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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’objecte del present estudi és la realització de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
(EAMG) corresponent a la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en els àmbits de sòl 
urbà de Masia d’en Barreres I i II, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

L’EAMG es desenvoluparà seguint les indicacions del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Amb aquest estudi es pretén: 

‐ Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del sector 

‐ Estimar la mobilitat que generarà l’àmbit d’estudi 

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

‐ Estudiar la distribució modal dels desplaçaments que s’efectuaran per les possibles 
necessitats que es creïn vers el transport públic 

‐ Identificar els punts conflictius del sistema de mobilitat del sector i proposar les mesures 
necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat 

1.2 ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit d’estudi es situa en el polígon de la Masia d’en Barreres, al nord de Vilanova i la Geltrú. 
Es troba sobre la variant Sitges-Cubelles de la carretera C-31, al costat de la Carretera C-15 de 
Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedès. Aquests sòls ja estan urbanitzats, i als efectes 
urbanístics es tracta d’un sòl urbà consolidat. Té una superfície de 281.482,05 m2 que es 
distribueix en dos sectors:  

1) Barreres I, de 103.699,91 m2 de sòl.

2) Barreres II, de 177.782,14 m2 de sòl.
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Figura 1: Àmbit d’estudi. Font: elaboració pròpia 

 
 

Donat que el present EAMG fa referència a la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, redactada per GRAM ARQUITECTURA I URBANISME, el planejament estudiat 
en el present estudi s’escau amb l’exposat en aquesta Modificació. 
 

1.3 ANTECEDENTS 
 
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix un nou marc que afecta a les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport 
públic, les externalitats provocades per la mobilitat, tant econòmiques com ambientals, i la 
seguretat viària, són exigències contemplades per la normativa esmentada en el moment de 
realitzar els plans urbanístics. Les Directrius Nacionals de mobilitat, aprovades el 3 d’octubre de 
2006, són els instruments necessaris per al compliment d’aquesta Llei. 
 
Tant la pròpia llei com les directrius determinen la necessitat d’avançar cap a un model de 
mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la ciutadania a l’accessibilitat en unes condicions de 
mobilitat segures i adequades i amb el mínim impacte ambiental possible. 
 
Amb aquest objectiu es redacta el Pla de mobilitat urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú, 
aprovat inicialment al 2015 i definitivament amb la Declaració ambiental estratègica al 2017. 
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2 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL 
 

2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 
 
2.1.1 TERRITORI I POBLACIÓ 
 
Vilanova i la Geltrú té una superfície de 34km2 i una població total de 65.972 habitants al 2016. És 
el municipi més gran de la comarca del Garraf i el més densament poblat amb 1.940,9 hab/km2.  
 
Limita amb el Mar Mediterrani al sud, les Muntanyes d’Ordal al nord, Cubelles a l’oest i el Massís 
del Garraf a l’est. 
 
A la figura inferior es mostren els 6 municipis de la comarca. Vilanova i la Geltrú suposa el 45% de 
la població de tota la comarca.  
 

Figura 2: Nombre d’habitants dels municipis del Garraf a l’any 2016. Font: IDESCAT 

 
 

2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 
 
2.2.1 EMQ 2006 
 
La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006, a nivell de Catalunya. Tot i que la dada 
és antiga, des de l’any 2008 fins el 2013 la crisi econòmica ha provocat uns disminució general de 
la mobilitat que fa que els volums de 2006 siguin semblants o fins i tot superiors als actuals. 
 
Segons aquesta enquesta, es realitzen en un dia laborable a Vilanova i la Geltrú 274.486 
viatges/dia: 174.051 viatges/dia urbans, 49.903 viatges/dia interurbans o de connexió amb origen 
a Vilanova i 50.532 viatges/dia interurbans que hi tenen destinació. És a dir, un 63,4% dels 
desplaçaments són interns al municipi mentre que l’altre 36,6% són de connexió en els dos sentits. 
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Figura 3: Mobilitat interna i de connexió amb origen o destinació Vilanova i la Geltrú. Font: EMQ 2006 

 
 
La mobilitat urbana (o interna) es realitza majoritàriament a peu (66,6%), un 24,6% en cotxe, un 
4,2% en moto, un 2,1% en bicicleta, un 1,3% en autobús, un 0,5% en bus d’empresa o escolar, un 
0,4% en furgoneta i un 0,1% en modes ferroviaris. Aquesta enquesta té en compte els viatges a 
peu de menys de 5 minuts. 
 
El mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe (65,1%), un 19,2% dels viatges 
es fan en modes ferroviaris, un 6,7% en moto, un 3,2% a peu, un 3,1% en autobús, un 1,5% en 
furgoneta, un 0,5% en bici, un 0,4% en bus d’empresa o escolar i un 0,3% en taxi. 
 

Figura 4: Repartiment modal de la mobilitat total a Vilanova i la Geltrú. Font: EMQ 2006 

 
 
Els desplaçaments majoritaris són els interns a peu (115.968 v/d), seguit dels de connexió en cotxe 
(65.414 v/d), els viatges urbans en cotxe (42.867 v/d)  i els interurbans en modes ferroviaris 
(19.258 v/d). 
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Figura 5: Nombre de desplaçaments per mode diferenciats entre urbans i interurbans. Font: EMQ 2006 

 
 

 
Figura 6: Nombre de desplaçaments en modes motoritzats (cotxe+moto+furgoneta/camió) urbans i interurbans. 

Font: EMQ 2006 

 
 
El 25,3% dels desplaçaments interurbans en un dia feiner tenen origen o destinació Sant Pere de 
Ribes, seguit de Barcelona (16,0%), Cubelles (11,2%), Sitges (10,3%), Canyelles (5,6%) i Calafell 
(3,1%). 
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Figura 7: Mapa dels principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen o destinació Vilanova i la Geltrú. Font: 
elaboració pròpia 

 
 

 
La taula següent mostra les 9 principals relacions de connexió amb Vilanova i la Geltrú, que sumen 
un total de 79.454 desplaçaments (79,1%) en un dia feiner. La resta de relacions sumen 20.981 
desplaçaments (20,9%), repartits entre 78 municipis. Aquestes 9 relacions OD més els 
desplaçaments interns representen el 92,4% del total de mobilitat del municipi. 
 

Taula 1: Principals fluxos de mobilitat amb origen i/o destinació Vilanova i la Geltrú. Font: EMQ 2006 

Municipi 
Desplaçaments 
totals dia feiner 

Interns Vilanova i la Geltrú 174.051 

Sant Pere de Ribes 25.455 

Barcelona 16.051 

Cubelles 11.242 

Sitges 10.358 

Canyelles 5.627 

Calafell 3.161 

Vilafranca del Penedès 2.995 

Cunit 2.676 

Roquetes 1.889 

 

 
Si s’analitza la distribució modal amb les cinc principals relacions s’observa com el cotxe és el 
mode principal en les relacions amb Sant Pere de Ribes, Cubelles, Sitges i Canyelles. En canvi, amb 
Barcelona el principal mode de transport és el ferroviari. 
 
Els desplaçaments en modes ferroviaris són significatius en el cas de Barcelona i també en el cas 
de Sitges, on representa el 25% dels desplaçaments amb aquest municipi. 
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Figura 8: Repartiment modal dels desplaçaments entre Vilanova de la Geltrú i les principals relacions de connexió (a 
partir de dades de l’EMQ 2006). Font: elaboració pròpia 

 
 

Pel que fa al motiu dels viatges, aquests es separen entre ocupacionals i personals. El gràfic 
següent mostra la distribució dels desplaçaments segons aquests motius: 
 

Figura 9: Nombre total de desplaçaments per motiu (a partir de dades de l’EMQ 2006).  
Font: elaboració pròpia 

 
 

La comparació entre la mobilitat interna i de connexió indica que la majoria dels desplaçaments 
interns es fan per motius personals (49.041 viatges/dia més 62.703 de les tornades), que 
representen el 64,2% de la mobilitat interna. En el cas dels desplaçaments interurbans, és la 
mobilitat ocupacional la que té un pes superior (24.630 viatges/dia més 29.967 de les tornades, 
que representen el 54,4% de la mobilitat total de connexió). 
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3 ANÀLISI DE LES XARXES DE TRANSPORT 
 

3.1 XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS 
 
3.1.1 ACCESSOS I VIES INTERURBANES 
 
Vilanova i la Geltrú es troba circumval·lada per l’autopista C-32 i la carretera C-31, que connecten 
el municipi amb la resta de la franja costanera. A més, la carretera C-15 neix a Vilanova i la Geltrú 
i connecta amb l’interior, amb municipis com Vilafranca del Penedès, Igualada o Manresa. 
 

Figura 10: Xarxa viària interurbana d’accés a Vilanova i la Geltrú. Font: Google Maps. 

 
 

 
3.1.2 DADES DE TRÀNSIT DE BASE 
 
Es disposa de les següents dades de trànsit de les vies interurbanes properes al municipi de 
Vilanova i la Geltrú.  
 

Taula 2: Taula resum de l’IMD i el % de vehicles pesants per cada via a l’any 2014. Font: MCRIT/TES 

Carretera Punt quilomètric IMD % pesants 

C-15 1,467 21.025 9,05% 

C-31 151,035 22.783 1,93% 

C-32 21,561 18.275 4,33% 

BV-2115 2,000 5.491 2,08% 

 

 



 
 

 

 
 

12 

Figura 11: IMD 2014 a la xarxa viaria interurbana propera a l’àmbit d’estudi. Font: MCRIT/TES 

 
 

 
3.1.3 ACCÉS A L’ÀMBIT D’ESTUDI 

 
En la situació actual, per accedir a l’àmbit d’estudi des de la C-31 (tant del sentit Est com el Oest) 
es pren la sortida C-15 Vilafranca del P./Canyelles/Vilanova G. Nord. Després de passar per les 
rotondes que conformen la connexió entre C-31 i C-15, s’agafa la sortida per Ronda d’Europa / C-
15. Després la Rambla dels Països Catalans i l’Av. Vilafranca del Penedès permeten creuar 
mitjançant un viaducte la C-31 i així accedir al sector. Per les sortides de l’àmbit s’utilitza el mateix 
recorregut en sentit invers. 
 
Tant els vehicles provinents de la franja costanera com els vehicles urbans utilitzen l’Av. Vilafranca 
del Penedès per accedir i sortir de l’àmbit d’estudi. 
 
Alternativament, tants els vehicles urbans com els provinents de la C-31 poden incorporar-se a la 
C-15 en direcció Nord i utilitzar la sortida 1a, i mitjançant l’Av. de la Torre del Veguer accedir al 
sector. 
 
Finalment, els vehicles provinents de la C-15 direcció Sud poden utilitzar la sortida 1 i accedir al 
sector d’estudi mitjançant la Rambla de la Torre de l’Onclet. Els provinents de la C-32 han de 
prèviament incorporar-se a la C-15 per l’accés 21. 
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Figura 12: Accessos al sector de desenvolupament en vehicle privat. Font: elaboració pròpia 

 
 

 
3.1.4 ANÀLISI DEL TRÀNSIT DE L’ENTORN 
 
Caracterització del trànsit a l’entorn (situació actual) 
 
Degut al possible increment de mobilitat que pot comportar la Modificació puntual del PGO en el 
polígon situat a les proximitats de les rotondes de connexió entre C-15 i C-31, es preveu que 
aquesta intersecció constitueixi el punt crític pel que fa al funcionament del trànsit. 
 
Per a poder analitzar-ho en detall, s’ha realitzat un treball de camp el divendres 27 d’octubre del 
2017, entre les 17 i les 19h (hora punta tarda). Dades disponibles d’aforaments propers indiquen 
que aquest període és punta en quant a trànsit a la situació actual, i es fa la hipòtesi que també 
ho serà en un futur atès que pels usos futurs del polígon s’espera que la demanda pic es situï de 
18h a 19h, com es veurà més endavant. 
 
