. 

12.4.4. Alternativa escollida 

A continuació, de les diferents alternatives estudiades, caldria escollir aquella que s’hauria de 
desenvolupar en un futur (mitjançant l’aplicació de propostes de millora en el sistema de mobilitat). 

L’alternativa zero o tendencial queda descartada per no acomplir els objectius requerits.  

Tampoc es pot plantejar de desenvolupar l’alternativa 1 doncs l’escenari de futur que 
desenvolupava no acomplia algun dels objectius demanats. 

Serà doncs l’alternativa 2 aquella que es desenvoluparà en el PMUS per mitjà de les 
propostes. 
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13. PROPOSTES PARTICIPADES D’ACTUACIÓ DE 
L’ALTERNATIVA TRIADA 

Les propostes són el mecanisme per a donar resposta als problemes de la mobilitat actua 
detectada durant la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Vilanova i la Geltrú del (PMUS). Les 
mesures d’actuació presentades en el present document estan agrupades en diferents àmbits 
d’actuació en funció del camp de la mobilitat a la que afecten. Aquests àmbits són: 

- Propostes per a la mobilitat a peu. 

- Propostes per a la mobilitat en bicicleta. 

- Propostes per a la mobilitat en transport públic. 

- Propostes per a la mobilitat en vehicle privat motoritzat. 

- Propostes per a la xarxa d’aparcaments. 

- Altres propostes. 

Tot i la segregació en aquests camps, cal tenir en compte que moltes d’aquests actuacions estan 
lligades entre si, complementant-se, i fins i tot són causa o conseqüència d'una altra proposta 
formulada en el Pla de Mobilitat Urbana. Per tant, per a assolir l’objectiu de mobilitat del PMUS cal 
analitzar el conjunt de propostes en la seva totalitat. 

Les estratègies que han guiat l’esquema de mobilitat futura i han servit de base per a establir les 
propostes del present document són les següents:  

- Desplaçaments a peu: definir uns itineraris principals en els quals assegurar unes 
condicions de mobilitat còmoda i segura. 

- Mobilitat en bicicleta: establir una xarxa vertebradora per a la bicicleta, continua i connexa. 

- Mobilitat en transport públic: millorar aspectes del servei de transport públic urbà i 
interurbà. 

- Mobilitat en vehicles motoritzats: definir una xarxa viària que permeti endreçar en trànsit tot 
categoritzant els vials segons el seu ús desitjat. 

- Aparcament: buscar l’equilibri entre les places infrautilitzades i les places sobreutilitzades. 

 

Finalment, sempre cal tenir present que l’espai viari és limitat i es troba ocupat per uns o altres 
usos (mobilitat per al vianant, el transport públic, el vehicle privat motoritzat...). Normalment, 
l’execució d’una actuació comportarà una redistribució d’aquest espai viari i per tant es generaran 
situacions de compromís entre els diferents usos del la xarxa viària. Per tant, també caldrà 
acompanyar aquest escenari futur de ciutat amb un canvi d’hàbits, especialment sobre els drets 
adquirits, acceptant que serà necessari equilibrar espai viari entre els diferents modes de transport 
(actualment el 60% de l’espai es destina als modes de transport motoritzats i del 40% pels mitjans 
de transport no motoritzats). 
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13.1. Mobilitat a peu 

Les propostes d’actuacions grafiables en plànols es presenten als plànols propostes participades 
d’actuació per a la mobilitat a peu (plànol 24). 

 

P-1)) Millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a vianants 

De l’etapa de diagnosi es desprèn la xarxa d’itineraris bàsics per al vianant, formada pels vials 
amb major intensitat de trànsit de desplaçaments de peu i pels principals equipaments de la ciutat. 

En aquesta xarxa d’itineraris bàsics per al vianant es proposa dur a terme una actuació de millora 
de l’amplada útil de les voreres, de manera que tots els vials d’aquesta xarxa bàsica disposin com 
a mínim d’una de les voreres amb una amplada útil d’1,80 metres d’amplada (és l’amplada mínima 
que el document tècnic VIV/561/2010, d’1 de febrer, del Ministeri de Vivenda accepta com a 
amplades mínimes en espais urbans consolidats). Les voreres objecte d’ampliació es presenten 
en el plànol 24. 

En general, per a dur a terme aquesta actuació caldrà eliminar obstacles que resten amplada útil a 
la vorera (pilones, fanals, arbre...) o ampliar l’amplada total de vorera guanyant espai a la calçada 
(estretir carrils de circulació, supressió de places d’aparcament, transformar un aparcament en 
bateria o semibateria a aparcament en cordó, revisió del mobiliari urbà...).  

Pel cas concret del Passeig Marítim, es preveu realitzar una reforma completa (entre la Rambla de 
Joan Baptista Pirelli i la cruïlla de Joan Oliver) que es concretarà en el concurs d’idees d’ordenació 
del front marítim de Vilanova i la Geltrú. 

En futures revisions del pla, mes enllà dels 6 anys de vigència d’aquest PMUS es preveu plantejar 
actuacions de millora de l’espai de vianants en tots aquells vials amb vorera inferior a 0,90 metres.  

Finalment recordar que paral·lelament al desenvolupament del PMUS, també caldrà l’actualització 
del Pla d’accessibilitat de Vilanova i la Geltrú a la Llei 13/2014 i al decret que la desenvoluparà. 

 

P-2)) Adaptació dels passos de vianants existents 

En la xarxa d’itineraris bàsics per al vianant definida en aquest PMUS, existeixen cruïlles amb 
passos de vianants que no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Es proposa dotar 
totes les cruïlles de la xarxa d’itineraris bàsics de vianants amb passos de vianants adaptats per a 
persones de mobilitat reduïda. En total caldrà adaptar 43 unitats de passos de vianants existents. 

En futures revisions del pla, mes enllà dels 6 anys de vigència d’aquest PMUS es preveu plantejar 
actuacions d’adaptació dels passos de vianants en la resta de la xarxa.  

 

P-3)) Creació de nous passos de vianants 

En la xarxa d’eixos principals per al vianant definides en aquest PMUS existeixen cruïlles que no 
estan senyalitzades mitjançant passos de vianants. Es proposa dotar totes les cruïlles de la xarxa 
d’itineraris bàsics de vianants amb passos de vianants senyalitzats mitjançant pintura en la 
calçada. En total caldria pintar 76 unitats de passos de vianants. 
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P-4)) Creació de més zones de pacificació per a vianants 

La millora de les condicions de circulació dels vianants també es realitza pacificant el transit de 
vehicles motoritzats mitjançant la creació de zones de vianants (amb restricció total o parcial de 
trànsit) i zones de prioritat invertida. En altres casos, la creació de zones de prioritat per al vianant 
es deguda a la impossibilitat de realitzar ampliacions de vorera i per tant forçosament cal canviar 
la jerarquia de la via. 

 
Fotografia 13.2.1 - Exemple d’un carrer definit com a prioritat de vianants mitjançant la senyal S-28 

Es proposa doncs dur a terme una priorització del vianant respecte els vehicles motoritzats en els 
següents carrers: 

- En primer lloc es proposa pacificar el c/ Codonyat (entre c/ Josep Llanza i c/ Correu), a 
causa de les voreres estretes que disposa. Addicionalment, la pacificació del vial respon a 
una estratègia de canvi de jerarquització de l’eix av. Cubelles – av. Garraf. 

- Derivat de l’anterior quedaria pacificat també el c/ Codonyat (entre c/ Correu i c/ Unió) i el 
c/ Correu entre c/ Codonyat i Rbl. Exposició, ampliant-se així la zona de pacificació del 
centre. 

- Per a ampliar el nombre de passos còmodes i accessibles sota les vies del ferrocarril, 
també es proposa pacificar el c/ Llibertat entre c/ Àncora i c/ Forn del Vidre. 

- També es proposa pacificar el lateral oest del c/ Josep Coroleu (entre c/ Anselm Clavé i c/ 
Arquitecte Gaudí) per als vehicles que volen accedir al c/ Arquitecte Gaudí. 

- Al nord-est del centre urbà pacificat existeixen vials estrets amb una amplada útil de vorera 
no accessible i que per tant necessitarien ser pacificats. En el període de vigència del 
PMUS es proposa pacificar: c/ de la Creu, c/ Santa Maria, c/ Santa Gertrudis, c/ de les 
Sogues i c/ Josep Calva. 

Finalment, es proposa vianalitzar els següents trams de carrer, prèvia realització dels estudis 
necessaris i la incorporació de la participació ciutadana: 

- C/ Llibertat entre c/ Àncora i c/ Conxita Soler (a més llarg termini caldria pensar en millorar 
l’accessibilitat a la prolongació d’aquest eix pel c/ Gas fina al litoral). 

- Av. Francesc Macià, entre Rbla. Salvador Samà i c/ Josep Coroleu. 
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Segons el que indiquin els resultats dels estudis de vianalització es procedirà a la pacificació dels 
trams esmentats. 

 

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

En l’interior del centre urbà pacificat existeixen vials de plataforma segregada i voreres estretes 
(no accessibles), que tot i tenir establerta la prioritat del vianant davant del vehicle motoritzat 
indueixen situacions de conflicte entre vianants i vehicles. 

Per tant, en primer lloc i com a mes prioritari cal executar plataforma única al vials que travessen 
aquest centre urbà pacificat: 

- Eix “C /Recreo – C/ Miguel de Cervantes – C/ Santa Eulàlia”, que presenta voreres 
segregades i no accessibles i permet un circulació continua de trànsit (d’un extrem a 
l’altre). 

