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MEMÒRIA DE MESURES DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

1. ANTECEDENTS 

 
1. L’any 2008 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 

per l’Energia Sostenible i l’any següent va elaborar i aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) i l’any 2016 va adherir-se al nou Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i 
l’energia, que comporta l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia i el Clima (PAESC), que 
inclou la reducció d’emissions en un 40% el 2030, la reducció de la vulnerabilitat als efectes 
del canvi climàtic i l’accés a l’energia equitativa i segura a la ciutadania 

Al seu torn, el PAESC de Vilanova i la Geltrú preveu, entre d’altres, les accions següents: 

 Acció 2.1.3.1 Implantació d’accions per tal de continuar amb la pacificació del trànsit 
rodat a l’interior del nucli urbà. 

 Acció 2.1.3.2 Continuar amb la creació de la xarxa de carrils bicicleta tant a la perifèria 
del nucli urbà com al centre i fomentar l'ús de la bicicleta pública 

 Acció 2.1.3.3 Elaborar el pla de mobilitat urbana de Vilanova i la Geltrú 
2. Per altra banda i en la mateixa línia, el Ple de l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú, en la sessió 

ordinària del 23 de gener de 2012, va prendre, entre d’altres l’acord d’aprovar la verificació del 
Text refós del Pla de Millora urbana del nucli antic de Vilanova i la Geltrú (Acord publicat al 
BOPB en data 2 d’abril de 2012). 

Aquest document proposa també, entre d’altres mesures, la pacificació d’una part del centre 
de Vilanova i la Geltrú. 

3. Igualment, el Ple de l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària del 14 de maig 
de 2018, va prendre, entre d’altres l’acord d’aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Vilanova i la Geltrú (PMUS) i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), 
anteriorment Estudi Ambiental Estratègic (EAE) (Acord publicat al DOGC en data 6 de juny de 
2018). 

Aquest document proposa, entre d’altres accions, la pacificació del centre de Vilanova i la 
Geltrú, la implantació de mesures per reduir els desplaçaments amb vehicles privats 
motoritzats i la promoció d’una mobilitat sostenible. 

4. El Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic (PIINA), també preveu la pacificació d’una part 
del centre de Vilanova i la Geltrú. 

Per últim, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2018, va aprovar 
les propostes formulades per la Comissió Informativa Especial del PIINA, que comprèn 
mesures com la recuperació de la pacificació de trànsit al nucli antic amb l’aplicació de criteris 
propis d’una àrea pacificada o l’activació de nous aparcaments dissuasius al voltant del centre. 

 
 
 
 

2. MESURES DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
La present memòria de mesures de pacificació del centre de Vilanova i la Geltrú concreta un conjunt 
d’actuacions i mesures per assolir la pacificació prevista en els documents normatius esmentats en 
l’apartat anterior. 
L’àmbit a pacificar és el comprès aproximadament entre les avingudes d’Antoni Vidal i de Tomàs 
Ventosa al sud; la rambla de Salvador Samà i el carrer del Pare Garí a l’oest, els carrers de 
Tarragona, de Sant Magí i de l’Hospital al nord i el carrer de la Unió i el raval de la Pastera a l’est, més 
el casc antic de la Geltrú, que és pràcticament coincident amb l’àmbit de pacificació previst al PMUS. 

   

Àmbit de pacificació previst en la 
present memòria 

Àmbit de pacificació previst al PMUS 

Amb la implantació d’aquestes mesures de pacificació es pretén fomentar la reducció de 
desplaçaments amb vehicle privat i l’ús de combustibles fòssils, promoure els desplaçaments amb 
transports menys contaminants, reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, augmentar la seguretat 
de les persones i recuperar els espais de socialització al centre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant la 
pacificació del centre de la ciutat, la millora de la gestió de la càrrega i descàrrega i la implantació i 
millora d’infraestructures destinades a afavorir la mobilitat sostenible, com ara carrils bici, ciclocarrers, 
aparcaments de dissuasió, itineraris per a vianants i bicicletes entre la zona a pacificar i els 
aparcaments de dissuasió, etc. 

