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10. LA XARXA D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

El sistema d’equipaments comunitaris 
esdevé un element clau per estructurar 
les dinàmiques d’un municipi. La seva 
presència és  imprescindible  per un 
correcte funcionament dels nuclis 
que el composen. No es tracta tan 
sòls de garantir uns serveis bàsics als 
ciutadans, ans d’utilitzar-los de forma 
estratègica per millorar qualitativament 
les dinàmiques urbanes que es generen 
als espais públics.
Per això mateix, un punt cabdal quant 
als equipaments és la seva relació amb 
la xarxa d’espais lliures.

10.1. EL PTGC I LES PREVISIONS DEL 
PGOU DEL 2001

El Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC) estableix uns estàndards mínims 
en funció de la població dels municipis, 
amb caràcter provisional fi ns la redacció
dels diferents plans territorials sectorials.
Per valorar algunes dades bàsiques, 
cal considerar que avui la superfície de 
sòl destinat a equipaments al Vilanova 

i la Geltrú és de 758.450 m² (75,85 
Ha). Atenent a la població de 66.274 
habitants, segons el padró municipal de 
2018,  això suposaria una ràtio de 11,44    
m² de sòl destinat a equipaments per 
habitant.
Si es desenvolupessin totes les  fi gures  
de planejament que el vigent PGOU 
contempla per a Vilanova i La Geltrú es 
disposaria de 1.369.824 m² (136,98 Ha) de 
sòl destinat a equipaments. Si l’horitzó de 
projecció demogràfi ca màxim, segons 
projecció de cohorts per a  l’any 2038, és 
de 86.400 habitants, el rati aleshores seria 
de 15,85 m² de sòl destinat a equipament 
per habitant.
Podem considerar doncs que tant el 
rati  actual,  com  el  que resultaria de 
la projecció demogràfi ca, resulten 
superiors als exigibles per categories 
(ensenyament, abastament, esportiu, 
sanitari i serveis tècnics) que indica el 
PTGC com a reserves mínimes (6,9 m² 
de sòl per habitant per a municipis de 
25.000 a 100.000 habitants). Veiem si es 
compleixen els ratis mínims per cada 
tipus d’equipament.

Tipus d'equipament Habitants 

<1.000 1.000 - 
5.000 

5.000 - 
25.000 

25.000- 
100.000 

100.000- 
500.000 

>500.000 

m² sostre 
/habitant 

Sanitari (assistència primària) 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 PGM 

Cultural 0,40 0,40 0,30 0,30 0,25 PGM 

Assistencial - 0,10 0,10 0,10 0,10 PGM 

Administratiu 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 PGM 

m² sòl 
/habitant 

Ensenyament 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 PGM 

Sanitari (assistència hospitalària) - - 0,50 0,40 0,40 PGM 

Esportiu - 4,00 3,50 3,00 2,00 PGM 

Abastament 0,40 0,30 0,20 0,20 0,15 PGM 

Serveis tècnics 0,50 0,40 0,30 0,30 0,20 PGM 

Reserves mínimes 
per a equipaments
Font: Pla Territorial 
General de 
Catalunya (PTGC)
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Sistema 
d’equipaments i 
equipaments en 
sòl qualifi cat com 
a zona
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG i el Directori de 
dades de la web de 
l’Ajuntament

Sòl qualificat

Equipaments

com a
equipament

sòl
qualificat
com a zona

Cal tenir en compte que els càlculs 
realitzats inclouen tots aquells 
equipaments qualifi cats com a sistema i 
no aquells que es troben en sòl qualifi cat 
com a zona, i tenen en força casos 
caràcter de privats.

10.2. EQUIPAMENTS PER TIPUS

En les taules adjuntes s’han recollit i 
classifi cat per categories els diferents 
equipaments del municipi:

Sanitari - assistència primària  

Cultural, social i religiós Cultural 

Social 

Religiós 

Assistencial  

Administratiu  

Ensenyament  

Esportiu  

Abastament  

Serveis tècnics Serveis tècnics 

Serveis i protecció 

Funerari  

Altres  

Sense ús determinat  
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previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Cultural, social i 
religiós

Castell de la Geltrú. Arxiu històric comarcal Casc urbà 1981 589,75 1.367
Museu del Ferrocarril Casc urbà 1981 17.326,57 4.870
Casal municipal d'avis Can Pahissa Casc urbà 1981 1.730,16 804
Far de Sant Cristòfol i museu del Mar Casc urbà 1981 4.370,33 636
Escola municipal de música Mestre Montserrat Casc urbà 1981 2.057,66 1.714
Auditori Eduard Toldrà Llimonet polígon 1.895,31 3.524
Casa del Mar Casc urbà 1981 495,50 996
Biblioteca museu Víctor Balaguer i casa de Santa 
Teresa Casc urbà 1981 4.206,78 1.831

Círcol catòlic de Vilanova i la Geltrú (Teatre) Casc urbà 1981 578,78 1.131
Museu romàntic de Can Papiol Casc urbà 1981 1.514,56 3.714
La Plataforma centre multiserveis Casc urbà 1981 3.494,13 15.750
Centre d'art contemporani la Sala Casc urbà 1981 899,86 1.237
Serveis educatius CRP del Garraf Casc urbà 1981 4.973,65 1.418
Neàpolis. L'espai de la Tecnologia i les Idees La Bòbila 3.674,84 7.497
Teatre Principal Casc urbà 1981 676,89 1.064
Dipòsit de l'Arxiu Comarcal del Garraf Masia d'en Barreres I 1.737,60 1.119
Biblioteca Joan Oliva i Milà Casc urbà 1981 397,77 1.445
Sòl protegit d'interès històric i arqueològic Solicrup Solicrup 1.119,55 -
Centre cívic Sant Joan i petanca Gent del Barri Casc urbà 1981 2.070,70 1.134
Reserva de sòl per a equipament d'interès social Sant Jordi 1 - 4.796,72
Centre Cívic Tacó Tacó 438,15 356
Centre cívic Mar Casc urbà 1981 214,30 448
Centre cívic la Sardana i plaça de les Danses de 
Vilanova Casc urbà 1981 4.457,95 470

Masia d'en Frederic - Associació dels Tres Tombs Masia d'en Frederic 8.184,25 410
Centre Cívic Molí de Vent Molí de Vent 5.966,86 1.300
Torre d'Enveja i ermita de Sant Joan Aiguacuit 3.295,93 -
Ermita de Sant Cristòfol Casc urbà 1981 844,55 952
Parròquia de Sant Joan Baptista i Biblioteca Armand 
Cardona Torrandell Casc urbà 1981 4.907,02 2.311

Esglèsia de Sant Antoni Abat Casc urbà 1981 2.720,91 2.608
Campanar de Sant Antoni Abat Casc urbà 1981 86,26 -
Esglèsia de la Immaculada Concepció i casal 
parroquial Casc urbà 1981 1.186,70 1.049

Esglèsia de Santa Maria de la Geltrú Casc urbà 1981 856,33 847
Esglèsia de Sant Sebastià Casc urbà 1981 293,75 219

Església cristiana del Garraf La Collada - Els Sis 
Camins 1.486,19 554

Esglèsia de Sant Pere Tacó 210,98 422

Equipament testimonis de Jehovà Molí de Vent - 
Subsector Giró 1.636,37 314

Cultural

Religiós

Àmbit
sòl urbà consolidat

Social

Llistat d’equipa-
ments a Vilanova i 
La Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG i del Cadastre

previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Fundació Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat Casc urbà 1981 11.846,66 6.468

Possible ampliació Hospital de Sant Antoni Abad Casc urbà 1981 28 1.719,34

CAP Sant Joan Casc urbà 1981 1.119,68 2.430
Possible ampliació CAP Sant Joan Casc urbà 1981 945,40

ABS Vilanova III i CAPI Baix-a-Mar (Ambulatori) Casc urbà 1981 740,77 2.019

sòl urbà consolidat
Àmbit

Sanitari - assitència 
primaria
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previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Escola Cossetania La Collada - Els Sis 
Camins 9.059,00 2.383

Escola Pia de Vilanova i la Geltrú Casc urbà 1981 6.046,93 7.261

Escola el Cim i Casa d'Empara Casc urbà 1981 5.768,00 4.608

Escola Volerany Casc urbà 1981 3.432,51 4.540

Escola Ginesta Cementiri i zona 
esportiva 13.339,81 4.470

Escola la Pau Casc urbà 1981 941,18 1.273

Escola Pública Ítaca La Collada - Els Sis 
Camins 11.906,91 5.229

Reserva de sòl possible ampliació Escola Pública Ítaca La Carrerada - 7.114,30

Escola d'adults Teresa Mañé Casc urbà 1981 740,20 -

Escola de formació aeronàutica Casc urbà 1981 1.737,49 5.691

UPC - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria Casc urbà 1981 5.448,95 10.276

Centre Tecnològic UPC Industrial Roquetes 6.552,56 4.269

Residència d'estudiants i biblioteca universitària Casc urbà 1981 1.110,73 4.398

Col·legi Divina Providència Casc urbà 1981 2.870,91 4.131

Col·legi Públic el Margalló La Collada - Els Sis 
Camins 25.185,85 2.742

Col·legi Santa Teresa de Jesús Casc urbà 1981 1.972,61 3.769

Col·legi Sant Bonaventura Molí de Vent 49.618,67 10.917

Reserva de sòl Col·legi Sant Bonaventura Mas Seró Subsector 1 - 6.560,14

Llar d'infants la Baldufa Casc urbà 1981 1.901,43 5.121

Llar d'infants l'escateret Sant Jordi 1 2.776,78 -

Llar d'infants el Gavot Casc urbà 1981 2.226,80 938

CEIP l'Arjau Sínia de les vaques 12.574,56 4.418

CEIP Pompeu Fabra Casc urbà 1981 6.519,48 6.162

CEIP Sant Jordi Casc urbà 1981 5.495,52 2.619

Ampliació CEIP Sant Jordi Sant Jordi 1 4.311,43 -

Reserva sòl ampliació CEIP Sant Jordi Sant Jordi 1 - 845,65

CEIP Canigó Casc urbà 1981 11.522,91 5.138

CEIP l'Aragai Casc urbà 1981 10.453,84 3.309

Pista esportiva del CEIP L'Aragai Casc urbà 1981 2.756,28 -

IES Joaquim Mir Sant Jordi 1 11.730,40 9.856

IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas Aiguacuit 11.882,92 6.558

IES Manuel de Cabanyes Casc urbà 1981 10.418,13 4.662

IES Dolors Mallafrè i Ros La Collada - Els Sis 
Camins 8.745,20 5.387

Institut Baix a Mar i EOI de VNG Sínia de les vaques 
pol. A 6.777,00 5.959

Reserva de sòl per a equipament educatiu Masia Nova - 1.179,36

Reserva de sòl per a equipament docent La Bòbila - 5.216,81

Àmbit
sòl urbà consolidat

Ensenyament

previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Oficina Jove Casc urbà 1981 537,09 398

Centre ocupacional Sant Miquel La Collada - Els Sis 
Camins 9.482,63 2.451

previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Jutjats Aiguaest 3.489,04 7.474
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Casc urbà 1981 1.402,70 3.300
Policia Local Casc urbà 1981 2.023,26 631

Àmbit
sòl urbà consolidat

Àmbit
sòl urbà consolidat

Assistencial

Administratiu
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m² sòl m² sostre m² sòl

Reserva de sol per a equipament esportiu en interior 
d'illa Casc urbà 1981 2.555,25

Club de Tenis Vilanova L'Aragai 18.749,23 14.221

Centre esportiu la Collada - els Sis Camins La Collada - Els Sis 
Camins 16.397,99 2.592

Reserva de sòl per a equipament esportiu provinent del 
PP Santa Magdalena

Torrent de Santa 
Magdalena - 45.962,96

Complex esportiu Parc del Garraf Torrent de Santa 
Magdalena 9.719,01 27.608

Complex esportiu Parc del Garraf Sant Jordi 2 21.805,13 14.065

Pavelló poliesportiu del Garraf, complex esportiu Parc 
del Garraf, pistes municipals d'Atletisme i complex de 
Fútbol

Cementiri i zona 
esportiva 115.963,87 25.987

Piscina municipal Casc urbà 1981 2.165,93 2.533
Reserva de sòl per a equipament esportiu provinent del 
PP Molí de Vent

Cementiri i zona 
esportiva - 5.269,51

Pistes esportives al Parc de Baix a Mar Casc urbà 1981 2.709,05 -

Pista esportiva a Santa Maria de Cubelles Santa Maria de 
Cubelles 7.265,41 925

Equipamentlligat a la ronda Ibèrica, a tocar de la Torre 
d'Enveja - Sector Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 2 - 14.658,70

Espai Lliure vinculat al torrent de Sant Joan Aiguacuit 8.221,21 -

Àmbit
sòl urbà consolidat

Esportiu

previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Mercat del Centre Casc urbà 1981 2.721,16 3.435

Mercat de Mar Casc urbà 1981 2.000,13 3.539

Àmbit
sòl urbà consolidat

Abastament

previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Serveis tècnics
Serveis Tècnics PP El Llimonet Llimonet polígon 101,06

Serveis tècnics. Electricitat La Carrerada 42,70 -
Unitat de serveis municipals al carrer de la Masia d'en 
Frederic

Eixample Nord - 
Sector 1 7.463,50 1.267

Petita reserva a carrer dels Oms Santa Maria de 
Cubelles 42 575,93

Companyia d'aigües de VNG La Collada - Els Sis 
Camins 5.845,19 9.464

Companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú Sector Marquès 20.761,48 832

Depuradora de Vilanova i la Geltrú Casc urbà 1981 30.529,82 -

Deixalleria i depuradora de Vilanova i la Geltrú Industrial Roquetes 
subsector V 33.015,41 -

ST al carrer de la Masia d'en Notari (PP Masia d'en 
Frederic) Masia d'en Frederic 22,79 -

ST a la Ronda d'Amèrica Fondo Somella 17,86 -

ST al carrer de l'Agricultura Fondo Somella 18,40 -

ST a la Ronda d'Amèrica Fondo Somella 35,83 -

ST al carrer del Garbell Fondo Somella 28,23 -

ST al carrer de l'Arada Fondo Somella 28,10 -

Subestació elèctrica Garraf II 18.592,22 -

Estació transformadora al carrer del Ciment Masia d'en Barreres II 150,00 -

Estació transformadora al carrer de l'Acer Masia d'en Barreres II 150,00 -

Estació Transformadora al carrer de Vilanoveta Torrent de Santa 
Magdalena 13,77 -

Estació Transformadora a la rambla dels Països 
Catalans

Torrent de Santa 
Magdalena 66,79 -

Estació Transformacora del carrer d'Antonio Rubio Torrent de Santa 
Magdalena 14,51 -

Estació Transformadora al carrer de Vilanoveta Torrent de Santa 
Magdalena 29,14 -

Àmbit
sòl urbà consolidat

Serveis tècnics
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previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Cementiri Cementiri i zona 
esportiva 24.245,19 7.206

Ampliació Cementiri Llimonet polígon 1 - 2.203,53

Tanatori de Vilanova i la Geltrú Industrial Roquetes 1.289,73 2.000

Aparcament Tanatori de Vilanova i la Geltrú Industrial Roquetes 204,52 -

previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Altres Reserva de sòl per a equipament a Vilanova Port Casc urbà 1981 268,98

Àmbit
sòl urbà consolidat

Àmbit
sòl urbà consolidat

Funerari

previstos
m² sòl m² sostre m² sòl

Magatzem FECSA Casc urbà 1981 329,66 205

Antiga fàbrica Pirelli Mar Casc urbà 1981 1.857,65 -

Casa Salvador Coll Casc urbà 1981 423,94 856

Nau en casc antic a la Geltrú Casc urbà 1981 284,81 290

Nau a tocar de la plaça del Pou Casc urbà 1981 175,07 720

Masia Solicrup Solicrup 3.165,51 1.288

Equipament a la plaça de Can Ganeta Casc urbà 1981 368,08 -

Equipament al carrer de l'Ametller Casc urbà 1981 716,56 308

Estacionament camions i autobusos i benzinera Industrial Roquetes 11.070,88 11.202
Reserva de sòl per a equipament a la cantonada entre 
els carrers de Sant Roc i Ca l'Escoda Casc urbà 1981 688,56

Reserva equipament Masia Nova Torrent de Santa 
Magdalena 4.873,70

Reserva de sòl per a equipament Solicrup 5.387,55
Reserva equipament entre polígon industrial Masia en 
Notari i urbanització Corral de Carro Masia en Notari 11.502,57

Reserva de sòl per a Equipament Ribes Roges Casc urbà 1981 2.930,41

Parc de la Sardana Casc urbà 1981 3.919,72

Reserva de sòl Mas Seró Mas Seró Subsector 1 4.214,11

Reserva de sòl per a equipaments carrer de les Mèlies Santa Maria de 
Cubelles 1.301,96

Reserva de sòl al Prat de Vilanova El Prat de Vilanova 3.486,87
Reserva sòl equipaments adscrit a sector de sòl 
urbanitzable

Santa Maria de 
Cubelles 5.480,09

Reserva de sòl per a Equipament a tocar de la platja 
d'Adarró Casc urbà 1981 1.696,40

Parc urbà entre la C-15 i la C-32 Masia del Notari - 
Pirelli 25.895,52

Reserva de sòl per a equipament Industrial Roquetes 9.692,36
Reserva de sòl per a equipament sector de sòl 
urbanitzable Turó de Sant Cristòfol 313 4.756,91

Aparcament carrer de Tetuán Casc urbà 1981 1.025,88

Àmbit
sòl urbà consolidat

Sense ús determinat

Estació Transformadora al carrer de la Masia Nova Torrent de Santa 
Magdalena 13,67 -

Estació transformadora a l'avinguda del Coll d'en 
Ferran Masia d'en Barreres II 50,00 -

Estació transformadora a la rambla de la Torre de
l'Onclet Masia d'en Barreres II 50,03

Estació transformadora al carrer de la Ceràmica Masia d'en Barreres II 50,00

Infraestructura de serveis tècnics del PERI Sector FIAS Casc urbà 1981 83,49 -

Infraestructura de serveis tècnics a la UA-7 Santa Llúcia 3.285,99
Camps de filtratge i acumulació d'aigua procedent de 
l'EDAR

Torrent de Santa 
Magdalena 815,88

Bombers Casc urbà 1981 2.737,39 760

Mossos d'esquadra Sant Jordi 1 3.325,13 2.415

Casa quarter de la Guàrdia civil Casc urbà 1981 6.501,32 1.791

Serveis i protecció
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9Reserva de sòl La Collada - Els Sis 
Camins 1.373,20

Reserva de sòl La Collada - Els Sis 
Camins 1.779,73

Reserva de sòl La Collada - Els Sis 
Camins 1.425,82

Reserva de sòl equipament a tocar del torrent de Santa 
Magdalena Masia d'en Barreres II 7.227,61

Reserva de sòl per a equipament el Sòl Urbà No 
Consolidat

Santa Maria de 
Cubelles 4.869,11

Reserva de sòl per a equipament sector de sòl 
urbanitzable Turó de Sant Cristòfol - 7.517,37

Equipament vinculat al carrer del Magall Fondo Somella 4.017,39

Equipament vinculat als carrers de la Dalla i de la 
Fanga Fondo Somella 2.427,09

Equipament vinculat a l'avinguda de Somella i el carrer 
de l'Agricultura Fondo Somella 2.849,10

Equipament vinculat al carrer del Càvec Fondo Somella 5.643,68

Reserva de sòl Av. de la Torre del Vallès i Ronda Ibèrica La Carrerada 5.144,74

Equipament lligat a la gran avinguda dels Països 
Catalans i el torrent de la Pastera

Eixample Nord - 
Sector 1 4.819,29

Equipament lligat a la ronda Ibèrica i el torrent de la 
Pastera

Eixample Nord - 
Sector 1 33.218,45

Equipament lligat a la gran avinguda dels Països 
Catalans i el torrent d'en Parellada

Eixample Nord - 
Sector 1 10.070,14

Equipament a tocar del torrent de la Pastera i la plaça 
de la Moixiganga - Sector Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 1 1.729,13

Equipament a tocar del torrent de la Pastera i la C-31 - 
Sector Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 2 15.250,14

Equipament a tocar del torrent de la Pastrera i cal 
Ganeta - Sector Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 2 8.422,52

Equipament lligat a l"interface central" - Sector 
Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 2 3.339,05

Equipament lligat a la gran avinguda dels Països 
Catalans - Sector Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 2 6.777,63

Equipament a tocar de la C-31 vinculat a "l'interface 
central" - Sector Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 3 11.793,38

Equipament lligat a "l'interface central" i la Ronda 
Ibèrica - Sector Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 3 5.702,49

Equipament lligat al torrent de la Parellada - Sector 
Eixample Nord

Eixample Nord - 
Sector 3 15.220,64

Reserva de sòl per a equipament PERI Casernes Casc urbà 1981 1.217,77
Edifici de la Regidoria de Promoció econòmica i 
Turisme, Joventut, i Comunicació i Premsa. Casc urbà 1981 345,55

Reserva de sòl equipament lligat a a l'interior de la 
rambla de la Torre de l'Onclet Masia d'en Barreres I 1.580,39

Reserva de sòl equipament lligat a la rambla de la 
Torre de l'Onclet Masia d'en Barreres I 1.938,46

Reserva de sòl davant el Camping Racó del Mar L'Ortoll 2 34.097,28

Reserva de sòl davant el Camping Racó del Mar Santa Llúcia 4.700,15

Reserva del sòl junt a les vies ferroviàries Santa Llúcia 6.767,42

Reserva de sòl per a equipament Industrial Roquetes 5.113,39
Reserva de sòl entre el carrer dels Crespellins, la 
Rambla dels Països Catalans i el torrent de La Piera Tacó variant 17.449,24

Reserva de sòl per a equipament UA 19 Casc urbà 1981 928,06

Reserva de sòl per a equipament Industrial Roquetes 15.957,57
Reserva de sòl per a equipament a la cantonada dels 
carrers de Sant Magí i dels Horts Casc urbà 1981 437,54

Reserva de sòl per a equipament i zona verda front les 
bodegues Jaume Serra "  " 69.680,03

Reserva de sòl per a equipament i espai lliure a l'oest 
de la pedrera "  " 88.743,41

Masia d'en Cabanyes "  " 7.031,34
Reserva de sòls per a equipament o espai lliure a la 
Platja Llarga (grup de parcel·les) Platja Llarga 1.714,87

Reserva de sòl vinculat al torrent de Sant Joan Casc urbà 1981 2.025,86
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Cemo Vilanova
Centre de Recuperacio Funcional Vilanova CRF
Centre Mèdic Diagnòstic Alomar
Centre Mèdic Fedear, SL
Centro asistencial Mutua Universal
Centro médico Fedear
FIATC centre médic
Grup Mèdic Garraf
Llar Pàdua
Serveis Mèdics Penedès, SL
Creu Roja Entitats benèfiques
Farmàcia Benavent
Farmàcia de l'Estació
Farmàcia Ferrer Rivero
Farmàcia Genís de Arana
Farmàcia Giralt
Farmàcia Gol
Farmàcia Granda
Farmàcia Guasch
Farmàcia Jorba
Farmàcia La Platja
Farmàcia López
Farmàcia Masip
Farmàcia Mateu
Farmàcia Pedraza
Farmàcia Perales
Farmàcia Pérez Bravo
Farmàcia Rodríguez Lobato
Farmàcia Sardà
Farmàcia Soler i Miret
Farmàcia Vives
Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat Hospitals públics
Centre de dia La Geltrú
Centre de dia Recreo
Centre de dia Vilavall
Cugat Residencial
Les Onades - centre de dia
Les Onades - Residència 3a Edat
Residència Geriàtrica Santa Teresa
Residència Sant Jaume
Residència Tercera Edat Vilanova
SEPES (servei proximitat i equip suport a domicili)
Tracta'm bé

Associació Amalqeia, Projectes Laborals i Socials per a 
Persones en Risc d'Exclusió Social per Motius de 
Discapacitat

Sanitat, salut i serveis socials

Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) -CAP 
Jaume I
Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat
Federacio Ecom (SSIL)
Llar Pàdua

Centres d'assistència socio-sanitaria

Residències de gent gran i centres de 
dia privats

Farmàcies i parafarmàcies

Sanitari - assitència 
primaria

Tipus

Centres mèdics

Tot i que no els computem a  l’hora 
d’establir els ratis, interessa tenir en 
compte aquells equipaments (públics 
i privats) que es situen en sòl qualifi cat 
com a zona, recollits a sota. Normalment 
estan associats a zones residencials que 
admeten un ús d’equipament en alguna 
de les seves plantes.