- El c/ Vapor, que també forma part d’una de les poques rutes que guien el trànsit pel nucli 
urbà pacificat. També presenta voreres segregades no accessibles. 

En segon lloc es proposa: 

- Pacificar amb plataforma única els altres vials de voreres segregades que es troben dins 
de l’eixample històric ja pacificat. 

No es veu viable d’executar en aquest PMUS la pacificació amb plataforma única de tots els vials 
de voreres segregades del nucli antic. 

Com a mesura addicional, en aquest centre urbà pacificat es proposa reforçar amb senyals S-28 
les cruïlles on convergeixen un vial de plataforma única amb un vial de voreres segregades, per tal 
d’evitar la sensació que al passar d’un vial de plataforma única a un vial de voreres segregades 
s’abandona el nucli urbà pacificat. 

 

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

Gràcies al caràcter de ciutat compacta de Vilanova i la Geltrú, i com a element per a potenciar la 
mobilitat a peu, es proposa la creació d’un plànol que indiqui les distàncies i el temps de recorregut 
aproximats per als desplaçaments a peu entre els principals centres generadors i extractors de 
mobilitat. 
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Imatge 13.2.2. - Exemple de plànol per a vianants 

Font: www.pontevedra.eu 

També es proposa expandir la implantació de senyalització vertical per a vianants que ja disposa 
el municipi en les rutes que condueixen als principals punts d’interès, a sortides d’aparcaments 
soterrats, parades principals de transport públic, etc... 

 
Imatge 13.2.3. - Exemple de plànol per a vianants 

Font: www.google.es 

 

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

Actualment no es disposa d’un itinerari que connecti el nucli urbà de Vilanova i la Geltrú amb la 
zona del càmping Vilanova Park. Es proposa realitzar un estudi que analitzi les dues alternatives 
per a realitzar aquesta connexió: 
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- A través de l’av. Riu Foix – av. Rocacrespa – c/ Dr. Zamenhof. 

- Crear un vial paral·lel a la carretera BV-2115 que també connecti el càmping amb el nucli 
urbà Vilanova i la Geltrú per una ruta més directa 

Actualment el tram corresponent a l’av del riu Foix, no disposa d’espai necessari per a garantir una 
mobilitat còmoda i segura per a la circulació del modes no motoritzats. En alguns trams no 
presenta espais segregats per a la circulació de vianant, en altres l’ample de vorera es insuficient. 
Tampoc disposa d’un espai per a la circulació de bicicletes. Per tant, la seguretat es veu 
compromesa en diferents trams al llarg del seu recorregut. Per aquest motiu es necessitaria 
adequar l’av. del Riu Foix per a que vianants i ciclistes puguin realitzar desplaçaments de forma 
còmoda i segura, elaborant en primer lloc un projecte executiu que determinés les actuacions a 
concretar en cada tram de la via. 

L’alternativa és disposar d’un espai al llarg de la carretera de l’Arboç per tal de desenvolupar 
aquest itinerari que garantiria la ruta més ràpida i directa amb el nucli urbà de Vilanova i la Geltrú. 

 

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

La comunicació entre el nucli urbà de Vilanova i la Geltrú i els barris l’est del municipi (Masia Nova 
i el barri residencial annex a Roquetes) no disposa d’un itinerari accessible per a vianants. Els 
eixos principals de comunicació (av. Eduard Toldrà i Ronda Europa) presenten espais no 
accessibles, manca d’espai per al vianants i, en el cas de ronda Europa, un aspecte més de 
carretera que no pas de vial urbà. 

Per aquest motiu es proposa: 

- Realitzar una reforma completa de l’av. Eduard Toldrà, entre Rbla. Sant Jordi i Ronda 
Europa (en la secció d’aquesta via també es reservarà espai per a encabir un carril bus). 

- Realitzar una reforma de la ronda Europa entre av. Eduard Toldrà i el passeig Marítim. 

- Permeabilitzar per a vianants la rotonda d’Eduard Toldrà amb Ronda Europa. 

 

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

Actualment no es disposa de cap espai adequat per a la circulació de vianants (de forma còmode i 
segura) que permeti accedir al Camí Corral d’en Cendres. Els vianants que desitgen accedir-hi 
han d’emprar el voral de la carretera 246a per a transitar. 
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Imatge 13.2.4. – Pas de vianants cap al voral esquerra de la carretera C-246a 

Font: www.google.es 

Es proposa crear un espai còmode i segur per a la circulació de vianants utilitzant l’espai del voral 
de la carretera C-246a segregant aquest espai de la calçada mitjançant peces separadores. 

 

P-10)) Augment de la senyalització per a invidents 

En la millora de la mobilitat per a invidents cal anar avançant incloent senyalitzacions específiques 
per a invidents en les cruïlles, indicant els encaminaments mitjançant un canvi de textura en el 
paviment i adaptant semàfors. 

En aquest PMUS es proposa treballar en una primera fase d’adaptació de semàfors per a 
invidents, deixant per a les posteriors revisions del PMUS una segona fase dedicada a millorar els 
encaminaments. 

En relació amb la semaforització, es proposa continuar amb la política actual de senyalització per 
a invidents en les cruïlles de tal manera que augmentin el nombre de passos segurs per a 
invidents en el municipi. 

Segons informació facilitada per la ONCE a l’Ajuntament, els invidents segueixen sempre els 
mateixos itineraris.  

Per tant, el criteri d’execució ha de ser instal·lar senyalització per a invidents en aquelles cruïlles 
que, segons informació facilitada de la ONCE, siguin emprades per invidents. 

 

P-11)) Execució de camins escolars 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de diferents estudis de camins escolars. Aquests 
documents ja finalitzats no han estat implantats en el territori i per tan des del PMUS es proposa: 

- Realitzar-ne un actualització, si escau. 

- Aplicar-ne el contingut. 

- Divulgar-ne informació, promoure’n l’ús i el redactat d’altres documents de camins 
escolars. 
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P-12)) Millora de l’accessibilitat a l’av. Rocacrespa 

L’av. Rocacrespa es l’itinerari bàsic de connexió entre el nucli urbà i els barris al nord-oest de la 
carretera C-31. En aquest context es proposa: 

- Realitzar un estudi de detall per a la millora de l’accessibilitat de vianants a l’av. 
Rocacrespa. 

- Execució de les accions derivades de l’estudi de detall (millores en voreres, millores en 
passos de vianants, etc...). 

 

13.2. Mobilitat en bicicleta 

Per a la mobilitat en bicicleta, és primordial dotar d’itineraris còmodes i segurs a aquest mitjà de 
transport, començant per unir els diferents itineraris actualment existents de manera que es creïn 
rutes connexes i contínues en tot el seu recorregut.  

Cal potenciar l’ús de la bici com a mode de transport habitual, habilitant una infraestructura per a la 
bicicleta, còmoda i segura, una infraestructura planificada per a ser realment útil per als seus 
usuaris, una xarxa competitiva amb la resta de modes de transport. 

És de vital importància tenir present que donat que l’espai viari és limitat i ja es troba ocupat per 
altres usos (mobilitat per al vianant, el transport públic o el vehicle privat motoritzat), l’execució 
d’una infraestructura per a la bicicleta comportarà una redistribució d’aquest espai. Els principals 
afectats seran els mitjans de transport que gaudeixen de més espai públic, turismes, motocicletes i 
la resta del transport motoritzat, que s’emporten quasi el 73% de l’espai públic viari. Per tant, les 
principals actuacions seran de modificació de l’espai viari destinat al vehicle privat motoritzat 
(estretament de carrils de circulació, supressió d’un carril de circulació, supressió d’aparcament, 
etc). 

La mobilitat dels desplaçaments a peu també es podrà veure afectada per a la mobilitat en 
bicicleta al compartir espais (voreres, zones de plataforma única, etc...). 

Les propostes d’actuacions grafiables en plànols es presenten al plànol propostes participades 
d’actuació per a la mobilitat en bicicleta (plànol 25). 

 

B-1)) Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta 

És de menester la realització de diferents campanyes per a fomentar-ne l’ús: 

- Campanyes diverses de difusió de l’ús de la bicicleta.  

- Campanyes d’educació a les escoles. 

- Cursos d’aprenentatge i de civisme a càrrec d’entitats. 

- Facilitar el tast de la bicicleta: durant un període de temps determinat, posar a disposició 
d’un usuari una bicicleta facilitada per l’Ajuntament (o a través d’alguna associació) per tal 
de poder gaudir dels avantatges d’aquest mode de transport. 
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- Donar a conèixer la bicicleta elèctrica. 

- Cursos de conducció a ciclistes per a millorar la convivència vianant–ciclista. Actualment 
les escoles ja realitzen cursos de conducció cívica i de vianant. Caldria garantir-ne la 
continuïtat i ampliar-lo a altres sectors de la societat. 

- L’Ajuntament ha de proporcionar, i sinó garantir que existeixi, un sistema de lloguer de 
bicicletes a la ciutat 

Les campanyes de promoció d’ús de la bicicleta, també han de promoure el civisme i les bones 
normes de convivència entre vianants i ciclistes, i entre ciclistes i els modes motoritzats, 
sensibilitzant a la ciutadania que el seu comportament afecta els altres usuaris de la via. 