3. OBJECTIUS  

 
Els objectius genèrics indicats en el paràgraf anterior es concreten en els objectius més específics 
que es relacionen a continuació: 
 

3.1. Eliminar dreceres 
Eliminar les dreceres (trànsit de pas) de vehicles motoritzats a través de la zona a pacificar. 
L’ordenació actual de la circulació permet el trànsit passant en forma de «drecera» a través del centre, 
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fins i tot travessant la rambla Principal, que és l’eix comercial, de vianants i de socialització més 
important de la ciutat. 
 

 
Dreceres existents dins de la zona a pacificar 

3.2. Prioritzar les persones 
Prioritzar, de forma efectiva, l’ús d’aquest espai per les persones, reduint la presència de vehicles 
motoritzats, afavorint la mobilitat a peu i en bicicleta i reduint la presència de vehicles motoritzats per 
millorar la qualitat de l’aire, la seguretat de les persones i, en definitiva, per transformar aquest espai 
per fer-lo més còmode i atractiu per a l’esbarjo, la socialització i el comerç. 
A continuació es mostren algunes imatges de la situació actual que es pretén revertir amb la 
implantació del conjunt de mesures proposades en la present memòria, algunes derivades de la 
manca de regulació i de control de la càrrega i descàrrega, que dona lloc a situacions com la 
circulació i estacionament de camions, alguns de grans dimensions, en espais concebuts per a l’ús de 
vianants, la qual cosa provoca un augment de la inseguretat i la incomoditat de l’ús d’aquests espais 
per part dels vianants. 
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3.3. Reduir despesa en manteniment de paviments 
Reduir la despesa municipal en reparació i manteniment de paviments (previstos per al pas de 
persones) deguda al pas de vehicles (alguns d’ells de grans dimensions) 
A continuació es mostren algunes imatges de la situació actual que es pretén revertir amb la 
implantació de les mesures proposades en la  present memòria. 

     

     

     

     
 
 

4. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 
Les obres de re-urbanització amb les que sovint s’ha pretès pacificar carrers únicament des de la 
lectura del caràcter estètic de la via, tenen un cost molt elevat i han demostrat ser ineficaces si no van 
associades a d’altres mesures de gestió, com ara la reorganització de la circulació, l’eliminació de 
l’expectativa de trobar aparcament dins d’aquestes zones i un conjunt de mesures que, per un costat 
dissuadeixin l’usuari del vehicle privat d’accedir a una zona pacificada i per un altre posin a l’abast 
alternatives per accedir-hi amb mitjans propis d’una zona pacificada, com ara a peu o en bicicleta, 
d’una forma fàcil, segura i atractiva. 
És per això que la major part de les mesures proposades en aquesta memòria tenen un cost 
relativament baix i estan enfocades a assolir els objectius en un termini reduït i d’una forma efectiva i 
econòmicament factible i redueix al mínim necessari l’execució d’obres a aquelles que tenen un paper 
estratègic en l’assoliment de la pacificació. 
 

4.1. Circulació rodada 
Reorganització de la circulació rodada dins de la zona a pacificar (i en alguns casos també fora 
d’aquest àmbit), mitjançant itineraris que eliminen el trànsit de pas i que dissuadeixen les persones 
usuàries de vehicles motoritzats d’accedir a aquesta zona. 
Amb aquesta reordenació del trànsit es proposa la divisió de la zona a pacificar en 7 sectors per als 
que, en general, l’accés i sortida a/de cada un d’ells únicament és possible a través dels vials de 
contorn. 
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Proposta de creació de 7 sectors no permeables 

Amb aquest sistema, l’accés als sectors no queda restringit de forma exclusiva als veïns de cada un 
dels sectors, però sí que es penalitza el trànsit amb vehicle motoritzat, en tant que obliga aquests 
vehicles a retornar als vials de contorn per accedir a un altre sector, essent el propi sistema de 
circulació (anomenat «itineraris endimoniats» en alguns municipis en què ja ha estat implantat) el que 
dissuadeix (però no impedeix) de l’ús del vehicle motoritzat per anar d’un punt a l’altre de la zona 
pacificada, en la qual es prioritza la mobilitat a peu i en bicicleta. 

 
Proposta de creació de reorganització del trànsit en un dels sectors 

 
Amb aquesta mesura, alguns vials amb un caràcter marcadament de vianants, com la rambla 
Principal, el carrer dels Caputxins o la plaça de Soler i Gustems, passarien a ser espais completament 
lliures de circulació rodada (amb l’única excepció del pas del bus i dels serveis d’emergència) passant 
a ser espais més segurs i saludables per als seus usuaris majoritaris, els vianants. 
 