Llistat 
d’equipaments en 
sòl qualifi cat com 
a zona
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
el Directori de 
dades de la web de 
l’Ajuntament
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Cultural, social i religiós Tipus

Arxiu Parroquial de la Geltrú Arxius
Biblioteca Víctor Balaguer Biblioteques

Associació Cineclub "Sala 1" de Vilanova i la Geltrú

Associació Cultural Nowa Reggae
Associació Cultural Sol de Nit
Associació Musical l'Espai

Associació per la Dansa i la Castanyola Contemporània

Local parroquial Orfeó Vilanoví
Can Cabanyes
Casa Bultó
Església de Sant Sebastià
Estació de Ferrocarrils. RENFE
Peixateria Vella
Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Associació Dr. Jum
Agrupació Excursionista Talaia
Amics de la Sardana de l'AE Talaia
Asociación Cultural Amigos de las Artes, Acarte
Associació Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, 
AFEVI
Associació Amics del Xic
Associació Capoeira Comunitat Garraf

Associació Cineclub "Sala 1" de Vilanova i la Geltrú

Associació Colla de Castellers els Bordegassos de 
Vilanova
Associació "Conte Va! Va de Contes, Associació pel 
Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra"
Associació Cultural Armand Cardona Torrandell
Associació Cultural Ateneu Vilanoví
Associació Cultural Fes-te Vilanova i la Geltrú
Associació Cultural Gitana de Vilanova i la Geltrú
Associació Cultural Nowa Reggae
Associació Cultural Sol de Nit
Associació d'Amics de la UNESCO del Garraf
Associació Dansame (Dansa, Salut i Meditació)
Associació de joves Espavila!
Associació Esbarjo Teatre
Associació Hispano-Llatina d'Artistes
Associació I Love Salsa
Associació la Ben Plantada
Associació Musical l'Espai
Associació per a l'Estudi de la Cultura Càtara

Associació per la Dansa i la Castanyola Contemporània

Diablesses i Diables de la Geltrú
Endimari
Entitat Cultural i Festiva "Can Pistraus"
Federació d'Associacions pel Carnaval (FAC)
Foment Vilanoví
Gogistes Penedesencs
La Medusa. Accions socio-culturals
La Roma Roja
La Unió Vilanovina, l'Acord i el Coro
Òmnium Cultural - Garraf
Rotary Club Vilanova i la Geltru-Garraf

Societat Cultural Recreativa La Disbauxa Vilanovina

Societat Cultural Recreativa "La Gran Penya"
Societat Sardanista Dansaires Vilanovins

Cultura

Edificis d'interès cultural

Entitats artístiques

Entitats culturals

Cultural
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12 Associació Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, 
AFEVI
Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú
Associació Singlot
Gogistes Penedesencs
Agrupació de Balls Populars
Amics de la Sardana de l'AE Talaia
Associació Cercavila de l'Imaginari
Associació Colla de Castellers els Bordegassos de 
Vilanova
Associació Cultural Ball de Diables de Vilanova i la 
Geltrú
Associació Cultural Ball d'Enveja
Associació d'Amics del Drac de la Geltrú
Associació de Festes de Sant Isidre
Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú
Colla de diables tronats de mar
Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú
Diablesses i Diables de la Geltrú
El Drac de Vilanova i la Geltru
Moixiganga de la Geltrú
Pabordes i Pabordesses de la Festa Major
Societat Sardanista Dansaires Vilanovins
Pabordes de la Festa Major
Amics de la Sardana de l'AE Talaia
Associació Guixot
Societat Sardanista Dansaires Vilanovins
Asociación Cultural de Guinea Ecuatorial y Países Afines. 
(ACGEPA)
Associació Cultural Gitana de Vilanova i la Geltrú
Associació Cultural Islàmica
Casa de Castilla y León Comarca del Garraf
Associació Artística Revés Teatre
Associació Compartir Experiències (Compex)
Associació Esbarjo Teatre
El Rossegall, Grup de Teatre
Amics de la Lírica i de la Música
Associació Musical Eduard Toldrà
Cor de Cambra Isquione
Grup Instrumental de Santa Maria de la Geltrú
Joventuts musicals de Vilanova i la Geltrú
La Medusa. Accions socio-culturals
Orfeó vilanoví
Jaciment Arqueològic d'Adarró
Torre Blava - Espai Guinovart
Aula de Cultura de la Caixa del Penedes
Casa del Marquès de Castrofuerte
Centre d'Art Contemporani Sincroart
Ismes Galeria d'Art
Nostàlgic
Prisma Galeria d'Art

Cultural

Entitats d'afeccions

Entitats de cultura popular i tradicional

Entitats de dansa

Entitats de promoció d'altres cultures

Entitats de teatre

Entitats musicals

Museus

Sales d'exposició

Social Casal Municipal de Gent Gran Participació, convivència i cooperació

Centre de Culte Mare de Déu de la Mercè (La Collada)

Església de Sant Sebastià
Església Cristo Reina
Església Evangèlica Baptista
Església Evangèlica de Filadèlfia
Església Evangèlica Peniel
Església Evangèlica Romana Emanuel

Cristianisme catòlic

Cristianisme Evangèlic

Religiós

Llistat 
d’equipaments en 
sòl qualifi cat com 
a zona
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
el Directori de 
dades de la web de 
l’Ajuntament
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13Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) - Centre 
d'Atenció a Informació

Tresoreria de la Seguretat Social - Oficina Administració

Tresoreria de la Seguretat Social - Unitat de Recaptació 
Executiva (URE)

Comunitat de Regants del Pantà de Foix

Consell Comarcal del Garraf
Portal Educatiu del Consell Comarcal del Garraf

 Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf

Consorci de l'Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf (NODE)

Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf

Correus i Telègrafs Correus i Telègrafs
Organisme Gestió Tributària Diputació Barcelona 
(Vilanova i la Geltrú)

Diputació de Barcelona

Comunitat de Regants del Pantà de Foix
Entitats i òrgans públics 

supramunicipals amb participació de 
l'Ajuntament

Agència Tributària de Catalunya (Oficina Liquidadora)

Agents Rurals Forestals de la Generalitat
Depuradora d'aigües residuals
Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP)
Oficina d'Acció Ciutadana del Garraf
Oficina de Treball de la Generalitat - OTG

Oficines Zona Portuària Centre (Ports de la Generalitat)

Capitania Marítima

Oficines Zona Portuària Centre (Ports de la Generalitat)

Agència Tributària (Delegació d'Hisenda) Hisenda
Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú
EBASP Llevant. EBASP Ponent
Mas Codina
Oficina de Compres i Serveis Generals
Oficina de Convivència
Oficina de Cultura
Oficina de la Gent Gran
Oficina de Mediació Comunitària
Oficina de Recursos Humans (Personal)
Oficina del Defensor de la Ciutadania
Oficina d'Esports
Oficina Jove del Garraf
Oficina Municipal de Turisme
VNG Inclusió - Oficina tècnica del Pla Local d'Inclusió 
Social

Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer Organisme autònom local
Oficina de Treball de la Generalitat - OTG OTG-SOC
Regidoria de Cultura, Convivència i Equitat
Regidoria d'Educació, ocupació, seguretat i recursos
humans
Registre de la Propietat Immobiliària 1
Registre de la Propietat Immobiliària 2
Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú

Serveis d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM 
(VNG Aparcaments)
Oficina Municipal de Turisme Oficines d'informació turística

Administració de l'Estat

Consell Comarcal del Garraf

Administratiu

Generalitat de Catalunya

Gestió de ports

Oficines i serveis municipals

Regidories

Registres de la propietat

Societats municipals i mixtes

Consorcis administratius 
supramunicipals
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14 La lluna de Vilanova

Llar d'infants El Tabal

Llar d'Infants Estel Platja

Llar d'infants Petits Somnis / Little Dreams

Llar d'infants Xaloc

Llar d'infants Xiu-Xiu Jardí

L'Oreneta Llar d'Infants

La lluna de Vilanova

Llar d'infants El Cau de la Rateta

Llar d'infants El Tabal

Llar d'Infants Estel Platja

Llar d'infants Mans Manetes

Llar d'infants Petits Somnis / Little Dreams

Llar d'infants Xaloc

Llar d'infants Xiu-Xiu Jardí

L'Oreneta Llar d'Infants

Mans Manetes

Ensenyament Llars d'infants

Club Nàutic Vilanova

Escola de Golf Portal del Roc

Escola de Golf Portal del Roc
Vilanova Karting

Camp de futbol sala Pl. Pobles de Espanya

Camp futbol sala jardins carrer València

Espai Esportiu Pl. Sis Camins

Espais Esportius Parc de Ribes Roges

Pistes Poliesportives

Circuit Esportiu Cardioprotegit - Passeig de Ribes Roges

Espai Esportiu El Tacó

Espai esportiu Parc del Fondo Sumella

Espai Esportiu Plaça Beatriu de Claramunt

Espai Esportiu Plaça de la Rajanta

Espai Lúdic Gent Gran - Jardins de l'Atlàntida

Espai Lúdic Gent Gran - Jardins Francesc Macià

Espai Lúdic Gent Gran - Platja de la República

Espais Esportius Molí de Vent - Pista de Bàsquet

Espais Esportius Molí de Vent - Pistes de Petanca

Espais Esportius Molí de Vent - Taula de tennis Taula

Espais Esportius Parc de Torre d'Enveja

Jardins de Francesc Macià

Passeig de les Ribes Roges 1

Passeig de les Ribes Roges 2

Circuit Esportiu Cardioprotegit - Passeig de Ribes Roges

Gimnàs del Pavelló Municipal d'Esports

Pavelló Municipal d'Esports

Rocòdrom. Mur Artificial d'escalada

Esportiu

Equipaments esportius al carrer

Equipaments esportius municipals

Camps de futbol sala

Equipaments esportius privats

L'Economat de VNG
Casa Olivella
Oficina de Serveis a la Joventut

Assistencial Serveis socials

Llistat 
d’equipaments en 
sòl qualifi cat com 
a zona
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
el Directori de 
dades de la web de 
l’Ajuntament
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15Serveis tècnics
Iteuve (ITV)

Estació de Ferrocarrils. RENFE

Deixalleria Punt Net - Valoriza

Depuradora d'aigües residuals

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú Servei municipal d'aigües
Comissaria de la Policia Nacional - Documents

Comissaria de la Policia Nacional Governativa

Altres Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD Penedès) Centres d'acollida d'animals

Serveis i protecció

Serveis tècnics

Policia Nacional

Mobilitat i transports

Gestió de residus

10.3 EQUIPAMENTS DOCENTS

Actualment existeixen 255.825 m² de sòl 
destinats a equipament docent, el que 
suposa una ràtio de 3,86 m² sòl/habitant, 
lleugerament per sobre del mínim de 3,00 
m² sòl/habitant que estableix el PTGC 
en municipis de entre 25.000 i 100.000 
habitants. Si s’arribés a la màxima 
població estimada  segons  el mètode 
de projecció de cohorts (any 2038 amb 
86.400 habitants), i es desenvolupen 
totes les fi gures de planejament vigent, 
s’obté una ràtio de 3,20 m² sòl/habitant, 
aproximant-se més a les reserves mínimes 
fi xades pel PTGC. Tot seguit es mostren 
unes dades bàsiques de cada centre.

Llars d’infants 
Segons el Cens Escolar 2018-2019 de 
l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, els
 

equipaments públics destinats a donar 
servei a nenes i nens fi ns a tres anys són:
- El Drac
- El Gavot
- La Baldufa
- L’Escateret
Aquests ofereixen un total de 442 places 
autoritzades, de les que 35 són per a 
nenes i nens fi ns a un any, 143 per als que 
tenen entre 1 i 2 anys, i 264 per als de 2 a 
3 anys d’edat.

Pel que fa a les llars infantils privades 
trobem:
- El Tabal
- L’Oreneta
- La Lluna de Vilanova*
-  Xiu-Xiu Jardí

Llar d’infants l’Ecate-
ret a VNG
Font: Ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú
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16 - Petits Somnis (Little Dreams)
- Estel Platja
- Mans Manetes*
- El Cau de La Rateta
- Xaloc
Conjuntament ofereixen 501 places 
autoritzades.

*Aquests centres només obrin un grup per curs per 
manca de sol·licituds.

Educació Infantil i Primària

L’educació infantil i primària a Vilanova i 
La Geltrú es reparteix en un total d’onze 
escoles públiques i altres sis concertades. 
Un 67,57% de l’alumnat prové de centres 
públics mentre que el 32,43% restant ho 
fa de les concertades. Conjuntament 
ofereixen un total de 6.182 places.

Quant a les escoles públiques són les 
següents:
- L’Aragai
- L’Arjau
- Canigó
- Cossetània
- Ginesta
- Llebetx
- El Margalló
- Pompeu Fabra
- Sant Jordi
- Ítaca

- Volerany
Totes elles ofereixen un total de 4.177 
places.

Pel que fa a les concertades tenim les 
següents:
- La Pau
- Providència
- Escola Pia
- El Cim
- Sant Bonaventura
- Santa Teresa de Jesús
Totes elles ofereixen un total de 2.005 
places.

En termes generals, tant en edat de 
Infantil com en Primària, una tercera part 
de l’alumnat opta per una educació 
concertada mentre que les dos terceres 
parts per una pública.

Educació Secundària i Batxillerat

L’educació Secundària i Batxillerat 
s’imparteix en cinc centres públics  i  cinc 
concertats. El pes entre la pública   i la 
concertada es manté igual que a  les 
escoles de Infantil i Primària amb un 
66,65% de l’alumnat en la pública i un 
33,35% en la concertada. Conjuntament, 
durant el curs 2018-2019, han ofert un 
total de 3.223 places.

NOM  DEL CENTRE 2n.CM (4t) 2n.CS (6è)

L'ARAGAI 26 1 22 1 25 1 25 1 52 2 23 1 51 3 65 3 49 2 73 265 338 8,09% 5,47%

L'ARJAU 49 2 49 2 26 1 50 2 53 2 54 2 51 2 50 2 49 2 124 307 431 10,32% 6,97%

CANIGÓ 50 2 26 1 26 1 51 2 51 2 51 2 51 2 50 2 50 2 102 304 406 9,72% 6,57%

COSSETÀNIA 25 1 25 1 26 1 27 1 27 1 25 1 27 1 27 1 25 1 76 158 234 5,60% 3,79%

GINESTA 50 2 25 1 51 2 50 2 59 2 49 2 50 2 50 2 49 2 126 307 433 10,37% 7,00%

LLEBETX 26 1 25 1 25 1 27 1 26 1 27 1 26 1 26 1 25 1 76 157 233 5,58% 3,77%

EL MARGALLÓ 23 1 14 1 24 1 25 1 26 1 26 1 26 1 25 1 29 1 61 157 218 5,22% 3,53%

POMPEU FABRA 50 2 50 2 51 2 50 2 50 2 52 2 50 2 50 2 51 2 151 303 454 10,87% 7,34%

SANT JORDI 50 2 51 2 51 2 50 2 55 2 52 2 73 3 90 4 91 4 152 411 563 13,48% 9,11%

ÍTACA 25 1 47 2 26 1 52 2 52 2 50 2 53 2 52 2 52 2 98 311 409 9,79% 6,62%

VOLERANY 50 2 50 2 51 2 52 2 51 2 52 2 52 2 50 2 50 2 151 307 458 10,96% 7,41%
TOTAL ALUMNES ESCOLES 
PÚBLIQUES 424 17 384 16 382 15 459 18 502 19 461 18 510 21 535 22 520 21 1190 2987 4.177 100% 67,57%

TOTAL 
ALUMNAT 
ESCOLAP-5

     INFANTIL (alumnes/aules)    PRIMÀRIA (alumnes/aules)

2n.CI (2n) 1r.CM (3r)

Alumnat 
ed. Inf. 2n 

cicleP-3 P-4 1r.CI (1r) 1r.CS (5è)
% TOTAL 

ALUMNAT

% CENTRES 
PÚBLICS / 
CONCER.

Alumnat 
primària

Llistat d’escoles 
públiques a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG
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NOM  DEL CENTRE

% CENTRES 
PÚBLICS / 
CONCER.

% TOTAL 
ALUMNAT

P-3 P-4 P-5 1r.CI (1r) 2n.CI (2n) 1r.CM (3r) 1r.CS (5è) 2n.CS (6è)2n.CM (4t)

     INFANTIL (alumnes/aules)    PRIMÀRIA (alumnes/aules) Alumnat 
ed. Inf. 2n 

cicle

Alumnat 
primària

TOTAL 
ALUMNAT 
ESCOLA

Nova ampliació de 
l’Escola Sant Jordi 
a VNG
Font: HIC et 
NUNC Blog obert 
d’arquitectura

Llistat d’escoles con-
certades a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG

Els centres públics que ofereixen places 
de Secundària són:
- Institut Dolors Mallafré
- Institut Joaquim Mir
- Institut Manuel de Cabanyes
- Institut Lluch i Rafecas
- Institut Baix a Mar

Pel que fa a les concertades tenim les 
següents:
- Divina Providència
- Escola Pia
- El Cim
- Sant Bonaventura
- Santa Teresa de Jesús

A continuació es mostren les dades 
referents a les places de Secundària 
ofertes per aquests centres.

L’oferta de places de Batxillerat es 
produeix als mateixos instituts públics 
anteriorment enllistats. En el cas de 
l’Institut Manuel  de Cabanyes existeixen 
a més de la modalitat estàndard dues 
modalitats més: la nocturna i el Batxibac, 
sent aquest últim una modalitat mixta 
en llengua catalana i llengua francesa 
que permet a l’alumnat obtenir, a més 
del títol de Batxillerat, el diploma de 
Baccalauréat.
Tots aquests centres ofereixen un total de
1.003 places de Batxillerat.

1.190 2.987 Total alumnat d'ed. Infantil 2n cicle i primària esc. públiques 4.177

625 1.380 2.005

1.815 4.367 Total alumnat d'ed. Infantil 2n cicle i primària ciutat 6.182

Total alumnat d'ed. Infantil 2n cicle i primària esc.
concertades

Total alumnat d'educació infantil de 2n cicle:

Total alumnat ed. infantil 2n cicle escoles públiques:

Total alumnat ed. infantil 2n cicle escoles concertades

Total alumnat ed. primària escoles públiques:

Total alumnat ed. primària escoles concertades:

Total alumnat d'educació primària:
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Llistat de instituts 
amb oferta de 
Secundària a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG

Institut Baix a Mar
Font: Ajuntament de 
VNG

NOM  DEL CENTRE 1r. 2n. 3r. 4t.

INSTITUT DOLORS MALLAFRÉ 91 3 90 3 90 3 91 3 362 16,85% 11,23%

INSTITUT JOAQUIM MIR 115 4 128 4 123 4 112 4 478 22,25% 14,83%

INSTITUT MANUEL DE CABANYES 119 4 124 4 136 4 118 4 497 23,14% 15,42%

INSTITUT LLUCH I RAFECAS 89 3 98 3 121 4 118 4 426 19,83% 13,22%

INSTITUT BAIX A MAR 108 4 95 3 92 3 90 3 385 17,92% 11,95%

TOTAL CENTRES PÚBLICS 522 18 535 17 562 18 529 18 2.148 100% 66,65%

DIVINA  PROVIDÈNCIA 30 1 30 1 28 1 26 1 114 10,60% 3,54%

ESCOLA PIA 60 2 61 2 60 2 61 2 242 22,51% 7,51%

EL CIM 60 2 60 2 59 2 61 2 240 22,33% 7,45%

SANT BONAVENTURA 59 2 60 2 57 2 58 2 234 21,77% 7,26%

STA. TERESA DE JESÚS 60 2 59 2 61 2 65 2 245 22,79% 7,60%

TOTAL CENTRES CONCERTATS 269 9 270 9 265 9 271 9 1.075 100% 33,35%

TOTAL MUNICIPI 791 27 805 26 827 27 800 27 3.223 100,00%

E. S. O. (alumnes/aules) % TOTAL 
ALUMNAT

% percentatge 
públics/privats

TOTAL ALUMNAT 
CENTRE

Pel que fa als centres concertats tan sols 
trobem l’Escola Pia que ofereix un total 
de 74 places.

Conjuntament, públiques i concertades 
ofereixen un total de 1.077 places de 
Batxillerat, de les quals un 42% pertanyen 
a la modalitat de Ciències i Tecnologia, 
un 45% a la de Humanitats i Ciències 
Socials, i tan sols un 13% a l’Artístic, sent 
l’Institut Dolors Mallafré i Ros l’únic que 
imparteix aquesta modalitat.
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Llistat de centres 
concertats a VNG 
amb oferta de 
Batxillerat
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG

Llistat de centres 
públics amb oferta 
de Cicles formatius 
a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG

ALUMNES 
DIURN / 

NOCTURN

TOTAL 
ALUMNES 

CENTRE
% PER CENTRE % percentatge 

públics/privats

NOM  DEL CENTRE 1r. 2n. 1r. 2n. 1r. 2n.

INSTITUT MANUEL DE CABANYES (1) 53 52 59 50 - - 214

M. Cabanyes (nocturn) 6 7 21 30 - - 64

BATXIBAC 6 9 8 14 37

INSTITUT JOAQUIM MIR 35 25 30 23 - - 113 113 11,27%

INSTITUT LLUCH I RAFECAS 60 52 45 47 - - 204 204 20,34%

INSTITUT DOLORS MALLAFRÉ i ROS 28 15 36 38 69 75 261 261 26,02%

INSTITUT BAIX A MAR 34 19 36 21 - - 110 110 10,97%

TOTAL CENTRES PÚBLICS 222 179 235 223 69 75 - 1.003 89% 93,13%

ESCOLA PIA 24 22 13 15 - - 74 74 100%

TOTAL CENTRES CONCERTATS 24 22 13 15 0 0 - 74 100% 6,87%

  HUMANITATS I 
CIÈNCIES 
SOCIALS

   ARTÍSTIC   CIENCIES I 
TECNOLOGIA 

315 31,41%

Cicles formatius

Molts dels centres anteriorment esmentats 
ofereixen places per a cicles formatius, 
cursos d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà i superior (CAM/CAS), i preparació 
de proves d’accés CFGS.
Pel que fa a l’oferta pública són quatre 
els centres que ofereixen:
- Institut Joaquim Mir
- Institut Manuel de Cabanyes
- Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas
- Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID)

Aquests ofereixen un total de 1.092 places 
per cicles formatius, 625 per a grau mitjà, 
i 467 per grau superior.