 

B-2)) Creació de vies segregades per a la bicicleta 

El Reglament General de circulació, en el seu article 121.5, prohibeix la circulació de tota classe 
de vehicles per les voreres i altres zones de vianants. Per tant, a falta d’una infraestructura 
específica les bicicletes han de circular per la calçada. En el cas que es desitgi augmentar les 
condicions de comoditat i seguretat del ciclista, caldrà crear una infraestructura específica per a 
aquest mode de transport: carrils bici i voreres bici. 

En un nucli urbà consolidat com Vilanova i la Geltrú, la ubicació d’una estructura específica per a 
la bicicleta en la calçada (carril bici) o en la vorera (vorera bici) dependrà de l’espai disponible en la 
via pública i la distribució existent. 

En el plànol 25 es presenta la proposta de xarxa ciclable. 

 

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

En aquells trams de la xarxa vertebradora per a la bicicleta, on la bicicleta pugui conviure amb el 
vehicle privat motoritzat es proposa senyalitzar l’itinerari ciclable en la calçada mitjanant marques 
vials que indiquin la presència de bicicletes en aquests tram de carrer. 



196  DOCUMENT I . MEMÒRIA  

 

  
Fotografia 13.3.1 - Exemples de senyalització horitzontal per a itineraris de bicicletes 

Han de ser vials que resultin còmodes i segurs per al ciclista. No es recomana l’ús compartit de la 
calçada entre ciclista i el vehicle privat en els vials que formin part de la xarxa viària primària 
(d’acord amb la proposta V-1 del PMUS).  

En alguns casos l’ús compartit de la calçada respon a criteris de limitacions físiques per a encabir-
hi un espai segregat per a la bicicleta, ja sigui de forma parcial o total. Per exemple, en la pujada al 
Far de Sant Cristòfol, la bicicleta comparteix espai en la calçada tant per trajecte de pujada com 
pel de baixada. En canvi, en l’av. Somella (vial unidireccional) es planteja una solució mixta: 
compartir calçada amb els vehicles en un sentit de la marxa i executar un carril bici segregat per 
als ciclistes que circulen en sentit contrari als vehicles. 

En el plànol 25 es presenten els nous itineraris senyalitzats en la calçada. Es tracta de trams de 
xarxa ciclable que tanquen, connecten i completen la xarxa vertebradora per a la bicicleta. 

Com a part de les senyalitzacions en la calçada, també es proposa, en les principals cruïlles de la 
xarxa viària, destacar el carril bici de color vermell per tal de ressaltar-lo i fer-lo visible. Aquesta 
solució s’aplicarà quan el carril bici en calçada sigui creuat per itineraris de vehicles motoritzats 
que puguin efectuar un gir i quan la cruïlla no estiguin semaforitzada. 
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Imatge 13.3.2 - Exemple de catifa vermella i la seva implantació en cruïlles; Font: AIM, elaboració pròpia 

 

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

La limitació de l’espai públic fa que en ocasions sigui necessària la convivència entre els diferents 
modes de desplaçament en un mateix espai. En el cas de la convivència vianant–bicicleta es 
considera adient la convivència d’aquests modes en la xarxa viària pacificada (vies amb prioritat 
del vianant respecte al vehicle motoritzat, vials amb circulació restringida...)  

D’acord amb la proposta P-4, es proposa augmentar la xarxa de vies pacificades i per tant 
augmentaria també la xarxa de vies especialment còmodes i segures per a la bicicleta. 

Pot succeir que un itinerari ciclista hagi de circular en la calçada on estigui autoritzada la circulació 
de vehicles motoritzats en un únic sentit de circulació. En aquests casos caldrà optar per implantar 
alguna d’aquestes dues solucions: 

- Executar un carril bici unidireccional per als ciclistes que recorren el vial en sentit contrari. 

- O estudiar la possibilitat d’autoritzar a la bicicleta a circular en contradirecció, mitjançant 
l’ordenança municipal i un reforç de la senyalització vertical. Aquesta opció no es 
recomana fora de zones pacificades: vials residencials (senyalitzats mitjançant la senyal S-
28) o zones 30 (senyalitzades mitjançant la senyal S-30). 

 
Imatge 13.3.3 - Senyalització de bicicletes en 

sentit contrari. Font: www.bici-
vici.blogspot.com 

Imatge 13.3.4 - Senyal S-28 
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B-5)) Ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes 

Es planteja realitzar un estudi per a ubicar aparcaments de bicicleta al voltant de la nova xarxa 
ciclista vertebradora (especialment prop d’equipaments) per fer més densa la xarxa d’aparcaments 
per a la bicicleta i augmentar la cobertura del servei. Es proposa la creació d’un mínim de 3 
ancoratges per a cada nou punt d’aparcament (conformats mitjançant barres en forma de “U” 
invertida, o similar, ancorades al terra). 

En relació amb l’estació, cal implementar un aparcament especialment segur per a bicicletes. Es 
proposa que aquest aparcament estigui ubicat a l’interior de l’estació de ferrocarril (minimitzant així 
l’impacte d’aquesta infraestructura). Cal tenir en compte el Pla Director de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona preveu la implantació d’un aparcament segur per a bicicletes a 
l’estació de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. 

Es preveu ampliar els aparcaments especialment segurs al mercat del centre o la seva rodalia 
immediata, i també a la façana marítima com a mínim en període estival. Així mateix, si es 
justifica, a altres punts de la ciutat amb elevada demanda. 

 

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

La diagnosi de l’estat de les infraestructures per a al bicicleta ha posat de manifest diferents 
aspectes en els que cal actuar per a garantir unes condicions de comoditat i seguretat per als 
ciclistes: 

- Arranjar paviments en mal estat. Es localitzen trams de paviment en mal estat a la xarxa 
ciclable situada al polígon de Masia d’en Frederic, c/ Dr. Zamenhof. 

- Marques horitzontals absents o poc visibles (en la cruïlla de Joan Oliver, cal repintar el 
carril bici bidireccional de la calçada). 

- Incrementar distància de seguretat entre via ciclista i el cordó d’aparcament de vehicles (en 
el tram de vorera bici de l’av. de la Collada). 

- Tractar vegetació molesta. Caldria realitzar tasques de manteniment al c/ Pirineus, a la 
Ronda d’Amèrica i a l’av. Collada. 

- Inici/final de xarxa ciclable no adaptada: a l’av. Collada, al c/ Montseny (intersecció amb 
laC-246a) i al nord del c/ Dr. Zamenhof.  

 

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

Es proposa realitzar un pla de millora de la senyalització que revisi la xarxa ciclista i la seva 
senyalització associada amb la finalitzat de suprimir les deficiències detectades en la fase de 
diagnosi. En concret el pla de millora haurà de: 

- Dotar de senyalització en aquells trams on no existeix senyalització horitzontal i la 
senyalització vertical no és suficient. 

- Donar continuïtat als trams de carrils bici interromputs mitjançant senyals d’orientació i de 
continuïtat. 
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- Localitzar els punts on és necessari implantar senyalització d’inici i final de tram de xarxa 
ciclista. 

- Solucionar la senyalització vertical incongruent o no adequada. 

 

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

Es proposa realitzar un pla específic per tal d’anar incorporant semàfors específics per a bicicletes 
en aquelles cruïlles semaforitzades on es localitzi xarxa ciclable. 

 

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

Actualment existeix un projecte constructiu ja redactat que preveu un itinerari de connexió entre 
Vilanova i la Geltrú i Cubelles: “Projecte executiu de camí pedalable de la costa del Garraf – Fase 
1”. 

Es proposa instar a l’autoritat competent per a que iniciï les obres previstes en l’esmentar projecte. 

 

B-10)) Pla Director de la Bicicleta 

Es proposa actualitzar el Pla Director de la Bicicleta, el document tècnic que planifica les 
actuacions relacionades amb la mobilitat en bicicleta en el municipi amb un detall suficient per tal 
de garantir la seva viabilitat tècnica. 

Actualment el municipi disposa d’un Pla Director de la Bicicleta elaborat a l’any 2010 que en 
alguns aspectes ha quedat desfasat i seria necessària la seva actualització. 

 

B-11)) Millora de la convivència vianant–ciclista 

És conegut que la limitació de l’espai públic fa necessària una bona convivència entre tots els 
modes de transport. En el cas de la interacció vianant–bicicleta, durant la fase participativa de la 
diagnosi, es van posar de manifest casos d’incivisme per part de ciclistes que no respecten l’espai 
del vianant o fan un mal ús de la infraestructura compartida.  

Es proposa augmentar el control policial sobre les conductes incíviques i l’aplicació corresponent 
de sancions a aquells usuaris que no respectin les ordenances municipal municipals (relacionat 
amb la mesura AM-5). 

 

B-12)) Millorar el registre de bicicletes 

Actualment el municipi ja disposa d’un registre de bicicletes. Tot i això, es proposa que Vilanova i 
la Geltrú s’uneixi a la iniciativa www.biciregistre.cat. 

Es tracta d’un registre de bicicletes a nivell estatal propietat de la "Red de Ciudades por la 
Bicicleta" que compta amb la participació de la Direcció General de Trànsit i els Ajuntaments. 
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La finalitzat del Biciregistre és minimitzar el risc de robatori implementant una identificació de la 
bicicleta que en permeti la cerca en el cas que desaparegui i recuperar-la immediatament després 
que sigui localitzada pels cossos policials. 

 

B-13)) Garantir la reserva d’espai per a carrils bici segregats en calçada en les futures 
execucions de vials de jerarquia principal 

Per tal d’assegurar la possibilitat d’un itinerari còmode i segur per als ciclistes, es demana realitzar 
una reserva d’espai per a aquest mode de transport en els futurs desenvolupaments d’espai 
públic, concretament en la creació de nous vials de jerarquia principal.  