El treball de camp ha consistit en tres aforaments direccionals i cinc aforaments volumètrics. Es 
realitzen aforaments automàtics direccionals a les tres rotondes de l’entorn mitjançant gravacions 
amb càmeres. Els aforaments volumètrics es situen als accessos i a les sortides del polígon. 
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Figura 13: Localització dels aforaments. Font: elaboració pròpia 

 
 

a) Rotonda 1 (Nord de la intersecció entre C-15 i C-31) 
 
Aquesta rotonda té dos carrils de circulació i porta un trànsit notable en hora punta, de l’ordre de 
2.900 veh/HP. 
 
L’entrada per la secció Nord (A) correspon a la C-15, que compta amb un ramal directe cap a la C-
31. Aquest ramal s’ajunta amb la següent sortida (B) cap a la C-31 sentit Oest. La connexió amb la 
Rotonda 2 (C) i la sortida provinent de la C-31 (D) conflueixen en un únic punt, creant un dels 
punts més notoris de l’àmbit, ja que tres carrils entren a una rotonda que només compta amb dos 
carrils per la circulació. Finalment, la connexió amb la BV-2112 (E) conforma l’accés més minoritari 
de la rotonda. 
 

Figura 14: Esquema d’entrades a la Rotonda 1. Font: elaboració pròpia 

 
 
La matriu OD de la rotonda explica el comportament d’aquesta. Es pot comprovar que els accessos 
principals són el d’A i el de C+D, mentre que E porta un trànsit molt menor. D’aquesta matriu se 
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n’extreu que el moviment principal és el de creuar la rotonda (moviments de A a C i de C a A) 
seguit del moviment D a C, que circula per la totalitat de la rotonda. 
 

Figura 15. Matriu de desplaçaments de la Rotonda 1. Font: elaboració pròpia 

 
 

 
b) Rotonda 2 (Sud de la intersecció entre C-15 i C-31) 

 
Aquesta rotonda té dos carrils de circulació i porta un trànsit similar a la rotonda anterior en hora 
punta, de l’ordre de 2.700 veh/HP. 
 
L’entrada per la secció Nord (A) correspon a la connexió amb la Rotonda 1 i suma gairebé la meitat 
d’entrades i sortides de la rotonda. El ramal B és només d’entrada i dóna accés als vehicles 
provinents de la C-31. La connexió amb la trama urbana es fa a través de la Ronda d’Europa (C) i 
finalment hi ha un ramal de sortida (D) que connecta amb la C-31 direcció Est. 
 

A B C D E Total

A 0 331 869 0 20 1220

B 0 0 0 0 0 0

C 698 334 0 0 67 1099

D 59 0 556 0 16 631

E 11 10 73 0 0 94

Total 768 675 1498 0 103 3044

A B C D E Total

A 0 356 718 0 13 1087

B 0 0 0 0 0 0

C 661 367 0 0 57 1085

D 66 0 514 0 23 603

E 7 5 49 0 0 61

Total 734 728 1281 0 93 2836

A B C D E Total

A 0 343,5 793,5 0 16,5 1154

B 0 0 0 0 0 0

C 679,5 350,5 0 0 62 1092

D 62,5 0 535 0 19,5 617

E 9 7,5 61 0 0 78

Total 751 701,5 1389,5 0 98 2940
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Figura 16: Esquema d’entrades a la Rotonda 2. Font: elaboració pròpia 

 
 
La matriu OD de la rotonda explica el comportament d’aquesta. Es pot comprovar que els accessos 
principals són l’A i el C, mentre que B porta un trànsit molt menor i D no és un ramal d’entrada. 
D’aquesta matriu se n’extreu que el moviment principal és altra vegada el de creuar la rotonda 
(moviments de A a C i de C a A). 
 

Figura 17. Matriu de desplaçaments de la Rotonda 2. Font: elaboració pròpia 

 
 

A B C D Total

A 1 0 1202 148 1351

B 359 0 143 0 502

C 739 0 0 169 908

D 0 0 0 0 0

Total 1099 0 1345 317 2761

A B C D Total

A 1 0 1066 107 1174

B 288 0 212 0 500

C 795 0 0 155 950

D 0 0 0 0 0

Total 1084 0 1278 262 2624

A B C D Total

A 1 0 1134 127,5 1263

B 323,5 0 177,5 0 501

C 767 0 0 162 929

D 0 0 0 0 0

Total 1091,5 0 1311,5 289,5 2693
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c) Rotonda 3 (accés Nord del polígon) 
 
Aquesta rotonda té només un carril de circulació i porta un trànsit molt menor al de les primeres 
dues rotondes, de l’ordre de 230 veh/HP. 
 
Aquesta rotonda connecta la C-15 en sentit Nord amb els polígons industrials del voltant. Així, la 
sortida A permet la incorporació a la C-15, mentre que l’entrada B correspon a la sortida 1a de la 
C-15. L’Avinguda de la Torre del Veguer (C) connecta amb polígons de l’entorn, incloent el polígon 
de Masia d'en Barreres, l’objecte d’estudi. La continuació de l’Avinguda de la Torre del Veguer (D) 
connecta amb terrenys rurals i amb les urbanitzacions de Torre Veguer i Mas Pares. Finalment, 
l’accés E dóna accés a altres polígons de la zona. 
 

Figura 18: Esquema d’entrades a la Rotonda 3. Font: elaboració pròpia 

 
 
La matriu OD de la rotonda explica el comportament d’aquesta. Es pot comprovar que a l’hora 
punta de la tarda els moviments principals són típics de tornada a casa, com el retorn dels polígons 
vers la C-15 (moviments C a A i E a A) o el retorn dels polígons vers Vilanova (moviment E a C). 
 



 
 

 

 
 

18 

Figura 19. Matriu de desplaçaments de la Rotonda 3. Font: elaboració pròpia 

 
 
Creació d’un model de microsimulació (VISSIM) 
 
Donada la possibilitat que a l’entorn del polígon, i en especial a les dues rotondes que conformen 
la connexió C-15 amb C-31, es puguin crear punts de conflicte amb l’increment de la mobilitat que 
pugui comportar la Modificació puntual del PGO, s’ha creat un model de microsimulació amb 
VISSIM 9 per tal d’analitzar-ho. 
 
 

A B C D E Total

A 0 0 0 0 0 0

B 0 0 25 8 11 44

C 64 0 0 0 16 80

D 5 0 19 0 2 26

E 26 0 64 1 0 91

Total 95 0 108 9 29 241

A B C D E Total

A 0 0 0 0 0 0

B 1 0 24 3 8 36

C 74 0 2 0 9 85

D 4 0 15 0 2 21

E 28 0 47 1 0 76

Total 107 0 88 4 19 218

A B C D E Total

A 0 0 0 0 0 0

B 0,5 0 24,5 5,5 9,5 40

C 69 0 1 0 12,5 83

D 4,5 0 17 0 2 24

E 27 0 55,5 1 0 84

Total 101 0 98 6,5 24 229,5
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Figura 20: Caracterització de l’entorn del polígon de Masia d’en Barreres amb VISSIM 9. Font: elaboració pròpia 

 
 
S’ha inclòs al model les dades necessàries per a la seva anàlisi: nombre i amplada de carrils, ramals 
de connexió, entrades i sortides al polígon, prioritats en les interseccions, límits de velocitat, etc. 
 
Per calcular la longitud de les cues dels ramals d’accés a les rotondes objecte d’estudi, s’ha 
microsimulat l’escenari actual a partir de les dades recollides en el treball de camp (trànsit, 
nombre de vehicles, etc.) i dels aforaments ja descrits prèviament. 
 
 
Resultats (situació actual) 
 
Per analitzar la capacitat de la xarxa viaria actual, s’ha desenvolupat un model de microsimulació 
que englobi l’àmbit d’estudi amb les seves connexions als nuclis i a la xarxa viaria d’alta capacitat 
de l’àmbit. L’objectiu és reproduir la situació actual i caracteritzar les cues que s’hi formen amb el 
trànsit actual. 
 
Es calibra el model mitjançant les dades de trànsit actual recollides amb els aforaments. El següent 
gràfic mostra les diferències entre el volum estimat pel model i el volum real a 27 punts de control 
(PC). 
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Figura 21. Calibratge del model de microsimulació. Font: elaboració pròpia 

 
 
Es valora el calibratge del model mitjançant l’indicador GEH. Aquest indicador valora la diferència 
entre el flux real i el flux estimat pel model. Els valors de GEH inferiors a 5 indiquen un calibratge 
fiable, valors entre 5 i 10 indiquen lleugers desajustos entre la dada real i la modelitzada, i valors 
superior a 10 indiquen un calibratge incorrecte. 
 

Taula 3: Valors GEH pels punts de control. Font: elaboració pròpia 

Punt de control (PC) Trànsit aforat (veh/h) Trànsit modelat (veh/h) GEH 

PC1 124,5 125,5 0,09 

PC2 225 230,5 0,36 

PC3 118 117,5 0,05 

PC4 43 40,5 0,39 

PC5 88,5 79,5 0,98 

PC6 113 111,5 0,14 

PC7 751 718,5 1,20 

PC8 1153,5 1069 2,53 

PC9 701,5 663 1,47 

PC10 1389,5 1297 2,52 

PC11 1709 1634 1,83 

PC12 98 92 0,62 

PC13 77,5 78 0,06 

PC14 1091,5 1033,5 1,78 

PC15 1262,5 1299 1,02 

PC16 501 453 2,20 

PC17 1311,5 1346 0,95 

PC18 929 924 0,16 

PC19 289,5 291,5 0,12 

PC20 101 104,5 0,35 

PC21 40 40,5 0,08 

PC22 98 94 0,41 

PC23 83 75,5 0,84 

PC24 6,5 6,5 0,00 

PC25 24 24 0,00 

PC26 24 20 0,85 

PC27 84 85 0,11 

 
Es comprova que tots els valors GEH es situen per sota de 5, i conseqüentment es dona per bo el 
calibratge del model. 
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La mobilitat de l’entorn depèn en gran part del conjunt de dues rotondes que enllacen la C-15 i la 
C-31. Per analitzar la capacitat d’aquestes rotondes, s’ha calculat, mitjançant el model de 
microsimulació, la longitud de cua que es forma en cadascuna de les entrades durant la hora punta 
de la tarda. 
 
A la figura inferior es pot observar l’enumeració utilitzada per les entrades estudiades. 

Figura 22: Entrades estudiades per la longitud de cua. Font: elaboració pròpia 

 
 
 
A la figura inferior es pot observar la longitud de cua, en metres, dels ramals d’accés a les rotondes 
en qüestió al llarg de l’hora punta a la tarda. 
 

Figura 23: Longitud de les cues per ramal d’accés a les rotondes, en hora punta tarda. Font: elaboració pròpia 

 

 
 
El model de microsimulació estima que l’enllaç entre la C-15 i la C-31 en la hora punta de la situació 
actual presenta alguns problemes de congestió. 
 
Com es pot comprovar en el gràfic, el punt més problemàtic és l’entrada Sud B, corresponent a la 
sortida de la C-31 en direcció Sitges. L’entrada a la rotonda 2 presenta cues constants, de difícil 
dissipació en alguns moments de la congestió. A més, degut a la llargada d’aquestes, les cues 
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poden afectar a la circulació pel tronc de la C-31, que es troba a uns 150 metres de l’entrada a la 
rotonda. 
 
També són notòries algunes de les cues formades a l’entrada provinent de la C-15 Nord, amb 
valors que en alguns moments donats arriben als 70 metres. No obstant, aquestes es dissipen 
sense la necessitat de cap ajuda semafòrica o d’altres tipus. 
 
Pel que fa a la resta de ramals d’accés, les cues creades són molt poc significants, situant-se en 
valors inferiors als 40 metres en tot cas. 
 

Figura 24: Imatge de la microsimulació en situació actual. Font: elaboració pròpia 

  
 
Per tal de corroborar els resultats del model de microsimulació, es realitza un estudi dels nivells 
de servei mitjançant el model HCM 2010 (Highway Capacity Manual). 
 