Pel que fa a la concertada són dos els 
centres que ofereixen:
- Col·legi Santa Teresa de Jesús
- Escola Pia

Aquests ofereixen un total de 217 places 
per a cicles formatius, 78 per a cicles 

CENTRES PÚBLICS

Institut Joaquim Mir Hores cicle
Duració
(anys) Grups de 1r Grups de 2n Alumnes 1r Alumnes 2n Alumnes PF Total alumnes Llista espera

CFGM de Gestió Administrativa. 2000 2 1 1 25 23 48
CFGM de Gestió Administrativa - àmbit Jurídic 2000 2 1 1 30 19 49
CFGM d'Activitats Comercials ACL (DUAL) 2000 2 1 1 26 22 48
CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX). 2000 2 2,5 2,5 75 72 147
Total alumnes Cicles Formatius Grau Mitjà 156 136 0 292 -
CFGS d'Administració i Finances ADF. 2000 2 1 1 29 43 72
CFGS de Comerç Internacional CI. 2000 2 1 1 28 27 55
CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 
(ASIX). 2000 2 1 1 29 29 58

CFGS de Desenvolupament i administració de pàgina 
web (DAW). 2000 2 1 1 24 30 54

Total alumnes Cicles Formatius Grau Superior 110 129 0 239 -
Total alumnes centre CICLES FORMATIUS 266 265 0 531 0
Curs d'Accés a C.F. de Grau Superior (CAS) - 1 16 - - 16
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CFGS d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives (DUAL). 1040 2 - 1 0 32 32
CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva* 960 1 1 0 30 0 30
Total alumnes Cicles Formatius Grau Superior 30 32 0 62 -
Total alumnes centre CICLES FORMATIUS 30 32 0 62 0

Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas

CFGM d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (DUAL) 2000 2 1 1 29 29 58 0

CFGM Cures d'Auxiliar d'Infermeria. 1400 1 2 - 62 - 62 78
CFGM Manteniment Electromecànic. 2000 2 1 1 30 25 55 7

CFGM Manteniment Material rodant Ferroviari (DUAL) 2000 2 1 1 28 16 44

CFGM Manteniment electromecànic (perfil professional 
vaixells esportius i d'esbarjo) (DUAL). 2000 2 1 1 19 11 30 0

Total alumnes Cicles Formatius Grau Mitjà 168 81 0 249 -
CFGS de Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 
(DUAL) 2000 2 0 1 0 5 5

CFGS Automatització i robòtica industrial 2000 2 1 0 30 0 30
Total alumnes Cicles Formatius Grau Superior 30 5 0 35 -
Total alumnes centre CICLES FORMATIUS 198 86 0 284 85
Curs d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM) - 1 1 - 12 - - 12

Escola municipal d'Art i Disseny
CFGM d'Assistència al Producte Gràfic Interactiu. 1600 2 2 3 33 51 0 84
Total alumnes Cicles Formatius Grau Mitjà 33 51 84 -

CFGS d'Animació (disseny de videojocs i entorns virtuals). 2000 2 2 2 31 24 0 55

CFGS de Gràfica Publicitària. 2000 2 1 1 25 16 3 44
CFGS d'Interiorisme. Projecció i Direcció d'Obres de 
Decoració. 1950 2 1 1 13 9 10 32

Total alumnes Cicles Formatius Grau Superior 69 49 13 131 -
Total alumnes centre CICLES FORMATIUS 102 100 13 215 0
Curs preparació prova d'accés a C. F. de Grau Superior 
(PACFGS) - 1 1 - 20 - - 20

CENTRES CONCERTATS

Col·legi Santa Teresa de Jesús Hores cicle
Duració
(anys) Grups de 1r Grups de 2n Alumnes 1r Alumnes 2n Alumnes PF Total alumnes Llista espera

CFGM de Gestió Administrativa (DUAL) 2000 2 1 1 26 25 51
CFGM Activitats Comercials 2000 2 1 1 29 25 54
Total alumnes Cicles Formatius Grau Mitjà 55 50 0 105 -
CFGS en Educació Infantil 2000 2 1 1 30 28 58
Total alumnes Cicles Formatius Grau Superior 30 28 0 58
Total alumnes centre CICLES FORMATIUS 85 78 0 163 0

Escola Pia
CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 2000 2 1 1 26 8 0 34
Total alumnes Cicles Formatius Grau Mitjà 26 8 34 -
CFGS Documentació i Administració Sanitària 2000 2 1 1 12 8 20
Total alumnes Cicles Formatius Grau Superior 12 8 0 20 -
Total alumnes centre CICLES FORMATIUS 38 16 0 54 0

de grau mitjà i 139 per a cicles de grau 
superior. Hem de tenir en compte que 
al Institut Manuel de Cabanyes queden 
quatre places pendents de resolució per 
la inspecció.

Els cicles formatius “DUAL” son aquells 
on la formació es realitza en el centre i 
també en empreses col·laboradores. 
La ràtio dels alumnes per grup als cicles 
formatius és de 30 alumnes.

Els centres públics i concertats ofereixen 
conjuntament un total de 1.309 places 
per a cicles formatius de les quals 764 són 
per a cicles de Grau mitjà i 545 són per a 
cicles de Grau superior.

Estudis universitaris

La Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i La Geltrú 
(EPSEVG) forma part de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). En 
aquest  centre  es  poden  cursar  una 
sèrie de graus, màsters i postgraus 
professionals de diverses enginyeries. 
Segons el cens educatiu durant el curs 
2018-2019 hi havien un total de 1.308 
alumnes.
Els cursos, la distribució i el nombre 
detallat d’alumnes es refl ecteix en la 
següent taula.

Llistat de centres 
concertats amb 
oferta de cicles de 
formació a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG
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Graus àmbit TIC Crèdits
Places de 
nou ingrés

Nous
estudiants

Estudiants ja 
matriculats

Total
matriculats

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 240 50 68 125 193

Graus àmbit Industrial
GRAU ÀMBIT INDUSTRIAL 240 200 136 70 206
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA 240 289 289
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I 
AUTOMÀTICA 240 94 94

GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA 240 50 50
GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I 
DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE. 100 108 317 425

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar: impartit a: 
ETSECCPB,EPSEVG i ESAB ? ? ? ? ?

MÀSTERS I POSTGRAUS

Crèdits
Places de 
nou ingrés

Nous
estudiants

Estudiants ja 
matriculats

Total
matriculats

MÀSTER UNIVERSITÀRI EN ENGINYERIA DE SISTEMES 
AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (MUESAEI) 16 22 38

MÀSTER SISTEMES FERROVIARIS I TRACCIÓ ELÈCTRICA 10

MBDesign es un Màster Interuniversitari: 
ETSAB,EPSEVG,ESEIAAT (UPC) i Belles Arts (UB)  41 
Estudiants total. (3 EPSEVG)

3

NOMBRE TOTAL D'ALUMNES DE L'EPSEVG 1.308

Altres ensenyaments

Vilanova i La Geltrú disposa d’altres 
centres d’ensenyament que completen 
l’oferta d’estudis:

- Escola d’adults Teresa Mañé: ofereix un 
total de 758 places per ensenyaments 
inicials bàsics, preparació per a proves 
d’accés i de competències per a la 
societat de la informació.

- Escola Ofi cial d’Idiomes Garraf (EOI 
Garraf): ofereix un total de 808 places per 
estudiar anglès, francès, italià i alemany, 
distribuïts en 202 places d’estudis no 
reglats i 606 en cursos ofi cials. Aquesta 
escola te un abast de tota la província.

- Escola i conservatori municipal de 
música Mestre Montserrat: segons el cens 
escolar 2018-2019 suporta un total de 
593 alumnes a l’Escola i el Conservatori 
i 573 alumnes que opten per classes 

individuals, facin cursos o no al centre.

- Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET): a través de diversos programes 
posa a disposició una sèrie de cursos PFI- 
PTT, FOAP i JPO (pendent) per a un gran 
nombre de grups socials del municipi. 
Ofereix un total de 330 places per a 
aquests.

- Escola de formació aeronàutica de 
Vilanova i La Geltrú (EFAV): és una escola 
inclosa en l’IMET que ofereix cursos de 
Formació Bàsica per a llicències de 
manteniment d’aeronaus. A data del 
Gener del 2019 ofereix un total de 154 
places subdividides en diversos grups 
amb diferents especialitats.

Llistat de graus, 
màsters i postgraus 
oferits per l’EPSEVG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG
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Equipament

Docents en

d'equipaments

docent
a < 5 min.

com a zona
sòl qualificat

docents

Abast i distribució del sistema 
d’equipaments públics docents

Un cop verifi cat el compliment dels ratis 
orientatius del PTGC, és fonamental 
analitzar aquesta oferta qualitativament 
i la distribució de la mateixa.
Hom considera que caldria disposar 
d’algun equipament docent a menys 
de 5 minuts a peu des de qualsevol  
punt de la ciutat. Tenint en compte que 
la velocitat a peu d’una persona es de 
3,3 km/h a ritme baix (1), hem elaborat 
un mapa on es mostra l’accessibilitat al 
sistema d’equipaments docents.
De la mateixa forma es mostren amb uns  
punts tots aquells equipaments docents 

no recollits com a sistema i ubicats en sòl 
qualifi cat com a zona, gran part d’ells 
privats, però que es consideren rellevants 
ja que donen un servei necessari al 
municipi.
Aquests no s’han tingut en consideració 
per a valorar els àmbits amb cobertura 
d’equipament docent. Tan sòls s’han 
considerat aquells qualifi cats com a 
sistema que ja estan consolidats. El 
que ens interessa es valorar l’abast 
dels sistemes públics existents de forma 
independent.
S’observa així què zones en sòl urbà com 
Santa Llúcia, Ribes Roges, la Collada, la 
urbanització de Santa Maria, o part de 
l’Aragai no tenen pròxim un equipament 
docent que els doni servei.

Sistema 
d’equipaments 
docents i els seus 
àmbits d’abast
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG i el Directori del 
mateix

(1) Segons una 
investigació 
portada a terme 
per investigadors 
en Journal of the 
American Medical 
Association (JAMA)
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A  més  a   més, existeixen   zones   en  
sòl urbanitzable ja  desenvolupades 
com Fondo Somella, o algunes de les 
urbanitzacions a la perifèria, com Mas 
Tapet, Mas  Roquer,  Torre  del  Veguer  
o Santa Maria que alberguen un gran 
nombre de famílies, però no disposen 
d’equipaments docents públics propers.
Tot i això, observem una amplia xarxa 
d’equipaments docents que abasteixen 
gran part del municipi. Pot dir-se doncs, 
que la major part del nucli central te una 
molt bona disponibilitat d’equipaments 
docents.

A la imatge superior observem els centres 
que recullen un nombre major d’alumnes 
i que, com a conseqüència, tenen major 
rellevància dins del municipi. Alguns d’ells 
són d’abast supramunicipal, com l’Institut 
Baix a Mar - Escola Ofi cial d’Idiomes del 
Garraf, la Escola d’Enginyers de la UPC, 
l’Escola i Conservatori de música Mestre 
Montserrat i l’IES Joaquim Mir, que estan 
per sobre dels 1.000 alumnes per curs.

10

100

500

1.000

- 100

- 1.000

o més

- 1.000

Nombre d’alumnes 
als centres docents 
de VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG
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Segons el Cens d’equipaments esportius 
de Catalunya en data de 4 de Gener de 
2019, Vilanova i La Geltrú te un total de 
113 instal·lacions i 305 espais esportius.
Encapçala el llistat de municipis del Garraf 
amb més equipaments esportius, sols per 
darrere de Sitges. Aquestes instal·lacions 
i espais esportius es distribueixen de la 
següent manera:

AAE Àrea d’activitat esportiva: 26 
PAD Pistes de pàdel: 12
ATL Pistes d’atletisme: 1 
PAL Piscines a l’aire lliure: 42
BIC Carrils i circuits de bicicleta: 12 
PAV Pavellons amb pistes tancats: 4
CAM Camps (mín. 1.500 m2): 7 
PCO Piscines cobertes: 6
CON Altres espais convencionals: 6 
PET Pistes i espais de petanca: 12
FRO Frontons i pistes amb frontó: 3 
POL Pistes poliesp. a l’aire lliure: 49
GOL Camps de golf i p&p: 1 
ROC Rocòdroms: 1
SAL Sales (mín. 50m2): 60 
SIN Altres espais singulars: 9
TEN Pistes de tennis: 16 
TIR Camps de tir: 1
ALT Altres espais petits i no reglats: 37

Segons el Directori de l’Ajuntament 

de Vilanova i La Geltrú, el municipi 
actualment disposa dels següents 
equipaments esportius municipals:

Centre cívic i esportiu La Collada-
Els Sis Camins-Xavier García
Pista Poliesportiva 
Activitats: patinatge artístic, futbol sala, 
bàsquet, handbol i voleibol
Tipus d’ús:  federat, escolar i lleure
Mides: 30/45 metres
Equipament: pista de terrazo coberta 
amb marcatges per a patinatge artístic, 
1 pista de futbol sala i handbol, 2 pistes 
de bàsquet i 2 pistes de voleibol
Vestidors col·lectius: 6 vestidors de 25 m²
Vestidors d’àrbitres: 2 vestidors de 15 m²

Centre Esportiu Municipal Isaac 
Gálvez
Pista Poliesportiva 
Activitats: Bàsquet, handbol, voleibol, 
korfbal, hoquei i billar
Tipus d’ús: federat
Mides: 25/50 metres
Equipament: Pista poliesportiva de par-
quet amb marcatges: 1 pista handbol, 1 
pista d’hoquei, 1 pista de korfbal, 2 pistes 
de voleibol i 3 pistes de bàsquet. Instal·la-
ció amb 2.000 localitats. Ocasionalment 
s’hi realitzen esports com el hoquei, pati-
natge artístic i gimnàstica en proves de 

Pista poliesportiva 
C.E.M. Isaac Gálvez
Font: Club Handbol 
Vilanova i La Geltrú
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Complexe Municipal 
de futbol a VNG
Font: Bing Maps

gran afl uència de públic. 
Sala Gimnàs de 70 m², amb 4 taules de 
billar
Vestidors col·lectius: 8 vestidors de 30 m2 

Vestidors d’àrbitres: 2 vestidors de 12 m²

Circuit Municipal de Ciclisme
Equipament: circuit asfaltat de 515 me-
tres de corda i 6 metres d’amplada
Equipament complementari: Vestuaris 
col·lectius i WC
Activitats: ciclisme, patinatge
Tipus d’ús: federat, escolar i lleure

Complex Municipal de futbol
Activitat: Futbol a 11 
Tipus d’ús: Federat, escolar i lleure 
Mides: 65/100 m 
Equipament: Camp de futbol de gespa 
artifi cial, amb 2.900 localitats. 
Espais complementaris: 
Sala Gimnàs de 70 m2 
Vestuaris col·lectius: 4 vestidors de 40m² 
de superfície 
Vestuaris àrbitres: 3 vestuaris de 15 m² 

Esportiu La Piscina. Centre 
Municipal d’Esport i Salut
Sala d’activitats dirigides 1 
Sala d’activitats dirigides 2 
Sala de fi tness 
Espai Harmonia 
Vestidors d’Abonats 

Vestidors de cursets 
Àrea termal 
Vas d’hidroteràpia 
Saunes 
Banys de vapor 
Dutxes terapèutiques 
Zona de relax 
Piscina gran 25 m x 16 m 
Piscina d’aprenentatge 16 m x 6,6 m

Pavelló Municipal d’Esports
Pista Poliesportiva Interior
Activitat: Hoquei, futbol sala, esport 
adaptat i ús escolar. Esporàdicament s’hi 
realitza bàsquet i handbol. 
Tipus d’ús: Federat, escolar i lleure 
Mides: 20/40 m 
Equipament: Pista poliesportiva coberta 
de terrazo. Compta amb 860 localitats. 
Espais complementaris: 
Gimnàs Petit I de 150 m²
Gimnàs petit II de 150 m² 
Vestuaris col·lectius: 4 vestidors de 30m² 
de superfície 
Vestuaris àrbitres: 1 vestuaris de 12 m²

Pista poliesportiva exterior
Activitat: Hoquei, futbol sala, esport 
adaptat i ús escolar. Esporàdicament s’hi 
realitza bàsquet, handbol, voleibol i bàd-
minton. 
Tipus d’ús: Federat, escolar i lleure 
Mides: 20/40 m 
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Competició 
intercomarcal de 
gimnàstica artística 
escolar 2018/2019 
al Pavelló Municipal 
d’Esports de VNG
Font: Consell 
esportiu del Garraf

Equipament: Pista poliesportiva coberta 
de ciment 
Equipaments complementaris: 
Vestidors col·lectius: 4 vestidors de 30 m² 
de superfície 
Vestidors d’àrbitres: 2 vestidors de 12 m²

Sala del Mur d’escalada artifi cial
Activitat: Escalada 
Tipus d’ús: Federat, escolar i lleure 
Mides: sala de 200 m2 amb una alçada 
lliure de 7 m.

Gimnàs Gran
Activitat: Gimnàstica Artística 
Tipus d’ús: Federat, escolar i lleure 
Equipament: sala de 500 m² completa-
ment equipada per a la gimnàstica ar-
tística. 
Equipaments complementaris: 
Vestidors col·lectius: 2 vestidors de 100 m²
Vestidor d’entrenadors/es: 1 vestidor de 
30 m² 

Sala de Tennis de Taula
Activitat: tennis de taula 
Tipus d’ús: Federat, escolar i lleure 
Equipament: sala de 150 m²

Sala de Tennis de Taula
Activitat: tennis de taula 
Tipus d’ús: Federat, escolar i lleure 

Equipament: sala de 150 m²

Complex Esportiu Municipal Parc 
del Garraf

Activitat: natació, fi tness, pàdel i activi-
tats dirigides.
Equipament: sales dirigides per a activi-
tats, 1 piscina esportiva, 1 sala de fi tness, 
2 piscines exteriors, 1 solàrium i 2 pistes de 
pàdel.

A més a més, trobem a Vilanova i La Gel-
trú els següents equipaments esportius 
privats que complementen l’oferta públi-
ca del municipi:

- Acadèmia d’Arts Marcials Vilanova
- Aikido Aiki Vilanova
- Anytime Fitness
- Aqua Sport Clubs & Spa
- Centre Gimnàstic Vilanova
- Centre de ioga om Vilanova
- C.E. Wai Khru Vilanova
- Club Nàutic Vilanova
- Club Tennis Vilanova
- Curves
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Llistat 
d’equipaments 
esportius a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del Directori 
de l’ajuntament de 
VNG

Finalment, sembla interessant recollir  
una sèrie d’espais al carrer que el propi 
municipi posa a disposició per practicar 
diversos tipus d’esport. S’esmenten a 
continuació aquells que queden recollits 
pel propi Ajuntament al Directori:

- Camp de futbol sala Plaça Pobles 
d’Espanya
- Camp futbol sala jardins carrer València
- Camp futbol sala Santa Maria
- Circuit de Condicionament físic a la 
Cruïlla de Joan Oliver
- Circuit Esportiu Cardioprotegit - Passeig 
Ribes Roges

- Circuit Esportiu Cardioprotegit - Zona 
Esportiva a la Ronda Ibèrica
- Canasta a la Plaça Beatriu de 
Claramunt
- Canasta a la Plaça de les Danses de 
Vilanova
- Canastes als blocs Molí de Vent
- Canastes als Jardins Joan Papiol

Nom de la instal·lació Adreça
Equipaments esportius municipals

1 Centre cívic i Esportiu La Collada-Els Sis Camins-Xavier García Carrer de la Turbina, 19
2 Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez Ronda Ibèrica, 66
3 Pista annexa CEM Isaac Gálvez Ronda Ibèrica, 66
4 Complex Municipal de futbol Rambla de Sant Jordi, s/n
5 Esportiu La Piscina. Centre Municipal d'Esport i Salut Carrer Josep Coroleu, 82
6 Gimnàs del Pavelló Municipal d'Esports Plaça de Les Casernes, s/n
7 Complex Esportiu Municipal Parc del Garraf Ronda Ibèrica, 60
8 Pavelló Municipal d'Esports Plaça de Les Casernes, s/n
9 Pistes municipals d'Atletisme Carme Sugrañes Blay Ronda Ibèrica, 58
10 Rocòdrom. Mur artificial d'escalada. Plaça de Les Casernes, s/n
11 Skate Park Rambla de Sant Jordi, s/n
12 Circuit Municipal de Ciclisme Rambla dels Països Catalans, s/n

Equipaments esportius privats
1 Academia d’Arts Marcials Vilanova Carrer de la Unió, 98 BX
2 Aikido Aiki Vilanova Carrer del Comerç, 4
3 Anytime Fitness Carrer de Menéndez Pelayo, 13 BX
4 Aqua Sport Clubs & Spa Carrer de Solicrup, 10
5 Centre Gimnàstic Vilanova Carrer del Vapor, 22-24
6 Centre de ioga om Vilanova Carrer de Menéndez Pelayo, 66
7 C.E. Wai Khru Vilanova Carre de les Balears, 7 BX
8 Club Nàutic Vilanova Dic de Ponent
9 Club Tennis Vilanova Carrer del Cardenal, 2
10 Curves Rambla de Salvador Samà, 81 BX

Espais esportius al carrer
1 Camp de futbol sala Plaça Pobles d’Espanya Parc dels Pobles d'Espanya
2 Camp futbol sala jardins carrer València Carrer de València, 3
3 Camp futbol sala Santa Maria Carrer dels Oms
4 Circuit de Condicionament físic a la Cruïlla de Joan Oliver Cruïlla de Joan Oliver
5 Circuit Esportiu Cardioprotegit - Passeig Ribes Roges Passeig de Ribes Roges
6 Circuit Esportiu Cardioprotegit - Zona Esportiva a la Ronda Ibèrica Ronda Ibèrica, 58
7 Canasta a la Plaça Beatriu de Claramunt Pl. De Beatriu de Claramunt
8 Canasta a la Plaça de les Danses de Vilanova Pl. De les Danses de Vilanova
9 Canastes als blocs Molí de Vent Carrer d'Olèrdola, 22
10 Canastes als Jardins Joan Papiol Jardí de Joan Papiol
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28 Sistema

Equipament

Esportius en

d'equipaments

esportiu
a < 10 min.

com a zona
sòl qualificat

esportius

Sistema 
d’equipaments 
esportius i els seus 
àmbits d’abast
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG i el Directori del 
mateix

Abast i distribució del sistema 
d’equipaments públics esportius

El rati per a equipaments esportius 
que determina el PTGC per a ciutats 
entre 25.000 i 100.000 habitants és de 
3 m² de sòl per habitant. Actualment 
Vilanova i La Geltrú posseeix 202.997 m² 
de sòl consolidat per a equipaments 
esportius la qual cosa suposa un rati de 
3,06 m²/hab. Per a l’escenari de màxim 
creixement al 2038, considerant que es 
desenvolupi la totalitat de les fi gures de 
planejament vigents, el rati augmentaria 
fi ns els 3,11 m²/habitant. Podem dir així, 
que el municipi es troba per sobre del rati 
òptim que marca el PTGC.

Ara bé, paga la pena revisar si aquests 
equipaments es distribueixen de forma 
òptima. Considerem  adequat  tenir  
un equipament esportiu a menys de 
10 minuts a peu des de qualsevol punt 
de la ciutat. Elaborem així un plànol on 
s’observa que part del casc antic queda 
allunyat. També alguns dels teixits més 
apartats del nucli com Fondo Somella, 
Mas Tapet o Torre del Veguer entre altres, 
es troben massa lluny d’aquest tipus 
d’equipaments
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2910.5. EQUIPAMENTS SANITARIS

Segons el Directori de l’Ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú, al municipi existeixen 
els següents centres d’assistència públics:

Sistema d’equipaments sanitaris-
assistencials en sòl urbà consolidat:
- Fundació Hospital Comarcal de Sant 
Antoni Abat
- CAP de Sant Joan
- CAP Baix-a-Mar

Sanitaris-assistencials en sòl qualifi cat 
com a zona:
- CAP Jaume I
- Assistència Integral Social I Sanitaria 
(AISSA)
- CDIAP GARRAF
- Centre d’Atenció i Seguiment de les 
Drogodependències (CAS)
- Centre de Rehabilitació Sant Antoni 
Abat
- Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ)
- Federació ECOM (SSIL)
- Hospital Residència Sant Camil
- La Plataforma. Centre Multiserveis
- Llar Pàdua
- Residència els Josepets
- Taula de Salut Mental Garraf (CSM)

Aquests es complementen amb 
nombrosos centres privats (mútues i 
centres mèdics) que ofereixen assistència 
sanitària al municipi.

Actualment Vilanova i La Geltrú disposa 
d’uns 13.707 m² de  sòl  qualifi cat  com 
a sistema d’equipaments sanitaris i una 
reserva per als mateixos d’uns 2.665 m² 
de sòl, el que suposa un rati actual de 
0,21 m² de sòl per habitant, pràcticament 
la meitat del que considera adequat 
el PTGC per a ciutats com Vilanova  i 
La Geltrú, que és de 0,40 m² sòl per 
habitant. Ara bé, el PTGC estableix que, 
de forma alternativa, pugui existir un 
rati de 0,1 m² de sostre d’equipament 
sanitari per habitant. Tenint en compte 
que el municipi te 10.945 m² de sostre 
d’equipament sanitari, això suposa un 
rati de 0,17 m² de sostre per habitant. Per 
tant, tot i no complir amb el paràmetre 
de sòl, si ho fa amb el de sostre per 
habitant. 

Per altra banda, si tenim en compte el 
munt d’equipaments sanitaris, públics 
i privats, que es troben inclosos en sòl 
qualifi cat com a zona, sembla evident 
que el municipi te una oferta sufi cient per 
garantir la sanitat dels seus veïns. 