 

13.3. Mobilitat en transport públic 

A continuació es presenten les propostes relacionades amb les millores del transport públic. 

 

TP-1)) Modificació del recorregut urbà 

Es proposa realitzar una modificació en el recorregut actual de les línies de bus urbà per tal 
d’obtenir una xarxa que permeti fer itineraris més directes, convergir els recorreguts d’anada i 
tornada de les línies en un únic eix i millorar la connexió amb l’estació de busos i ferrocarril.  

Donada l’elevada longitud de recorregut de les línies L1 i L2, també es planteja la seva divisió en 
dos parells de línies L1-L2 i L5-L6, acció que permetrà millorar la comprensió de la xarxa per part 
de l’usuari. 

En aquest PMUS es plantegen dues alternatives de xarxa de bus urbà que presenten lleugeres 
diferències en la zona oest del municipi. L’alternativa a desenvolupar dependrà dels resultats 
específics de: 

- Estudis de detall sobre la demanda en parades a modificar . 

- Proves pilot a realitzar. 

Aquestes proves permetran valorar i decidir quina de les dues alternatives representa una solució 
per a la mobilitat del municipi. 

Els nous recorreguts es troben grafiats en el plànol 26. 

 

TP-2)) Millora de les freqüències del bus urbà  

Les quatre línies de servei regular (línies 1, 2, 3 i 4) tenen un interval de pas de 30 minuts. Es 
proposa augmentar la freqüència de pas de totes les línies fins a un interval de pas de 20 minuts. 

 

TP-3)) Ampliació dels horaris de servei de bus urbà 
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Les línies L3 i L4 del bus urbà finalitzen l’horari de servei amb una última expedició a les 21:10. Es 
proposa ampliar l’horari el servei per tal que les darreres expedicions de cada línia surtin com a 
mínim a les 22:00. 

 

TP-4)) Millora de l’oferta de servei de bus urbà en diumenges i festius 

En diumenges i festius, no existeix oferta de servei de bus urbà de les línies L3-L4. 

Es proposa que les línies L3-L4 ofereixin servei de bus urbà en diumenges i festius amb el mateix 
horari que la les línies L1-L2 ofereixen actualment (25+25 expedicions, de 9:00 a 21:15). 

També es proposa garantir el compliment dels horaris de les línies L1-L2 durant diumenges i 
festius, tot assegurant les accions necessàries a aquest efecte. 

 

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

En concret es proposar: 

- Arranjar accessibilitat de les parades en mal estat (18%). 

 

Localització Línia i parada 

Av. Rocacrespa - Cadí L1 (P42) 

Av. Rocacrespa - Av. Sis Camins L1 (P43) 

Av. Riu Foix - Margalló L1 (P46) 

Càmping Vilanova Park L1 (P47) i L2 (P01) 

Av. Riu Foix L2 (P02) 

Pl. Adarró L2 (P19)  

Manuel Marquès - CAP Jaume I L2 (P31) 

Pl. Soler i Gustems L2 (P32)  

Pl. Cucanya L2 (P37) 

València - Saragossa L2 (P38) 

Pol. Ind. Masia d'en Barreres L2 (P41) 

Pol. Ind. Masia d'en Notari (Nord) L2 (P45) 

Pol. Ind. Masia d'en Notari (Sud) L2 (P46) 

Pl. Catalunya L3 (P11) 
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Localització Línia i parada 

Av. Torre del Vallès - Av. Sis Camins L3 (P22) 

Av. Torre del Vallès - Av. Somella L4 (P04) 

Av. Torre del Vallès - Vinyet L4 (P05) 

Av. Torre del Vallès - Rosers L4 (P06) 

Rda. Ibèrica - CEM Parc del Garraf L4 (P25) 

Taula 13.3.1. – Parada on ca actuar per a millorar-ne l’accessibilitat 

Font: AIM, elaboració pròpia 

- Actuar en els apartadors d’escassa longitud incrementant-la per tal que se’n pugui fer ús 
correctament: parada P37 de la L1 (Pl. Cucanya), parada P33 de la L2 (a c/ Pelegrí 
Ballester), parada P04 i P05 de la L3 a Rbl. Sant Jordi i parada P14 de la L4 a Ronda 
Ibèrica. 

- Augmentar el número de parades amb marquesina (en totes aquelles parades on es 
disposi d’espai suficient en la via pública). 

 

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

La infraestructura que presenten les parades de bus interurbà és deficient, tant pel que fa l’estat 
general en que es troba la parada, la seva senyalització, l’accessibilitat i les opcions de confort per 
a l’usuari (existència de marquesines, bancs, plataformes d’accés...), especialment les que es 
troben fora del nucli urbà 

Es proposa que es realitzi una revisió de totes les parades de bus interurbà i que s’actuï per tal 
que en totes elles: 

- Estiguin senyalitzades mitjançant marquesina o pal i disposin d’un banc per seure sempre 
que sigui possible (actualment existeix 5 parades que no es troben senyalitzades). 

- Disposin de bona accessibilitat (mitjançant una pavimentació de l’espai d’espera i d’accés 
al bus, l’arranjament de voreres, la instal·lació de plataformes en calçada com a andana, la 
neteja de la vegetació per a millorar la visibilitat, l’adaptació de passos de vianants per a 
PMR, el pintat de passos de vianants...). 

 

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

És proposar una actuació de millora a l’espai públic de la pl. Eduard Maristany en relació amb 
l’estació d’autobusos per tal afavorir les connexions i la intermodalitat, millorant els itineraris 
d’accés, la informació i la disponibilitat d’espai per als modes més sostenibles. 

 

TP-8)) Millora de la informació  

En relació amb el bus urbà es proposa: 
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- Mantenir la informació sempre visible, que no resti oculta per altra informació. 

- Que la totalitat de les parades disposin d’informació d’horaris: manquen a 5 parades 
actuals: P1 i P2 de la línia L1 i parades P45 i P46 de la línia L2 (totes ubicades al polígon 
industrial Masia d’En Notari) i parada P13 de la línia L2 ubicada al c/ Aigua amb c/ Bruc. 

- Augmentar el número de parades de bus urbà amb informació dinàmica. 

En relació amb el bus interurbà es proposa: 

- Mantenir la informació sempre visible, que no resti oculta per altra informació. 

- Que la totalitat de les parades disposin d’informació d’horaris (actualment manquen a 9 de 
les parades senyalitzades existents). 

- Que mostrin Informació dinàmica al panell de l’estació d’autobusos. 

En relació amb l’estació de ferrocarril es proposa: 

- Que disposi d’un panell d’informació dinàmica a l’interior de l’estació on s’indiqui el temps 
de pas dels autobusos 

Per a tots els modes es proposa: 

- Que s’adeqüi la informació amb les noves tecnologies (incloure el codi QR en les parades, 
disseny d'aplicacions per a smartphones, inclusió del servei a Googlemaps...). 

 

TP-9)) Bus a la demanda a les urbanitzacions periurbanes 

Les urbanitzacions periurbanes de Vilanova i la Geltrú no disposen de cobertura del servei de bus 
urbà. Per aquest motiu es proposa implantar un servei de transport públic a la demanda, una 
solució apta per a les zones de baixa densitat de població. 

Es tracta d’una línia de transport públic amb un recorregut i horaris preestablerts on els vehicles no 
circulen de manera habitual: l’usuari, per tal de gaudir del servei, ha de sol·licitar-ne el seu ús amb 
antelació, comunicant a l’operador el trajecte a realitzar (parada origen i parada de destinació) i en 
quin horari de pas estarà a la parada.  

El servei pot estar cobert per una nova flota d’autobusos o establint un conveni entre el servei de 
taxi del municipi. 

 

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

Es proposa instar a les administracions competents a realitzar les principals millores previstes en 
els planejaments supramunicipals: 

- Impulsar el programa “expres.cat” i línies de bus d'alta demanda, en concret per a la línia 
“Sitges–Vilanova i a Geltrú”. 

- L’execució de la línia orbital ferroviària entre Vilanova i la Geltrú i Mataró. 
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- Incrementar el nombre de vies d’entrada a Barcelona de la línia de ferrocarril de Vilanova i 
la Geltrú, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat 

- Carrils específics per al bus de la connexió en bus Sant Pere de Ribes – Vilanova i la 
Geltrú (per la C-31). A Vilanova el carril bus s’executarà a l’av. Eduard Toldrà. 

També es proposa instar a la Generalitat per tal d’incrementar el servei de bus interurbà que dóna 
servei al Prat de Vilanova i a Santa Maria, a fi d’aconseguir una major oferta de servei, en especial 
en caps de setmana. 

 

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

La previsió d’expansió dels actuals serveis expres.cat no contemplen la creació d’un servei que 
uneixi Vilanova i a Geltrú amb Barcelona.  

Es proposa instar a la Generalitat de Catalunya per a que inclogui aquest servei en la xarxa de 
busos expres.cat, considerant que es podria reformar l’actual servei de la línia Vilanova i la Geltrú 
– Barcelona, per tal de transformar-lo en un expres.cat.  

 

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

Es proposa modificar els horaris de bus urbà de manera que a l’estació de la pl. Eduard Maristany 
es maximitzi la coordinació entre: 

- les arribades en tren des de Barcelona i les sortides bus urbà sentit muntanya. 