Per la rotonda Nord, s’ha agrupat les entrades del costat Sud per tal de tenir només quatre 
entrades a la rotonda, requeriment del model HCM. L’enumeració de les entrades ha estat la 
següent: 

Figura 25: enumeració de la rotonda Nord pel model HCM. Font: elaboració pròpia 

 
 
Es comprova que, segons el model HCM, l’entrada A presenta un nivell de servei D amb una 
demora mitjana de quasi 26 segons. L’entrada C presenta un nivell de servei C, mentre que 
l’entrada D presenta un nivell de servei B. El ramal B és només de sortida de la rotonda. 
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Taula 4: Nivells de servei actuals a la rotonda Nord. Font: elaboració pròpia 

 
 
Per la rotonda Sud, s’utilitza la següent enumeració: 
 

Figura 26: enumeració de la rotonda Sud pel model HCM. Font: elaboració pròpia 

 
 

Es comprova que l’entrada B presenta un nivell de servei F en la situació actual. En canvi, les altres 
dues entrades presenten nivells de servei A i B. 
 

Taula 5: Nivells de servei actuals a la rotonda Sud. Font: elaboració pròpia 
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Es corrobora doncs que en l’estat actual les rotondes presenten alguns problemes de congestió 
significants, sobretot en l’entrada B de la rotonda Sud. 
 
Donats aquests resultats i les observacions del treball de camp, s’identifiquen tres punts 
conflictius en el viari exterior en la situació actual: 
 

‐ Cues significants a l’entrada de la C-31 a la rotonda Sud 
 
‐ Al costat Sud de la rotonda Nord conflueixen 3 carrils, que creen un punt de conflicte quan 

entren a la rotonda de 2 carrils interiors 
 
‐ El carril d’acceleració per incorporar-se a la C-31 en sentit Oest des de la rotonda Nord té 

una curta llargada, d’uns 60 metres aproximadament 
 

Figura 27: Identificació de punts conflictius a la xarxa actual. Font: elaboració pròpia 

 
 
 

3.2 XARXA DE MODES NO MECANITZATS 
 
La major part dels vials que hi ha a l’entorn del polígon de Masia d’en Barreres són convencionals, 
és a dir, carrers on el vehicle privat pot circular a 50 km/h i els vianants es desplacen per les 
voreres. La única excepció és el barri del Tacó, situat just al sud de la C-31 i a l’est de l’Av. 
Vilafranca, on tots els carrers són zones 30. 
 
A la figura inferior es mostra la xarxa de carrils bici a l’interior i l’entorn del polígon. A més, es 
localitzen 4 punts diferents dels quals se n’inclou una imatge més endavant. 
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Figura 28: Xarxa de carrils bici  a l’entorn del sector de desenvolupament. Font: elaboració pròpia 

 
 
La imatge A correspon al carrer de l’Acer, que es troba a l’interior del polígon. 
 

Figura 29: Imatge A: Carrer de l’Acer, a l’interior del polígon en qüestió. Font: Google Maps 

 
 
La imatge B correspon a l’Avinguda Vilafranca, abans de passar el viaducte que dóna accés a Masia 
d’en Barreres. Tots els carrers de l’entorn i de l’interior del polígon presenten voreres adients pel 
trànsit de vianants. 
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Figura 30: Imatge B: Av. Vilafranca per sota de la C-31. Font: Google Maps 

A l’interior del polígon objecte d’estudi hi ha un tram de 350m de carril bici que transcorre pel 
carrer Tramo de Unión, que correspon a la imatge C. 

Figura 31: Imatge C: Carril bici del carrer Tramo de Unión. Font: Google Maps 

Pel que fa a l’entorn del polígon, existeix una àmplia xarxa de carrils bici que passen pels voltants, 
però en cap cas connecten amb els límits del polígon, ni passen el pont de l’Av. Vilafranca per 
sobre de la C-31. 

En la imatge D es mostra un d’aquests trams de carril bici prop de l’àmbit d’estudi. 
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Figura 32: Imatge D: Carril bici de la Rambla de Països Catalans a l’encreuament amb Av. Vilafranca. Font: Google 
Maps 

 
 
 

3.3 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
3.3.1 AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ 
 
Vilanova i la Geltrú compta amb dues línies de bus urbà (L1 i L2), i ambdues tenen parades 
properes a l’àmbit d’estudi. Les línies interurbanes existents no passen per l’entorn de l’àmbit 
d’estudi. 
 
Les línies urbanes amb parada a l’entorn de l’àmbit són: 
 

 L1: Tacó – Càmping 
 
Línia operativa entre les 6:00h-23:00h, realitza fins la parada d’Av. Vilafranca 36 expedicions en 
dia feiner, 27 en dissabte i 25 en diumenge o festiu. L’oferta en hora punta de tarda (de 18-19h) 
és de 2 expedicions en dia feiner. 
 
Tot i que el recorregut habitual s’atura a la parada d’Av. Vilafranca, hi ha 6 expedicions al dia que 
s’allarguen fins a la parada de Masia d’en Notari. A més, els dissabtes i festius a partir de les 16h 
s’allarga el recorregut habitual fins la parada Via Lauren. 
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Figura 33: Recorregut L1 a l’entorn de l’àmbit d’estudi. Font: web Ajuntament de Vilanova 

 
 
Les parades més properes al polígon d’estudi són les mostrades a la següent taula. 
 

Taula 6: Parades de la L1 a l’àmbit del polígon. Font: elaboració pròpia 

Parada més 
propera 

Distància al polígon 
Masia d’en Barreres II 

Període d’operació 
Interval de pas 

mitjà 

Av. Vilafranca 239 m Tots els dies de 6h a 23h 30 minuts 

Calç 254 m Feiners de 6h a 22h Variable 

Via Lauren 235 m 
Dissabtes i festius de 

16h a 21h 
30 minuts 

 
 

 L2: Càmping – Tacó 
 
Línia operativa entre les 5:30h-22:30h, realitza fins la parada d’Av. Vilafranca 27 expedicions en 
dia feiner, 14 en dissabte i 13 en diumenge o festiu. L’oferta en hora punta de tarda (de 18-19h) 
és de 2 expedicions en dia feiner. 
 
Tot i que el recorregut habitual s’atura a la parada d’Av. Vilafranca, hi ha 7 expedicions al dia que 
s’allarguen fins a la parada de Masia d’en Notari. A més, els dissabtes i festius a partir de les 16h 
s’allarga el recorregut habitual fins la parada Via Lauren. 
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Figura 34: Recorregut L2 a l’entorn de l’àmbit d’estudi. Font: web Ajuntament de Vilanova 

 
 
Les parades més properes al polígon d’estudi són les mostrades a la següent taula. 
 

Taula 7: Parades de la L2 a l’àmbit del polígon. Font: elaboració pròpia 

Parada més 
propera 

Distància al polígon 
Masia d’en Barreres II 

Període d’operació Interval de pas mitjà 

Av. Vilafranca 239 m Tots els dies de 6h a 23h 30 minuts 

Masia d’en 
Barreres 

222 m Feiners de 6h a 22h Variable 

Via Lauren 235 m 
Dissabtes i festius de 16h 

a 21h 
30 minuts 
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Figura 35: Parada d’autobús Masia d’en Barreres de la L2. Font: Google Maps 

 
 

Figura 36: Parada d’autobús Via Lauren de la L1 i la L2. Font: Google Maps 
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Figura 37: Parada d’autobús Av. Vilafranca de la L1 i la L2. Font: Google Maps 
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4 PLANEJAMENT D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 
 

4.1 PLANEJAMENT SECTORIAL 
 

Pla Director d’Infraestructures (2011-2020)  
 
El PDI de l’ATM conté la següent infraestructura que podria afectar a l’àmbit d’estudi en matèria 
de transport públic: 
 

 Construcció o adequació de la línia orbital ferroviària, que uneix les capitals de comarca 
del Maresme (Mataró), Vallès Oriental (Granollers), Vallès Occidental (Sabadell i 
Terrassa), Baix Llobregat (Martorell), Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) i Garraf 
(Vilanova i la Geltrú). El tram Vilafranca del Penedès – Vilanova i la Geltrú és de nova 
construcció; inclou cinc estacions a Canyelles, Sant Pere i tres estacions a la variant de 
Vilanova i la Geltrú. Es contemplen possibles actuacions d’integració urbana del ferrocarril 
a Vilanova i la Geltrú.  

 
Figura 38: Mapa proposta actuació XE03 de la nova línia orbital ferroviària. Font: Pla Director d’Infraestructures 

(2011-2020) 

 
 

Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (2006-2026)  
 
El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya conté també l’orbital Vilanova – 
Vilafranca – Martorell – Terrassa – Sabadell – Granollers ja descrita. A més, també conté 
les següents propostes: 

 Desdoblament de la C-15 a Vilanova i la Geltrú, en l’enllaç amb la C-32. 

 C-32: ampliació de la secció entre Vilanova (enllaç C-15) i Barcelona (enllaç amb la 
B-20). 

 C-31: condicionament i desdoblament entre Calafell i Sitges. 
 



 
 

 

 
 

33 

5 PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
 
La superfície total del polígon en qüestió és de 281.482 m2, que es distribueix en dos sectors:  
 

1) Barreres I, de 103.700 m2 de sòl. 
 
2) Barreres II, de 177.782 m2 de sòl. 

  
A l’actualitat el sector Barreres II es divideix en les següents àrees: 
 

Figura 39: Zonificació vigent del sector Barreres II. Font: elaboració pròpia.  

 
 
El planejament vigent és el següent: 
 

Taula 8: Planejament vigent de Masia d’en Barreres. Font: Modificació puntual del PGO. 

 
 
La proposta d’ordenació estudiada deriva de la proposta exposada en el document per a la 
Modificació puntual del PGO ja mencionada. En aquest document es preveu una revisió del Pla 
General d’Ordenació, de manera que en el sector Barreres II s’elimina la limitació d’ús comercial 
i s’estableixen els usos admesos dins els sòls industrials de manera genèrica com a la resta de sòls 
industrials confrontant. 
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La zonificació proposada en aquesta Modificació puntual és la següent pel sector Barreres II: 
 

Figura 40: Zonificació proposada del sector Barreres II. Font: elaboració pròpia.

 
 
Així, les diferències entre el planejament vigent i la modificació d’aquest s’expressen en el quadre 
comparatiu a continuació: 
 

Taula 9: Quadre comparatiu de superfícies Masia d’en Barreres. Font: Modificació puntual del PGO 

 
 
En termes de sostre, el nou planejament planteja els següents valors: 
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Taula 10: Sostres a Masia d’en Barreres. Font: Modificació puntual del PGO 

 
 
 
Segons la Llei 5/20171 del 28 de març publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
s’afegeix el següent text a la disposició addicional novena del Decret llei 1/2009: 

 “En l’àmbit de planejament del polígon de Masia d’en Barreres II, una superfície màxima 
de venda de 19.000 m2 en un equipament col·lectiu que s’ha d’emplaçar necessàriament 
en una parcel·la que estigui connectada amb la TUC mitjançant un vial estructurant del 
municipi. Aquests metres s’han de materialitzar abans del 31 de desembre de 2021”.  

 

En el planejament proposat, l’únic subsector que es troba dins de la Trama Urbana Consolidada 
és el 8b6. 
 
Segons el Decret llei d’ordenació dels equipaments comercials del 22 de desembre de 2009, els 
únics establiments comercials que s’admeten fora de la TUC són els classificats com a PEC o ECS: 

 Classificació PEC: Establiments amb una superfície de venda inferior a 800 m2. 

 Classificació ECS: Són establiments comercials singulars els establiments de venda a 
l’engròs, els establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants, 
d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles 
de sanejament, i els centres de jardineria i vivers. 

 
Tenint en consideració les exposicions anterior, per a definir la proposta d’ordenació i la seva 
mobilitat generada, es fan les següents hipòtesis: 

 Pel subsector 8b6, dins la TUC, es considera que la totalitat del seu sostre (34,726 m2) és 
d’ús comercial. Això situa els càlculs del cantó de la seguretat (donat que el rati de viatges 
generats és superior en l’ús comercial respecte l’ús industrial o d’oficines). 