4.2. Càrrega i descàrrega 
Reorganització de la gestió de la càrrega i descàrrega, amb la millora de la senyalització de les zones 
destinades a càrrega i descàrrega, l’increment d’aquests espais a costa de la reducció de places 
d’aparcament de vehicles privats en la zona pacificada i el seu perímetre, la prohibició de la càrrega i 
descàrrega fora dels espais específicament habilitats a tal efecte i la implantació d’un sistema de 
regulació i control de l’ús d’aquests espais, mitjançant aplicació mòbil. 
Amb la concentració de la càrrega i descàrrega en espais concrets s’afavoreix el repartiment amb 
carretons, i l’increment de la dotació d’espais destinats a càrrega i descàrrega i el control de la 
utilització d’aquests espais, redueix el trànsit induït per la cerca de zones de càrrega lliures. Aquestes 
mesures suposen la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
La mesura inclou l’increment del control de l’incivisme, per garantir el bon ús de les zones de càrrega i 
descàrrega.  

 

4.3. Aparcaments 
Ampliació dels aparcaments de dissuasió, millora dels itineraris entre aquests i la zona pacificada i 
millora de la senyalització i informació dels aparcaments i places disponibles (Aquesta actuació no 
forma part del present projecte) 
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Pel que fa als aparcaments, es pretén reduir o eliminar les places d’aparcament existents dins de la 
zona pacificada, per tal d’eliminar el trànsit induït que actualment provoca la cerca d’aparcament per 
molt poques places existents a la via pública. 
En contrapartida, es preveu potenciar l’ús dels aparcaments de dissuasió, millorant la senyalització 
informativa de la seva ubicació i del nombre de places disponibles i, en algun cas fins i tot 
incrementant el nombre de places. 
Pel que fa als itineraris, la mesura inclou la millora dels paviments, de la ilꞏluminació, de la seguretat 
(amb l’eliminació de racons/amagatalls, la millora de la visibilitat, de l’accessibilitat i de la senyalització 
informativa per fer-los atractius i fomentar la utilització dels aparcaments de dissuasió i la mobilitat a 
peu o en bicicleta fins a la zona pacificada. 
Aquesta mesura suposa la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
 

4.4. Infraestructures ciclables 
Incorporació i millora d’infraestructures destinades a afavorir la mobilitat sostenible, com ara carrils 
bici i ciclocarrers. 
En concret es proposa la creació de dos eixos en sentit mar muntanya que connectin la ronda Ibèrica i 
el front marítim, un a l’est i un altre a l’oest de la zona pacificada. 
Vilanova i la Geltrú té un dèficit important d'infraestructura ciclable en el sentit mar muntanya a la zona 
centre, de manera que els usuaris de bicicletes i patinets utilitzen la rambla Principal i la rambla de la 
Pau com a única alternativa cèntrica segura. 
En els darrers anys hi ha hagut força controvèrsia en relació a la prohibició o no de la circulació de 
bicicletes i patinets per la rambla Principal i, malgrat els arguments a favor de la seva prohibició 
(especialment en moments de molta aglomeració), la manca d'eixos alternatius segurs per als usuaris 
de bicicletes i patinets, ha condicionat molt la solució adoptada al respecte. 
L'eix ciclable oest plantejat és especialment estratègic per la seva ubicació, doncs es troba a tocar de 
la zona pacificada i permet connectar la ronda Ibèrica (dotada de carril bici) amb la rambla de Joan 
Baptista Pirelli i el front marítim (també dotat de carril bici), creuant també els carrils bici de l’avinguda 
de Jaume Balmes i del carrer de l’Any dels Negats. 
Per la seva banda, l'eix ciclable est també es troba a tocar de la zona pacificada i permet connectar la 
ronda Ibèrica (dotada de carril bici) amb el carril bici del carrer de l'Àncora, que al seu torn connecta 
amb els carrils bicis de Ribes Roges i del passeig Marítim (a través de la rambla de la Pau i de la 
rambla del Far) i passa o es troba a prop de força centres escolars i d’equipaments, la qual cosa 
també el converteix en un eix estratègic. 
La implantació d'aquests eixos ciclables donaria resposta a la forta demanda de connectar la ciutat de 
nord a sud amb una infraestructura segura per a patinets i bicicletes, diferent a l'eix rambla Principal - 
rambla de la Pau, alhora que reforçaria l'efecte “xarxa ciclable” necessària per propiciar el canvi a una 
mobilitat més sostenible i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

5. PROJECTES D’OBRES 

 
Algunes de les propostes d’actuació indicades comporten l’execució de diversos projectes d’obres, 
que han de ser desenvolupats i que es detallen a continuació i quines fitxes de detall es poden 
consultar a les mesures concretes. 