- els itineraris en bus urbà procedents del sentit muntanya cap a estació i les sortides en tren 
cap a Barcelona.  

La coordinació d’horaris s’ha de realitzar seguint aquests dos criteris anteriors per tal que es 
coordinin la major part de les expedicions (tenint en compte que no es possible coordinar totes les 
expedicions de bus i ferrocarril). 

 

TP-13) Estudi de connexió en bus entre el càmping i la façana marítima en el període d’estiu 

Es proposa redactar un estudi que analitzi les possibilitats de connexió en transport públic bus 
entre el càmping Vilanova Park i la façana marítima durant la temporada d’estiu. 

 

13.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

A continuació es presenten les propostes relacionades amb el vehicle privat motoritzat. 

V-1)) Implantació d’una nova estructura de circulació 

En aquesta actuació es proposa establir una nova jerarquia viària per a Vilanova i la Geltrú per tal 
de definir i concretar els vials de pas (aquells que han de concentrar la major part del trànsit) 
diferenciant-los dels vials locals (aquells que només s’haurien d’emprar per tal d’accedir a una 
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destinació concreta). La nova jerarquització també hauria de permetre reduir la permeabilitat de la 
xarxa i ordenar la funcionalitat del viari urbà, definint especialment les vies de pas de les vies 
d’estar. 

La classificació de les vies seria: 

- Xarxa primària, que connecta essencialment les principals vies amb la xarxa interurbana. 
Són vies destinades fonamentalment a la circulació de vehicles motoritzats i definint 
l’esquema general de circulació de la ciutat.  

- Xarxa secundària col·lectores o distribuïdora, formada per la xarxa de comunicació entre 
barris.  

- Xarxa secundària local, estan destinades fonamentalment al servei de les propietats 
colindants. És de menester que la circulació sigui lenta i poc intensa. 

- Xarxa pacificada, on la prioritat de circulació en calçada no és per al vehicle motoritzat sinó 
per al mode a peu i la bicicleta. La intensitat de trànsit en aquests vials ha de ser limitada 
(2.000 vehicles/dia, segons la fundació del RACC). En el cas particular de Vilanova i la 
Geltrú distingim: 

o Vials residencials: carrers de prioritat invertida que inclouen actuacions de millora 
de la convivència entre els diferents modes de transport. 

o Vials veïnals: són aquells que a més inclouen restriccions d’accés al vehicle a 
motor. 

El plànol 27 recull aquesta jerarquia viària proposada. A mesura que es vagi implantant caldrà 
analitzar en detall l’impacte de la nova jerarquització en el trànsit de la ciutat per tal d’avaluar la 
seva idoneïtat i, en cas de ser necessari, anar-la adaptant a la realitat de la mobilitat futura de 
Vilanova i la Geltrú. 

 

V-2)) Creació de zones pacificades 

Per a una pacificació del trànsit en el municipi, es proposa la creació de zones limitades a 30 en 
aquells vials on és necessari garantir la circulació del vehicle privat motoritzat, però minimitzant el 
trànsit de pas. És a dir, la finalitat és que el trànsit que circuli per aquests vials sigui aquell que té 
l’origen o la destinació en la mateixa via o el seu entorn més immediat. 

La definició de les zones limitades a 30 km/h es pot complementar amb l’execució de portes 
d’entrada i sortida en els seus vials d’accés amb les mesures corresponents de moderació de la 
velocitat (passos de vianants de plataforma elevada, senyalització d’acord amb el reglament de 
circulació mitjançant marques horitzontals i senyals verticals, etc). 
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Fotografia 13.4.1 - Exemples de portes d’entrada i sortida a una zona de velocitat limitada a 30 km/h 

També es generen zones pacificades amb la senyal S-28 (imatge de la dreta) de carrer residencial 
segons la proposta P-4, on la prioritat és per al vianant. 

  
Imatge 13.4.2 - Exemples de senyals emprades per a la pacificació del trànsit 

 

V-3)) Millores en les zones pacificades actuals 

En aquelles les zones pacificades actuals on els vehicles motoritzats no en fan un ús correcte de 
la via al no respectar suficientment la pacificació existent, es proposa realitzar les actuacions 
necessàries per tal de reforçar-ne la pacificació. 

Aquestes zones que actualment no són degudament respectades són principalment: 

- La zona 30 del Prat de Vilanova. 

- L’eix Pl. Llarga – Pàdua – Correu. 

- En el centre urbà pacificat, les cruïlles dels carrers de vianants amb vials que no son 
carrers de vianants, on cal millorar els encreuaments. 

 

V-4)) Canvis de sentits de circulació 

Es preveuen els següents canvis de sentits de circulació:  

- Canvis de sentit en av. Garraf–Codonyat: es desitja tallar la continuïtat de sentit d’av. 
Garraf per tal de pacificar el vial i poder guanyar espai per als modes no motoritzats. Per 
aquest motiu es proposar realitzar un estudi de simulació de transit per tal d’avaluar 
diferents alternatives: 
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o C/ Codonyat (entre c/ Llibertat i c/ Unió) en sentit c/ Unió. Addicionalment l’actuació 
es complementaria amb un canvi de sentit en l’av. Garraf (entre c/ Unió i Rbl. 
Castell) en sentit Garraf i un altre canvi de sentit en la Rambla Castell (entre la 
travessera i av. Garraf) que passaria a ser unidireccional en sentit sud. Aquesta és 
l’alternativa grafiada en els plànols. 

o Un segona alternativa és basa en la solució anterior però considerant un altre canvi 
de sentit addicional, fent de la Rbla. Castell (al nord d’av. Garraf) un vial 
unidireccional en sentit nord. 

o La tercera alternativa seria mantenir el canvi de sentit proposat en el c/ Codonyat i 
fer també l’av. Garraf sentit únic fins a la rotonda de la Rambla Sant Jordi. 

o La quarta alternativa seria mantenir el canvi de sentit proposat en el c/ Codonyat 
fins a carrer de la Unió. Addicionalment l’actuació es complementaria amb un doble 
sentit al carrer de la Unió entre Forn del Vidre i carrer del Codonyat, i la prohibició 
d’efectuar girs a l’esquerra des de la Rambla de l’Exposició cap a l’Av. de Víctor 
Balaguer. 

- Canvi de sentit en el vial est de plaça Catalunya, que passaria a tenir sentit sud per 
canalitzar el trànsit pel c/ Jardí minimitzant les entrades al centre urbà pacificat pel c/ 
Teatre. 

- Canvi de sentit en el c/ Frederic Mistral per tal de facilitar la circulació d’entrada i sortida 
dels veïns. 

- Canvi de sentit en el c/ Roquetes, que passaria de ser un vial unidireccional a un vial 
bidireccional. 

 

V-5)) Estretament de carrils de circulació 

Algunes mesures d’actuació d’aquest PMUS comporten la pèrdua d’espai de la calçada destinat a 
la circulació de vehicles motoritzats, principalment degut a l’eixamplament de voreres o a la 
construcció de carrils bici. 

Aquesta actuació és realitzarà en aquells vials que sigui necessari redistribuir l’espai viari, sempre 
mantenint unes condicions que garanteixin la seguretat en relació amb la circulació del trànsit 
motoritzat (estretament dels carrils de circulació fins a una amplada mínima de 2,90m.). 

 

V-6)) Reducció del número de carrils de circulació 

Com a resultat de les reformes proposades en la mesura P-8 pels eixos d’Eduard Toldrà i Ronda 
Europa, la calçada d’aquests vials podria veuria reduït el seu número de carrils de circulació. 

Addicionalment, el tram de Ronda Ibèrica comprès entre Ronda Europa i Marcel·lí Gené podria 
perdre algun carril de circulació (o veure reduïda l’amplada dels carrils) com a conseqüència de: 

- La possible implantació del carril bici en calçada a la banda nord de la via (existeix un 
alternativa de disseny on carril bici s’executi per l’interior del recinte de les pistes 
d’atletisme enlloc de per la calçada). 
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- També en aquest tram de Ronda Ibèrica es proposa l'execució d'una mitjana que separi 
els dos sentits de circulació amb la finalitat d’augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat 
en aquest tram de via. 

 

V-7) Realitzar un control periòdic de la velocitat 

Es proposa realitzar controls de velocitat en: 

- Els trams de carrer on es supera el límit de soroll establert en el mapa de capacitat 
acústica.  

- Punts i trams de concentració d’accidents definits al Pla Local de Seguretat Viària. 

- Addicionalment també es proposa realitzar aquests controls vials on es detectin velocitats 
de circulació per sobre dels límits establerts. 

 

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

Es proposa realitzar una gestió intel·ligent dels semàfors situats en l’eix de l’av. Jaume Balmes – 
av. Eduard Toldrà. Aquesta actuació inclou implantar prioritat semafòrica del bus urbà per la 
travessera. 

El número de cruïlles semaforitzades afectades seria un total de 14 unitats. 

 

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

Per tal de millorar la informació, es proposa ubicar plafons informatius on es mostri la vialitat del 
polígon i la ubicació de les diferents empreses i serveis que s’hi localitzen. 
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Taula 13.4.3. – Exemple de plafó informatiu en l’accés d’un polígon industrial 

Font: AIM, elaboració pròpia 

 

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

L’enllaç actual entre la carretera C-32 i la BV-2115 (carretera de l’Arboç) no permet tots els 
moviments. Es pot realitzar l’accés a la C-32 en sentit Tarragona des dels dos sentits de la 
carretera BV-2115 i la sortida des de la C-32 només es troba habilitada per als vehicles sentit 
Barcelona. 