 Pels subsectors 8b4 i 8a2, fora la TUC, es considera que la totalitat del seu sostre (58,463 
m2) és, a efectes de la mobilitat generada, d’ús industrial. Tot i que la normativa vigent, 
com s’ha explicat, permet l’ús comercial, només ho fa amb fortes restriccions, i per tant 
si s’hi establís un ús comercial, segons s’explica en el Decret llei, la freqüència de compra 
dels seus productes seria inferior a l’habitual en altres establiments comercials. En 
definitiva, es considera que els possibles usos comercials en aquests subsectors tindrien 
un rati de viatges generats similars al de l’ús industrial. 

 Pel subsector 8b5, fora la TUC, es considera que la totalitat del seu sostre (4.614 m2) és 
d’ús d’oficines. 

 

                                                           
1 Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic i de creació i regulació 
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 
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En definitiva, el planejament proposat en la Modificació puntual del PGO per Masia d’en Barreres 
II es tradueix en els següents usos del sostre: 
 

Taula 11: Ús del sòl proposat a Barreres II. Font: elaboració pròpia 

Subsector m2 de sostre Ús 

8b6 34.726 m2 Comercial 

8b2 42.133 m2 Industrial 

8a2 16.330 m2 Industrial 

8b5 4.614 m2 Oficines 

 
A més, com s’ha explicat, dels 34.726 m2 de sostre, el subsector d’ús comercial 8b6 pot comptar 
amb un equipament col·lectiu amb una superfície màxima de venda de 19.000 m2. Aquests dos 
valors seran els paràmetres limitants en els càlculs posteriors sobre la mobilitat generada. 
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6 MOBILITAT GENERADA PER L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 

6.1 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT 
 
Donat que a la Modificació puntual del PGO s’exposa la possibilitat de l’increment d’ús comercial 
a l’àmbit d’estudi, s’estableixen les hipòtesis exposades en l’anterior capítol, que es troben del 
cantó de la seguretat, i es calcula la mobilitat generada pel sector Masia d’en Barreres II, on 
s’elimina la limitació d’ús comercial en la parcel·la dins la TUC. 
 
La quantificació de la mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl previstos es 
calculen a partir de les ràtios mínimes de viatges/dia que s’indiquen a l’Annex I del Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
Les ràtios de viatges generats per dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, són els 
següents: 
 

Taula 12: Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de 
setembre 

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

7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

 
 
6.1.1 ÚS COMERCIAL 
 
El plantejament proposat preveu un sostre comercial de 34.726 m². Aplicant la ràtio del Decret 
per l’ús comercial (50 despl./100m2 de sostre) s’estima una mobilitat generada i atreta de 17.363 
viatges/dia en els dos sentits. 
 
Per altra banda, el plantejament proposat no només preveu un màxim en sostre comercial, sinó 
que també planteja un màxim en la superfície de venda de 19.000 m2. Per això, es contrasta els 
resultats provinents del Decret 344/2006 amb els ràtios de generació de viatges de l’Estudi 
Impacte de la mobilitat als equipaments comercials (Direcció General de Comerç)2. La taula 1 
d’aquest decret es recull a continuació. 

 
Figura 41: Recomanació de Ràtios mínimes de generació de viatges per dia. Font: Estudi Impacte de la mobilitat als 

equipaments comercials (DGC).

 
                                                           
2 Indicadors de mobilitat als grans equipaments comercials. Comerç de Catalunya. Generalitat de 
Catalunya. 
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Com s’ha explicat prèviament, la mobilitat de l’entorn presenta un pic en divendres tarda, pel que 
s’utilitzen els ràtios de divendres i no de dissabte. 
 
Els resultats obtinguts aplicant aquestes ràtios són els següents: 
 
Taula 13: Quantificació de la nova mobilitat aplicant les ràtios de l’estudi de la DGC (viatges/dia). Font: elaboració 

pròpia 

Viatges/dia Visitants Treballadors TOTAL 

Hipermercat 16.530 950 17.480 viatges/dia 

Centre comercial / grans magatzems 13.490 1.330 14.820 viatges/dia 

Superfícies especialitzades 17.480 760 18.240 viatges/dia 

 
Com es pot comprovar, els resultats obtinguts aplicant aquestes ràtios són similars als resultats 
obtinguts en el Decret 344/2006. Com s’ha explicat, els resultats de viatges per dia són diferents 
segons la tipologia de l’activitat comercial. Si es fa la mitjana dels resultats obtinguts per les tres 
tipologies estudiades, el resultat és de 16.847 viatges/dia, resultat inferior a l’obtingut prèviament 
per l’ús del sostre, pel que als efectes dels càlculs s’utilitzarà la generació de viatges del Decret 
344/206. 
 
 
6.1.2 ÚS INDUSTRIAL  
 
El plantejament proposat preveu un sostre industrial de 58.463 m². Aplicant la ràtio del Decret 
per l’ús comercial s’estima una mobilitat generada i atreta de 2.923 viatges/dia en els dos sentits. 
 
 
6.1.3 ÚS D’OFICINES  
 
El plantejament proposat preveu un sostre d’oficines de 4.614 m². Aplicant la ràtio del Decret per 
l’ús comercial s’estima una mobilitat generada i atreta de 692 viatges/dia en els dos sentits. 
 
 
6.1.4 ZONES VERDES 
 
A l’àmbit d’estudi hi ha una zona verda de 40.651 m2, però es considera que aquesta no generarà 
mobilitat addicional, sinó que serà visitada solament pels visitants d’altres subsectors. 
 
6.1.5 RESUM 
 
La mobilitat generada i atreta pel polígon de Masia d’en Barreres s’ha comptabilitzat en 20.978 
viatges/dia en els dos sentits. 
 

Taula 14: Quantificació de la nova mobilitat per usos (viatges/dia). Font: elaboració pròpia 

Ús Viatges/dia % 

Ús comercial 17.363 82,8% 

Ús industrial 2.923 13,9% 

Ús oficina 692 3,3% 

Total 20.978 100,0% 
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6.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT 
 
6.2.1 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
 
La distribució territorial de la mobilitat s’extreu de l’EMQ2006 segons la qual els viatges amb 
origen i/o destinació Vilanova i la Geltrú són en un 63% dels casos interns i en un 37% de connexió. 
 
Pel que fa a la mobilitat de connexió, s’aplicarà la distribució territorial de l’EMQ 2006 que és la 
següent: 

Taula 15: Distribució territorial dels viatges de connexió amb Vilanova i la Geltrú. Font EMQ2006 

Municipi 
Desplaçaments/dia 

en els 2 sentits 

Barcelona 16.051 

Canyelles 5.627 

Cubelles 11.242 

Sant Pere de Ribes 25.455 

Sitges 10.358 

Vilafranca del Penedès 2.995 

Calafell 3.161 

Cunit 2.676 

Roquetes 1.889 

Altres 20.981 

Total 100.435 

 
Així, la distribució territorial resultant serà la següent: 

Taula 16: Distribució territorial dels viatges a Vilanova i la Geltrú. Font EMQ2006 

Municipi 
Desplaçaments/dia 

en els 2 sentits 

Vilanova i la Geltrú 63% 

Barcelona 6% 

Canyelles 2% 

Cubelles 4% 

Sant Pere de Ribes 9% 

Sitges 4% 

Vilafranca del Penedès 1% 

Calafell 1% 

Cunit 1% 

Roquetes 1% 

Altres 8% 

Total 100% 

 
Aquesta distribució dels viatges es materialitza amb la següent distribució entre corredors: 
 

Taula 17: Distribució per corredors de la mobilitat generada. Font: elaboració pròpia 
Corredor % trànsit generat 

C15 Nord 5% 

C31 Est 23% 

C31 Oest 9% 

Sud de l’àmbit 
(C-15 Sud o Centre de Vilanova a través de Av. Vilafranca) 

63% 

TOTAL: 100% 
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Figura 42: Distribució per corredors de la mobilitat generada. Font: elaboració pròpia.  

 
 
6.2.2 DISTRIBUCIÓ MODAL 
 
Per a fer la distribució modal, es separa aquells usos del sòl que atrauen una mobilitat de motiu 
ocupacional dels usos que atrauen mobilitat de motiu personal. 
 

Taula 18: Motiu del viatge segons l’ús del sòl 
Ús del sòl Motiu del viatge 

Comercial personal 

Industrial ocupacional 

Oficines ocupacional 

 
Així, s’estudia de manera separada la distribució modal dels viatges amb motiu personal i dels 
viatges amb motiu ocupacional segons les dades de l’EMQ2006. Pels viatges de motiu personal: 
 

Taula 19: Repartiment modal pels viatges de motiu personal. Font: EMQ2006 
Tipus de viatge Vehicle privat Transport públic Bici 

Urbans motiu personal 87% 5% 8% 

Interurbans motiu personal 94% 6% 0% 

 
I pels viatges de motiu ocupacional: 

Taula 20: Repartiment modal pels viatges de motiu ocupacional. Font: EMQ2006 
Tipus de viatge Vehicle privat Transport públic Bici 

Urbans motiu ocupacional 89% 6% 5% 

Interurbans motiu ocupacional 96% 4% 1% 

 
No s’ha considerat desplaçaments a peu ni en ferrocarril, ja que el polígon es troba lluny de les 
zones residencials i de l’estació de ferrocarril. 
 
Amb tot, la taula inferior mostra la distribució dels desplaçaments generats i atrets per a cada 
subàmbit del polígon i per modes de transport. Dels 20.978 desplaçaments/dia en els dos sentits, 
18.884 són en vehicle privat. 
 

Taula 21: Distribució modal de la mobilitat generada i atreta per subàmbits (viatges/dia en els 2 sentits) 
Subàmbits Vehicle privat Transport públic Bici Total 

8b6 15.576 918 869 17.363 

8b2 1.953 108 74 2.135 

8a2 721 40 27 788 

8b5 633 35 24 692 

% 90,0% 5,2% 4,7% 100,0% 
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6.3 RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I BICICLETES 
 
Es recomana fer les reserves d’aparcament que es descriuen a continuació. 
 
Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora 
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre: 
 

Taula 22: Reserves mínimes d’aparcaments de vehicles. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre. 

  Turismes Motocicletes 

Ús 
d’habitatge 

Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça 
per 100 m2 de sostre o fracció 

Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1 
plaça per 200 m2 de sostre o fracció 

Nova estació 
ferroviària 

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

 
L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.  
 
El Decret 344/2006 no estableix l’obligatorietat de fer una reserva de places d’aparcament fora 
de la via pública per a turismes ni motocicletes per a usos diferents al residencial.  
 

Taula 23: Reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 

Ús d’habitatge 
Màxim valor de 2 places/habitatge, 2 places per 100 m2 de 

sostre o fracció 

Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

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

Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments docents 5 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments esportius, culturals i 
recreatius 

5 places/100 places d’aforament de l’equipament 

Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 

 
Segons aquests paràmetres no seria necessària una reserva d’aparcament per a turismes o per a 
motocicletes. D’altra banda, es recomana que la reserva de places d’aparcament per a bicicletes 
fora de la via pública ascendeixi a 977 places: 347 places vinculades a l’ús comercial, 584 places a 
l’ús industrial i 46 places a l’ús d’oficina.  

 
Taula 24: Quantificació de la reserva de places d’aparcaments fora de la via pública. Font: elaboració pròpia 

 Ús comercial Ús industrial Ús oficina Total 

Bicicletes 347 584 46 977 
 

Tanmateix, l’experiència demostra que la ràtio del Decret en el cas de les bicicletes és molt 
elevada i per tant l’estimació de la reserva de places s’efectuarà d’acord amb la mobilitat 
generada prevista en aquest mode per tal d’ajustar-se a les necessitats reals. 
 