5.1. Eix ciclable oest zona pacificada 
Amb la pacificació del centre de la ciutat es pretén assolir, entre d'altres objectius, l'increment dels 
modes de transport sostenibles, especialment en desplaçaments propers a la zona pacificada, a costa 
d'una reducció de l'ús del vehicle motoritzat. 
L'assoliment d'aquest objectiu passa per ampliar i millorar la xarxa de carrils bici i de vies ciclables.  
Vilanova i la Geltrú té un dèficit important d'infraestructura ciclable en el sentit mar muntanya a la zona 
centre, de manera que els usuaris de bicicletes i patinets utilitzen la rambla Principal i la rambla de la 
Pau com a única alternativa cèntrica segura. 
En els darrers anys hi ha hagut força controvèrsia en relació a la prohibició o no de la circulació de 
bicicletes i patinets per la rambla Principal i, malgrat els arguments a favor de la seva prohibició 
(especialment en moments de molta aglomeració), la manca d'eixos alternatius segurs per als usuaris 
de bicicletes i patinets, ha condicionat molt la solució adoptada al respecte. 
La implantació d'aquest eix ciclable donaria resposta la forta demanda de connectar la ciutat de nord 
a sud amb una infraestructura segura per a patinets i bicicletes, diferent a l'eix rambla Principal - 
rambla de la Pau, alhora que reforçaria l'efecte "xarxa ciclable" necessària per propiciar el canvi a una 
mobilitat més sostenible. 
L'eix ciclable oest plantejat és especialment estratègic per la seva ubicació, doncs es troba a tocar de 
la zona pacificada i permet connectar la ronda Ibèrica (dotada de carril bici) amb la rambla de Joan 
Baptista Pirelli (carril bici que hauria de ser executat en una fase posterior) i el front marítim, també 
dotat de carril bici). 
Atès que el tram dels carrers de Santa Anna i dels Estudis es troba dins de la zona pacificada i es 
tracta de carrers en calçada única, l'eix ciclable pot consistir en un "ciclocarrer", degudament 
senyalitzat. 
Arreu d'Europa (França, Holanda, Bèlgica,...) i també a Espanya (València, Madrid, Sevilla, etc.) hi ha 
experiències de vies en que "el convidat" és el vehicle motoritzat i a les que han anomenat 
"ciclocarrers". 

 

 
Àmbit d’actuació del projecte “Eix ciclable oest zona pacificada” 

5.2. Eix ciclable est zona pacificada 
L'eix ciclable est plantejat és especialment estratègic per la seva ubicació, doncs es troba a tocar de 
la zona pacificada i permet connectar la ronda Ibèrica (dotada de carril bici) amb el carril bici del carrer 
de l'Àncora, que al seu torn connecta amb els carrils bicis de Ribes Roges i del passeig Marítim (a 
través de la rambla de la Pau i de la rambla del Far) i passa o es troba a prop de força centres 
escolars i equipaments. 
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Àmbit d’actuació del projecte “Eix ciclable est zona pacificada” 

 
. 

5.3. Zona de càrrega Mercat Central 
 
El plantejament inicial fet per la zona de càrrega del Mercat Central ha canviat, arran de l'informe de 
càrregues sobre la part de la plaça que es troba a sobre de l'aparcament soterrat. 
 
Ara es planteja fer la càrrega i descàrrega (a dos dels parterres i a part de la plaça que es troba a 
sobre de l'aparcament, en concret el tram de plaça que queda més al sud, que és la que suposta més 
càrrega. Ara es planteja fer la càrrega i descàrrega a dos dels parterres, i a part de la plaça que es 
troba a sobre de l'aparcament, en concret el tram de plaça que queda més al sud. 