Per tant es proposa instar a l’administració competent a que realitzi un enllaç complet que permeti 
realitzar els moviments que actualment no són possibles (entrada a la C-32 en sentit Barcelona i 
sortida des de la C-32 per als vehicles que realitzen el recorregut en sentit Tarragona). 

 

V-11)) Execució de noves rotondes 

Es proposa implantar les següents rotondes: 

- Nova rotonda a la cruïlla de la BV-2115 amb Camí Ral, per tal d’incrementar la seguretat 
d’aquesta intersecció. Aquesta actuació també haurà de contemplar l’adequació del tram 
del c/ de la Turbina que enllaçaria amb la rotonda. 

- Nova rotonda a la cruïlla de la C-246a amb av. Torre del Vallès, per a millorar la intersecció 
actual i garantir un enllaç de suficient capacitat i seguretat amb la carretera C-246a. 

- Nova rotonda a la cruïlla de c/ Pare Garí amb Ronda Ibèrica, per tal que c/ Pare Garí pugui 
esdevenir una ruta alternativa als itineraris de pas actuals pel nucli antic. 
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- Nova rotonda a la cruïlla de c/ Dr. Zamenhof amb Ronda Ibèrica. Es tracta d’una 
intersecció de dues vies de jerarquia principal on es necessari garantir una màxima 
capacitat. 

- Nova rotonda a la cruïlla de la C-246a amb l’entrada a Santa Llúcia, per tal d’augmentar la 
seguretat en aquesta intersecció. 

- Nova rotonda a Ronda Ibèrica amb torrent de la pastera, per a facilitar l’accés a l’hospital. 
Aquesta rotonda ja es troba prevista en la planificació del municipi, dintre de l’eixample 
nord. 

- Nova rotonda a Ronda Mar Mediterrània amb pg. Ribes Roges. 

 

V-12)) Estudi de viabilitat per a l’execució d’una rotonda a la cruïlla de l’Esperança 

En l’aquest encreuament (intersecció de la Rambla Exposició amb av. Eduard Toldrà) actualment 
existeix una illeta circular descentrada. Es proposa realitzar un estudi que analitzi la viabilitat de 
convertir aquesta cruïlla en una glorieta, desenvolupant les actuacions complementaries 
necessàries per tal de millorar la permeabilitat de vianants de l’encreuament. 

En tot cas, la solució a implantar per aquesta cruïlla (ja sigui glorieta o altra alternativa) sempre 
haurà de garantir la permeabilitat del flux de vianants. 

  

V-13)) Estudi d’implantació de doble sentit a Rambla Pirelli 

La Rambla Pirelli és un vial on actualment l’espai en la calçada es troba destinat a un cordó 
d’aparcament i dos sentits de circulació, amb una secció de 7 m d’amplada fet que deixa un espai 
reduït per a la circulació dels vehicles. 

A la vegada, la rambla de Salvador Samà, en el tram comprès entre Av. de Jaume Balmes i el pas 
sota via, presenta una disposició de dos carrils de circulació i dos cordons d’aparcament amb una 
secció que no arriba als 9 m d’amplada. 

EL PMUS preveu la implantació d’un carril bici en aquests tram. Així mateix, la implantació d’un 
doble sentit de circulació contribuiria a millorar la fluïdesa del trànsit a la façana. 

 

13.5. Aparcament 

A continuació es presenten les propostes relacionades amb l’aparcament. 

 

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

Algunes mesures d’actuació d’aquest PMUS comporten la pèrdua d’espai destinat actualment a 
l’aparcament en calçada del vehicle privat motoritzat: eixamplament de voreres, pacificació de 
vials mitjanant calçada de plataforma única, construcció de carrils bici, supressions d’aparcament 
en cruïlles per a millorar-ne la visibilitat en les cruïlles... 
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Aquesta actuació és fruit d’un compromís d’utilització de l’espai viari entre els diferents modes de 
desplaçament. És necessari garantir unes condicions mínimes de seguretat i comoditat per als 
modes que fins ara presenten una infraestructura més penalitzada: 

- Els vianants, amb voreres estretes i no accessibles. 

- La bicicleta, amb una infraestructura incompleta pel que fa a continuïtat. 

Cal recordar que el mode de transport que gaudeix de més proporció d’espai públic dedicat al seu 
ús exclusiu és el transport privat motoritzat, que s’emporta quasi el 73% de l’espai públic viari. Per 
tant, turismes, motocicles i altres vehicles es veuran afectats per actuacions de redistribució 
d’aquest espai (disminució de places d’aparcament, pèrdua de carrils de circulació, etc). 

En la mesura del possible, les actuacions d’afectació al nombre de places d’aparcament es poden 
enfocar més a disminuir places d’aparcament (per exemple transformant un aparcament en 
bateria o semibateria a aparcament en cordó) que no pas a suprimir la totalitat de les places. 

 

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

Donat el baix ús que registren aquests aparcaments, cal realitzar accions per a potenciar-ne l’ús, 
tals com: 

- Campanya de captació de residents (període de prova amb abonament gratuït...). 

- Gratuïtat d’ús durant els primers minuts d’ús (15 minuts, etc...). 

- Millors preus com més s’allunya l’estacionament del centre (fins i tot arribant a la gratuïtat 
per als més llunyans). 

- Bonificacions fiscals per l’usuari. 

- Campanya de promoció del aparcament (avantatges en qüestió de seguretat, facilitat per a 
trobar plaça, estalvi de temps...). 

- Incloure en aquest grup d’aparcaments les zones blaves de llarga durada. 

- Creació d’un únic plànol (com el del PMUS i no individuals com els de la web). 

 

I donar continuïtat a les mesures actualment ja existents: 

- Acord amb comerciants per a subvencionar els primers minuts de l’estada. 

- Estudi de la implantació d’un sistema intel·ligent d’informació a la via pública sobre la 
capacitat dels aparcaments. 

 

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

Per tal de potenciar l’ús d’aquests aparcaments es proposa la realització d’un estudi que analitzi 
l’establiment d’un sistema de guiatge cap als aparcaments fora de la calçada mitjançant 
senyalització vertical (estàtica o dinàmica) seguint els següents punts clau: 
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- La uniformització de les senyals d’indicació. 

- Col·locació de les senyals sempre en un primer pla, en punts visibles, com una senyal més 
del codi de circulació. 

- Els itineraris hauran de ser directes i definits a través de vies de la xarxa primària o 
secundària col·lectora. 

- La ubicació de les senyals al llarg del recorregut d’una via vertebradora i en totes les 
cruïlles on es bifurqui una ruta que condueixi als aparcaments. 

- La senyalització en cada cartell de totes les bosses d’aparcament que es troben en la ruta 
senyalitzada. 

Caldria incloure en aquest grup d’aparcaments on es millora la senyalització: 

- Els aparcaments d’ús públic soterrats. 

- Les zones blaves de llarga durada. 

- L’aparcament de camions. 

 

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

Amb la finalitat de protegir l’aparcament dels residents en el seu barri, en una zona d’elevada 
demanda d’estacionament en la temporada estival, es proposa l’execució d’una zona 
d’aparcaments regulats en via pública a Ribes Roges i al Barri de Mar per a residents del mateix 
barri. 

Aquest estudi haurà de definir tant els horaris com el període de funcionament. 

No és un estudi que busqui augmentar el número de places actuals, sinó millorar-ne la gestió per 
tal de disminuir la congestió originada pel trànsit generat a l’estiu. 

 

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

La diagnosi del PMUS posava de manifest la necessitat d’augmentar el número de places de 
càrrega i descarrega al Barri de la plaça de la Sardana. 

En concret es proposa crear una zona de càrrega i descàrrega ubicada a l’entorn definit per av. 
Jaume Balmes, c/ Josep Coroleu, Rbla. Salvador Samà i les vies del ferrocarril. 

 

AP-6)) Actualització del Pla d’aparcaments municipal 

Per a estudiar i resoldre les necessitats d’aparcament de Vilanova i la Geltrú es proposa 
actualitzar el document de Pla d’Aparcament Municipal (vigent des de 2003). 

Aquest nou el pla estratègic d’aparcament haurà de: 
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- Tenir en compte els nous balanços d’aparcament, fruït de la pèrdua d’espai destinat 
actualment a l’aparcament en calçada del vehicle privat motoritzat (eixamplament de 
voreres, pacificació de vials mitjanant calçada de plataforma única, construcció de carrils 
bici,etc). 

- Les necessitats d’aparcaments regulats (augment de places en zones blaves i/o zones 
taronges; creació de zones verdes). 

- Considerar aparcaments dissuasoris de les rondes gratuïts en alguns períodes de l’any 
(carnaval, Nadal, festa major,t res tombs...).  

- Estudiar la necessitat d’aparcament a la pl. Eduard Maristany i l’entorn de l’estació, tenint 
en compte la remodelació d’aquest espai prevista en l’actuació TP-7. 

- Incloure un estudi d’aparcament dissuasori a Sínia Vaques i Rbl. Sant Jordi. 

- Incloure un estudi d’aparcament per a autocaravanes. 

- Contemplar la creació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en algunes bosses 
d’aparcaments o en via pública. 

- Tenir en compte les mesures relacionades amb l’aparcament incloses en aquest PMUS. 