Paga la pena esmentar que, tot i que 

CAP Jaume I. 
Equipaments 
inclosos en sòl 
qualifi cat com a 
zona.
Font: Bing Maps
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30 el sistema d’equipaments sanitaris 
públics abasteix el municipi, la distribució 
del mateix es concentra en excés en 
certs punts del nucli central. De fet, 
com observem a l’esquema inferior, si 
mantenim el criteri dels cinc minuts a peu 
(tal i com hem explicat a l’apartat dels 
equipaments docents), el paper que 
juguin els equipaments sanitaris en sòl 
qualifi cat com a zona és fonamental per 
donar cobertura a  la major part del nucli 
antic, així com de l’Eixample de Gumà.

En defi nitiva, el sistema d’equipaments 
sanitari-assistencials públics de Vilanova 
i La Geltrú és sufi cient a nivell quantitatiu. 
Els barris més allunyats del centre, com 

ara el del Torrent de Sant Joan, de 
Ribes Roges o el Tacó, així com totes les 
urbanitzacions perifèriques en qualsevol 
tipus de sòl, queden completament 
desconnectades d’aquest sistema 
d’equipaments sanitaris.
Pensem que un dels aspectes que 
haurà de tractar el futur POUM serà 
reforçar aquesta xarxa sanitària als barris 
perimetrals del nucli, així com estudiar 
les distintes possibilitats d’augmentar 
l’accessibilitat a la mateixa.

! !

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

Sistema

Equipament

! Sanitaris en

Complementari

d'equipaments

sòl qualificat
com a zona

com a zona
en sòl qualificat

sanitari

sanitaris

a < 5 min.

Sistema 
d’equipaments 
sanitaris i els seus 
àmbits d’abast
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG i el Directori del 
mateix
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3110.6. LES RESERVES PER A FUTURS 
EQUIPAMENTS COL·LECTIUS

Per analitzar la situació de reserves 
per  a  futurs   equipaments   col·lectius 
al municipi hem elaborat l’esquema 
següent on s’han considerat de forma 
genèrica la cobertura de tots els 
equipaments en sòl urbà consolidat 
(els que actualment donen servei) i 
els que obtindríem si les actuals fi gures 
de planejament es desenvolupessin i 
completessin les reserves de sòl per a 
equipament que tenen previstes.
En el casos que on hem trobat mancances 
en apartats anteriors, aquest plànol 
ens mostra la possibilitat de que amb el 

PGOU vigent trobem solucions. Així per 
exemple, si mancaven equipaments 
docents al Racó de Santa Llúcia, aquest 
plànol ens mostra una reserva de sòl que 
permetria donar-hi una solució.
En aquest punt serà fonamental el procés 
participatiu relatiu a les necessitats que 
els veïns prioritzin.
Per tancar aquest capítol convé  recordar 
que Vilanova i La Geltrú, tot i tenir un 
nucli central força cobert amb diversos 
equipaments, te una sèrie de barris 
perimetrals desconnectats d’aquests 
sistemes urbans. Sembla  doncs enraonat 

Equipaments

Reserves en sòl

Reserves en sòl

Reserves en sòl

Equipament

Reserva

consolidats

urbà

urbanitzable

no urbanitzable

consolidat
a < 5 min.

a < 5 min.
d'equipament
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32 que el futur POUM plantegi estratègies de 
reforçament del sistema d’equipaments 
públics o millores d’accés als mateixos.

10.7. LA XARXA D’ESPAIS LLIURES

Considerant el planejament vigent 
(PGOU del 2001), la reserva de sòl urbà per 
a espais lliures del municipi de Vilanova i 
La Geltrú és de 774.666,63 m² consolidats i 
251.863,6 m² previstos, els quals sumen un 
total de 1.026.530,23 m² de sòl. Algunes 
de les seves característiques es recullen 
en els quadres següents: 

Consolidats Previstos
(m²) (m²)

Aparcament al carrer de l'Àncora a la banda mar de l'estació de tren 5.151,29 - UA 19. RENFE Estació Casc urbà 1981 G

EL a la rambla de Salvador Samà front el parc de Gumà i Ferran 310,11 - UA 8. Rambla Samà cantonada Marqués 
del Duero Casc urbà 1981 G

EL entre els carrer de Josep Juliachs i de Ventosa i Roig 615,65 - - Casc urbà 1981 G
EL front la plaça de la Fisa 1.154,39 - - Casc urbà 1981 L

EL front la plaça de Sant Antoni 359,72 -

Pla Especial d'usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 

concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 L

EL vinculat a la cantonada entre les avingudes del Penedès i del Garraf 
(UA4) 1.799,84 - UA 4. Camp de futbol i Sínia del Gall Casc urbà 1981 G

EL vinculat a l'equipament "La Plataforma centre multiserveis" 610,32 -

Pla Especial d'usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 

concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 G

EL vinculat al pas de la via del ferrocarril connexió rambla Samà i Parc 
de Baix a Mar 779,28 - Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit 

Pirelli Mar Casc urbà 1981 L

EL vinculat al pas soterrani que connecta el carrer de Josep Coroleu 
amb la rambla de Lluís Companys 878,94 - Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit 

Pirelli Mar Casc urbà 1981 G

EL vinculat al pas soterrat del carrer de Josep Coroleu 951,44 - - Casc urbà 1981 G
Gran Parc Urbà al passeig del Carme a tocar del Port 26.143,70 - - Casc urbà 1981 G
Jardins de Francesc Macià 5.843,87 - - Casc urbà 1981 G

Jardins de l'Apol·lo 880,43 -

UA 17. Joaquim Mir, Torrent de la Pastera - 
Pla Especial d'usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 

concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 G

Jardins del Molí de Vent 5.029,54 - - Casc urbà 1981 G

Parc de Baix a Mar 29.596,95 - Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit 
Pirelli Mar Casc urbà 1981 L

Parc de Gumà i Ferran 5.773,87 - - Casc urbà 1981 G
Parc dels Pobles d'Espanya 2.828,87 - - Casc urbà 1981 G
Parc Urbà al passeig del Carme, entre la rambla de la Pau i la de Joan 
Baptista Pirelli 2.489,30 - - Casc urbà 1981 G

Parc Urbà al passeig Marítiim entre la rambla de la Pau i el carrer del Gas 2.115,60 - - Casc urbà 1981 G
Parc Urbà al passeig Marítim entre el carrer del Gas i el carrer de les 
Canàries 4.178,73 - - Casc urbà 1981 G

Passeig al carer d'Olèrdola, entre els carrer de Ramón Menéndez y 
Pelayo y carrer de Joan Llaverias 674,55 - - Casc urbà 1981 G

Passeig vora el torrent de Sant Joan entre l'Avinguda de Cubelles i el 
carrer d'Olèrdola 1.906,99 - - Casc urbà 1981 G

Passeig vora el torrent de Sant Joan entre l'Avinguda de Francesc Macià 
i el carrer de l'Aigua 6.870,87 - - Casc urbà 1981 G

Passeig vora el torrent de Sant Joan entre l'Avinguda de Francesc Macià 
i el carrer d'Olèrdola 3.259,89 - - Casc urbà 1981 G

Passeig Marítim entre el carrer de les Canàries i el Torrent de la Piera 4.181,59 - * SNU Casc urbà 1981 G
Plaça d'Armand Cardona i Torrandell 3.350,33 - - Casc urbà 1981 G
Plaça de Cal Ganeta 2.329,60 - - Casc urbà 1981 G
Plaça de Cal Xixu 2.014,65 - - Casc urbà 1981 G
Plaça de Catalunya 844,48 - - Casc urbà 1981 G

EGO*Adquisició Àmbit

Llistat d’espais 
lliures consolidats i 
previstos en sòl urbà 
a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades aportades 
per l’Ajuntament de 
VNG

* Estructura general i orgànica
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33Consolidats Previstos
(m²) (m²)

EGO*Adquisició Àmbit

Plaça de Charlie Rivel 4.030,17 - - Casc urbà 1981 G

Plaça de Josep Tarradellas 2.576,04 - Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit 
Pirelli Mar Casc urbà 1981 L

Plaça de la Ciència 2.391,63 - - Casc urbà 1981 G
Plaça de la Fisa 3.354,43 - - Casc urbà 1981 G

Plaça de la Mediterrània i plaça dels Boleranys 6.876,50 - Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit 
Pirelli Mar Casc urbà 1981 L

Plaça de la Moixiganga 3 142,33 - - Casc urbà 1981 L

Plaça de la Peixateria 1.060,17 -

PERI de l'illa delimitada pels carrers Pàdua, 
Santa Eulàlia, Unió i plaça Peixeteria - Pla 
Especial d'usos per establiments musicals i 
de restauració de pública concurrència 

del Casc Antic i Eixample Central de 
Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 G

Plaça de la paperera i pati de l'Escola de formació aeronàutica 2.937,27 - - Casc urbà 1981 G

Plaça de la Vila 1.400,15 -

Pla Especial d'usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 

concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 G

Plaça de l'Associació d'Alumnes Obrers 3.809,62 - UA 4. Camp de futbol i Sínia del Gall Casc urbà 1981 G
Plaça de l'Anxaneta 1.580,48 - - Casc urbà 1981 G
Plaça de l'Era 1.786,33 - - Casc urbà 1981 G
Plaça de les Casernes 3.910,92 - - Casc urbà 1981 G

Plaça de les Neus 957,66 -

Pla Especial d'usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 

concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 L

Plaça de Sant Antoni 649,04 -

Pla Especial d'usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 

concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 L

813,65 - -

6.424,00 -

Pla Especial d'usos per establiments 
musicals i de restauració de pública 

concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú

Plaça d'Eduard Maristany (Plaça de l'Estació) 9.441,98 - - Casc urbà 1981 G
Plaça del Conslat de Mar 3.418,13 - - Casc urbà 1981 G
Plaça del Cubilot 2.051,02 - - Casc urbà 1981 G
Plaça del Portal de Sitges 1.172,27 - UA 16. la Geltrú - Sant Jordi Casc urbà 1981 G
Plaça del Xoriguer 2.650,69 - - Casc urbà 1981 G
Plaça dels Pins 1.054,29 - - Casc urbà 1981 G

Placeta carrer Meridional 169,33 - Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit 
Pirelli Mar Casc urbà 1981 L

Placeta de la Terrera 473,57 - - Casc urbà 1981 G
Placeta entre l'avinguda de Cubelles i el carrer del Pare Garí 375,74 - - Casc urbà 1981 G
Poblat ibèric i romà d'Adarró, marge Est del carrer Almirall Gravina 6.033,76 - - Casc urbà 1981 G
Poblat ibèric i romà d'Adarró, marge Oest del carrer Almirall Gravina 4.566,60 - - Casc urbà 1981 G
Torrent de Sant Joan entre l'Avinguda de Cubelles i el carrer de Sant 
Gervasi

2.462,06 - Casc urbà 1981 G
Torrent de Sant Joan entre el carrer de Sant Gervasi i el carrer de 
l'arquitecte Gaudi 2.641,01 - Casc urbà 1981 G

3.623,27 - - Casc urbà 1981 G
- 357,38 UA 3. Ronda Ibèrica - Carrer Sant Roc - L

EL a interior d'illa - 568,78

Polígon d'Actuació Urbanística 1, Santa 
Anna - Pla Especial d'usos per establiments 

musicals i de restauració de pública 
concurrència del Casc Antic i Eixample 

Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 L

EL entre els carrers de la Unió i de Sitges - 752,35

Expropiació - Pla Especial d'usos per 
establiments musicals i de restauració de 

pública concurrència del Casc Antic i 
Eixample Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 G

EL front e carrer de la Pastera a tocar del carrer de les Soques - 315,49

Expropiació - Pla Especial d'usos per 
establiments musicals i de restauració de 

pública concurrència del Casc Antic i 
Eixample Central de Vilanova i la Geltrú

Casc urbà 1981 L

EL vinculat a Sant Josep - 600,04 *Expropiació Casc urbà 1981 G
Horts al carrer de la Unió - 1.774,84 *Expropiació Casc urbà 1981 G
PERI Casernes - 3.068,40 PERI Casernes Casc urbà 1981 G

Plaça Adarró - 2.982,93

Manca expropiar? És necessari? Hi ha dos 
blocs d'apartaments consolidats. S'han 

d'expropiar? Hi ha hagut algun acord de 
transferència d'edificabilitat?

Casc urbà 1981 G

Reserva de sòl al carrer de Sant Roc - 477,95 Expropiació - Polígon d'Actuació 
Urbanística 2 - Sant Roc Casc urbà 1981 G

Reserva Espai Lliure UA19 - 745,11 UA 19. RENFE Estació Casc urbà 1981 G
Plaça de la Cucanya 655,30 - - Tacó G
EL vinculat a La Cucanya - 3895,508634 UA 7. Polígon 2.2, La Cucanya Santa Llúcia G
EL vinculat a l'avinguda de l'Aiguadolç - 3.753,35 UA 7. Racó de Santa Llúcia Santa Llúcia G

41,73 UA 7. Polígon 2.2, La Cucanya G
9.883,47 UA 7. Racó de Santa Llúcia G

EL a Santa Maria 1.509,93 - - Santa Maria de Cubelles G
EL Santa Maria de Cubelles 4.498,59 - - Santa Maria de Cubelles G

Plaça de Soler i Carbonell Casc urbà 1981

EL vinculat al desviament de la línia ferroviària Santa Llúcia-

G

Aparcament Hospital de Sant Antoni Abat
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Jocs infantils a Santa Maria 375,89 - - Santa Maria de Cubelles G
Passeig Salzes 6.657,39 - - Santa Maria de Cubelles G
Rotonda i espai lliure a Santa Maria 4.087,22 - - Santa Maria de Cubelles G

6.601,08 - Santa Maria de Cubelles G
5.055,70 PAU 1 Santa Maria de Cubelles G
2.354,67 PAU 2 Santa Maria de Cubelles G

EL entre els carrers dels Castanyers i de les Melies - 2.086,23 - Santa Maria de Cubelles G
Desmunt carrer Xarxes 1.564,18 - - El Prat de Vilanova G
EL vinculat al Torrent de Santa Maria 4.806,59 - - El Prat de Vilanova G
Buffer C-31 marge Est La Collada - Els Sis Camins 3.702,56 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
Buffer C-31 marge Oest La Collada - Els Sis Camins 4.131,27 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL vinculat als carrers Margallo i del Montgrós 4.487,98 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL els Sis Camins a l'avinguda dels Sis Camins 2.664,36 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL emprat com a aparcament a l'avinguda dels Sis Camins 1.363,66 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL vinculat a l'avinguda de Rocacrespa 1.411,13 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL vinculat a l'avinguda de Rocacrespa i al carrer del Riu Segura 8.339,33 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL vinculat al carrer de l'Aneto. La Collada - Els Sis Camins 10.434,56 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
Horts Urbans ecològics La Collada - Els Sis Camins 9.399,39 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
Jocs infantils i espai lliure a l'avinguda de la Torre d'en Vallès 2.829,58 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
Plaça dels Sis Camins 2.788,34 - Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL a la cantonada entre els carrers de la Turbina i Margallo - 4.956,04 Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL vinculat al carrer de la Talaia - 2.276,44 Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL vinculat al carrer Margallo - 3.453,89 Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL el Pau de l'Hostal 1 - 1.773,91 Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL el Pau de l'Hostal 2 - 2.427,37 Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL vinculat al carrer del Fraig - 2.427,56 Pla Parcial La Collada - Sis Camins La Collada - Els Sis Camins G
EL entre els carrers de la Torre d'Enveja i de Bailén 705,19 - Text Refós Pla Parcial Aiguacuit Aiguacuit G
Parc de la Quadra d'Enveja 47.283,98 - Text Refós Pla Parcial Aiguacuit Aiguacuit G
Plaça de Beatriu de Claramunt 4.588,25 - Text Refós Pla Parcial Aiguacuit Aiguacuit G
Jardins al carrer de la Torre d'Enveja 604,24 - Pla Parcial del subsector-1 Aigua Est Aiguaest G
Plaça de l'Agermanament 1.836,35 - Pla Parcial del subsector-1 Aigua Est Aiguaest G
Plaça de l'Era - PP Aiguaest 1.384,93 - Pla Parcial del subsector-2 Aigua Est Aiguaest G

EL vinculat al camí de la Masia d'en Cabanyes 7.071,34 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial del 
sector Torrent de la Pastera polígon 1 Torrent de la Pastera G

EL vinculat al carrer de la Masia d'en Frederic 2.851,30 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial del 
sector Torrent de la Pastera polígon 1 Torrent de la Pastera G

EL de massa d'arbres vinculats al torrent de Santa Magdalena, al carrer 
de Marcel·lí Gené. Passeig de ribera 15.485,17 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 

Roquetes, subsector 1 Industrial Roquetes G

Parc Urbà vinculat al torrent de la Terrosa i el carrer de la Fita 3.661,59 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 
Roquetes, subsector 2 Industrial Roquetes G

Parc Urbà vinculat al torrent de Santa Magdalena, marge Est 14.628,06 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 
Roquetes, subsector 3 Industrial Roquetes G

Parc urbà vinculat al marge est del torrent de la Piera 9.584,80 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 
Roquetes, subsector 4 Industrial Roquetes G

Parc urbà vinculat al marge oest del torrent de la Piera 7.515,71 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 
Roquetes, subsector 4 Industrial Roquetes G

Passeig a la ronda d'Europa, entre el carrer de Solicrup i l'avinguda de la 
Terrosa 4.675,35 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 

Roquetes, subsector 4 Industrial Roquetes G

Passeig front el Centre Tecnològic de la UPC a la C-246a 1.206,63 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 
Roquetes, subsector 4 Industrial Roquetes G

EL Colònia Sant Rafael a tocar de la ronda d'Europa 762,17 - Pla Parcial d'Ordenació Industrial 
Roquetes, subsector 4 Industrial Roquetes L

EL front la EOI (acttualment és un aparcament) 2.050,99 - Pla Parcial d'ordenació del sector Sínia de 
les Vaques i Turó de Sant Cristòfol Sínia de les vaques G

Plaça de la Rajanta 2.321,19 - Pla Parcial d'ordenació del sector Sínia de 
les Vaques i Turó de Sant Cristòfol Sínia de les vaques G

Placeta al carrer de l'Àncora 450,18 - Pla Parcial d'ordenació del sector Sínia de 
les Vaques i Turó de Sant Cristòfol Sínia de les vaques L

EL a tocar de la Ronda d'Europa entre les vies dle tren i el carrer de 
l'Àncora 2.271,14 - Pla Parcial d'ordenació del sector Sínia de 

les Vaques i Turó de Sant Cristòfol Sínia de les vaques pol. A L

EL vinculat al carrer d'Olèrdola i al torrent de Sant Joan 2.414,99 - Pla Parcial sector 3 - subsector Giró Molí de Vent - Subsector Giró G
Jardins i equipament de Mas Codina 7.595,26 - Pla Parcial sector 3 - subsector Giró Molí de Vent - Subsector Giró L
Jardí de Joan Papiol 3.026,08 - - Molí de Vent G
Plaça dels Franciscans 2.696,97 - - Molí de Vent G
EL vinculat a l'avinguda de l'Aragai - 2.153,66 - Molí de Vent G
EL a la Bòbila entre els carrer de Josep Juliachs i de Ventosa i Roig 1.640,61 - Pla Parcial La Bòvila La Bòbila G
EL a la Bòbila, entre els carrers de la Indústria i de Josep Maria Bultó 688,54 - Pla Parcial La Bòvila La Bòbila G
Parc Urbà vinculat al torrent de Santa Magdalena,  marge Oest 6.633,48 - Pla Parcial La Bòvila La Bòbila G
Plaça de Neàpolis 3.183,86 - Pla Parcial La Bòvila La Bòbila G
Parc Urbà vinculat al torrent de la Terrosa 2.624,15 - Pla Parcial d'Ordenació Regina Parc Masia Nova G
Plaça de Joan Magrinyà 1.818,68 - Pla Parcial d'Ordenació Regina Parc Masia Nova G
Placeta entre el carrer de la Fita i el carrer d'Albert Ferrer i Soler 1.056,74 - Pla Parcial d'Ordenació Regina Parc Masia Nova G
EL a l'avinguda de Vilafranca a tocar del dipòsit de l'Arxiu Comarcal del 
Garraf 3.517,91 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
EL a l'avinguda de Vilafranca, entre la C-31 i la rambla de la Torre de 
l'Onclet

962,09 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
EL a l'illa compresa entre l'avinguda de Vilafranca, el carrer del Guix i la 
rambla de la Torre de l'Onclet 4.338,84 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G

EL entre la C-15 i la laça de la Masia del Notari 2.294,72 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
EL entre l'avinguda de Vilafranc ai el carrer del Guix 228,90 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
Mediana a l'avinguda de Vilafranca 353,63 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
Rambla de la Torre de l'Onclet, a tocar de l'avinguda de Vilafranca 1.154,82 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
Rambla de la Torre de l'Onclet, entre el carrer de la Calç i la C-15 2.606,84 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G

EL a sòl urbà no consolidat a Santa Maria de Cubelles -
Santa Maria de Cubelles
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Rambla de la Torre de l'Onclet, entre el carrer del Guix i el carrer de la 
Calç

3.082,23 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
Rambla de la Torre de l'Onclet, entre l'avinguda de Vilafanca del 
Penedès i el carrer del Guix 1.551,47 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G

Rotonda entre l'avinguda de Vilafranca i la rambla de la Torre de l'Onclet 760,04 - Pla Parcial Masia d'en Barreres I Masia d'en Barreres I G
Aparcament Masia d'en Barreres II 5.363,75 - Pla Parcial Masia d'en Barreres II Masia d'en Barreres II L
EL a tocar del torrent de Santa Magdalena 14.146,22 - Pla Parcial Masia d'en Barreres II Masia d'en Barreres II L
EL al llarg del carrer del Ciment 7.623,70 - Pla Parcial Masia d'en Barreres II Masia d'en Barreres II L
Jardins de Mossèn J. Llavaries i Poch 2.835,81 - Pla Parcial Masia d'en Barreres II Masia d'en Barreres II L
Parc Urbà lligat al Camí Ral 1.843,96 - Pla Parcial Masia d'en Frederic Masia d'en Frederic L
Parc Urbà vinculat a la masia d'en Frederic 11.433,71 - Pla Parcial Masia d'en Frederic Masia d'en Frederic G
Pineda front el Mas de la Monja 5.156,26 - Pla Parcial Masia d'en Frederic Masia d'en Frederic G

10.413,66 - - Masia d'en Frederic G
2.049,69 - Pla Parcial sector Marquès Sector Marquès L

EL camí Molinant 1.703,67 - Pla Parcial sector Marquès Sector Marquès G
EL entre l'avinguda del Coll d'en Ferran i el carrer de les Oliveres 7.114,14 - Pla Parcial sector Marquès Sector Marquès G
EL a la roda Ibèrica entre el camí de la Masia d'en Frederic i la rambla de 
Pep Ventura 1.843,48 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 G

EL vora el cementiri a la rambla dels Països Catalans 5.852,29 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 G
Plaça de la Moixiganga 1 594,02 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 G
Plaça de la Moixiganga 2 432,08 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 G

4,28 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 L
Rambla de Pep Ventura, entre el carrer de l'Urgell i la ronda Ibèrica 3.784,20 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 G
Rambla de Pep Ventura, entre la rambla dels Països Catalans i el carrer 
de l'Urgell 2 828,30 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 G

1.267,70 Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 1 Llimonet polígon 1 L
1.774,49 Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L

EL a la rambla dels Països Catalans a tocar del carrer d'Alacant 2.623,59 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 G
EL a l'encreuament de la rambla dels Països Catalans i l'avinguda de 
Vilafranca del Penedès 253,19 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L

EL a l'encreuament de les rambles de Pep Ventura i dels Països Catalans 296,07 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 G
EL al carrer de Castelló 1.394,46 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L
EL vinculat al carrer de la Masia d'en Frederic 663,71 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L
EL vinculat al carrer del Bages 585,41 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L
EL vinculat al carrer del Drac 393,21 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L
Placeta al carrer dels Gegants (El Llimonet) 914,60 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L
Rambla de Pep Ventura, entre la plaça dels Bordegassos i la rambla dels 
Països Catalans 3.097,29 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 G

Rambla de Pep Ventura, entre la rambla dels Països Catalans i el carrer 
de l'Urgell 1 1.817,76 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 G

109,21 - Llimonet polígon 2
66,61 - Tacó variant

Rambla dels Països Catalans, entre la rambla de Pep Ventura i el carrer 
de la Masia d'en Frederic 1.472,30 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L

Rambla dels Països Catalans, entre la rambla de Pep Ventura i l'avinguda 
de Vilafranca del Penedès 1.427,41 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L