En el capítol anterior s’estima una mobilitat en modes no motoritzats de 994 viatges/dia en els 
dos sentits. Aquesta mobilitat correspon exclusivament a la mobilitat en bicicleta, ja que no es 
preveu una mobilitat significativa a peu, com ja s’ha argumentat anteriorment. Considerant un 
sentit i una rotació de les places de 3 vehicles/plaça s’estima una demanda d’aparcament de 166 
places. Així, es proposa localitzar inicialment al voltant de 166 de places, i en cas que en un futur 
la demanda d’aquest mode de transport s’incrementés, s’augmentaria progressivament l’oferta. 
 
D’altra banda, pel que fa a l’aparcament de vehicles i motocicletes, es recomana el compliment 
del Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega 
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de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció i en vies públiques, o com a 
mínim deixar la seva preinstal·lació d’acord amb el que preveu el Reial Decret 1053/2014. 
 
En la disposició addicional primera s’estableixen les dotacions mínimes de l'estructura per a la 
recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies públiques: 
 
1. En edificis o estacionaments de nova construcció s’haurà d'incloure la instal·lació elèctrica 
específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb el que estableix la 
referida (ITC) BT-52, “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics”, que s'aprova mitjançant el Reial Decret 1053/2014, amb les següents dotacions 
mínimes: 

a) En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat 
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries 
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de 
derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicada a les places d'aparcament, tal com 
es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52, 

b) en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o els 
d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, les 
instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places 
i 

c) en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions necessàries per 
a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

 
2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a donar subministrament a 
les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin 
previstes en el plans de mobilitat sostenible supramunicipals o municipals. 
 
 

6.4 RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, indica que convé preveure a les noves implantacions unes 
condicions mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de 
mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega que els 
permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de superfície comercial 
dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i descàrrega no es 
multipliquin. 
 
Article 6.3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre 
 
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de tenir 
en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels 
nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària 
per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 
 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 

b) Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 
 

Al no conèixer ni la superfície de venda ni el nombre d’establiments de la zona comercial, s’estima 
la superfície de venda final com els m2 de sostre, factor que queda del costat de la seguretat. 
 



 
 

 

 
 

43 

Així, es recomana una reserva de places d’aparcament per a activitat de càrrega i descàrrega per 
a l’ús comercial de 35 places i de 2 places per a l’ús d’oficina. 
 

Taula 25: Nombre de places per a càrrega i descàrrega. Font: elaboració pròpia 

Subàmbit ús del sòl m2 sostre nº places 

ImA comercial 34.726 35 

OR oficines 4.614 2 
 

 
Així mateix, seguint els requeriments de l’article 6 del Decret, es recomana destinar una reserva 
del 10% del sostre dels establiments comercials destinat a magatzem per tal d’evitar operacions 
de càrrega i descàrrega. 
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7 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES XARXES DE 
TRANSPORT 
 

7.1 XARXA VIÀRIA 
 
Com s’ha esmentat en el capítol de generació, l’àmbit generarà un total de 20.978 viatges/dia en 
els dos sentits, dels quals 18.884 viatges/dia seran en vehicle privat. D’aquests, la majoria (el 82%) 
són atrets per l’únic subàmbit amb sòl comercial, el 8b6. 
 

Taula 26: Desplaçaments en vehicle privat i ús del sòl per subàmbits. Font: elaboració pròpia 
Subàmbits Desplaçaments/dia en vehicle privat Ús del sòl 

8b6 15.576 Comercial 

8b2 1.953 Industrial 

8a2 721 Industrial 

8b5 633 Oficines 

TOTAL 18.884 - 

 
Es considera que els sòls amb un ús comercial atrauen viatges de motiu personal, mentre que els 
sòls amb usos industrials o d’oficines atrauen viatges de motiu ocupacional. 
 
L’ocupació dels vehicles que realitzen viatges personals es suposa similar a altres zones comercials 
situades a les perifèries de nuclis urbans, i per tant es prendrà el valor de 2,5 persones/veh (per 
exemple: CC Splau=2,9 pax/veh). 
 
Per trobar l’ocupació dels vehicles que realitzen viatges ocupacionals a Vilanova i la Geltrú 
s’estudien les dades de la EMQ2006: 
 

Taula 27: Conductors i acompanyants als vehicles amb viatges ocupacionals a Vilanova. Font: EMQ2006 
Mode Nº/dia 

Cotxe conductor 44.034 

Cotxe acompanyant 11.621 

 
L’ocupació resultant pel cotxe és d’1,26 persones/veh. 
 
Així, resulta la següent distribució territorial de generació de viatges i vehicles al dia. 
 

Taula 28: Viatges en vehicle privat i vehicles al dia en dos sentits. Font: elaboració pròpia 
 ZONA COMERCIAL ZONA INDUSTRIAL I D’OFICINES TOTAL ÀMBIT 

Origen/destinació 
Viatges en vehicle 

privat/dia 
Vehicles/dia 

Viatges en vehicle 
privat/dia 

Vehicles/dia 
Viatges en vehicle 

privat/dia 
Vehicles/dia 

Vilanova i la 
Geltrú 

9.601 3.841 2.044 1.617 11.645 5.458 

Barcelona 955 382 202 160 1.157 542 

Canyelles 335 134 71 56 406 190 

Cubelles 669 267 142 112 810 379 

Sant Pere de Ribes 1.514 606 320 254 1.835 859 

Sitges 616 246 130 103 747 350 

Vilafranca del P. 178 71 38 30 216 101 

Calafell 188 75 40 31 228 107 

Cunit 159 64 34 27 193 90 

Roquetes 112 45 24 19 136 64 

Altres 1.248 499 264 209 1.512 708 

TOTAL 15.576 6.230 3.308 2.617 18.884 8.848 
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Per a estimar el factor d’hora punta, s’utilitzen les següents distribucions horàries, que depenen 
de l’ús del sòl.  
 

Taula 29: Factors hora segons l’ús del sòl i hora punta. Font: elaboració pròpia 
Ús del sòl Comercial Industrial Oficines 

Hora Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 0% 0% 5% 0% 3% 0% 

7 0% 0% 14% 0% 20% 1% 

8 0% 0% 25% 0% 24% 1% 

9 2% 3% 10% 0% 22% 1% 

10 3% 4% 3% 0% 2% 1% 

11 7% 6% 2% 1% 1% 2% 

12 10% 8% 3% 2% 2% 5% 

13 12% 14% 3% 10% 2% 12% 

14 9% 7% 9% 11% 7% 10% 

15 3% 4% 10% 10% 7% 4% 

16 7% 7% 9% 7% 7% 1% 

17 14% 7% 5% 4% 2% 4% 

18 15% 15% 2% 16% 1% 24% 

19 11% 14% 0% 20% 1% 23% 

20 7% 11% 0% 16% 0% 5% 

21 0% 0% 0% 3% 0% 4% 

22 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

23 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Considerant els usos del sòl esmentats, els desplaçaments generats i el factor punta de la tarda, 
s’estima que el total del sector generarà entrades pel valor de 491 veh/HP i sortides del polígon 
pel valor de 697 veh/HP. L’hora punta es situa de 18 a 19 hores. 
 
Taula 30: Entrades i sortides (veh/HP) en hora punta tarda segons el municipi d’origen/destinació. Font: elaboració 

pròpia 
Municipi Entrada Sortida 

Vilanova i la Geltrú 303 430 

Barcelona 30 43 

Canyelles 11 15 

Cubelles 21 30 

Sant Pere de Ribes 48 68 

Sitges 19 28 

Vilafranca del Penedès 6 8 

Calafell 6 8 

Cunit 5 7 

Roquetes 4 5 

altres 39 56 

TOTAL 491 veh/HP 697 veh/HP 
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7.1.1 ANÀLISI DEL TRÀNSIT. MODEL MICROSCÒPIC 
 
Una vegada analitzada la distribució del trànsit generat pel sector a través de la xarxa viària de 
l’àmbit, s’utilitza el model de microsimulació per a poder avaluar amb detall el comportament 
dels punts més conflictius en l’escenari futur (mobilitat actual + generada pel polígon de Masia 
d’en Barreres) i concretament en les dues rotondes d’enllaç entre C-31 i C-15, atès que es preveu 
que aquesta intersecció constitueixi el punt crític pel que fa al funcionament del trànsit. 
 
Caracterització de les rotondes (escenari futur) 
 
Amb la mobilitat generada en l’escenari futur es generen 491 veh/HP d’entrada i 697 veh/HP de 
sortida. Tanmateix, no tots aquests vehicles passen pel sistema de rotondes, sinó que els vehicles 
urbans accedeixen al polígon per l’Avinguda Vilafranca del Penedès, els vehicles provinents de la 
C-15 Nord hi accedeixen per l’entrada de Rambla de la Torre de l’Onclet i els de la C-15 Sud prenen 
la Rambla dels Països Catalans per poder accedir a través de l’Avinguda Vilafranca. 
 
Pel que fa a la resta de destinacions, els vehicles provinents de la C-31 seran els únics en accedir 
al sistema de dues rotondes. Els provinents de l’Oest accedeixen a la rotonda 2 i prenen la primera 
sortida; els provinents de l’Est accedeixen a la rotonda 1, prenen la quarta sortida, accedeixen a 
la rotonda 2 i prenen la primera sortida. 
 
Aquests recorreguts poden ser modificats en un futur si s’incorporen modificacions al viari 
existent. 
 
En quan als vehicles sortint del polígon de Masia d’en Barreres, ni els vehicles urbans ni els vehicles 
amb destinació C-15 passen per les rotondes. Pels vehicles amb destinació C-31 Oest, surten per 
Rambla de l’Onclet, sense incorporar-se a la rotonda passen pel ramal directe per incorporar-se a 
la C-31. Pels vehicles amb destinació C-31 Est, accedeixen a la rotonda 1, prenen la segona sortida, 
accedeixen a la rotonda 2 i prenen la segona sortida per incorporar-se a la C-31. 
 
El següent gràfic il·lustra l’evolució dels trànsits respecte l’escenari actual (sense proposta de 
modificacions a la xarxa viària). 
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Figura 43: Trànsit actual i futur en hora punta als accessos a les rotondes. Font: elaboració pròpia 

 
 
Resultats (escenari futur) 
 
Per analitzar la capacitat del sistema de rotondes s’ha calculat la longitud de cua que es formarà 
als ramals d’entrada principals a les rotondes durant l’hora punta tarda d’acord amb el trànsit 
horari descrit en l’apartat anterior. 
 
La caracterització de les rotondes s’ha mantingut igual que en l’escenari actual. És a dir, s’han 
conservat les el nombre de carrils de cada un dels ramals i la seva posició relativa en la rotonda. 
 
A la figura inferior es pot observar la longitud de cua, en metres, dels ramals d’accés a les rotondes 
al llarg de 120 minuts de les hores punta a la tarda. S’utilitza el mateix codi d’identificació 
d’entrades introduït prèviament per l’escenari actual. 
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Figura 44: Longitud de les cues per ramal d’accés a les rotondes en l’escenari futur, en hora punta tarda. Font: 
elaboració pròpia 

 
 
A l’escenari futur, en hora punta tarda, el sistema de rotondes mostra problemes per absorbir la 
suma de trànsit actual i generat. Com es veu clarament en el gràfic, l’entrada “Sud B” 
corresponent a la incorporació des de la C-31 Oest a la rotonda 2, té greus problemes per poder 
fer entrar en tan sols 1 carril tot el trànsit desitjat. Aquest fet es dóna per la combinació de dos 
factors: el trànsit en aquest ramal és superior (augment en 42 veh/h, augment del 8,4%) i el flux 
tallant d’aquesta entrada és també significativament major (augment en 282 veh/h, augment del 
24%). 
 
Les altres entrades no presenten problemes tan notoris, tot i que és possible que el fet que l’accés 
de vehicles a “Sud B” no sigui tan fluida sigui favorable a les altres entrades. Si l’accés “Sud B” està 
taponat i els vehicles no poden accedir a la rotonda, la resta d’entrades no troben tant flux tallant, 
i poden entrar amb més facilitat. 
 