 
 

5.4. Itinerari des dels aparcaments de dissuasió de la ronda Ibèrica – Hospital 
L'eix format per l'hospital de Sant Antoni Abat, el carrer dels Horts, el carrer de Josep Anton Marquès, 
el carrer de la Bomba, la plaça de les Neus i la rambla Principal es correspon amb l’itinerari 3 del Pla 
de millora urbana del nucli antic i està qualificat com a via de vianants (clau Av) a les normes 
urbanístiques d’aquest document. D’acord amb aquesta figura urbanística, aquestes vies es reserven 
exclusivament als vianants i bicicletes, sens perjudici de la regulació de l’accés als garatges privats i 
per al trànsit de vehicles assistencials o d’emergència. 
El disseny de la circulació rodada en aquest eix és coherent amb la qualificació esmentada, com 
també ho és la proposta de dotar-lo d'un caràcter de passeig/itinerari per a vianants, especialment per 
ser l'itinerari natural a l'aparcament perifèric més estratègic del conjunt de mesures de pacificació del 
centre, per ser el més proper a la zona pacificada i per trobar-se en una via de la xarxa viària primària 
de la ciutat, la ronda Ibèrica. 

 

 
Àmbit d’actuació del projecte “Itinerari des dels aparcaments de dissuasió de la ronda Ibèrica – 

Hospital” 
 

6. PROPOSTES D’ACTUACIÓ TRANSVERSALS I PARTICIPADES 

 
Les mesures de pacificació proposades en la present memòria tenen en compte les necessitats de 
diferents serveis i les sensibilitats de múltiples colꞏlectius i és per aquest motiu que en la seva 
elaboració s’han recollit les consideracions formulades per: 

- Serveis de protecció civil, en especial pel que fa als sistemes de sectorització de cada una de 
les àrees, que permetran la prestació dels seus serveis (bombers, policia local, etc.) 

- Transport públic, pel que fa a la compatibilitat de les línies de bus existents amb la proposta de 
sectorització i sentits de circulació. 

- Comerciants, transportistes i mercat municipal, en especial per a tot allò relacionat amb la 
nova proposta de gestió de la càrrega i descàrrega de mercaderies. 

- VNG Aparcaments (empresa que actualment explota diversos aparcaments públics i 
l’aparcament de pagament a la via pública), pel que fa a l’afectació en el servei que presta 
(reducció d’àrees de zona blava a costa de zones de càrrega i descàrrega) i l’ampliació 
d’aquest servei al control de les zones de càrrega i descàrrega. 

- Servei de recollida de residus sòlids urbans (RSU), pel que fa a la compatibilitat de la 
sectorització proposada i els itineraris dels camions de RSU. 

- Ciutadania, pel que fa als efectes de la implantació de les mesures en la qualitat de vida de la 
ciutadania, així com pel que fa a la regulació d’usos en l’espai públic de la zona pacificada 
(circulació de patinets i bicicletes, fires a l’espai públic, ocupacions amb terrasses, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ꞏ Plaça de la Vila, 8,  08800 ꞏ Tel. 938 140 000 ꞏ www.vilanova.cat 
 

AL CENTRE, LES PERSONES 
Mesura 1: Eliminació de dreceres al centre 

Memòria 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres serà el següent (mesos):  
 
MESURA 1:  1,5  

MESURA 2:  1,5 

MESURA 3:  3,0 

MESURA 4:  1,5 

MESURA 5:  6,0  

MESURA 6:  4,0 

MESURA 7:  1,5  

MESURA 8:  3,0 

 

8. PRESSUPOST  

 

El pressupost de les obres es el següent: 

 

 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS         900.000,00 Euros 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a nou-cents mil euros. 

 

9. SIGNATURES 

Autor del projecte:        
 

 
Joan Carles Adell i Torrelles   
e.c.c.p. nº10.075 
EMAB, S.L. 

Terrassa, març de 2021 

 

 

 
 
 

PEM PEC (Abans IVA) PEC (IVA inclòs)
MESURA 1 53.487,45 63.650,07 77.016,58
MESURA 2 67.399,10 80.204,93 97.047,97
MESURA 3 82.634,87 98.335,49 118.985,94
MESURA 4 33.883,53 40.321,40 48.788,89
MESURA 5 72.825,45 86.662,29 104.861,37
MESURA 6 147.977,04 176.092,68 213.072,14
MESURA 7 27.921,60 33.226,71 40.204,32
MESURA 8 138.914,36 165.308,09 200.022,79

625.043,40 743.801,65 900.000,00
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