Rambla dels Països Catalans, entre l'avinguda de Vilafranca del Penedès 
i el carrer dels Crespellins 2.875,18 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 2 Llimonet polígon 2 L

EL entre els carrers de l'Anoia i del carrer del Ball de Gitanes 2.330,24 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 3 Llimonet polígon 3 G
EL vinculat a la rambla de Pep Ventura 4.271,56 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 3 Llimonet polígon 3 G
EL vinculat al carrer de les Mulasses 1 834,36 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 3 Llimonet polígon 3 L
EL vinculat al carrer de les Mulasses 2 656,13 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 3 Llimonet polígon 3 L
Plaça dels Bordegassos 3.007,41 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 3 Llimonet polígon 3 G
Rambleta del camí de la masia d'en Frederic 1.770,48 - Pla Parcial del sector Llimonet - Polígon 3 Llimonet polígon 3 L
Companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú - Parc d'en Seró 9.915,31 - Pla Parcial sector Mas Seró - subsector 1 Mas Seró Subsector 1 G

Buffer verd la Carrerada - C-31 32.883,93 - Pla Parcial d'Ordenació sobre l'Aragai - 
conegut com la Carrerada La Carrerada L

EL vinculat a l'avinguda de la Torre d'en Vallès 636,69 - Pla Parcial d'Ordenació sobre l'Aragai - 
conegut com la Carrerada La Carrerada L

EL vinculat al carrer de l'Alosa 594,66 - Pla Parcial d'Ordenació sobre l'Aragai - 
conegut com la Carrerada La Carrerada L

Plaça dels Ocells - La Carrerada 1.090,85 - Pla Parcial d'Ordenació sobre l'Aragai - 
conegut com la Carrerada La Carrerada G

Rotonda plaça dels Ocells 705,14 - Pla Parcial d'Ordenació sobre l'Aragai - 
conegut com la Carrerada La Carrerada L

Corba a al Sud - Oest del Polígon industrial Masia d'en Frederic 138,58 - Pla Parcial Industrial 2.16 Masia en Notari Masia en Notari L
EL al final del carrer dels Masos (banda Oest) 287,83 - Pla Parcial Industrial 2.16 Masia en Notari Masia en Notari L
Jardinet al carrer del Mas Borràs 381,27 - Pla Parcial Industrial 2.16 Masia en Notari Masia en Notari L
Jardinets a tocar de la Masia del Notari 5.427,54 - Pla Parcial Industrial 2.16 Masia en Notari Masia en Notari L
Jardinets entre el carrer dels Masos i la C-15 1.316,67 - Pla Parcial Industrial 2.16 Masia en Notari Masia en Notari L
Parc urbà connexió polígon industrial i urbanització Corral de Carro 6.642,52 - Pla Parcial Industrial 2.16 Masia en Notari Masia en Notari L
Parc urbà entre la C-15 i la C-32 6.775,42 - Pla Parcial Industrial 2.16 Masia en Notari Masia en Notari L
EL el Fondo de Mas Joliu 4.888,15 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
EL lligat al carrer de l'Agricultura 158,64 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
EL vinculat a la ronda d'Amèrica 1.734,38 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
EL vinculat al carrer de la Dalla 1 1.210,57 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
EL vinculat al carrer de la Dalla 2 650,19 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
EL vinculat al carrer de la Fanga 3.017,76 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella G
EL vinculat al carrer de l'Agricultura 4.906,11 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella G
EL vinculat als carrers dels Arpioits i de la Falç 1.303,66 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
EL vinvulat al carrer del Rampí 896,44 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
Parc el Fondo de Somella 4.636,76 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L

LRambla dels Països Catalans, creuament amb la rambla de Sant Jordi -

EL vinculat al carrer del Pallars -

Parc Urbà connexió mas de la Monja amb camí Molinant
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Passeig vinculat al camí Torres Vallés 2.657,63 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
Pista esportiva al carrer del Vinyet 1.219,17 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
Plaça de la Forca 4.633,96 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
Plaça de la Pagesia 3.495,55 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella G
Rotonda carrer de l'Agricultura 190,21 - Pla Parcial del sector Fondo de Somella Fondo Somella L
Parc Solicrup 12.721,85 - Pla Parcial Solicrup sector 3.5 - subsector 1 Solicrup L
Parc Solicrup a tocar de la ronda d'Europa 1.298,44 - Pla Parcial Solicrup sector 3.5 - subsector 1 Solicrup L
Parc Urbà bosc Solicrup 5.831,70 - Pla Parcial Solicrup sector 3.5 - subsector 2 Solicrup L

Plaça del Portal de Sitges - PP Sant Jordi 2.554,22 - Pla Parcial d'Ordenació Urbanística del 
sector Sant Jordi I Sant Jordi 1 L

Rambla de Sant Jordi entre el carrer de la Creu del Xirivia i el carrer de la 
Mare-Isabel Ventosa 4.933,74 - Pla Parcial d'Ordenació Urbanística del 

sector Sant Jordi I Sant Jordi 1 G

Rambla de Sant Jordi entre el carrer de la Mare-Isabel Ventosa i el carrer 
de Cristòfol Raventós 6.404,05 - Pla Parcial d'Ordenació Urbanística del 

sector Sant Jordi I Sant Jordi 1 G

Rambla de Sant Jordi entre la Ronda Ibèrica i el carrer de la Creu del 
Xirivia 790,09 - Pla Parcial d'Ordenació Urbanística del 

sector Sant Jordi I Sant Jordi 1 L

Parc urbà a la torre d'en Vallès - 63.222,34 *SNU *SNU G
Bosc d'en Parellada - 64.544,77 *SNU *SNU G
EL a la rambla dels Països Catalans, entre els carrer d'Antonio Rubio i de la 
Masia Nova 16.855,18 - Pla Parcial Torrent de Santa Magdalena Torrent de Santa Magdalena L

Rambla dels Països Catalans, entre a ronda d'Europa i el carrer d'Antonio 
Rubio 2.072,76 - Pla Parcial Torrent de Santa Magdalena Torrent de Santa Magdalena L

Rambla dels Països Catalans, entre la rambla de Sant Jordi i la ronda 
Europa 4.642,52 - Pla Parcial Torrent de Santa Magdalena Torrent de Santa Magdalena L

Rambla dels Països Catalans, entre la rambla de Sant Jordi i la ronda 
Europa 204,43 - Pla Parcial Torrent de Santa Magdalena Torrent de Santa Magdalena L

SNU Edificat a la Platja de Sant Gervasi - 3.386,83 *SNU *SNU G
SNU en mediana a tocar de la C-15 i passatge de la Masia del Notari - 424,04 *SNU *SNU G

Platja Llarga - 33.690,32

*SU - UA 6. Platja Llarga - Pla Especial de 
restauració i protecció com a zona 

Humida i Sorral Costaner del Sector Platja 
Llarga de Vilanova i la Geltrú

Platja Llarga G

Vies del tren a l'altrua de Santa Llúcia - 3.313,55 UA 9. Santa Llúcia - RENFE (Repensar UA 
amb la LOF) Santa Llúcia L

Vies del tren a l'altrua de Santa Llúcia - 4.631,71 UA 9. Santa Llúcia - RENFE (Repensar UA 
amb la LOF) Santa Llúcia L

Verger dels Moixons 8.850,05 - Pla Parcial d'Ordenació del sector l'Aragai L'Aragai G
Verger dels Moixons 8.333,24 - Pla Parcial d'Ordenació del sector l'Aragai L'Aragai G
EL al costat est de l'avinguda de l'Aragai - 5.281,39 Pla Parcial d'Ordenació del sector l'Aragai L'Aragai G
EL entre l'avinguda de l'Aragai i l'avinguda de la Torre del Vallés - 532,81 Pla Parcial d'Ordenació del sector l'Aragai L'Aragai G
Plaça dels Ocells - La Carrerada 2.647,25 - Pla Parcial d'Ordenació del sector l'Aragai L'Aragai G
Plaça dels Ocells - La Carrerada 6.199,58 - Pla Parcial d'Ordenació del sector l'Aragai L'Aragai (pol.3) G
EL al carrer del Colibrí 389,51 - Pla Parcial d'Ordenació del sector l'Aragai L'Aragai (pol.3) L
Carril bici i plaça al costat de l'avinguda de l'Aragai  davant del carrer 
dels Estornelles 1.981,31 - - L'Aragai (pol.3) G

Mediana a tocar de la C-15 i passatge de la Masia del Notari - 188,98 Pla Parcial sector Marquès - G
EL a prop del Turò del Sèu - 3368,76029 UA 7. Racó de Santa Llúcia Santa Llúcia G
EL a prop del Turò del Sèu - 1959,090028 UA 7. Racó de Santa Llúcia Santa Llúcia G
EL a prop del Turò del Sèu - 1275,43978 UA 7. Racó de Santa Llúcia Santa Llúcia G
EL a prop del Turò del Sèu - 1259,704602 UA 7. Racó de Santa Llúcia Santa Llúcia G

Tot i que la ubicació d’aquests espais 
pugui semblar poc endreçada, es pot 
reconèixer una xarxa, tot un seguit 
d’eixos urbans que posen en relació els 
diferents equipaments, places, parcs, i 
jardins públics.
A aquesta xarxa podem reconèixer 
quatre eixos longitudinals Est-Oest i set 
transversals Nord-Sud.

Pel que fa als longitudinals, el primer eix 
correspon al traçat de la Ronda Ibèrica, 
que circumval·la pel Nord el nucli 
tradicional de Vilanova i la Geltrú. Tal i 
com es pot veure a la imatge aèria de 
l’any 1946, la Ronda Ibèrica es correspon 
amb la continuació en la part nord 

de l’antiga carretera vella a Cubelles. 
Al seu torn la Ronda, actua com a 
frontissa entre la zona urbana, totalment 
ocupada al Sud de la mateixa, amb el sòl 
urbanitzable de les zones de eixample, al 
Nord. Aquest eix conté els espais lliures 
associats a la Plaça dels Ocells, el Parc 
de la Creu (al costat de la Companyia 
d’Aigües), el Parc de la Quadra d’Enveja, 
als quals caldria sumar vora els 12.800 m² 
previstos a la cruïlla de la Ronda Ibèrica 
amb el Raval de la Pastera, just al Nord 
de l’Església dels Franciscans. Al mateix 
temps, l’eix funciona com un connector 
d’equipaments com ara l’Escola pública 
Ítaca, el Col·legi públic  Cossetaina, 
els Jutjats, l’escola bressol La Baldufa, 
l’Hospital Sant Antoni Abat i el gran 

Pàgina següent: 
Sistema d’espais 
lliures i equipaments 
a VNG
Font: Elaboració 
pròpia

paquet d’equipaments o
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paquet d’equipaments on s’inclouen 
entre altes l’Institut Joaquim Mir i el 
pavelló poliesportiu del Garraf.
 
El segon eix parteix dels Jardins de Joan 
Papiol, travessant per la meitat el nucli 
de Vilanova i la Geltrú, fi ns a la Ronda 
d’Europa. Aquest eix es correspon  
amb el traçat de l’antiga carretera de 
Barcelona a Santa Creu de Calafell, al 
qual per proximitat se li suma la rambla 
de Josep Tomàs Ventosa. En aquesta 
zona destaquen els espais lliures del 
Parc de Mas Codina (on es troba la seu 
de la Mancomunitat Penedès Garraf), 
la plaça de les  Danses  de  Vilanova, 
la plaça Charlie Rivel, la plaça d’Enric 
Cristòfol Ricart, la Plaça de la Ciència, 

la  Plaça  de  l’Associació  d’Alumnes 
Obrers i l’espai lliure associat al Centre 
Tecnològic de la UPC al Torrent de la 
Piera. En moltes ocasions aquests espais 
lliures van associats a una nombrosa 
sèrie d’equipaments, que s’ubiquen al 
llarg seu, convertint-lo en un dels eixos 
més rellevants del municipi. Així, podem 
trobar al mateix el col·legi públic Canigó, 
el centre cívic La Sardana, la residència 
i centre de dia Casa d’Empara, la 
biblioteca-museu Victor Balaguer, així 
com diverses ofi cines de l’administració 
pública i els edifi cis de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.
El  tercer eix guarda  relació amb l’estació 
ferroviària, on la transformació de les 
instal·lacions de la Pirelli situades entre el 
tren i el port han forjat un nou espai lliure, 

Eix 1. Ronda Ibèrica 
Col·lectiu CCRS

Eix 2. Encreuament 
Rambla Josep 
Tomàs Ventosa (Eix 
2) i el Carrer de La 
Llibertat
Font: Bing Maps
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Transformació de les 
antigues fàbriques 
Pirelli a l’actualitat 
Font: Bing Maps

Vista de l’espai 
verd en l’antiga 
localització de les 
fàbriques Pirelli
Font: Text refòs 
per a l’aprovació 
provisional del Pla 
Especial de reforma 
interior de l’àmbit 
Pirelli Mar

al qual se li sumen els ja existents, sent el 
cas del Parc de Baix a Mar l’exemple més 
destacat de transformació en els terrenys 
on se situava l’antiga fabrica. Aquest eix 
també el nodreixen els espais del Parc 
de la Sardana, la Plaça del Consolat 
de Mar, el Parc de Gumà   i Ferran, la 
Plaça de la Mediterrània,   la plaça de la 
Concepció, la Plaça d’Eduard Maristany 
i el carrer de Martí Torrents amb la plaça 
de la Rajanta. Donant com a resultat 
74.600 m² de espais lliure qualifi cat.

El quart eix Est-Oest s’associa al 
front marítim de Vilanova i la Geltrú. 
Aquest conté 41.000 m² d’espais lliures 
consolidats al llarg del passeig marítim de

la ciutat. Per una banda, no es tenen en 
compte les platges de Ribes Roges i Sant 
Cristòfol i per l’altra s’haurà de sumar 
l’espai lliure previst del Racó de Santa 
Llúcia i l’entorn de la Muntanyeta. En 
aquest cas l’eix d’espais lliures no s’associa 
tant a la seva complementarietat amb 
els equipaments ans a la dels usos i 
serveis vinculats als d’un passeig marítim 
(terraces, port, paisatge coster...etc.).

Pel que fa als eixos transversals, s’observa 
una clara correlació amb els  camins 
de l’aigua generats pels torrents i els 
principals canals de reg que travessen 
Vilanova i La Geltrú.
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correspon amb la Rambla d’Arnau de 
Vilanova, la qual genera un espai lliure 
continu que connecta el Parc de La Creu, 
la Plaça dels Franciscans i els Jardins de 
Joan Papiol. En aquest mateix eix es 
troben l’escola pública Ítaca i els edifi cis 
pertanyents al col·legi dels Franciscans.

L’Eix B es correspon amb el torrent de 
Sant Joan. Tot i que confi gura un espai 
lliure de parc unitari al llarg d’un tram 
raonable del mateix, es troba interromput 
al seu encreuament amb l’Avinguda 
de Cubelles i no te continuïtat amb la 
Rambla de Lluís Companys. Tot i això 
l’eix queda confi gurat per la unió dels 
mateixos mitjançant el carrer Montseny 

confi gurant un eix connector entre el 
Parc de la Quadra d’Enveja, el Parc de 
La Sardana i, fi nalment, el Parc de Ribes 
Roges. Al llarg del mateix, tot i que no 
es tracta dels accessos principals, es 
succeeixen l’Institut de secundària Lluch i 
Rafecas, el col·legi públic l’Aragai i el de 
Canigó, així com el Parc de Bombers de 
Vilanova i La Geltrú.

L’Eix C estaria conformat per la 
concatenació dels carrers del Pare  
Garí, la Rasa del Miquelet, la Rambla de 
Salvador Samà i la seva prolongació de la 
Rambla de Joan Baptista Pirelli fi ns El Port. 
Aquest eix enllaça la Plaça de l’Era, de 
Catalunya, de Cal Ganeta, del Mercat 
(Soler i Carbonell), el parc de Gumà 

Eix B. Parc lineal pel 
Torrent de Sant Joan

Eix C. Plaça Cal 
Ganeta
Font: Google Maps
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Eix G. El Torrent 
de La Piera com a 
àmbit de transició 
entre els teixits 
residencial i 
industrial de VNG
Font: Bing Maps

i Ferran i el parc de Baix a Mar fi ns el 
Passeig marítim. Alhora, enllaça l’escola 
bressol La Baldufa, el CEIP Pompeu Fabra, 
i l’Escola Pía de Vilanova i La Geltrú.
Probablement l’Eix D és el més evident 
per l’activitat urbana que alberga. 
Més que un eix, està composat pel 
paquet urbà conformat pel Carrer de 
La Llibertat i la Rambla Principal amb 
la seva prolongació per la Rambla de 
La Pau. Conté espais públics rellevants 
com els jardins de l’Hospital Sant Antoni 
Abat, les places de Sant Antoni, Les Neus, 
la Vila, Soler i Gustems, la Terrera, entre 
altres. L’àmbit alberga gran part de 
l’activitat comercial quotidiana i recull 
equipaments rellevants com el propi 
Hospital i Església de Sant Antoni Abat, el 
CAP Jaume I, l’Escola El Cim, la Biblioteca 
Joan Oliva i Milà, l’Ajuntament, el Col·legi 
Santa Teresa. És un eix de caràcter 
totalment urbà que travessa part del 
nucli històric i el connecta directament 
amb El Port i Passeig marítim de la ciutat.

L’Eix E es genera amb el desenvolupa-
ment del sector del Llimonet. Està com-
posat majoritàriament per la concate-
nació de la Rambla de Pep Ventura i la 
Rambla de la Torre de l’Onclet Aquest 
eix té la capacitat d’unir amb el centre 
històric el polígon Masia d’en Barreres II 
que, d’acord amb l’última informació, 
es convertirà en un parc comercial per 
complementar l’activitat del petit co-
merç del centre. Aquest eix, tot i que no 
és excessivament llarg,  uneix la Plaça de 
Les Casernes amb la de la Moixiganga 

i els espais lliures del nou desenvolupa-
ment residencial als polígons 2 i 3 del Lli-
monet. Tot i que l’accés es produeix per 
l’Avinguda de Vilafranca del Penedès, 
aquest eix genera un accés secundari a 
l’Escola Ginesta. 

L’Eix F s’associa a la Rambla de Sant Jordi. 
Per una banda, conforma l’espai públic 
d’accés principal a grans equipaments 
com el cementiri, el Camp de futbol o el 
Pavelló Poliesportiu municipals, l’Escola 
Sant Jordi, la llar d’infants pública 
L’Escateret així com l’accés de servei a 
l’Institut Joaquim Mir o la seu dels Mossos 
d’Esquadra de Vilanova i La Geltrú. Per 
altra banda, concatena espais públics 
d’interès com el skatepark del municipi, 
la Plaça del Portal de Sitges, Plaça de 
l’Associació d’Alumnes Obrers i la Plaça 
dels Pins.

L’Eix G està associat al eix potencial que 
ofereix el torrent de La Piera. Tot i que 
no pot considerar-se en funcionament, 
suposa un àmbit natural amb possibilitats 
per convertir-se en un espai de caràcter 
urbà rellevant en la transició del teixit 
residencial i de l’industrial. A més a més, 
adquireix un valor afegit al generar 
una connexió directa entre l’espai 
lliure agrícola perifèric i la Platja del Far 
de Sant Cristòfol. Es converteix així, a 
més de en un àmbit important per a 
la infraestructura verda urbana, en un 
element dinàmic per als espais naturals 
més locals del municipi.
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Sistema d’espais 
lliures consolidats i 
previstos a VNG
Col·lectiu CRS
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Sistema d’espais 
lliures i equipaments 
a VNG
Col·lectiu CCRS
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Segons la legislació vigent s’hauria de 
complir amb un estàndard de 20 m² 
d’espai lliure per cada 100 m² de sostre 
d’ús residencial, és a dir, 0,20 m² sòl /m2 
sostre residencial1.  A més aquests no 
han de superar un pendent del 20%. Cap 
dels existents ho fa, per la qual cosa tots 
ells són computables.

Vilanova i La Geltrú tenia l’any 2018 
una població de 66.274 habitants. Ara 
bé, considerant la més extrema de les 
projeccions demogràfi ques desplegades 
en capítols anteriors, pot arribar fi ns als 
86.400 habitants al 2038. Si bé avui no és 
obligatori, tenint en compte el període 
de vigència que tindrà el futur POUM, 
cal demostrar el compliment d’aquest 
estàndard.

Si tenim en compte que a data d’estiu 
del 2019, el sostre potencial en sòl urbà 
(és a dir, no només l’actualment edifi cat, 
ans també el potencialment edifi cable), 
és de 4.832.410,10 m² de sostre residencial 
i que en aquest mateix sòl tenim 
1.026.530,22 m² de sòl per a espai lliure 
(consolidat i previst), obtindríem 21,24 m² 
d’espai lliure per cada 100 m² de sostre 
admès pel planejament urbanístic per a 
ús residencial.
Si es pren com a horitzó l’any 2038 i l’hi-
pòtesi elegida de projecció demogrà-
fi ca màxima segons el mètode de Co-
horts, tindríem 86.400 habitants. Si per  a 
allotjar aquesta població es despleguen 
totes les fi gures de planejament previs-
tes per el vigent PGOU, s’obté un rati de 
24,47 m² d’espai lliure per 100 m² de sos-
tre admès pel planejament urbanístic per 
a ús residencial.

Amb tot això es pot afi rmar que, tant  
a la situació actual del municipi, com 
a la prevista dins del PGOU vigent es 
compleixen els estàndards marcats per 
el TRLU en termes quantitatius d’espais 
lliures.

1 El Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) 
estableix a l’article 58 f que: “Defi neixen el sistema 
general d’espais lliures públics, que ha de respondre, 
com a mínim, a la proporció de 20 m² per cada 100 
m² de sostre admès pel planejament urbanístic per a 
ús residencial no inclòs en cap sector de planejament 
urbanístic. 

Taules de ratis d’ELL 
per a sòl urbà i sòl 
urbanitzable a VNG
Col·lectiu CCRS

Nom del sector
Superfície

sector segons 
refós (m² sòl)

Superfície de 
sostre (m² 

sostre)
% cessió ELL Superfície ELL 

(m² sòl)

Mas Seró. Subsector 2 39.492 21.255 11 4.344

L'Ortoll Sect. 1 346.213 242.349 16 55.394

Sect. 2 657.037 394.222 20 131.407

Torre del Veguer 251.429 62.857 10 25.143

Tacó variant 43.529 19.588 10 4.353

Santa Maria de Cubelles 
(ampliació) 79.147 19.787 14 11.081

Mas Tapet 252.273 50.455 10 25.227

Mas Roquer 155.576 31.115 10 15.558

Pau de l'Hostal 44.943 11.236 10 4.494

Sant Jordi 2 141.168 63.526 10 14.117

La muntanyeta 113.109 28.277 30 33.933

L'Eixample Nord Sect. 1 328.834 225.109 17 56.797

Sect. 2 266.028 187.610 20 52.842

Sect. 3 469.602 248.036 23 105.700

Industrial Roquetes 
subsector V 90.642 49.853 10 9.064

Vilanova Park 77.468 15.494 20 15.494

Total SB 1.670.768,85 564.947,44 33,81

Total SB 1.670.768,85 564.947,44

Total SU 4.832.410,10 1.026.530,22

Total municipi 2038 6.503.178,95 1.591.477,66 24,47

Superfície de 
sostre (m² 

sostre)

Superfície ELL 
(m² sòl)

A partir del plànol 
d'ordenació física 3.762.530

Claus amb edificabilitat 1.061.704

Altres 8.177

4.832.410 1.026.530 21,24Total sostre potencial residencial SU
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Finalment, cal tenir en compte que no es 
tracta només de complir uns estàndards 
d’espais lliures, ans que  han de garantir 
una qualitat urbana mitjançant la 
interconnexió i la seva relació amb els 
eixos territorials que els permeti tenir un 
paper estructurant al municipi.

Per aquest motiu s’elabora la imatge 
superior on es mostra la superposició del 
sistema de espais lliures i equipaments 
actual i les seves connexions, reals i 
potencials, amb el plànol de la xarxa de 

camins històrics al municipi de Vilanova i 
La Geltrú. Aquest palimpsest dona moltes 
claus sobre com abordar el nou projecte 
de ciutat a Vilanova i La Geltrú. Perquè 
estem convençuts que la valorització 
d’un territori per la seva comunitat 
està directament relacionada amb 
l’accessibilitat al mateix. Per tant, per a 
aconseguir-ho, sembla molt adequat 
estudiar de forma detallada els distints 
graus de capil·laritat i permeabilitat 
de la ciutat cap al seu territori a través 
de la xarxa d’espais lliures i els seus 
equipaments.