Es considera doncs, de vital importància realitzar actuacions en la xarxa viaria actual per tal de 
poder absorbir el trànsit generat. 
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Figura 45: Imatge de la microsimulació en l’escenari futur. Font: elaboració pròpia 

 
 
 
 

7.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
Es considera que la mobilitat generada en transport públic només utilitza l’autobús, ja que la 
parada de ferrocarril es troba a una llarga distància de l’entrada al polígon (2,1 km). 
 
Autobús 
 
El conjunt de l’oferta d’autobús urbà a l’entorn de l’àmbit d’estudi és de 6 exp/HP (L1 i L2), 
considerant l’hora punta de 8 a 9 hores. 
 

Taula 31: Nombre d’expedicions de bus en hora punta. Font: web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Línia Exp/HP 

L1 3 

L2 3 

 
Com s’ha explicat, el nou sector atrau 20.038 desplaçaments/dia en els dos sentits. Utilitzant el 
repartiment modal prèviament descrit, conjuntament amb la distribució de desplaçaments de la 
EMQ2006 i el motiu de viatge d’aquests, es calculen els desplaçaments resultants en autobús 
segons l’ús del sòl. 
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Taula 32: Viatges al dia en transport públic segons l’ús del sòl. Font: elaboració pròpia 

Viatges/dia en transport públic Industrial Comercial Oficines 

Vilanova i la Geltrú 110 558 26 

Barcelona 6 58 1 

Canyelles 2 20 1 

Cubelles 4 40 1 

Sant Pere de Ribes 10 91 2 

Sitges 4 37 1 

Vilafranca del Penedès 1 11 0 

Calafell 1 11 0 

Cunit 1 10 0 

Roquetes 1 7 0 

altres 8 75 2 

TOTAL 148 918 35 

 
Utilitzant els factors per hora punta prèviament especificats, es troben les entrades i sortides al 
polígon d’estudi en hora punta. 

Taula 33: Entrades i sortides en hora punta en autobús. Font: elaboració pròpia 

Viatges/HP en bus Entrades Sortides 

Vilanova i la Geltrú 43 54 

Barcelona 4 5 

Canyelles 2 2 

Cubelles 3 3 

Sant Pere de Ribes 7 8 

Sitges 3 3 

Vilafranca del Penedès 1 1 

Calafell 1 1 

Cunit 1 1 

Roquetes 1 1 

altres 6 7 

TOTAL 71 85 

 
A continuació s’estudien les pujades i baixades de les línies de bus urbà a l’àmbit d’estudi. 
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Figura 46: Número de pujades del bus urbà per parada i per vehicle. Font: PMU Vilanova i la Geltrú 

 
 

Figura 47: Número de baixades del bus urbà per parada i per vehicle. Font: PMU Vilanova i la Geltrú 

 
 
Donats els mapes presentats, extrets del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Vilanova i la Geltrú, 
es conclou que la mobilitat actual a l’àmbit és molt reduïda. De les parades properes a Masia d’en 
Barreres, totes tenen un nombre de pujades i baixades inferior a 2, pel que es conclou que quan 
els autobusos surten o arriben a l’àmbit d’estudi estan pràcticament buits. Suposant que la 
mobilitat generada en autobús es reparteix al llarg de la línia, es conclou que no impactarà les 
expedicions actuals, pel que no és necessari el reforç de les línies en qüestió. 
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8 PROPOSTA DE MILLORA DE LES XARXES 
 

8.1 XARXA VIÀRIA 
 
Tal i com s’ha especificat en el capítol d’impacte de la nova mobilitat en vehicle privat sobre la 
xarxa viària, és necessari proposar actuacions per tal d’afavorir la circulació de vehicles al conjunt 
de rotondes que configuren l’enllaç entre la C-15 i la C-31. Aquestes actuacions es recullen en el 
següent gràfic esquemàtic: 
 

Figura 48: Esquema de les actuacions viàries proposades. Font: elaboració pròpia 

 
 
Les actuacions proposades són les següents: 
 
‐ Es proposa desdoblar el ramal que proporciona l’accés des de la C-31 Oest a la rotonda Sud, 

de manera que es pugui augmentar el ritme d’entrades i no es creïn les cues detectades en el 
capítol anterior. 

 
Figura 49: Proposta de ramal a ampliar. Font: elaboració pròpia 
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Per tal d’assegurar un funcionament òptim, l’ampliació es realitza pel costat dret del carril. 
D’aquesta manera, els vehicles provinents del tronc de la C-31 es troben al carril esquerra, amb 
entrada al carril interior de la rotonda. Per tal d’entrar a la rotonda pel carril exterior es pot canviar 
al nou carril, a la dreta del carril actual. 
 
L’obertura d’aquest nou carril ha de realitzar-se tan bon punt es separen tronc i sortida. Així, es 
disposa del màxim espai en dos carrils. 
 
En relació amb aquesta actuació, és necessari també ampliar la sortida del costat Sud d’aquesta 
rotonda. En l’estat actual, es disposa d’un espai reduït per la sortida, pel que es dificulta aquest 
moviment. En eixamplar la sortida, es facilita la circulació de vehicles pel carril interior de la 
rotonda. 
 

Figura 50: Actuacions propostes a la rotonda Sud. Font: elaboració pròpia 

 
 
‐ Es proposa crear un nou ramal directe entre la C-31 (costat Est) i la C-15 (sentit Sud). Això 

permet desviar el 16% del trànsit circulant per la rotonda Nord, i afavoreix la circulació 
d’aquesta. 

 
S’ha comprovat que el nou ramal té cabuda sota del pont de la C-15, i per tant no cal realitzar 
noves obertures al terreny. A més, el pont és de llum suficient com perquè tingui cabuda un 
possible futur desdoblament de la C-31. 
 

Figura 51: Proposta de ramal a construir (en verd). Font: elaboració pròpia 
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‐ Es proposa crear una entrada directa al polígon de Masia d’en Barreres a partir d’una nova 

via col·lectora que sorgeix de la confluència de dos carrils de sortida de la rotonda Nord. La 
via col·lectora permet en primer lloc accedir al nou polígon, i seguidament incorporar-se a la 
C-31, ampliant el carril d’acceleració dels 60 m actuals fins a 100 m en el futur. 

 
Es considera que, en la nova configuració s’ha d’efectuar una ampliació del viaducte existent d’uns 
5,6 metres. S’estima que la nova via col·lectora requereix d’una barrera New Jersey de separació 
amb el tronc, d’uns 0,6 metres d’amplada. A més, es disposa de voral intern (1 metre d’amplada), 
voral extern (1,5 metres d’amplada) i 2 carrils de 3 metres d’amplada cadascun. 
 
Així doncs, es proposa construir una sortida des de la via col·lectora al polígon. Aquest vial ha de 
tenir preferència sobre el Carrer del Ciment per tal d’assegurar que en el cas d’alguna incidència 
en el viari interior del polígon no s’afecti la circulació de la via col·lectora. Així doncs, els vehicles 
circulant pel Carrer del Ciment es troben amb una senyal de stop en la intersecció amb el nou vial. 
 

Figura 52: Nova entrada al sector. Font: Modificació puntual del PGO 
 

 
 
 
Per tal d’avaluar els efectes d’aquestes actuacions sobre el trànsit de les rotondes, s’estudia 
mitjançant el model de microsimulació prèviament calibrat les cues als ramals d’accés a les 
rotondes durant l’hora pic de la tarda, i es compara amb els resultats presentats al capítol anterior. 
 
Figura 53: Longitud de les cues a les rotondes en l’escenari futur amb les actuacions viàries descrites, en hora punta 

tarda. Font: elaboració pròpia 
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Es pot comprovar com, en aquest cas, al incorporar les millores proposades a la xarxa viaria actual, 
les rotondes poden absorbir el trànsit futur sense produir-se cues significatives a cap entrada. 
Com es pot veure, en algun moment es creen cues que poden sobrepassar els 80 metres, però 
aquestes es dissipen ràpidament sense problemes. 
 
D’una banda, el segon carril a l’entrada “Sud B” permet l’entrada més fluïda dels vehicles 
provinents de la C-31 Oest, de manera que les cues creades en aquest ramal són de llargada 
controlada i en cap moment s’afecta la circulació del tronc de la carretera. 
 
D’altra banda, la via col·lectora que proporciona l’accés al polígon de Masia d’en Barreres 
proporciona una entrada òptima amb mínimes afectacions a la resta d’entrades i sortides. 
 

Figura 54: Proposta del viari exterior. Font: Modificació puntual del PGO 

 
 
A més de realitzar l’estudi amb el model de microsimulació, també s’estudia el nivell de servei del 
viari mitjançant el model HCM 2010. Els resultats es mostren a la taula a continuació. 
 

Taula 34: Nivells de servei en la situació actual i proposta segons el model HCM. Font: elaboració pròpia 
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Es comprova que, mitjançant les actuacions propostes, es millora significativament el nivell de 
servei als ramals més importants de les rotondes. Cal destacar la millora en el ramal “Sud B”, 
l’entrada a la rotonda Sud provinent de la C-31 Oest, que passa del nivell de servei F a D. 
 
D’aquesta manera, s’incideix de manera positiva en els tres punts conflictius detectats en els 
capítols anteriors. Primerament, es millora l’entrada de la C-31 a la rotonda Sud gràcies al segon 
carril d’accés. Segon, es redueix el conflicte dels 3 carrils que accedeixen a la rotonda 1 pel costat 
Sud, ja que es desvia el 29% del trànsit d’aquesta entrada amb el nou ramal directe. En tercer lloc, 
l’allargament de la incorporació a la C-31 en direcció Oest fa que el carril d’incorporació passi 
d’uns 60 a uns 100 metres de llargada. 
 

Figura 55: Punts claus de la solució proposada. Font: elaboració pròpia 

 
 
Aquests resultats corresponen a la hipòtesis que els vehicles urbans accedeixen al polígon de 
Masia d’en Barreres mitjançant l’Avinguda Vilafranca i no el nou accés de la proposta. Tot i que 
l’Avinguda Vilafranca segueix sent l’entrada més ràpida al polígon i conseqüentment és d’esperar 
que els desplaçaments amb origen o destinació Vilanova es produeixin pel pont per sobre la C-31, 
es realitza un test d’estrès per a comprovar l’impacte que tindria el fet que alguns dels vehicles 
urbans utilitzessin l’accés per la nova via col·lectora proposada. 
 

Figura 56: Recorregut dels vehicles urbans per l’Av Vilafranca o pel nou accés. Font: elaboració pròpia 

 
 
Com ja s’ha explicat, l’accés més ràpid pels vehicles urbans a Masia d’en Barreres es produeix per 
l’Avinguda Vilafranca. Tanmateix, si una part dels vehicles urbans decidissin utilitzar la C-15 la 
nova via col·lectora, el trànsit a les rotondes augmentaria. 
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Per això, es calculen mitjançant el model HCM 2010 els nivells de servei de les rotondes de l’entorn 
d’estudi en el cas que un percentatge de vehicles urbans preferissin utilitzar aquesta nova via 
col·lectora i no l’Avinguda Vilafranca. 
 
En les següents taules es veu com canvia el nivell de servei de les rotondes segons el percentatge 
de vehicles urbans que deixen d’utilitzar l’Av Vilafranca i passen a utilitzar el nou accés. 
 

Taula 35: Nivells de servei segons el % de vehicles urbans que utilitzen el nou accés. Font: elaboració pròpia 

 
 
Es comprova com, segons el model HCM, si un 20% dels vehicles urbans utilitzessin el nou accés, 
l’entrada B de la rotonda Sud presentaria un nivell de servei E. 
 
Per aquesta raó, si finalment es produeix aquest escenari amb desviament de trànsit d’AV. 
Vilafranca cap a la C-15, es recomanaria construir un ramal directe que connecti l’entrada B amb 
la sortida C a la rotonda Sud, permetent desviar per fora de la rotonda el 35% del trànsit que 
accedeix per l’entrada B. En el cas en que es construís aquest nou ramal, el model HCM preveu 
els següents resultats: 
 

Taula 36: Nivells de servei segons el % de vehicles urbans que utilitzen el nou accés en el cas de construir un ramal 
directe entre l’entrada B i la sortida C en la rotonda Sud. Font: elaboració pròpia 
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En aquest cas, les rotondes podrien absorbir fins un 40% dels vehicles urbans. A partir del 40% ja 
es presentaria un nivell de servei E en la rotonda Nord. 
 