 

AP-7)) Minimitzar els estacionaments indeguts  

Es proposa realitzar campanyes de regulació de l’aparcament per part de la policia local, 
controlant sobretot: 

- els estacionaments indeguts relacionats amb la càrrega i descàrrega de mercaderies. 

o Vehicles de particulars estacionats en places reservades per a la C/D. 

o Vehicles de mercaderies estacionats en zones no permeses (especialment del 
centre urbà pacificat). 

o Vehicles de mercaderies que excedeixen el temps màxim d’estacionament. 

- Estacionaments en els espais reservats per al bus reduint l’accessibilitat de la parada. 

 

AP-8)) Implementar mesures de smart–city 

Es proposa iniciar la implantació en via pública de tecnologia que permeti conèixer el número de 
places d’aparcament lliures i totals en les bosses d’estacionament per a facilitar el guiatge dels 
vehicles. 

Es proposa fer una primera prova pilot a la cruïlla de la travessera amb c/ Llibertat on s’indiqui: 

- El nº de places d’aparcament lliure en zona blava al c/ llibertat. 

- El nº de places d’aparcament lliure en zona blava al c/ Escolapis. 
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- El nº de places d’aparcament lliure en aparcament soterrat a Charlie Rivel i l’aparcament 
del mercat. 

 

AP-9)) Garantir l’aparcament fora de calçada en els nous desenvolupaments 

Assegurar un mínim d’aparcaments fora de la calçada en el planejament dels futurs 
desenvolupaments d’acord amb els ratis del Decret 344/20066, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de mobilitat generada: 

 
Taula 13.4.1. – Mínims d’estacionament que marxa el Decret 344/2006 

Font: DTES 

13.6. Altres mesures 

A continuació es presenten altres mesures de caràcter més general: 

 

AM1)) Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible i segura 

Durant la vigència del pla de mobilitat urbana, cal anar recordant la necessitat de dur a terme una 
mobilitat més sostenible per part de tota la ciutadania, explicar els motius pels quals es duen a 
terme determinades propostes d’actuació del PMUS mitjançant campanyes de sensibilització, 
realitzant classes d’educació viària per part de la policia local, conscienciació a través dels medis 
de comunicació sobre els principals problemes de mobilitat (“ciclista respecta al vianant”, 
“conductor modera la velocitat”, “què són les zones 30”...). 

També cal aprofitar aquestes campanyes per informar i donar a conèixer a la ciutadania nous 
conceptes implantats per PMUS, com per exemple el bus a la demanda, els serveis de bus 
expres.cat, el mapa municipal de desplaçaments a peu, els nous itineraris senyalitzats en calçada 
per a la bicicleta, el Biciregistre, etc. 

 

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

Es proposa intensificar els controls periòdics de soroll per part de la Policia Local en els punts on 
es superin els límits establerts en el mapa de capacitat acústica. 
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AM-3)) Promoure l’ús de vehicles més ecològics 

Es proposa que a mesura que es renovi la flota de vehicles municipal, es considerin de forma molt 
especial les característiques de consum d’energia, soroll i generació d’emissions. És d’especial 
importància realitzar aquestes polítiques amb les flotes de vehicles pesants (servei de recollida de 
residus,etc). 

També es proposa complementar l’actuació mitjançant l’increment de mesures de fiscalitat verda, 
com bonificacions (en els impostos de vehicles de tracció mecànica, en la zona blava...) per als 
vehicles ecològics. Actualment, les bonificacions fiscals es troben regulades en l’ordenança fiscal 
núm. 4: 

- OF Nº4, Capitol II “Beneficis fiscals”, Article 4rt, punt 3: Gaudiran d’una bonificació del 75 
per cent de la quota fixada a les tarifes del present impost i d’una subvenció equivalent al 
25 per cent de la quota restant, els titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els 
vehicles que utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, 
metanol o hidrogen. Per gaudir d’aquest benefici els interessats hauran de presentar la 
sol·licitud acompanyada del permís de circulació, fitxa tècnica i/o certificat del fabricant del 
vehicle on figurin les condicions especificades.” 

També es proposa incrementar el número de punts de recàrrega a altres punts de la ciutat 
(actualment existeix un punt de recàrrega a l’aparcament soterrat de Charlie Rivel).  

 

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

El foment d’una major ocupació del vehicle privat motoritzat és un dels punts claus per a reduir el 
trànsit. Es proposa promoure des de l’ajuntament les pàgines d’internet que faciliten la posada en 
contacte de les persones que volen compartir de vehicle per a realitzar un mateix recorregut. Es 
proposa fer-ne foment i difusió des dels mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, 
campanyes informatives, etc). 

 

AM-5)) Revisió de l’ordenança de circulació 

Es proposa revisar l’ordenança de circulació per tal que incorpori tots els aspectes nous proposats 
pel PMUS en relació amb la circulació de vehicles, especialment en els aspectes relacionats en la 
cohabitació entre les diferents modes de transport (vianant–bicicleta, vehicle–bicicleta): 

- Autorització de circular amb bicicleta en sentit contrari en els vials pacificats de trànsit 
definits com a zones residencials mitjançant la senyal S-28. 

- Regular la circulació de bicicletes en determinats eixos (carrers de vianants). 

- Implantar sancions que es corresponguin amb les infraccions descrites en el text de 
l’ordenança i que regulen la convivència entre aquests dos modes no motoritzats. 

- Recollir a l'ordenança la senyal de convivència de bicis–vianants (senyal R-407a + R-410) i 
definir quan s'han d'utilitzar 

Es proposa considerar com a model els principals aspectes de la nova ordenança de circulació de 
Barcelona. 
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AM-6)) Elaborar un Pla d'accés als sectors industrials 

Vilanova i la Geltrú disposa d’un Pla de mobilitat als polígons industrials de l’any 2006. Es proposa 
actualitzar aquest pla per tal que esdevingui un nou Pla d’accés a les zones industrials i als 
centres de treball a fi de complir amb la llei de mobilitat. 

Aquest Pla d’Accés, a més de proposar mesures per a millorar la mobilitat d’aquests àmbits, cal 
que proposi analitzi o proposi mesures per a poder caracteritzar la mobilitat dels treballadors en un 
futur. 

 

13.7. Resum d’actuacions per a la façana marítima durant l’estiu 

En la diagnosi participada es detalla l’existència d’un efecte barrera causat per les vies del 
ferrocarril i el cul de sac del passeig de Ribes Roges, els efectes del qual augmenten a l’estiu en 
incrementar-se les relacions de mobilitat de la façana marítima. Aquest fet disminueix l’eficiència 
dels modes de transport, a la vegada que incrementa els nivells de contaminació atmosfèrica. El 
planejament urbanístic preveu vials a l’Ortoll per a evitar-ho, però el seu desenvolupament és a 
una escala temporal que va més enllà que el PMUS. En aquest aspecte el PMUS proposa tot un 
seguit d’actuacions per a disminuir les conseqüències d’aquest efecte barrera, descrites a 
continuació: 

TP-13)) Estudi de connexió en bus entre el càmping i la façana marítima en el període d’estiu, que 
eliminaria part de la mobilitat en vehicle privat motoritzat atreta cap a la franja litoral. 

AP-2)) Fomentar l’ús d’aparcaments públics fora de la via pública, per tal de minimitzar el transit 
generat per la xarxa viària en busca d’aparcament per la via pública. 

AP-3)) Millora de la senyalització d’aparcaments fora de la calçada, amb la finalitat de potenciar 
l’actuació anterior. 

AP-4)) Estudi d’implantació d’una zona d’aparcaments per a residents a la façana marítima, que 
protegiria l’aparcament dels residents en el seu barri, a la vegada que reduiria que les places 
d’aparcament no regulat disponibles per als vehicles provinents de fora la façana marítima. 
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14. INDICADORS DE SEGUIMENT 

El Pla de Mobilitat Urbana de Vilanova i la Geltrú inclou un llistat d’indicadors destinats a controlar 
el seguiment dels objectius. 

 

M
o

d
e 

C
o

d
i 

Descripció indicador Unitats Valor actual 
Valor any 

horitzó 
PMUS 

Font 
informació 

Responsable

G
lo

ba
l 

1011 
Desplaçaments interns a 
peu / desplaçaments 
interns totals 

% 69,81 72,54 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1012 
Desplaçaments interns en 
bicicleta / desplaçaments 
interns totals 

% 3,07 5,11 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1013 
Desplaçaments interns en 
TP / desplaçaments interns 
totals 

% 1,85 2,21 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1014 
Desplaçaments interns en 
VP / desplaçaments interns 
totals 

% 25,27 20,14 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1021 
Desplaçaments atrets a peu 
/ desplaçaments atrets 
totals 

% 3,76 4,26 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1022 
Desplaçaments atrets en 
bicicleta / desplaçaments 
atrets totals 

% 1,14 2,40 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1023 
Desplaçaments atrets en 
TP / desplaçaments atrets 
totals 

% 28,82 33,74 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1024 
Desplaçaments atrets en 
VP / desplaçaments atrets 
totals 

% 66,28 59,59 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1031 
Desplaçaments generats a 
peu / desplaçaments 
generats totals 

% 3,76 4,26 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1032 
Desplaçaments generats en 
bicicleta / desplaçaments 
generats totals 

% 1,14 2,40 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1033 
Desplaçaments generats en 
TP / desplaçaments 
generats totals 