Superposició de la 
xarxa d’espais lliures 
i equipaments al 
pla vigent i la xarxa 
de camins històrics 
territorials
Col·lectiu CCRS
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11. MOBILITAT I TRANSPORT

Vilanova i la Geltrú disposa d’un 
interessant Pla de mobilitat urbana 
sostenible (PMUS) dirigit per la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona 
i pel propi Ajuntament i entregat el mes 
de juliol de 2016. En aquest es realitza una 
diagnosi de l’àrea urbana incorporant 
percepcions de la pròpia ciutadania 
i s’estableixen objectius, estratègies i 
actuacions concretes per a un termini 
de sis anys. A més a més, s’inclouen 
indicadors i mecanismes de seguiment i 
avaluació.
Donat que aquest Pla considera un 
desenvolupament dels objectius fi ns l’any 
2022, sembla enraonat sintetitzar allò 
que analitza i proposa, per avaluar com 
el futur POUM pot tenir en consideració 
aquests aspectes de la mobilitat i 
contribuir a millorar-la.
Existeix també un planejament d’àmbit 
superior, com ara el Pla Territorial General 
de Catalunya (PTGC) i el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona (PTMB), o 
alguns plans sectorials, que ens indiquen 
quines son les línies generals establertes 
que ha de seguir el futur POUM. 
L’objectiu, d’aquest capítol, és doncs el 
de sintetitzar, a partir d’aquest conjunt 
de documents i dels canvis succeïts, les 
principals característiques de la mobilitat 
actual i futura al municipi (xarxa viària, 
de vianants, bicicletes, transport públic, 
trànsit actual i previsible); fer-ne una 
diagnosi tècnica, i proposar mesures 
que el futur Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal pugui implementar, per tal 
de assegurar una mobilitat sostenible i 
segura.

11.1. L’ACCESSIBILITAT TERRITORIAL

La comarca del Garraf està constituïda 
pel massís muntanyós del Garraf i la seva 
plana cap a la costa, ocupada aquesta 
última pels nuclis urbans i activitat 
agrícola i industrial. Atendre aquesta 
morfologia territorial es imprescindible per 
entendre la connectivitat de Vilanova i 
la Geltrú amb la resta de municipis. Per 
una banda observem, de Est a Oest, a 
banda i banda del Massís, una sèrie de 
carreteres que estructuren la mobilitat 
territorial. Hi ha dues d’elles que travessen 
el municipi per la seva zona nord, la C-32 
i la C-31. Mentre la primera absorbeix 
una major circulació (des de Sant Vicent 
de Calders fi ns a Barcelona), la segona 
té un paper més local, ja que distribueix 
un trànsit de menor velocitat específi ca 
i dins d’un àmbit més reduït (des de 
Calafell fi ns Les Roquetes del Garraf. 
Aquests eixos estructurants no troben 
gaire entrebancs al travessar el territori. 
Tanmateix, existeixen una sèrie de 
carreteres que uneixen de Nord a 
Sud Vilanova i la Geltrú amb la resta 
de municipis les quals troben alguna 
difi cultat per travessar el Massís del Garraf. 
Observem que com a conseqüència, o 
bé tenen un caràcter més sinuós (la qual 
cosa comporta una velocitat menor), 
o travessen el massís a través de túnels. 
Podem distingir tres eixos ben diferenciats, 
que ofereixen una magnífi ca connexió 
entre de Vilanova i la Geltrú i la resta de 
municipis:
 L’eix cobert de la C-15 i la 
seva variant en superfície (C-15z), que 
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i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, 
passant pels municipis de Canyelles i 
Sant Miquel d’Olèrdola. Es l’eix nord-sud 
principal del municipi.
 L’eix de la BV-2115 i la seva 
extensió per la TP-2115 que travessa el 
Parc Natural del Foix i connecta Vilanova 
i la Geltrú amb diversos municipis de la 
plana del Baix Penedès, com ara Arbós i 
Banyeres del Penedès.
La carretera a Sant Pere de Ribes (C-246a) 
i la seva extensió que atorga una relació 
quasi immediata amb el municipi veí. 
Pel que fa a la mobilitat ferroviària 
l’estació de Vilanova es troba inclosa dins 
la xarxa de Rodalies de Renfe. A través 
d’aquesta es connecta amb les principals 
ciutats de Catalunya (Barcelona, Lleida, 
Tarragona...), així com amb els municipis 
d’arreu del territori català. (R2Sud, R13, 
R14, R15, R16).
Com hem comentat en l’apartat 
de planejament d’àmbit superior, el 
Pla d’Infraestructures de Transport 
de Catalunya proposa, a més de les 
connexions existents, una nova línia 
orbital, que uneixi els municipis de 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del 
Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, 
Granollers i Mataró. Entenem que 
aquesta línia pot afavorir la consolidació 
del sistema de ciutats intermèdies de 
l’arc metropolità com a capçaleres del 
seu entorn. 
Considerem també primordial quant 
a l’accessibilitat territorial, estudiar la 
xarxa de camins, generalment associats 
a l’activitat agro-ramadera històrica, 
que considerada a escala local, fa 
més permeable un municipi. La xarxa 
de senders de Catalunya reconeix els 
principals camins, com el GR-92, que 
recorre tots els municipis costaners per la 
part de la costa, i el GR-92.4, que uneix 
la seva plana agrícola amb Sant Pere de 
Ribes i el Parc Natural del Garraf, passant 
pel Monestir Budista.
Tot i que els tractem en capítols separats 

convé insistir en que el conjunt de 
temes que es despleguen en el present 
Anàlisi i Diagnosi (mobilitat, xarxa verda, 
equipaments, patrimoni), són transversals 
i han de formar part d’un mateix projecte 
de ciutat.

11.2. TRETS PRINCIPALS QUE 
CARACTERITZEN LA MOBILITAT DEL 
MUNICIPI

Els trets principals que caracteritzen la 
mobilitat a un nucli són, entre d’altres: 
els desplaçaments; els diferents modes 
de transport i les condicions en que 
aquests es despleguen; la distinció 
entre moviments interns i externs i les 
característiques topològiques de l’àmbit 
(extensió, permeabilitat, xarxa suport, 
pendents...). A continuació sintetitzarem 
el més destacat d’aquests trets, tot 
aprofi tant les dades aportades pel Pla de 
mobilitat urbana sostenible de Vilanova 
i La Geltrú del 2016. Segons l’IDESCAT 
hem passat de 26.610 a 28.639 cotxes, 
de 7.123 a 8.124 motocicletes, de 5.360 
a 5.303 vehicles industrials, i de 800 a 802 
autobusos i altres vehicles. En resum, hem 
passat de 39.893 a 42.868 vehicles (un 
increment de 2.975 vehicles).
Segons les enquestes de mobilitat 
quotidiana per al PMUS, el nombre de 
desplaçaments generats pel municipi 
de Vilanova i la Geltrú en 2014 és de 
240.198 en un dia feiner, dels quals 
un 82% (198.042) ho són dins del propi 
municipi, un 17% (39.368) tenen l’origen 
o la destinació fora de la ciutat, i el 1% 
restant (2.788) tenen origen i destinació 
fora de Vilanova i La Geltrú. Amb 
aquestes dades obtenim que la mitjana 
de viatges per persona al municipi és 
de 3,79 desplaçaments/resident en dies 
feiners.
Si ens fi xem en el repartiment d’aquests 
desplaçaments observem que els 
interns a peu i en bicicleta suposen 
quasi tres quartes parts del total, en tant 
que la resta es produeix amb vehicles 
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Desplaçament dels 
residents
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del PMUS de 
2016

Repartiment 
modal per tipus de 
desplaçament
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del PMUS de 
2016

Repartiment modal 
de les connexions 
per tipus de 
desplaçament
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del PMUS de 
2016
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52 motoritzats, dels quals tan sols un 1,9% 
són de transport públic. 
Respecte als de connexió, es produeixen 
quasi tots amb vehicle privat (53,6%) i 
transport públic (42,9%), i tan sols el 3% 
restant a peu o en bicicleta.
D’aquests desplaçaments un 37% són no 
obligats (oci, compres, visites...), en tant 
que el 18% es deuen a motius de feina. 
Els de tornada a casa suposen el 45% 
de la mobilitat diària. Barcelona (40,7%), 
Sant Pere de Ribes (14,2%), Sitges (8,3%) 
i Cubelles (6,5%) son els principals nuclis 
de relació amb Vilanova i la Geltrú.
És remarcable el fet que cap d’aquests 
desplaçaments entre municipis es dona 
a peu o amb bicicleta, excepte a Sant 
Pere de Ribes (11,7% de residents ho fa a 
peu i un 1,2% en bicicleta). Tot i que això 
és comprensible per a municipis com 
Barcelona que es troben més lluny, no 
ho és tant per a municipis com Sitges o 
Cubelles que hi són a una distància prou 
enraonada. El mode de transport més 
utilitzat és el vehicle privat. 

Distància entre nuclis:
-Vilanova i la Geltrú – Sitges: 7 quilòmetres
-Vilanova i la Geltrú – Cubelles: 5 
quilòmetres
-Vilanova i la Geltrú –Sant Pere de Ribes: 
6 quilòmetres

11.3. MOBILITAT A PEU 

Per poder avaluar la mobilitat a peu un 
factor determinant son els pendents. 
D’acord amb el codi d’accessibilitat de 
Catalunya es consideren accessibles 
aquells vials que no superin el 8% de 
pendent. Hem elaborat un plànol de 
pendents detallat del municipi, que 
mostra aquelles zones que tenen un 
pendent superior a aquest percentatge. 
Com podem observar els més forts es 
produeixen, com és lògic, a la zona més 
propera als parcs del Foix i del Garraf. Aquí 
s’ubiquen força de les urbanitzacions del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, moltes 
d’elles amb greus problemes d’accés. Pel 

Plànol de pendents 
superiors al 8%
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
MDT del IGN
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Millorables Accessibles 

≤ 1 m (problemes 

d’accessibilitat) 

1 < A ≤ 2 m (possibles 

problemes 

d’accessibilitat) 

2 < A ≤ 3 m A > 3 m 

 

Classifi cació 
d’amplades de 
vorera dels carrers 
de Vilanova i la 
Geltrú
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú

Amplades útils de 
l’àmbit general 
del nucli urbà de 
Vilanova i la Geltrú
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú

Resum d’amplades 
i passos de vianants 
dintre del nucli urbà 
de Vilanova i la 
Geltrú
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú
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Resum d’amplades 
i passos de vianants 
dintre del nucli urbà 
de Vilanova i la 
Geltrú
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú

Intensitats de trànsit 
de vianants de 
Vilanova i la Geltrú
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú

que respecta al nucli central es localitza 
en una zona relativament plana, entre 
dos sistemes muntanyosos. Pràcticament 
no existeixen carrers amb pendents 
elevats. Tan sols podem observar alguns 
als barris de l’Oest (l’Aragai, Mas Seró, 
etc.).
Pel que fa a les voreres, l’ordre 
VIV/561/2010 (art. 5) estableix com a 
accessible aquella que tingui un pas lliure 

de almenys 1,80 m d’amplada. Partint 
d’aquesta dimensió mínima, en la xarxa 
principal de carrers del municipi, el PMUS 
de Vilanova i La Geltrú distingeix dos 
nivells: voreres d’amplada útil mínima 
de 1,80 m i d’amplada útil superior a 2,5 
m. Pel que fa al nucli urbà, el PMUS de 
Vilanova i La Geltrú classifi ca les voreres 
segons les amplades com s’indica a la 
taula de la pàgina següent.
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Respecte de les cruïlles, el PMUS 
de Vilanova i La Geltrú analitza la 
senyalització horitzontal dels passos 
de vianants, així com l’adaptació dels 
mateixos, bé amb rampa o bé a nivell de 
vorera.
El PMUS inclou una descripció detallada 
de cadascuna de les àrees de mobilitat 
formades per diferents seccions censals 
agrupades segons hàbits de mobilitat 
homogenis, descrivint tots els temes 
tractats de forma detallada en les sis 
zones.
El PMUS mesura el número de vianants en 
un dia feiner a la xarxa principal de carrers 
del municipi, com es veu a l’esquema. 
Observem que la major intensitat de 
trànsit de vianants del municipi es dona 
al llarg de la Rambla Principal, on passen 
entre 15.000 i 21.000 vianants al dia, o 
al llarg de l’avinguda Francesc Macià, 
on ho fan entre 15.000 i 31.000. Com a 
conseqüència els carrers al voltant de 
l’encreuament d’ambdues avingudes 
experimenten transits majors que els més 
perifèrics.
És curiós veure que un municipi amb port 
i platja mostri una intensitat tant baixa de 
vianants precisament al passeig marítim. 
Tot i considerant l’augment estacionari a 
l’estiu, quan arriba a 5.500 vianants/dia, 
disminueix a menys de la meitat durant 
la resta d’any, xifres considerablement 

menors que a les avingudes abans 
esmentades.

11.4. MOBILITAT AMB BICICLETA

Pel que fa a l’oferta de la xarxa ciclista al 
municipi, les distintes vies s’han classifi cat 
al PMUS d’acord amb el “Manual per al 
disseny de vies ciclistes a Catalunya”, de 
la Generalitat de Catalunya. Per donar 
resposta a les particularitats de Vilanova i 
la Geltrú el PMUS ha ampliat les tipologies 
amb la següent classifi cació:
• Camí verd: Via per a vianants i ciclistes, 
a través d’espais naturals, lògicament 
sense trànsit motoritzat.
• Pista bici: Via per a ciclistes, segregada 
del trànsit motoritzat, amb traçat 
independent de les carreteres.
• Carril bici protegit: Via per a ciclistes 
separada físicament de la resta de la 
calçada.
• Carril bici: Via per a ciclistes adossada 
a la calçada
• Carrer de zona 30: Via no segregada 
del trànsit motoritzat amb limitació de 
velocitat a 30 km/h
• Vorera bici: Via ciclista senyalitzada 
sobre la vorera
• Carrer de convivència: Via compartida 
amb els vianants i el trànsit motoritzat 

Xarxa de 
vies ciclistes i 
aparcaments 
de bicicletes de 
Vilanova i la Geltrú
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú
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preferència pels vianants.
• Carrer de convivència de vianants: 
Per a vianants i ciclistes, segregada del 
trànsit motoritzat (tipologia defi nida 
específi cament per al PMUS de Vilanova 
i la Geltrú).
Tal i com es mostra en la imatge del PMUS 
la major part de vies ciclistes del municipi 
son voreres bici i carrers de convivència, 
on la bici comparteix l’espai amb els 
vehicles privats. En un segon esgraó 
trobem pistes bici, carrers de convivència 
de vianants i carrils bici en calçada.
Només a l’àmbit central trobem cobert 

Línies de bus urbà 
de Vilanova i la 
Geltrú
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú

l’aparcament de bicicletes. A mesura 
que ens allunyem d’aquest, van 
desapareixent. Les zones perifèriques i 
els polígons industrials situats a l’Est del 
municipi, no disposen de vies ciclistes, 
ni d’aparcament de bicicletes. Tan sols 
amb la recuperació de Fondo Somella 
s’han incorporat vies ciclistes en la 
perifèria, tot i que sense aparcaments 
per a qui faci ús d’elles.
La xarxa senyalitzada suposa ja més de 
17 km, als quals hi ha que sumar els 12 
km de vies pacifi cades, on es garanteix 
la adequada seguretat per circular 
en bicicleta. Tanmateix el que paga la 
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57pena considerar és si resulta sufi cient 
per considerar-la com a bona, o caldria 
tenir en compte altres aspectes com la 
continuïtat de la mateixa, així com el fet 
que vagi lligada a un projecte de ciutat 
que tingui en compte molts altres factors 
i que la relacioni amb equipaments, 
serveis, treball, etc.
El PMUS apunta que la xarxa no es 
continua ni connexa, i esmenta algunes 
defi ciències, com ara:
- Estat de la pavimentació
- Amplada insufi cient 
- Distàncies de seguretat amb els cotxes 
- Incompatibilitats amb els vianants
- Vies inadaptades
- Elements urbans que suposen obstacles
- Manca de senyalització o inadequació/
Incongruència de la mateixa
- Mala visibilitat
- Girs forçats

La comunicació inter-municipal amb 
Sitges, Sant Pere de Ribes i Cubelles es 
produeix a través d’un camí pedalable 
per la primera (camí pedalable del 
Garraf) i per vies compartides amb els 
vehicles motoritzats en el cas de les dos 
següents.
 

11.5. MOBILITAT EN TRANSPORT 
PÚBLIC

Vilanova i La Geltrú ofereix diversos 
modes de transport públic a nivell 
municipal i inter-municipal:
- 4 línies d’autobús urbà 
- 8 línies d’autobús interurbà
- 1 línia d’autobús nocturn
- Servei de taxi
- 5 línies de ferrocarril

Autobús urbà
Trobem dos recorreguts tancats, 
gestionats per quatre línies, la L1 i la L2 

s’ocupen d’una i la L3 i L4 ho fan de 
l’altra. La L1 i L2 s’ocupen del circuit 
Tacó-Càmping Park-Tacó i la L3-L4 ho 
fa del circuit Polígon Industrial Santa 
Magdalena - Fondo Somella - Polígon 
Industrial Santa Magdalena.
En els dies feiners la freqüència de pas als 
dos circuits es d’uns 30 minuts amb 36 + 
35 expedicions per a la L1 + L2 i 31 + 32 
expedicions per a la L3 + L4 en una franja 
horària des de primera hora del matí fi ns 
la nit. Els cap de setmana es redueixen 
els horaris i, com a conseqüència les 
expedicions a unes 26 + 26 en el primer 
cas i a unes 27 + 26 en el segon (servei 
tan sols en dissabte).
Pel que respecta a l’estat en les 
infraestructures del bus urbà el PMUS 
analitza les principals característiques i 
defi ciències, anàlisi del qual recuperem 
algunes conclusions:
- Tan sols un 60% de les parades tenen 
una bona accessibilitat mentre que un 
18% tenen una accessibilitat defi cient 
(passos o voreres no adaptades).
- De tota la xarxa viaria Vilanova i La 
Geltrú tan sols disposa d’un tram exclusiu 
per al bus a la Rambla Salvador Samà i al 
llarg de tan sols 100 metres.
- Tan sols un 35% de les parades del bus 
urbà inclouen un apartador o reclau per 
apartar-se del carril de circulació durant 
l’aturada dels quals en alguns casos 
presenten problemes de disseny.

Autobús interurbà

El Pla de Transports de Viatgers de 
Catalunya 2020 en el seu apartat de 
millores proposa un projecte de bus 
d’altes prestacions de Catalunya Express.
cat a partir de les mesures pròpies dels 
sistemes de Bus ràpid transit (BRT). Per a 
Vilanova i la Geltrú l’any 2015 es va posar 
en marxa la línia e15 Barcelona-Vilanova 
i la Geltrú. Aquesta uneix el municipi 
amb Barcelona passant per Rocamar 
i Roquetes, Sant Pere de Ribes, Sitges, 
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Municipì Interval de pas 
feiners*

Interval de pas 
dissabtes*

Interval de pas 
festius*

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

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

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

Sitges <20minuts <30minuts 60 minuts

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

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

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

Tarragona 120 minuts 7+7 expedicions (No circula)

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

L'Arboç (No circula) 2+2 expedicions (No circula)
*Interval de pas promig
Els grups de color indiquen els municipis estan situats en un mateix eix de comunicació

Resum del servei 
d’autobús diürn
Font: PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú

Línia R2 Sud
Font: Elaboració 
pròpia amb dades 
del PMUS del 2016 
de Vilanova i la 
Geltrú

l’Aeroport i Bellvitge.
En dies feiners el servei s’inicia a última 
hora de la matinada, des de Vilanova, i a 
primera hora de matí, des de Barcelona 
fi ns la nit, amb unes 23 + 19 expedicions 
(Barcelona i VNG respectivament) 
algunes de les quals amb servei directe 
cap a Barcelona. La freqüència de pas 
es d’uns 60 minuts, tot i que a l’hora punta 
del matí arriba a ser de 10-15 minuts.

Per altra banda i segons el Pla de 
Transports de Viatgers de Catalunya 
2020, resten pendents d’implementar 
algunes de les actuacions de millora dels 

serveis de vertebració que preveu el Pla 
de Transport de Viatgers de Catalunya 
2008-2012 i que no han pogut ser 
afrontades per manca de disponibilitat 
pressupostària.
A més d’aquesta s’ofereixen altres línies 
interurbanes:
- Línia Barcelona – Vilanova i la Geltrú – El 
Vendrell
- Línia Vilanova i la Geltrú – Vendrell
- Línia Vilanova i la Geltrú – Tarragona
- Línia Vilanova i la Geltrú – Sitges
- Línia Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del 
Penedès
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- Línia Vilanova i la Geltrú – Cubelles
- Línia Sant Pere de Ribes – Vilanova i la 
Geltrú – Cubelles
- Línia Càmping Vilanova Park – Aeroport 
–Barcelona.

Pel que fa a l’estat de les seves 
infraestructures de nou el PMUS fa 
un anàlisi de les característiques i 
defi ciències. Recuperem algunes 
conclusions d’interès: 
- Existeixen parades que no estan 
senyalitzades (5 respecte a les 27 que si 
ho estan)
- Mancança de panells informatius dels 
horaris de pas en moltes de les parades.
- 21 de les 27 parades no disposen 
d’apartadors per fer la parada.
- La meitat de les parades tenen 
accessibilitat defi cient o difi cultat 
d’accés.

La xarxa de parades del bus interurbà és 
doncs en molts aspectes defi cient tant 
en quant a accessibilitat, senyalització i 
confort en general per als usuaris.

Autobús nocturn

Vilanova i La Geltrú ofereix una línia 
d’autobús nocturn (N30) que comunica 
el municipi amb Vilafranca del Penedès, 
Olèrdola, Canyelles, Sant Pere de 
Ribes, Sitges, l’Hospitalet de Llobregat 
(Bellvitge), l’Aeroport i Barcelona (en els 
dos sentits de la marxa).
L’horari és de 23:50 fi ns 5:50 amb una 
freqüència de pas de 1:30 hores, que 
s’intensifi ca els divendres, dissabtes, 
vigílies de festiu i tots els dies de l’estiu.
A la taula es resumeix l’estat general del 
servei d’autobusos.

Servei de ferrocarril

Pel que fa al ferrocarril, Vilanova i la 
Geltrú forma part de la xarxa d’estacions 
de Renfe on donen servei les següents 
línies:
- R2 Sud. Barcelona-Estació de França-
San Vicenç de Calders. És la línia amb 
més oferta-demanda de la estació. 
- R13. Barcelona-Estació de França-Lleida 
(per Valls). 
- R14. Barcelona-Estació de França-Lleida 
(per Tarragona i Reus)
- R15. Barcelona-Estació de França-Reus-
Riba Roja d’Ebre
-R16. Barcelona-Estació de França-
Tarragona-Tortosa/Ulldecona

Quant a la durada dels trajectes, cap 
d’aquests supera l’hora de viatge. Les 
grans ciutats com Barcelona i Tarragona 
es troben a 40-50 minuts cap a Nord i Sud 
respectivament. Sant Vicenç de Calders 
es troba a 20 minuts mentre que nuclis 
més propers com Cubelles i Sitges es 
troben a 4 i 6 minuts respectivament.
Aquest sistema ferroviari es complementa 
molt bé amb el d’autobusos ja que 
ambdues estacions es troben ubicades 
a la mateixa plaça generant un punt de 
referència intermodal.
Pel que fa a l’estat de les infraestructures 
ferroviàries l’estació es troba adaptada 
per a persones de mobilitat reduïda 
(PMR). No obstant això, els vehicles no 
ho estan de manera que el servei no és 
accessible.
L’estació ferroviària ofereix serveis de 
venda mitjançant màquines i disposa 
de pantalles d’informació dinàmica. Té 
també zona d’aparcament de vehicles.
Com hem dit abans, l’estació d’ADIF està 
ben connectada amb altres mitjans de 
transport. En els voltants es situa l’estació 
d’autobusos i un aparcament per a 
bicicletes que acostuma a estar ple, a 
més d’un aparcament vigilat per a les 
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mateixes (Bicipark) obert 24 hores amb 
servei de taller i venda. Caldria ampliar 
l’oferta d’aparcaments per a bicicletes 
donat que habitualment es troben 
ancorades a llocs indeguts de la plaça. 