 

8.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície, l’article 16 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada, indica que: 
 

 En la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies s’han de 
situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s’han de 
situar de manera que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants 
sigui inferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible. 

 Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre 
de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article 15.2 i s’han 
de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i, si 
s’escau, dels municipis veïns. 

 
Tot i que la distància màxima entre les parades d’autobús i l’accés marcat en el decret és de 750 
metres, Barreres II gaudeix d’una cobertura millor. Qualsevol punt d’accés a Barreres II està servit 
per una parada o estació de bus a menys de 300 metres en línia recta (equivalents a uns 400 m 
en distància real), com es pot comprovar en la figura a continuació. A més, com s’ha explicat 
prèviament, tampoc es necessita un reforç de les expedicions de les línies actuals. 
 

Figura 57: Parades actuals amb els seus respectius buffers. Font: elaboració pròpia 

 
 
Tanmateix, per tal d’afavorir l’accés al polígon dels visitants provinents del transport públic, es 
proposa crear una nova parada a la rotonda entre Rambla de l’Onclet i l’Avinguda Vilafranca. 
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D’aquesta manera s’instal·laran dos pals de parada, un per sentit. El cost dels pals de parada, 
segons taules de preus de la Diputació de Barcelona, són d’uns 900€ per pal, contant la ubicació i 
senyalització d’aquests. 
 

Figura 58: Parades futures amb els seus respectius buffers. Noves parades en vermell. Font: elaboració pròpia 

 
 

8.3 XARXA DE VIANANTS 
 
El Decret 344/2006 estableix la necessitat d’una xarxa d’itineraris principals per a vianants per tal 
“d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre important de desplaçaments 
a peu o amb mitjans auxiliars (estacions d’autobús, centres comercials, zones industrials,...)”. 
 
L’article 15 del Decret 344/1006, de 19 de setembre, estableix els criteris i requisits que ha de 
complir la xarxa d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta 
de modes de transport, i indica que: 
 

 La xarxa d’itineraris per a vianants s’ha de definir en base a criteris que permetin evitar 
els accidents de trànsit. A aquestes efectes: 

o Es consideren els carrers d’ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i 
els carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els itineraris 
per a les persones vianants. 

o Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i 
natural possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva 
concepció han de tenir en compte aquest criteri. 

o En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, 
s’han d’evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants 
alineats amb l’eix principal de la circulació de les persones vianants. 

 Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de 
forma complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi 
per a les persones vianants. Si s’escau, aquesta xarxa s’ha de coordinar amb la dels 
municipis veïns. 

 Els itineraris principals per a vianants han d’estar coordinats amb els itineraris per a 
transport públic i col·lectiu. 

 
Tant el viari intern del polígon de Masia d’en Barreres com el viari que hi connecta enllacen sòls 
urbans consolidats, i per això compleixen la normativa vigent i no necessiten cap actuació. La 
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modificació puntual del PGO de Masia d’en Barreres corresponent amb la present EAMG només 
planifica dues modificacions en quan a viari: 

- L’obertura d’un carrer connectant el carrer de l’Acer amb el carrer de la Ceràmica 

- La reorganització de la Rambla de l’Onclet, on es substitueixen els dos vials que permetien 
el canvi de sentit per una rotonda. 

 
Aquestes actuacions en el viari hauran d’estar dotades de voreres amb una amplada mínima lliure 
d’obstacles d’1,8 metres per tal de garantir l’accessibilitat  i donar compliment a l’ordre 
VIV/561/2010. 
 
Tal i com està contemplat a l’ordre VIV/561/2010, tots els passos de vianants hauran de disposar 
de senyalització en el pla de terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels vehicles. Així 
mateix, caldrà que disposi de gual adaptat, amb una pendent longitudinal inferior al 10% si la 
longitud del gual no supera els 2 metres, i si la longitud del gual no supera els 2,5 metres el 
pendent haurà de ser del 8%.  
 
L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, en funció de la 
velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. Com que els carrers del sector estaran dins 
d’una trama urbana, la velocitat màxima permesa serà de 50 km/h i per tant serà suficient una 
amplada de 3 metres. 
 
La llargada màxima que els vianants poden superar amb plena seguretat és de 10 metres. En cap 
cas les amplades de la calçada dels carrers projectats superen aquesta distància. 
 
Al tractar-se de sòls en règim de sòl urbà consolidat, i com es pot comprovar en la figura a 
continuació, a l’actualitat les voreres de l’àmbit de l’estudi es situen per sobre dels 2 metres 
d’amplada, pel que no és necessària cap actuació addicional. 
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Figura 59: Xarxa actual de vianants. Voreres totals. Font: Pla de Mobilitat Urbana de Vianova i la Geltrú 

  

 

8.4 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES 
 
Tant el viari intern del polígon de Masia d’en Barreres com el viari que hi connecta enllacen sòls 
urbans consolidats, i per això compleixen la normativa vigent i no necessiten cap actuació en quan 
a la xarxa d’itineraris per a bicicletes. 
 
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Vilanova i la Geltrú conté una proposta per enllaçar la xarxa 
actual per a bicicletes amb el polígon de Masia d’en Barreres. 
 
En el PMU, es proposa connectar aquest nou eix amb el carril bici que arriba a la Plaça dels 
Bordegassos. Aquesta connexió es podria realitzar o bé pel Carrer Sevilla o bé pel Carrer Anoia, 
que tot i no comptar amb un carril bici, és un carrer restringit al pas exclusivament de bicicletes, i 
és aquesta darrere proposta la que es recull en el PMU. 
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Figura 60: Propostes participades d’actuació. Xarxa de vies ciclistes. Font: PMU Vilanova i la Geltrú 

 
 

Figura 61: Connexió del Carrer Anoia i l’Av. Vilafranca. Font: Google Maps 

 
 
La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, de 19 
de setembre, el següent: 
 

 El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, 
el 5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot 
arribar al 8%. 

 La xarxa d’itineraris per a bicicletes han d’assegurar la connectivitat amb els indrets 
on es generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats 
a l’article 15.2. 

 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa, i preferentment 
hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits.  

 Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni 
per carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3000 
vehicles, llevat que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de 
protecció. 

 
Amb aquestes actuacions, doncs, es garantiria la mobilitat en bicicleta entre tots els àmbits del 
polígon de Masia d’en Barreres i la resta del municipi. 
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9  INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
La quarta disposició addicional del Decret 344/2006 indica que els estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada de planejament urbanístic o d'implantacions singulars de municipis declarats 
pel govern com a Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, han d'incorporar les dades 
necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 
 
La caracterització de les emissions dels vehicles es fa a partir de les intensitats mitjanes de trànsit 
(IMD) i aplicant uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut.  
 
Per calcular el consum de combustible i les emissions derivats de la mobilitat en vehicle privat es 
tipifiquen alguns dels paràmetres que intervenen al càlcul: 
 
La mobilitat generada en vehicle privat genera un total de 8.848 veh/dia, dels quals 5.458 veh/dia 
són urbans, és a dir, amb origen i destinació Vilanova i la Geltrú. Donada la localització de Masia 
d’en Barreres en respecte al terme municipal de Vilanova, s’estima que de mitjana aquests 
vehicles urbans tinguin un recorregut total de 2,7 km. Al tractar-se de recorreguts urbans, tots 
tindran velocitats inferiors als 50 km/h. Per extrapolar el valor de vehicles en dia feiner a intensitat 
mitjana diària en termes anuals es consideren 335 dies/any. 
 
Les taules de factors de consum i emissions utilitzades es mostren a continuació. Els factors 
utilitzats corresponen a l’any 2016.  



64 

Font: Institut Cerdà 

La nova mobilitat en vehicle privat representa els següents increments en termes anuals: 

 El consum de combustible incrementa en 300,9 tones. 

 Les emissions de CO2 incrementen en 889,5 tones. 

 Les emissions de NOx incrementen en 1.678,4 Kg. 

 Les emissions de PM10 incrementen en 197,5 Kg 
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10  INDICADORS DE GÈNERE 
 
Les següents dades de mobilitat per gènere a Vilanova i la Geltrú s’extreuen de la EMQ 2006. 
 
La variable de gènere mostra diferencies en el comportament respecte de la mobilitat. Per una 
banda destacar que la població femenina presenta un grau de mobilitat diària lleugerament 
superior a la masculina.  
 

Taula 37: Mitjana de desplaçaments segons gènere. Font: EMQ2006. 

Segments de població Mitjana desplaçaments/dia 

Homes 2,94 

Dones 3,39 

 
D’altra banda, el mode de transport utilitzat varia notablement en funció del gènere dels usuaris. 
D’aquesta manera, l’ús dels modes sostenibles (transport públic i modes no motoritzats) és 
superior entre el gènere femení, mentre que els homes utilitzen més el transport privat. 
 

Figura 62: Distribució modal segons el gènere. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ2006. 

 
 
Entre la població mòbil, les dones presenten una major mobilitat per motius personals que els 
homes, els quals es desplacen per motius ocupacionals. Aquest fet ve determinat per les 
diferències de gènere en la població ocupada, així com per la major càrrega familiar i de la llar de 
les dones respecte als homes.  
 

Figura 63: Motiu del desplaçament en funció del gènere. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ2006. 
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11  AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES 

En definitiva, tenint en compte les solucions proposades, l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada corresponent a la Modificació Puntual del PGO a Masia d’en Barreres, contribueix a una 
mobilitat més sostenible, i són coherents amb les principals directrius marcades per el nou marc 
establert per la Llei de Mobilitat, com són: 

- Directriu 1: Fomentar l’ús del transport públic als àmbits territorials locals. 1.8 Assegurar la 
connexió a peu i amb bicicleta en condicions de màxima seguretat des de les parades de 
transport públic fins l’origen o la destinació del desplaçament. 

- Directriu 5: Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i evitar l’exclusió social en la 
incorporació al món laboral. 5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no motoritzats en 
aquells centres propers als nuclis urbans. 5.6. Garantir l’accessibilitat als centres de treball 
mitjançant infraestructures suficients i segures. 

- Directriu 11: Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments metropolitans. 

- Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics 
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.9 Promoure els 
aparcaments segurs per a bicicletes.  

- Directriu 23: Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta, en el procés de 
planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 
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12  SÍNTESI I CONCLUSIONS 
 
Objecte de l’estudi 
 
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la 
mobilitat, determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament, els 
plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada per ésser aprovats.  
 
En conseqüència, el present treball té com a objectiu la realització de l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada per una modificació puntual del PGO a Masia d’en Barreres a Vilanova i la 
Geltrú. 
 
L’àmbit d’estudi es situa al costat de l’enllaç entre la C-15 i la C-31, al nord de Vilanova i la Geltrú. 
Té una superfície de 281.482 m2 que es distribueix en dues peces:  
 

1) Barreres I, de 103.700 m2, on la Revisió del PGO no hi considera cap canvi.  
 
2) Barreres II, de 177.782 m2, on la Revisió del PGO elimina la limitació de l’ús comercial del 

sòl i conseqüentment es preveu un increment en mobilitat generada.  
 
 
Mobilitat generada 
 
La mobilitat generada deguda a l’eliminació en la restricció del sòl comercial s’ha comptabilitzat 
en 20.978 viatges/dia en els dos sentits. Aquest resultat correspon a la hipòtesis que la totalitat 
de la parcel·la dins la Trama Urbana Consolidada té un ús comercial. No obstant, la legislació 
vigent només permet 19.000 m2 de superfície de venda, i conseqüentment la hipòtesis es troba 
del costat de la seguretat. 
 
Un 63% de la nova mobilitat es realitzarà a nivell urbà i el 37% serà de connexió.  
 