% 28,82 33,74 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

1034 
Desplaçaments generats en 
VP / desplaçaments 
generats totals 

% 66,28 59,59 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 

G
lo

ba
l 

104 
Viatges interns al municipi / 
viatges totals 

% 69,22 72,95 EMQ, 
enquestes 

Ajuntament 
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M
o

d
e 

C
o

d
i 

Descripció indicador Unitats Valor actual 
Valor any 

horitzó 
PMUS 

Font 
informació 

Responsable

V
ia

na
nt

s 

201 
Xarxa viària exclusiva 
vianants o convivència (km) 
/ xarxa total (km) 

% 21,45 21,98 PMUS Ajuntament 

V
ia

na
nt

s 

202 
Longitud de voreres <1,80 
m. útils o inexistents (km) / 
longitud voreres (km) 

% 27,20 100,00 PMUS Ajuntament 

V
ia

na
nt

s 

204 
Passos de vianants 
senyalitzats / passos de 
vianants necessaris 

% 82,81 100,00 PMUS Ajuntament 

V
ia

na
nt

s 

205 
Passos de vianants 
adaptats / passos de 
vianants senyalitzats 

% 73,08 100,00 PMUS Ajuntament 

B
ic

ic
le

ta
 

301 
‰ Xarxa de vies ciclistes 
(km) / població total 

‰ (km/hab) 0,88 1,18 PMUS Ajuntament 

B
ic

ic
le

ta
 

302 
Xarxa de vies ciclistes (km) 
/ xarxa viària total 

% 30,67 43,32 PMUS Ajuntament 

B
ic

ic
le

ta
 

303 
‰ Places d'aparcament 
bicicletes / població total 

‰ (places/hab) 15,04 16,03 PMUS Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

401 
Vehicles adaptats  de bus 
urbà/ Total vehicles de bus 
urbà 

% 100,00 100,00 DGTPT, 
ATM, AMTU 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

4021 
Parades de bus urbà 
adaptades / Total parades 
de bus urbà 

% 60,00 90,00 DGTPT, 
ATM, AMTU 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

4022 
Parades de bus interurbà 
adaptades / Total parades 
de bus interurbà 

% 52,00 90,00 DGTPT, 
ATM, AMTU 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

403 
Km útils anuals bus urbà  / 
Hores útils anuals bus urbà 

km/h (útils) 12,54 13,17 DGTPT, 
ATM, AMTU 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

404 
Població amb integració 
tarifària 

pob. 66.639,00 70.000,00 ATM, AMTU Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

405 
Població sense connexió 
amb capital comarca / 
població total 

% 0,00 0,00 DGTPT, 
ATM, AMTU 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

4061 
Població amb parada 
d'autobús urbà a menys de 
300 m / població total 

% 86,00 85,14 PMUS Ajuntament 
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M
o

d
e 

C
o

d
i 

Descripció indicador Unitats Valor actual 
Valor any 

horitzó 
PMUS 

Font 
informació 

Responsable

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

4062 

Població amb parada 
d'autobús interurbà a 
menys de 450 m / població 
total 

% 77,00 77,00 PMUS Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

407 
Viatgers anuals / km útils 
anuals 

viatgers/km 
(útils) 1,61 2,16 DGTPT, 

ATM, AMTU 
Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

408 
temps de servei / 
expedicions dia 

h/expedició 0,50 0,33 DGTPT, 
ATM, AMTU 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

4091 
Parades bus urbà amb 
marquesina / Parades bus 
urbà totals 

% 24,16 30,87 PMUS, 
inventari 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

4092 
Parades bus interurbà amb 
marquesina / Parades bus 
interurbà totals 

% 7,41 33,33 PMUS, 
inventari 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

410 
Parades bus urbà en carril 
de circulació / Parades bus 
urbà totals 

% 65,00 65,00 Inventari Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

411 
(Costos explotació - 
Ingressos) / Costos 
explotació 

% 73,76 70,07 DGTPT, 
ATM, AMTU 

Ajuntament 

T
ra

ns
po

rt
 

pú
bl

ic
 

412 
km carril bus / km xarxa 
viària amb servei de bus 

% 0,23 0,23 PMUS, 
Inventari 

Ajuntament 

V
eh

ic
le

 
m

ot
or

itz
at

 

501 
‰ Nº turismes / població 
total 

‰ 
turismes/pob 403,23 383,87 Idescat, 

Ajuntament 
Ajuntament 

V
eh

ic
le

 
m

ot
or

itz
at

 

502 
‰ Nº motocicletes i 
ciclomotors / població total 

‰ motos/pob 103,74 98,76 Idescat, 
Ajuntament 

Ajuntament 

V
eh

ic
le

 
m

ot
or

itz
at

 

503 
Xarxa viària en servei E o F 
en hora punta (km) / xarxa 
viària total 

% 1,02 0,92 PMUS Ajuntament 

V
eh

ic
le

 
m

ot
or

itz
at

 

504 
Xarxa viària bàsica (km) / 
xarxa viària total 

% 7,07 7,07 PMUS Ajuntament 

V
eh

ic
le

 
m

ot
or

itz
at

 

505 
Xarxa viària zona 30 (km) / 
xarxa viària total 

% 2,99 48,90 PMUS Ajuntament 

A
pa

rc
am

en
t 

601 
Places d'aparcament 
regulades / places 
d'aparcament 

% 11,78 12,96 PMUS Ajuntament 
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M
o

d
e 

C
o

d
i 

Descripció indicador Unitats Valor actual 
Valor any 

horitzó 
PMUS 

Font 
informació 

Responsable

A
pa

rc
am

en
t 

602 
Places d'aparcament en via 
pública / turismes censats 

places/turismes 
x100 79,50 71,55 PMUS Ajuntament 

A
pa

rc
am

en
t 

603 
Places d'aparcament en via 
pública / Nº d'habitatges 

places/hab x 
100 65,23 58,71 Ajuntament, 

Inventari 
Ajuntament 

A
pa

rc
am

en
t 

604 
Places d'aparcament fora 
via pública / turismes 
censats 

places/turismes 
x100 107,07 117,78 PMUS Ajuntament 

A
pa

rc
am

en
t 

605 
Places d'aparcament fora 
via pública / Nº d'habitatges 

places/hab x 
100 87,85 96,64 Ajuntament, 

Inventari 
Ajuntament 

M
er

ca
de

rie
s 701 

veh-km pesants / veh-km 
trànsit total 

% 5,80 4,80 PMUS Ajuntament 

M
er

ca
de

rie
s 702 

Places aparcament C/D / 
població total 

places/pob x 
1000 5,00 4,77 PMUS Ajuntament 

M
er

ca
de

rie
s 703 

Places aparcament C/D / 
places d'aparcament 

% 1,56 1,71 PMUS Ajuntament 

S
eg

ur
et

at
 

801 
Víctimes mortals àmbit urbà 
/ població total 

morts/pob x 
1000 0,02 0,00 SCT, Policia 

Local 
Ajuntament 

S
eg

ur
et

at
 

802 
Accidents amb víctimes 
àmbit urbà / població total 

accidents/pob x 
1000 2,75 1,93 SCT, Policia 

Local 
Ajuntament 

S
eg

ur
et

at
 

803 
Víctimes vianants àmbit 
urbà / víctimes totals 

% 23,28 21,95 SCT, Policia 
Local 

Ajuntament 

P
D

M
 

901 
distància mitjana del primer 
desplaçament per mobilitat 
obligada (km) 

km/h (útils) 3,18 3,40 
Enquestes, 
model de 

trànsit 
Ajuntament 

P
D

M
 

9021 
% desplaçaments intra + 
intermunicipals a peu i 
bicicleta 

% 52,00 58,40 Enquestes Ajuntament 

P
D

M
 

9022 
% desplaçaments intra + 
intermunicipals en TP 

% 10,20 11,60 Enquestes Ajuntament 

P
D

M
 

9023 
% desplaçaments intra + 
intermunicipals amb vehicle 
privat motoritzat 

% 37,90 30,00 Enquestes Ajuntament 
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M
o

d
e 

C
o

d
i 

Descripció indicador Unitats Valor actual 
Valor any 

horitzó 
PMUS 

Font 
informació 

Responsable
P

D
M

 

903 Costos externs totals (M€) M€ 21,72 17,59 DGQA Ajuntament 

P
D

M
 

9041 
Consum final d'energia 
destinada al transport 

milers tep/any 8.497,00 6.732,00 DGQA Ajuntament 

P
D

M
 

9042 
Consum combustibles 
derivats del petroli destinats 
al transport 

milers tep/any 8.400,00 6.644,00 DGQA Ajuntament 

P
D

M
 

905 
Emissions CO2 descomptat 
el biodiessel (milers tn/any) 

milers tn/any 35.667,00 29.031,00 DGQA Ajuntament 

P
D

M
 

9061 
Emissions de PM10 
(tn/any) 

tn/any 6,28 4,63 DGQA Ajuntament 

P
D

M
 

9062 Emissions de NOx (tn/any) tn/any 111,97 83,17 DGQA Ajuntament 

P
D

M
 

9071 
Trams de carrer on es 
superen els valors límit en 
període diürn  

% 8,10 <8,10 Mapa Acústic Ajuntament 

P
D

M
 

9072 
Trams de carrer on es 
superen els valors límit en 
període nocturn  

% 11,90 <11,9 Mapa Acústic Ajuntament 

P
D

M
 

908 

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

% 2,16 2,37 Model de 
trànsit 

Ajuntament 

P
D

M
 

910 
Nº accidents amb víctimes 
x 10^6 / veh-km / any 

accidents x 106 
veh-km/any 1,43 1,26 SCT, Policia 

Local 
Ajuntament 

 

 



 