Cobertura del transport públic

Segons el PMUS i considerant tan sols 
l’àmbit del nucli urbà el municipi de 
Vilanova i la Geltrú presenta les següents 
cobertures:
- 86% de cobertura per al servei de 
transport públic urbà d’autobús.
- 77% de cobertura per al servei de 
transport públic interurbà d’autobús.
- 44% de cobertura per al servei de 
ferrocarril de Rodalies de Catalunya.
S’ha aplicat un radi de cobertura de 300 
metres per al bus urbà, 450 metres per a 
l’interurbà i 1.000 metres per a ferrocarril.
Al PMUS de Vilanova i la Geltrú es mostren 
els resultats detallats de les enquestes 
als usuaris del transport públic així com 
dels comptatges puja-baixa que es va 
realitzar en l’elaboració del pla. Podem 
extreure algunes conclusions:
- Pel que fa a la mobilitat en autobús urbà 
els joves entre 18 i 24 anys així com els 
adults, son els usuaris més habituals, i ho 
son majoritàriament per motiu de treball i 

estudis. Quasi tots aquests usuaris (86-89% 
del total) no combinen el bus urbà amb 
cap altre transport. 
La freqüència i el preu del viatge son els 
temes més rellevants pels usuaris. Més del 
35% dels enquestats té una mala opinió 
sobre el preu del bitllet i un 20% sobre les 
freqüències.
El grau de satisfacció global obtingut 
(ISC global) és de 8,5 sobre 10.
- Pel que fa al transport en autobús 
interurbà, la línia que concentra major 
proporció de passatge és el servei 
Vilanova i la Geltrú-Sitges, que a la 
vegada és la que ofereix major nombre 
d’expedicions.

11.6.MOBILITAT EN TRANSPORT 
PRIVAT

En la imatge s’observa la jerarquització 
de les principals vies emprades per 
al vehicle motoritzat del municipi, 
classifi cades en vies d’accés al municipi, 
xarxa primària interna (principals vies 
urbanes), xarxa secundària col·lectora i 
xarxa secundaria local.

Les vies d’accés

Les vies que conformen la xarxa d’accés 

Jerarquització viària 
a Vilanova i la 
Geltrú
Font: Plànol 15 del 
PMUS de Vilanova i 
la Geltrú

Xarxa viària d’accès
Xarxa primària

Xarxa s. vies col·lect.

Xarxa s. vies locals

Xarxa residencial

Xarxa vianants

Camí rural

Centre pacifi cat
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Intensitats mitjanes 
diàries a Vilanova i 
la Geltrú
Font: Plànol 19 del 
PMUS del 2016

Grau de saturació a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Plànol 20 del 
PMUS del 2016

al municipi són les esmentades en el 
primer apartat de la present memòria: 
autopista C-32, carreteres C-31, C-15, 
BV-2115, Carretera BV-2112, C-246a, 
recollides en el plànol.

Xarxa primària: principals vies 
urbanes

Les vies que conformen la xarxa primària 
de Vilanova i La Geltrú són: 
- La Ronda Ibèrica, en el tram comprés 
entre Doctor Zamenhof i Ronda Europa. 
Circumval·la el nucli urbà pel Nord i 

presenta una secció de dues calçades 
separades amb la presència ocasional 
de vials laterals auxiliars. Disposa de dos 
carrils de circulació en cada sentit.
- Eix Ronda Europa-avinguda d’en Coll 
d’en Ferran. Amb un traçat Nord-Sud 
connecta la C-15 amb el passeig marítim, 
tot enllaçant amb la C-31 i els polígons 
industrials del Nord-Est. Es un vial de dos 
carrils de circulació en cada sentit.
- Avinguda Eduard Toldrà-Rambla de 
l’Exposició-Rambla de Antoni Vidal-
Rambla de Josep Tomàs Ventosa-
avinguda Jaume Balmes-avinguda 
Cubelles. Eix de traçat Est-Oest que 
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Jerarquització de 
la xarxa de vies 
motoritzades a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Sèrie B 
d’estructura 
orgànica del territori 
de VNG. PGO 2001

travessa el nucli urbà. Es tracta d’una via 
bidireccional amb un carril de circulació 
per sentit. En els seus extrems disposa de 
laterals auxiliars.
- Carrer Josep Coroleu: enllaça dos dels 
vials anteriorment esmentats (Ronda 
Ibèrica i avinguda Jaume Balmes), 
tancant així una ronda de vies principals 
per l’Oest del nucli urbà. És un vial 
bidireccional amb un carril de circulació 
per sentit.
- Avinguda Doctor Zamenhof: de la 
mateixa manera que la Josep Coroleu, 
aquesta via tanca per l’oest un circuit de 
vies principals que circumval·len el nucli.

Xarxa secundària: vies col·lectores

Aquest conjunt de vies connecta 
essencialment la xarxa primària amb la 
resta de barris.

Xarxa secundària local
La resta de vies no tenen una funcionalitat 
general al municipi. Donen accés als 
edifi cis als diferents barris de la ciutat.

Vehicle privat motoritzat
Per estudiar la demanda existent al 
municipi, el PMUS es basa tant en 



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Mobilitat i Transports

63la quantifi cació de les intensitats de 
circulació als diferents carrers, com en 
les enquestes a usuaris del transport 
privat motoritzat a l’interior del municipi. 
Recollit a continuació algunes dades 
interessants:
- Al municipi de Vilanova i La Geltrú no 
existeixen oscil·lacions de trànsit molt 
marcades. Román més o menys estable 
des de les 8:00 del matí fi ns les 18:00 de 
la tarda.
- Les vies amb major intensitat de trànsit 
són els accessos per la Ronda Europa i 
per la Ronda Ibèrica, l’eix Eduard Toldrà-
avinguda Jaume Balme avinguda 
Cubelles, i el tram Nord del carrer Josep 
Coroleu. Aixó s’observa de forma clara 
al mapa d’intensitats de trànsit elaborat 
per al PMUS.
- La intensitat mitjana de vehicles 
augmenta en la temporada d’estiu: 
més del doble a Ribes Roges (un 130% 
d’increment) i quasi el triple al Prat de 
Vilanova (194% d’increment). 
- S’endarrereixen les hores punta de matí 
i tarda.
- De les enquestes es descobreix que 
molts vehicles procedents de l’Est 
entren a Vilanova i la Geltrú i utilitzen 
l’eix avinguda Cubelles-Rambla de la 
Exposició, per a desplaçar-se cap a altres 
municipis (majoritàriament a Cubelles).

  

Capacitat dels vials

En funció de la tipologia de la via i de 
la seva capacitat màxima teòrica, es 
determina el nivell de saturació dels 
diversos vials. Així, tal i com mostra el 
PMUS al plànol 20, la més saturada és 
el tram de Ronda Europa més proper 
al Passeig Marítim, just on la via passa a 
tenir un únic carril per sentit. El segueixen 
carrers com Pare Garí, el tram oriental 
de l’avinguda Eduard Toldrà, l’eix Jaume 
Balmes-Rambla Exposició i avinguda del 
Garraf. 
Moltes d’aquestes donen accés al nucli 
urbà de Vilanova i La Geltrú i algunes no 
disposen d’una secció adequada per 
albergar el trànsit que suporten.
Tanmateix l’estudi de la capacitat 
dels vials, a banda de mostrar aquelles 
sobrecarregades, ens mostra les més 
buides. Per aconseguir la màxima 
efi ciència dels vials del municipi, no 
hauríem de superar un 60-80% de 
saturació. Les vies que s’allunyen 
d’aquests percentatges, estan 
sobrecarregades o resulten prescindibles 
en termes de mobilitat rodada.

ESQ: Durada de 
l’estacionament 
d’un vehicle a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia amb dades 
del PMUS 2016 de 
VNG

DRE: Enquestes. 
Tipus d’aparcament 
previst pels usuaris.
Font: Elaboració 
pròpia amb dades 
del PMUS 2016 de 
VNG
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Aparcament 

A la via pública 
Lliure no regulat 18.846 places 

Regulat 2.517 places 

Fora de la via 

pública 

Ús privat 25.129 places 

Ús públic 3.642 places 

 

Places 
d’aparcament a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Dades del 
PMUS de Vilanova i 
la Geltrú

Aparcaments en 
la via pública a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Plànol 21 del 
PMUS del 2016

Aparcaments en 
la via pública a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Plànol 21 del 
PMUS del 2016
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11.7. ANÀLISI DE L’APARCAMENT

Oferta d’aparcaments
La oferta d’aparcaments es classifi ca 
segons si es troben en via pública o fora 
de la via pública. El PMUS inclou tots els 
aparcaments per a cadascun dels tipus. 
Recollim aquí algunes dades que poden 
ser d’utilitat per al futur POUM:
- Existeixen 50.234 places d’aparcament.
- Un 53 % d’aquestes esta a la via pública 
i tan sols un 0,69 % són reservades per a 
persones de mobilitat reduïda.
- Del nombre total fora de la via pública 
el 87% son privades i el 13% restant 
públiques.

Zones de càrrega 
i descàrrega a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Imatge 9.1.1 
del PMUS del 2016 
de VNG

Demanda d’aparcament

El PMUS analitza la demanda 
d’aparcament a partir dels 
estacionaments en zona blava, dels d’ús 
públic fora de la via pública, d’un estudi 
sobre ocupació i rotació de places 
gratuïtes a la via pública en el nucli urbà 
i d’unes enquestes sobre preferències 
dels usuaris dels vehicles privats. Recollim 
algunes dades d’interès:
- Pel que fa als aparcaments d’ús públic 
fora de la via pública el volum mitjà 
d’entrades al 2013 es situava entre 
2.000 i 3.000 vehicles/mes, sent el de 
Charlie Rivel l’aparcament amb major 
nivell d’utilització, i quedant el de la 
Mediterrània molt per sota de la resta. 
Tanmateix aquest últim experimenta una 
punta d’ús extrema als mesos d’estiu.
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en cap moment del dia baixa del 93% i 
la mitjana es troba en el 95%. A més a 
més, els vehicles estacionats passen la 
major part del temps al mateix lloc. Tan 
sols un 13% d’aquests es mouen cada 
hora. Hi ha també un 27% dels vehicles 
que estacionen menys d’un hora. Per 
tant ens trobem en una situació molt 
heterogènia.
- Totes les places presenten altes taxes 
d’ocupació menys les de la zona litoral 
que, durant tot el dia a l’hivern i en dies 
feiners d’estiu (fi ns les 19:00), presenten 
percentatges d’ocupació més baixos. 

Tanmateix en cap de setmana mostren 
alts percentatges d’ocupació.
- La majoria d’usuaris que no disposen 
d’aparcament particular opten per 
estacionar als de la via pública no 
regulats. 
- Més de la meitat d’usuaris (54%) 
considera que és immediat trobar una 
plaça d’aparcament lliure gratuït al 
carrer.
- El gruix d’usuaris que busquen 
aparcament gratuït al carrer deixen el 
vehicle estacionat més de 2 hores, però 
també existeix un 30% d’usuaris que ho 
fan per a menys d’1 hora. 

Xarxa de camins 
territorials a 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia
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Problemes de 
continuïtat o mala 
connexió a la xarxa 
de camins
Elaboració pròpia

11.8. LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE 
MERCADERIES (DUM)

Vilanova i la Geltrú posseeix un centre 
urbà molt actiu amb nombrosos 
establiments d’alimentació i serveis 
que necessiten subministrar-se quasi 
diàriament. Per altra banda, es dona 
una tendència creixent d’usuaris que 
adquireixen productes per internet i els 
reben a domicili mitjançant empreses 
de transport. Tot plegat genera sovint 
congestió de trànsit a les principals vies 
urbanes, més encara als teixits històrics.

Tan sols alguns municipis de majors 
dimensions a Catalunya presenten 
en les seves ordenances municipals 
disposicions concretes que regulen 
aquesta distribució a través de la 
restricció d’accés, la gestió de zones 
de càrrega i descàrrega i un règim de 
sancions per infraccions.
A Vilanova i La Geltrú existeixen segons 
dades de l’Ajuntament 111 zones 
de càrrega i descàrrega (C/D), la 
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Principals eixos 
de connexió 
residència-treball 
a través de la 
bicicleta
Elaboració pròpia

localització de les quals guarda relació 
directa amb la densitat d’establiments 
de cada zona. El PMUS alerta de la 
necessitat de reforçar amb més punts de 
C/D zones com la Plaça de la Sardana, 
el Nord de Sant Joan i el Nord del nucli 
antic.
El PMUS va analitzar l’any 2014 les zones 
de C/D de Vilanova i La Geltrú i va trobar 
un valor mitjà del 47% d’ocupació de les 
places. Cal destacar la zona de La Geltrú 
que va molt per sobre respecte a la resta 
amb un 80% d’ocupació.
L’Ajuntament estableix tres horaris en 
funció de la zona on es realitzen les 
operacions de càrrega i descàrrega.
El mateix PMUS va portar a terme unes 
enquestes als transportistes i van deixar 
algunes dades curioses:
- Aquestes operacions logístiques 
es produeixen principalment amb 
furgonetes lleugeres, però el que 
realment crida l’atenció és que un 41% 
es fa amb camions que tenen una 
accessibilitat més reduïda, sobretot als 
nuclis històrics.
- Els principals establiments que 
requereixen aquestes operacions son 
d’alimentació i restauració.
- Aquestes operacions quasi sempre es 
realitzen en dies feiners, i de forma menys 
marcada en cap de setmana.

- Un 39% dels enquestats indica que 
l’estacionament es produeix en places 
d’aparcament no reservades, o en 
estacionaments en doble fi la, sobre la 
vorera, en passos de vianants, etc.
- Tan sols un 41% dels transportistes 
utilitzen la mateixa plaça de C/D per 
abastir diversos establiments.
Tots els transportistes coincideixen en que 
la millora de la DUM passa per augmentar 
la vigilància de les places per evitar 
l’estacionament d’algun vehicle privat i 
d’augmentar el nombre de les mateixes. 
Alguns més fan referència a l’increment 
de l’horari d’accés.

11.9. UNA SÍNTESI GLOBAL

Respecte a la connectivitat 
territorial
El desenvolupament urbà de les 
darreres dècades ha estat associat a la 
construcció de grans infraestructures, 
deixant a banda la xarxa de camins 
que sostenia els assentaments originaris 
i les seves activitats productives. Convé 
considerar la possibilitat de contrarestar 
aquest oblit, d’enfortir les relacions 
territorials a través de l’entramat de 
camins històrics del Garraf. Sembla 
oportú que l’Avanç de POUM reconegui 
els camins principals al territori, i que la 
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polígons industrials, les darreres dades de 
l’IDESCAT, mostren que quasi un quart 
(22%) dels residents assalariats a Vilanova 
i La Geltrú treballen al sector indústria. 
Probablement la major part d’aquests 
ho facin als polígons industrials del propi 
municipi i tanmateix no tenen una oferta 
que s’adeqüi en termes de mobilitat 
amb bicicleta. Sembla raonable que el 
futur POUM de Vilanova i la Geltrú reforci 
aquesta xarxa ciclista local i la perllongui 
fi ns al lloc de treball de moltíssims residents 
al municipi. Conseqüentment amb això 
serà necessari augmentar l’oferta de llocs 
d’aparcament de bicicleta als mateixos.
Aquells que utilitzen la bicicleta per 
arribar a la estació i poder fer transbord 
amb el tren o el bus demanden a més un 
major nombre d’aparcaments vigilats de 
bicicletes.
Pel que fa a la mobilitat a peu ens sembla 
curiós que un dels índex d’intensitat 
de trànsit de vianants més reduïts del 
municipi es doni al Passeig Marítim, fi ns i tot 
al període estival. Pensem que el paper 
com a capital comarcal de Vilanova i la 
Geltrú al Garraf passa per recuperar la 
funcionalitat i atractiu del port i la costa, 
i per tant cal avaluar els motius que fan 
que no es produeixi activitat dels vianants 
a l’anomenat “passeig”. 
Per altra banda, cal establir bones 
connexions de la xarxa de vianants del 

Principal xarxa 
de aparcaments 
públics gratuïts a 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia

infraestructura verda que es proposi 
s’estengui pels camins territorials.
La Xarxa de Senders de Catalunya 
reconeix les vies principals que travessen 
el municipi: la GR 92-4 (Camí Ral) i la 
GR 92 (camí per la costa). Si ens fi xem 
en el plànol d’Estructura Orgànica de 
Vilanova i la Geltrú la xarxa de camins 
i vies paisatgístiques ja esta defi nida 
però tanmateix la realitat és que moltes 
d’aquestes vies que es plantegen, o bé 
no tenen continuïtat, o bé no tenen cap 
mena de connexió amb els nuclis urbans. 
Pensem que l’accessibilitat del territori 
està directament relacionada amb la 
valoració positiva del seus habitants. El 
futur POUM pot incidir en reconèixer, a 
més dels camins històrics de la xarxa, els 
punts d’accés a ella des dels diferents 
nuclis urbans.

Respecte a la mobilitat no 
motoritzada 

Pel que fa a la mobilitat amb bicicleta, 
tot i que el municipi ofereix una extensa 
xarxa de vies ciclistes, aquesta te força 
discontinuïtats. A més a més, les zones 
perifèriques residencials i els polígons 
industrials presenten una absència de 
vies per bicicletes i zones d’aparcament 
per a les mateixes. En el cas dels 



nucli urbà amb la de camins i senders 
territorials, i per tant defi nir una xarxa 
d’itineraris urbans per a vianants que 
recorrin el municipi i el connectin de 
forma clara amb la de camins territorials. 
En defi nitiva, millorar l’accessibilitat dels 
residents al seu territori. 

Respecte a la mobilitat  
motoritzada

Pel que fa al transport públic s’observa 
que la plaça d’Eduard Maristany te 
un paper molt rellevant com espai 
d’intermodalitat entre el tren, l’autobús, 
la bicicleta i el vehicle privat. A més 
a més, s’observa una bona oferta-
demanda en les línies de bus, tant 
urbà com interurbà. Tanmateix, veient 
l’anàlisi de l’estat de les infraestructures 
del bus en el PMUS, caldria augmentar 
el nombre d’apartadors per als busos, 
per tal d’evitar congestions del trànsit 
produïdes per la parada dels mateixos. A 
més caldria millorar l’accessibilitat de les 
parades ja que moltes d’elles presenten 
força difi cultats per a persones de 
mobilitat reduïda.
Quant a la mobilitat en vehicle privat 
motoritzat observem que algunes vies 
d’accés al municipi que alberguen 
un fl ux considerable de vehicles, no 
disposen d’una secció de vial adequat 
per al mateix. 
Partint de la base de que una via està 
òptimament dimensionada quan el seu 
grau de saturació oscil·la entre el 60 i el 
80%, sembla que a Vilanova i la Geltrú 
molt poques presenten un funcionament 
òptim. Això ens mena a pensar que la 
xarxa no és efi cient i que cal fer un estudi 
detallat de les circulacions i , sobretot, 
de les seccions tipus de via per que 
aquesta xarxa respongui efi cientment a 
la demanda real actual.

Respecte a les places 
d’aparcament

L’ocupació mitjana de les places 
d’aparcament a Vilanova i la Geltrú és 
del 95%, distribuïdes uniformement pel 
nucli urbà, la qual cosa ens indica que el 
sistema d’aparcaments està funcionant 
de forma efi cient per a la càrrega 
suportada.
Observem que a l’hora de donar servei, 
sobretot als vehicles que provenen de 
fora del municipi cap al casc antic, està 
prevista a la Ronda Ibèrica unes bosses 
d’aparcament que funcionen de forma 
adequada per tal de lliurar al teixit històric 
de l’ús del cotxe.

Respecte a la distribució urbana 
de mercaderies (DUM)

Donats els problemes que enumera el 
PMUS, el que caldria es millorar el servei 
de DUM amb l’augment en la vigilància 
de les places d’aparcament per evitar 
estacionaments indeguts. L’augment 
del nombre de places o l’increment de 
l’horari d’utilització són altres demandes 
enraonades que cal atendre. 
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12. SERVEIS URBANÍSTICS

Els serveis urbanístics agrupen les diferents 
xarxes destinades al subministrament de 
recursos als ciutadans, tenint en compte 
que alguns d’ells es consideren bàsics 
(aigua potable, sanejament i electricitat).

Tal i com veurem al capítol de Medi 
ambient, alimentació i energia, és 
fonamental que aquests serveis 
urbanístics es gestionin amb criteris 
de qualitat i sostenibilitat en favor de 
l’efi ciència de les infraestructures en 
un context de canvi climàtic, on la 
preservació i millora del medi ambient 
juga un paper fonamental. De fet, el 
PTGC ja remarca la importància de tenir 
un entorn mediambiental de qualitat 
com a requisit indispensable per a gaudir 
d’una bona qualitat de vida

12.1. ABASTAMENT I SANEJAMENT 
D’AIGUA

La gestió del cicle de l’aigua a bona part 
del municipi  està gestionada directament 
per la Companyia d’Aigües de Vilanova 
i la Geltrú, entitat íntegrament municipal 
que vetlla per:
- Aconseguir els cabals d’aigua necessaris, 
potabilitzar-los i distribuir-los.
- Recollir les aigües pluvials i residuals fi ns al 
seu lliurament a la planta de tractament 
d’aigües residuals.
- Realització, assistència i execució 
de projectes, estudis i informes tècnics 
corresponents al cicle de l’aigua.

A més d’aquesta, també estan 
involucrats, cadascú dins del seu 
abast, la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès Garraf, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i la companyia d’Aigües 
Ter-Llobregat.

Pel que fa a l’abastament d’aigua, 
actualment a Vilanova i la Geltrú, l’aigua 

Xarxa regional 
d’abastiment 
d’aigua Ter-
Llobregat
Font: Ens 
d’Abastament 
d’Aigua Ter-
Llobregat
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Fonts de 
recursos naturals 
d’abastiment 
d’aigua de Vilanova 
i la Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’ACA

té dues procedències diferents: un 75% 
prové del riu Llobregat i és tractada a la 
potabilitzadora d’Abrera i el restant 25% 
ve dels aqüífers soterranis del Garraf i 
també del Penedès. 
Avui dia, encara que per al nucli urbà 
ha deixat de ser un recurs, l’Aqüífer del 
Garraf ho segueix essent per a la major 
part de les urbanitzacions periurbanes, 
les quals extreuen aigua de pous per a 
tots aquells usos que no requereixen la 
seva potabilitat. Així doncs, alguns barris 
com la Zona Industrial La Plana, Mas 
Tapet, Torre del Veguer, la Platja Llarga, 
o el Prat de Vilanova no disposen de cap 
sector d’abastament d’aigua potable 
provinent de la xarxa principal.
Tot i aquest fet, segons les fi txes de 

caracterització de l’ACA (2010) la 
recàrrega natural de l’Aqüífer del Garraf 
és de 56,7 hm3 anuals mentre que el volum 
anual d’extracció no arriba als 10 hm3 per 
a alguns usos domèstics, d’agricultura 
i industrials. Si es manté aquest equilibri, 
l’extracció no suposa una amenaça real 
per al dessecament de l’aqüífer.

Ara bé, com ja hem esmentat, la major 
part del municipi s’abasteix mitjançant 
la Xarxa regional Ter-Llobregat. Aquesta 
abasteix d’aigua els diferents sectors 
que conformen la xarxa d’abastiment 
municipal.
Segons l’últim informe de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú el 

Vilanova i La Geltrú Aqüífer en medi fi ssurat del 
Garraf

Riu Llobregat

Aqüífers en medis detrítics del 
Garraf i del Penedès
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Sectors de la xarxa 
d’abastament 
d’aigua de Vilanova 
i la Geltrú
Font: treball 
d’investigació 
elaborat per Aurora 
Suñol a l’UPC

consum per ús domèstic a l’any 2018 fou 
de 88 litres/habitant/dia, dins del rang 
que la pròpia ONU considera necessària 
per satisfer les necessitats humanes (50-
100 litres/hab/dia).  Pel que fa al consum 
de la industria és de 1.760 litres/abonat/
dia.