Pel que fa a la distribució per modes de transport, s’ha considerat que els desplaçaments en 
ferrocarril i a peu són negligibles, donat que l’àmbit d’estudi es troba lluny de l’estació de 
ferrocarril de Vilanova i dels nuclis de població. Per tant, el 90,0% dels desplaçaments es 
realitzaran en vehicle privat, el 5,2% en transport públic i el 4,7% restant en bicicleta. 
 
 
Xarxa viària 
 
La mobilitat generada pel sector Barreres II s’estima en un increment de 8.848 vehicles/dia en 
ambdós sentits. 
 
El sistema de dues rotondes que conformen l’enllaç entre la C-31 i la C-15 constitueix el punt crític 
pel que fa al funcionament del trànsit. S’ha construït un model de microsimulació per a dur a 
terme un estudi de trànsit. El model s’ha calibrat amb la situació actual en hora punta de la tarda, 
i s’ha comprovat com la sortida de la C-31 en sentit Est presenta cues significants que afecten en 
els moments punta al tronc de la carretera. 
 
A banda, s’ha estudiat els nivells de servei de les entrades a la rotonda mitjançant el model HCM 
2010 (Highway Capacity Manual). Aquest model teòric estima que la sortida de la C-31 en sentit 
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Est presenta un nivell de servei F, amb una demora mitjana de 215 segons. El ramal que presenta 
el pitjor nivell de servei a la rotonda Nord és l’entrada de la C-15 Nord, amb nivell D. 
 
Així, es conclou que en la situació actual l’enllaç presenta problemes de congestió en els moments 
de més demanda. En especial s’identifiquen tres problemes: 
 
‐ Cues significants a l’entrada de la C-31 a la rotonda Sud 
 
‐ Al costat Sud de la rotonda Nord conflueixen 3 carrils, que creen un punt de conflicte quan 

entren a la rotonda de 2 carrils interiors 
 
‐ El carril d’acceleració per incorporar-se a la C-31 en sentit Oest des de la rotonda Nord té una 

curta llargada, d’uns 60 metres aproximadament 
 
Al sumar la mobilitat generada a la mobilitat actual, el model estima llargues cues a la sortida de 
Vilanova de la C-31 en sentit Est. Aquest fet es dóna per la combinació de dos factors: el trànsit 
en aquest ramal és superior (augment en 42 veh/h, augment del 8%) i el flux tallant d’aquesta 
entrada és també significativament major (augment en 282 veh/h, augment del 24%). 
 
Per aquesta raó, es proposen les següents actuacions: 
 
‐ Es proposa desdoblar el ramal que proporciona l’accés des de la C-31 Oest a la rotonda 2, de 

manera que es pugui augmentar el ritme d’entrades i no es creïn les cues detectades pel 
model de microsimulació. 

 
‐ Es proposa crear un nou ramal directe entre la C-31 (costat Est) i la C-15. Això permet desviar 

el 27% del trànsit circulant per la rotonda Nord, i afavoreix en la circulació d’aquesta. 
 
‐ Es proposa crear una entrada directa al polígon de Masia d’en Barreres a partir d’una nova via 

col·lectora que sorgeix de la confluència de dos carrils de sortida de la rotonda Nord. La via 
col·lectora permet en primer lloc accedir al nou polígon, i seguidament incorporar-se a la C-
31. 

 
Al incorporar les millores proposades a la xarxa viaria actual del model de microsimulació, les 
rotondes poden absorbir el trànsit futur sense produir-se cues significatives a cap entrada. Tot i 
que en algun moment es detecten cues que poden sobrepassar els 80 metres, aquestes es 
dissipen ràpidament sense problemes. 
 
D’una banda, el segon carril a l’accés des de la C-31 permet l’entrada més fluïda de vehicles, de 
manera que les cues creades en aquest ramal són mínimes i en cap moment s’afecta la circulació 
de la carretera. 
 
D’altra banda, la via col·lectora que dóna accés al polígon de Masia d’en Barreres proporciona una 
entrada òptima als vehicles amb mínimes afectacions a la resta d’entrades i sortides. 
 
Mitjançant el model HCM es corroboren els resultats del model de microsimulació. La majoria de 
les entrades a les rotondes milloren el seu nivell de servei. Destaca el cas de l’accés de la C-31 a 
la rotonda Sud, que passa de nivell de servei F a D. 
 
Tot i que en un principi s’han realitzat els càlculs considerant que els vehicles urbans continuen 
accedint al polígon únicament mitjançant l’Avinguda Vilafranca i no el ramal directe proposat, s’ha 
realitzat un test d’estrès per assegurar el comportament de les rotondes si una porció dels 
vehicles urbans fessin servei aquest nou accés. Tanmateix, s’estima que els vehicles provinents de 



 
 

 

 
 

69 

Vilanova utilitzin majoritàriament l’Avinguda Vilafranca i no el nou ramal, ja que el temps de viatge 
és menor per l’avinguda ja existent. 
 
El test d’estrès estima que, amb les propostes exposades, es podria absorbir fins a un 25% dels 
vehicles urbans. En el cas que es volgués poder absorbir un percentatge superior, s’hauria de crear 
un ramal directe entre l’entrada Sud B i la sortida Sud C. 
 
 
Transport públic 
 
La mobilitat generada calculada pel transport públic es concentra solament en l’autobús, ja que 
donat que l’estació de tren es troba a més de 2 km de l’àmbit d’estudi no es consideren 
desplaçaments en aquest mode. S’estimen 71 entrades/hora punta i 85 sortides/hora punta. 
 
Donada la baixa demanda de les parades a l’àmbit d’estudi, tant en pujades com en baixades, i 
suposant que la mobilitat generada es reparteix al llarg de la línia, es conclou que no és necessari 
l’augment en nombre d’expedicions, que en l’estat actual és de 3 expedicions per hora punta per 
cada sentit de circulació. 
 
A més, les parades existents donen cobertura a menys de 750 metres de tot l’àmbit d’estudi, pel 
que tampoc seria necessària la creació d’una nova parada per Masia d’en Barreres. Tanmateix, 
per tal d’afavorir l’accés al polígon dels visitants provinents del transport públic, es crearà una 
nova parada a la rotonda entre Rambla de l’Onclet i l’Avinguda Vilafranca. 
 
D’aquesta manera s’instal·laran dos parades, una per sentit. El cost dels pals de parada, segons 
taules de preus de la Diputació de Barcelona, són d’uns 900€ per pal, contant la ubicació i 
senyalització d’aquests. 
 
 
Vianants  
 
Ja que els sòls de Masia d’en Barreres són en règim de sòl urbà consolidat, els itineraris de vianants 
ja estan fets, i no requereixen de cap actuació. Així es comprova en el Pla de Mobilitat Urbana de 
Vilanova i la Geltrú, on s’indica que les voreres dels carreres de l’àmbit d’estudi superen els 2 
metres d’amplada, i per tant no requereixen de cap actuació addicional. 
 
Tanmateix, la Revisió del PGO a Masia d’en Barreres contempla dues noves actuacions: 

- L’obertura d’un carrer connectant el carrer de l’Acer amb el carrer de la Ceràmica. 
- La reorganització de la Rambla de l’Onclet, on es substitueixen els dos vials que permetien 

el canvi de sentit per una rotonda. 
 
Aquestes noves actuacions hauran d’assegurar que les voreres tinguin una amplada mínima lliure 
d’obstacles d’1,8 metres per tal de garantir l’accessibilitat i donar compliment a l’ordre 
VIV/561/2010. 
 
Per a facilitar l’encreuament dels vials per part dels vianants es proposa localitzar un pas de 
vianants als quatre costats de les cruïlla.  
 
 
Bicicletes 
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Tal i com es recull en el PMU de Vilanova i la Geltrú, existeix una proposta per connectar els carrils 
bici de la plaça dels Bordegassos i el carrer Tramo de la Unión. Amb aquesta proposta, quedaria 
definit un eix específic per a realitzar l’accés a Masia d’en Barreres mitjançant vies ciclistes. 

Aparcament 

El Decret 344/2006 no estableix l’obligatorietat de fer una reserva de places d’aparcament fora 
de la via pública per a turismes ni motocicletes per a usos diferents al residencial i per tant no és 
necessari fer cap reserva d’aparcament. 

Per a l’activitat de càrrega i descàrrega s’estima una reserva de 34 places d’aparcament associades 
a l’ús comercial i de 2 places per a l’ús d’oficina, a la xarxa viària. 

Així mateix, seguint els requeriments de l’article 6 del Decret, caldrà destinar una reserva del 10% 
del sostre dels establiments comercials destinat a magatzem per tal d’evitar operacions de 
càrrega i descàrrega. 
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13  ANNEXOS: PLÀNOLS 

1. XARXA DEL VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT. SITUACIÓ ACTUAL

2. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC. SITUACIÓ ACTUAL

3. XARXA DE MODES NO MOTORITZATS. SITUACIÓ ACTUAL

4. XARXA DEL VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT. SITUACIÓ PROPOSTA.

5. XARXA DE MODES NO MOTORITZATS. SITUACIÓ PROPOSTA

6. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC. SITUACIÓ PROPOSTA



Jerarquia viària

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Kilometers

XARXA DE VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
1

1: 5.300

Títol de l'estudi: EAMG DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASIA D'EN BARRERES
A VILANOVA I LA GELTRÚ

Títol del plànol:

Data:

1 de 1

GENER 2020

 Escala:
Situació actual

Realitzat:

Xarxa secundària
(vies col·lectores)

Xarxa principal

Xarxa viària d'accés

Àmbit

Xarxa secundària
(vies locals)

Xarxa carrers vianants



Llegenda

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Kilometers

XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
2

1: 5.300

Títol de l'estudi: EAMG DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASIA D'EN BARRERES
A VILANOVA I LA GELTRÚ

Títol del plànol:

Data:

1 de 1

GENER 2020

 Escala:
Situació actual. Cobertura 500m

Realitzat:

Recorregut línies bus

Àmbit

Parada bus

Cobertura parada bus
(500 metres)











Llegenda

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Kilometers

XARXA DE NO MECANITZATS
3

1: 5.300

Títol de l'estudi: EAMG DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASIA D'EN BARRERES
A VILANOVA I LA GELTRÚ

Títol del plànol:

Data:

1 de 1

GENER 2020 

Escala:

Situació actual

Realitzat:

Zona 30

Àmbit

Vorera bici

Pista bici

Carril bici

Convivència vianants

Carrer de vianants



Llegenda

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Kilometers

XARXA DE NO MECANITZATS
4

1: 5.300

Títol de l'estudi: EAMG DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASIA D'EN BARRERES
A VILANOVA I LA GELTRÚ

Títol del plànol:

Data:

1 de 1

GENER 2020 

Escala:

Situació proposta

Realitzat:

Zona 30

Àmbit

Vorera bici

Pista bici

Carril bici

Convivència vianants

Carrer de vianants

Proposta PMU Vilanova



EAMG DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASIA D’EN BARRERES
A VILANOVA I LA GELTRÚ

XARXA DE VEHICLE PRIVAT MOTORITZATTítol del plànol:

Títol de l’estudi:

Situació proposta

GENER 2020

Escala:

Data:

1:5.300
5

1 de 1

Realitzat:

R8
5,

7R81
,7

R85,4

33,7

4
4

3,
5

3,
5

55

5

3
3

4

Acceso/
salida

Acceso/
salida

Acceso

Ampliació
pont 5,6m

STOP

ST
OP

3

4
4

Acceso/
salida

Acceso



Llegenda

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Kilometers

XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
6

1: 5.300

Títol de l'estudi: EAMG DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASIA D'EN BARRERES
A VILANOVA I LA GELTRÚ

Títol del plànol:

Data:

1 de 1

GENER 2020 

Escala:

Situació proposta. Cobertura 500m

Realitzat:

Recorregut línies bus

Àmbit

Parada bus

Cobertura parada bus
(500 metres)










		2020-02-25T12:18:37+0100
	Tomás Bonilla Núñez - DNI 46613426Q (TCAT)
	Verificat el segon Text refós pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2020