Pel que fa a l’abastament del sòl rural, 
el canal de rec provinent del Pantà del 
Foix dona servei als conreus de Vilanova 
i la Geltrú. 
Tal i com apunta Aurora Suñol a la 
seva investigació nomenada “L’aigua 
a Vilanova i la Geltrú, anàlisi i escenaris 
futurs”, l’aigua que prové del Pantà 
del Foix està contaminada amb nitrats, 
fòsfors i amoni i no rep cap tractament. 
Això afecta negativament a la qualitat 
agrícola del municipi i, posteriorment als 
ecosistemes marins on els propis conreus 
aboquen l’aigua restant que, tot i ser 
quasi nul·la, no deixa d’augmentar la 
contaminació en la costa.
Entendre que els problemes quantitatius 
i qualitatius de l’abastament d’aigua son 
d’escala supramunicipal és fonamental 
per millorar el benestar social i natural 
dels territoris. L’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú forma part del CONGIAC 
que agrupa a diversos ajuntaments 
implicats en el cicle integral de l’aigua 
i del medi ambient immediat. Aquest 
fet sembla indispensable per garantir 
una optimització en la gestió de l’aigua 
i suposa un pas endavant en la millora i 
restitució dels ecosistemes que depenen 
de la mateixa.

Quan al sanejament, a Catalunya 
s’està desenvolupant des de fa anys 
el Programa de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes (PSARU) d’acord amb 
la Directiva 91/271/CE, de tractament 
de les aigües residuals urbanes. L’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) 
de Vilanova i la Geltrú forma part del 
conjunt dels 48 sistemes de sanejament 
formats per estacions depuradores, de 
la que l’Agència Catalana de l’Aigua 
n’és titular, i actualment té concedida la 
gestió de la mateixa a DAM (Depuración 
de aguas del Mediterráneo). Aquesta 
assisteix també al municipi de Sant Pere 
de Ribes amb la zona de Les Roquetes.
Les aigües residuals del municipi estan 
connectades a aquest sistema de 
tractament biològic i a un emissari 
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Xarxa aèria 
d’electricitat 
i absència 
d’enllumenat al 
Racó de Santa 
Llúcia
Font: Col·lectiu 
CCRS

principal, ubicat a l’extrem sud de la 
Platja del Far de Sant Cristòfol, per on 
s’aboca l’efl uent mar endins.
Aquest sistema recull les aigües residuals 
de la major part dels barris del municipi 
però, alguns dels periurbans no tenen 
accés al mateix. En aquest sentit moltes de 
les urbanitzacions periurbanes aboquen 
les seves aigües residuals, en el millor 
dels casos, a fosses sèptiques. Aquest 
fet produeix la contaminació del subsòl 
i dels aqüífers, i com a conseqüència de 
la salut dels ecosistemes propis.

En defi nitiva, sembla raonable que 
el futur POUM de Vilanova i la Geltrú  
concentri els seus esforços en la millora 
qualitativa de l’aigua subministrada al 
municipi així com en resoldre el problema 
d’abocaments contaminants, sobretot, 
a les urbanitzacions periurbanes que no 
disposen de serveis urbanístics bàsics.
En aquest sentit,  el futur POUM pot 
afavorir la creació d’un sistema d’espais 
integrats dins la infraestructura verda 
del municipi que, aprofi tant el relleu i 
els recursos naturals del territori (boscs, 
torrents...), pugui millorar el cicle de 
l’aigua i aprofi tar cabals d’aigua que, tot 
i que qualitativament no seria apta per al 
consum, si ho seria per a altres usos com 
l’agricultura o la indústria.

12.2. XARXA D’ELECTRICITAT I 
D’ENLLUMENAT

Per optimitzar el consum energètic de les 
infraestructures de servei de les nostres 
ciutats és indispensable buscar la màxima 
efi càcia de les mateixes. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha 
aprovat recentment l’adjudicació del 
nou contracte d’enllumenat públic en 
què l’estalvi energètic, l’efi ciència i la 
telegestió apropen Vilanova i la Geltrú a 
un model de ciutat intel·ligent.
A partir d’aquí, paga la pena veure 
quin serà el grau de compromís amb 
les urbanitzacions periurbanes que, 
en la majoria dels casos, no disposen 
d’enllumenat públic, i el subministre 
d’electricitat en el millor dels casos es 
produeix mitjançant xarxes aèries amb 
necessitat de millora.

12.3. SERVEI DE RESIDUS I 
DEIXALLERIES

L’avanç de les ciutats en favor de 
sostenir l’ús efi cient dels recursos i la 
descarbonització passa per millorar els 
processos de gestió dels residus urbans i 
rurals de les mateixes. 
La recollida de residus urbans a Vilanova 
i la Geltrú es realitza de manera 
selectiva. Per això, es disposa de 
diferents contenidors per poder disposar 
cadascuna de les fraccions:
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Percentatge de 
materials reciclats 
del Punt Net de 
Vilanova i la Geltrú
Font: Informe dels 
residus sòlids urbans 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Abocament de 
residus en solars a 
la urbanització Mas 
Roquer
Font: Col·lectiu 
CCRS

- Contenidor gris: rebuig 
- Contenidor marró: fracció orgànica 
- Contenidor verd: envasos de vidre 
- Contenidor groc: envasos lleugers  
- Contenidor blau: paper i cartró

Per als residus que no es poden dipositar 
en els contenidors de la via pública 
l’Ajuntament disposa d’una Deixalleria 
“Punt Net”, i d’una Deixalleria Mòbil. 
Tot i disposar d’aquesta infraestructura, 
existeix una absència de serveis de 
recollida, novament, a les urbanitzacions 
periurbanes. Com a conseqüència es 
produeixen abocaments en solars o en el 
propi carrer amb tots els efectes nocius 
que això comporta.
Tenint en compte les xifres de l’últim any, 
van arribar al Punt Net un total de 28.494 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rebuig (Tn) 21.393,00 21.855,00 22.058,00 22.523,00 22.456,00 22.201,00
Envasos (Tn) 824,89 828,82 778,15 863,09 933,40 1.047,34
Paper-cartró (Tn) 812,34 888,84 851,63 857,96 846,11 1.002,71
Paper-cartró comercial (Tn) 519,97 530,35 820,11 831,68 569,92 619,35
Vidre (Tn) 1.410,45 1.501,97 1.491,77 1.513,15 1.583,21 1.541,80
Form (Tn) 2.035,96 2.159,58 2.110,60 1.944,32 1.886,70 2.081,56
Mobles i trastos (Tn) 2.445,22 2.748,20 2.995,80 3.479,50 3.984,80 5.098,90
Total residus (no voluminosos) 26.996,57 27.764,56 28.110,26 28.533,20 28.275,34 28.493,76
Total materials reciclats 5.603,61 5.909,56 6.052,26 6.010,20 5.819,34 6.292,76
% Materials reciclats 20,76 21,28 21,53 21,06 20,58 22,08

Tn de residus urbans dels quals un 22% 
es va arribar a reciclar. Això suposa que 
cada habitant va generar uns 430 kg de 
residus dels quals tan sols 94,6 Kg han 
arribat a reciclar-se. Aquesta taxa queda 
molt allunyada de la taxa mitjana dels 
estats membres de la UE que es troba 
actualment en un 45% i lleugerament per 
sota de la del conjunt d’Espanya (29,7%). 
En 2025, segons l’acord de la Comissió de 
Medi Ambient del Parlament Europeu, 
tots els estats membre hauran de reciclar 
almenys el 55% dels residus municipals. 
En aquest sentit, sembla coherent que 
el futur POUM de Vilanova i la Geltrú 
tracte de dissenyar el marc físic i legal 
per a les noves polítiques en matèria de 
reciclatge. Augmentar l’oferta d’espais 
per a les empreses i les indústries verdes 
de gestió dels residus locals, tant urbans 
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sistematització de les infraestructures 
existents i la incorporació de noves en 
certs sectors de la perifèria.

12.4. ELS SERVEIS URBANS 
BÀSICS A LES URBANITZACIONS 
PERIURBANES

En aquest capítol requereixen menció 
especial les urbanitzacions periurbanes 
del municipi. Com hem pogut comprovar 
aquestes suposen els sectors més 
vulnerables del municipi i, sobretot, en lo 
que respecta als serveis urbanístics bàsics. 
Vilanova i la Geltrú disposa d’una vintena 

de barris per tot arreu del terme en la 
majoria de les quals s’observen series 
defi ciències per la pròpia forma en la 
que s’han construït. Paga la pena que 
un dels principals reptes del futur POUM 
sigui adoptar estratègies de recuperació 
i proposi millores substancials en les 
infraestructures de serveis urbans a les 
mateixes. 
Donades les diferents casuístiques i 
la quantitat d’informació de la que 
disposem hem considerat dedicar un 
capítol específi c per a les mateixes 
i analitzar més detalladament les 
distintes possibilitats que se’n deriven. No 
obstant, remarquem ara la importància 
d’aquesta millora per garantir la salut del 
territori a Vilanova i la Geltrú. 

Urbanització Corral 
d’En Roc-Mas Ricart
Font: Col·lectiu 
CCRS
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13. MEDI AMBIENT, ALIMENTACIÓ I ENERGIA

13.1. TRETS BÀSICS DEL MEDI

Una condició molt determinant de 
Vilanova i la Geltrú és la seva condició 
de plana al·luvial junt a la Costa del 
Garraf. Aquesta es veu envoltada per 
una banda pel Massís del Garraf, i per 
l’altra per la pròpia costa, ambdós espais 
declarats d’interès natural (PEIN). Unint 
els dos ecosistemes i recorrent aquesta 
plana al·luvial trobem els cursos d’aigua. 
Tot i no tenir un cabal considerable 
van conformant en períodes d’alta 
pluviometria terrasses sedimentàries amb 
acumulacions d’argila al llarg del seu 
recorregut. Els principals torrents que avui 
travessen l’àrea urbanitzada són els de:
- Sant Joan o La Ramusa
- La Pastera
- D’en Parellada
- De la Piera
- De Santa Maria

Pel que fa a la hidrologia subterrània, 
Vilanova i la Geltrú es troba dividida 
en dos grans aqüífers: el detrític 

mioquaternari i el de les calcàries juràssic-
cretàciques del Garraf. Aquesta dualitat 
te molt que veure amb les dues unitats 
de paisatge que es generen: el Massís 
del Garraf i la plana al·luvial on es situa 
el nucli principal de Vilanova i la Geltrú.
Quant a la geologia, la major part del 
municipi es troba dins de l’àmbit de la 
plana al·luvial i, per tant, trobem sòls 
composats de graves, sorres, lutites 
i ventalls al·luvials, mentre que a les 
zones més muntanyoses i allunyades del 
nucli trobem sòls d’argiles blaves molt 
plàstiques, calcàries amb intercalacions 
dolomítiques i, en aquelles zones més 
vinculades als torrents, dipòsits dels llits 
actuals dels mateixos.
L’observació seqüencial de les imatges 
aèries des de 1948 fi ns l’actualitat ens 
permet deduir que al llarg dels darrers 
cinquanta anys l’equilibri entre el sòl urbà 
i l’agrícola ha anat perdent-se. Aquest 
fet es veu clarament quan comparem els 
distints usos del sòl segons la informació 
del CORINE. 

Zones inundables 
per geomorfologia 
dels torrents de 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia 
a partir de la 
cartografi a del IGN
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Transformació del 
mosaic agrícola
Imatges: Institut 
Cartogràfi c i 
Geològic de 
Catalunya

Evolució dels usos 
del sòl a Vilanova i 
la Geltrú
Font: Estudi del 
paisatge de 
Vilanova i la Geltrú
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En els darrers vint anys el sòl urbanitzat 
ha crescut enormement en forma 
d’urbanitzacions a la perifèria. 
Respecte als espais forestals, les zones 
boscoses de major interès i protegides 
pertanyen al Parc Natural del Garraf, 
incloent la Serra dels Paranys, un dels 
pocs punts on aquest te connexió amb 
la costa. Paga la pena esmentar que els 
espais boscosos han anat recuperant sòl 
destinat antigament a l’activitat agrària 
a la plana al·luvial. Si comparem les 
imatges del vol americà (1956) i les més 
recents, observem que la major part dels 
conreus de secà que estat abandonats 
s’han transformat en masses boscoses. 
Aquest fet ha afavorit un enriquiment 
del mosaic agrícola en favor de la 
connectivitat ecològica i la biodiversitat. 
La combinació d’ambdues matrius, la 
forestal i la agrícola, generen un espai 
d’alt valor ecològic.
A partir del projecte CORINE Biotopes, 
es classifi quen els hàbitats en naturals, 
semi-naturals i artifi cialitzats. Una de 
les conclusions fonamentals és que la 
categoria assentaments apareix dispersa 
arreu de tot el territori i de forma molt poc 
compacta. 

A Catalunya s’han reconegut 600 
hàbitats diferents dels quals 198 són 
considerats per la Unió Europea d’interès 
comunitari. Si bé l’Estudi de paisatge 
de Vilanova i la Geltrú es focalitza en 
els hàbitats naturals, creiem convenient 
donar la mateixa rellevància, almenys, 
als semi-naturals (conreus, extracció, 

platges...etc.), ja que son els principals 
espais naturals susceptibles de ser 
afectats per qualsevol activitat 
econòmica i que ofereixen la oportunitat 
de aprofi tar els seus recursos estratègics 
afavorint la relació ciutat-medi ambient. 
Pel que fa als hàbitats naturals dominen 
els boscos mediterranis de coníferes i 
els matollars submediterranis i de zones 
temperades, localitzats fonamentalment 
al Massís del Garraf. Els penya-segats 
del Garraf constitueixen també hàbitats 
naturals colonitzats per vegetació amb 
ensopegueres endèmiques. Tanmateix 
no tots els existents estan cartografi ats 
ja que no s’inclouen aquells de menor 
extensió. Un exemple es la Platja Llarga 
que conté, entre d’altres, una gran 
diversitat de micro-habitats característics 
dels espais dunars originals de la costa 
del Garraf.  Quant als semi-naturals 
dominen les àrees dedicades al conreu 
d’herbàcies i vinyes en secà, que 
envolten la totalitat del nucli principal del 
municipi, així com les platges de sorra al 
front litoral del municipi.
Parlem així d’un territori ric en hàbitats 
naturals i semi-naturals on trobem un 
gran nombre d’espècies de fauna molt 
diverses. Actualment existeixen espais 
declarats d’interès faunístic i d’altres no 
declarats, però que igualment tenen 
una funció ecològica d’alt valor:
- Àrees d’Interès Faunístic i Florístic en 
la zona del Massís del Garraf. Els boscs 
mediterranis de coníferes son declarats 
per la Xarxa Natura 2000 d’Interès 
comunitari. Contenen una considerable 

 

CORINE Biotopes a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Agència 
Europea del Medi 
Ambient



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

80
ESQ: Albiraments 
del rorcual comú a 
lescostes del Garraf 
durant l’any 2018

DRE: Albiraments de 
cetacis a les costes 
del Garraf durant 
l’any 2018
Font: Memòria 
2018 Projecte 
Rorcual. Associació 
EDMAKTUB.

varietat de fauna, on destaquen el porc 
senglar, el guineu, la musaranya i una 
gran varietat d’aus.
- Zones de protecció per a l’avifauna 
a les àrees boscoses del Garraf i les 
planes de conreu adjacents. Són zones 
amb grups ben interessants i abundants 
d’aus, com ara merles, pit-rojos, gaigs, 
mallerengues, estornells i  rapinyaires 
(àligues cuabarrades, mussols o falcons 
pelegrins).
- Àrees amb plantes per afavorir els 
pol·linitzadors. La plana agrícola de 
Vilanova constitueix un espai de boscos 
i màquies marítimes d’alt valor per als 
pol·linitzadors, que garanteixen la salut 
dels ecosistemes naturals i milloren el 
model de vida humà.
- Àrea costanera del Garraf, possiblement 
l’espai aquàtic de major rellevància, es 
troba reconegut al PEIN de les Costes 
del Garraf i al ZEPA. Conté un conjunt 
d’espècies d’interès comunitari (LIC), 
com ara el rat penat mediterrani, el de 
cova i el orellut, i aus com la baldriga, 
corb marí, gavina o el xatrac.
El Projecte Rorcual mostra el paper 
fonamental que te aquesta costa per 
a la biodiversitat animal marina, on 
l’Associació Edmaktub ha elaborat 
interessants recerques sobre els cetacis. 
El rorcual comú, el delfí mular i el llistat 
encapçalen un conjunt d’espècies no 
gaire conegudes pels propis habitants 
de l’entorn. 
Pel que fa a l’agricultura ja hem parlat de 
la importància que te per als ecosistemes 

naturals que l’envolten però cal destacar 
la seva rellevància pels assentaments i 
les activitats econòmiques. En la imatge 
distingim un notable contrast entre el sòl 
agrícola en explotació i el que està en 
desús. La riquesa del mosaic agrícola a 
Sant Pere de Ribes no te continuïtat al 
municipi de Vilanova. Aquí l’explotació 
agrícola  es limita als voltants de la 
bodega Jaume Serra, així com algunes 
terres a ponent del municipi. Actualment 
l’extensió de conreus que les aigües del 
Foix reguen és d’unes 500 hectàrees, el 
que suposa tan sols una quarta part de la 
superfície prevista originàriament. Parlem 
doncs d’un període de recessió agrícola.
L’aposta per una agricultura ecològica 
i de proximitat pot fer augmentar l’ús 
d’aquest recurs i revalorar per una banda 
els paisatges agrícoles, i per l’altra, una 
font de riquesa que tant va suposar per 
al municipi.
Quant al consum d’energia actualment 
s’estima que a la ciutat hi ha unes 1.000 
persones que es troben en situació de 
pobresa energètica. Des del projecte 
SUMEM ENERGIA de l’Agència Local de 
l’Energia de Vilanova s’està intentant 
treballar a favor de la reducció del consum 
d’energia familiar i, especialment, de les 
empreses del sector comercial. Aquestes 
mesures tenen com a objectiu, entre 
altres, la progressiva descarbonització 
del municipi, amb la reducció d’un 20% 
de les emissions de CO2 al 2020 d’un 
20% tal i com es va acordar en el Pacte 
d’alcaldes i alcaldesses per l’energia de 
l’any 2009.
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la Geltrú
Font: Elaboració 
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de la Declaració 
única agrària (DUN 
2018), Departament 
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cap zona d’interès per parcs eòlics 
dins aquest territori. Cal doncs valorar 
altres fonts d’energia alternatives, com 
ara la biomassa, utilitzant els residus 
dels conreus, les derivades del mar (2), 
o la hidràulica aprofi tant l’existència 
del pantà del Foix. En aquest procés 
de descarbonització és fonamental 
que el futur POUM consideri els espais i 
infraestructures estratègics que aquestes 
energies requereixin.

El Catàleg de paisatge del Penedès 
destaca el mar com a referent visual 
d’una unitat de paisatge composada 
per platges de sorra daurada i molt fi na 
i trams de penya-segats entre Vilanova i 
Sitges. El nucli antic de la Geltrú queda 
recollit com a element amb valor històric 
així com l’Eixample de fi nals del segle 
XIX i algunes construccions patrimonials 
envoltades de vinyes i claps de pineda 
(masos, pedra seca, ermites...). 
Les grans infraestructures i la urbanització 
descontrolada han esdevingut 
barreres per a la continuïtat de la 
matriu mediambiental, particularment 
l’autopista C-32, o corredor del 
Mediterrani, o les carreteres C-31, 
la C-15 i C-15B i el ferrocarril, que 
segueix la línia de la costa. Aquestes 
infraestructures de transport han 
incrementat la fragmentació del territori 
i el grau de contaminació del municipi, 
no només pels gasos que emeten els 
vehicles, ans pels metalls pesats que 
aboquen sobre els sòls confrontants. 

A més de la contaminació, moltes 
vegades desconeixen les dinàmiques 
dels elements vius del territori sobre 
el que s’assenten. És molt usual veure 
desbordaments dels torrents en períodes 
de fortes pluges, deixant fora de servei 
carreteres, o fi ns i tot carrers dels nuclis 
urbans. L’últim cas es va donar al juny de 
2018, quan la policia local es va veure 
obligada a tallar el trànsit de la Ronda 
Europa, per la inundació provocada pel 
desbordament del Torrent de La Piera.
Cal parlar també de les mesures o 
directrius que recull el planejament 
d’àmbit superior respecte al medi 
ambient, alimentació i energia a 
Vilanova.
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB) proposa completar i estructurar 
les àrees naturals actualment protegides 
amb una sèrie d’espais de protecció 
especial d’interès natural i ambiental, 
que lliguin les anteriors àrees entre si, 
i amb el front costaner. Es tracta de 
recuperar enllaços perduts entre el 
Massís del Garraf i el litoral i d’afavorir la 
continuïtat de la matriu mediambiental a 
través de la protecció de uns pocs colls 
d’ampolla. 
També es preveu l’ampliació i millora del 
traçat de la C-15 i la C-32. Es important 
pensar com contrarestar el seu impacte 
visual i ambiental.
El Pla Director Urbanístic (PDU) del 
Garraf preveu zones d’extensió 
urbana considerant les noves 
propostes ferroviàries. Es parla doncs 
d’intensifi cacions d’urbanitat en punts 

Unitat de paisatge 
Plana del Garraf
Font: Catàleg 
de Paisatge 
del Penedès. 
Observatori del 
Paisatge de 
Catalunya

(2) UPC Commons. 
Landeira Fernández, 
Francisco / Díez 
Vázquez, Javier: 
“Estudio y diseño 
de prototipo para 
captación de 
energía de las 
olas del mar en el 
espigón de Vilanova 
i la Geltrú”
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Font: Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya

concrets del territori on serà necessari 
focalitzar l’atenció per evitar l’ús 
irracional del sòl i la contaminació del 
territori. 
Els Plans Sectorials tracten, a més dels 
que hem vingut comentant, temes 
diversos que tenen relació directa amb el 
medi. El que més incideix és la Estratègia 
del patrimoni natural i la biodiversitat 
de Catalunya 2030. Destaquem alguns 
punts rellevants:
- Frenar la degradació del patrimoni 
natural i la pèrdua de biodiversitat a 
Catalunya, garantir-ne l’ús sostenible 
i assegurar la provisió dels serveis dels 
ecosistemes de què depenem.
- Mantenir tipologies de conreu amb un 

grau baix d’intensifi cació; impulsar la 
tendència a produccions ecològiques 
o integrades; disminuir substancialment 
l’ús de fi tosanitaris i d’altres productes 
tòxics per al medi i introduir bones 
pràctiques agrícoles, respectuoses amb 
la biodiversitat.
- Impulsar la ramaderia extensiva com a 
peça clau per al manteniment d’hàbitats 
i paisatges.
- Avançar cap a models forestals 
multifuncionals i sostenibles, que permetin 
compatibilitzar els aspectes productius, 
amb altres aspectes igualment rellevants, 
com l’ús social i la prestació de serveis 
ambientals (públics i privats).
- Fomentar la certifi cació forestal PEFC, 
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biomassa forestal utilitzats a la indústria, 
procedeixin de boscos gestionats 
d’acord amb els criteris ecològics, socials 
i econòmics internacionals més exigents.
- Restaurar ecosistemes marins i litorals, 
fomentar la diversifi cació en el sector 
pesquer i aqüícola, a través del turisme 
pesquer i la lluita contra la contaminació 
marina i la sobreexplotació pesquera.
- Reduir l’efecte barrera que generen les 
infraestructures de captació de l’aigua 
en el sistemes hidrològics del territori, així 
com l’alteració dels cabals induïts pel 
regadiu o altres activitats econòmiques.
- Reduir l’impacte negatiu de les 
infraestructures d’energia sobre la 

biodiversitat, especialment d’animals 
que interaccionen amb torres elèctriques 
o parcs eòlics. En el període indicat, el 
Garraf es una de les poques comarques 
on no s’han produït morts.
Tot i que aquests són punts destacats 
relatius a medi ambient, alimentació i 
energies, sembla interessant valorar el 
conjunt del document, doncs pot aportar 
força directrius a l’hora de redactar el 
futur POUM de Vilanova i la Geltrú.

Cal a més revisar aquells espais del territori 
exposats a riscos. Tot i que s’aborda de 
forma més detallada al DIE, destaquem 
aquells que ens semblen més rellevants:
- Risc d’inundació: donada la condició 

Urbanitzacions amb 
risc d’incendis 
Elaboració pròpia
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Zones amb risc 
d’inundació per 
geomorfologia 
Elaboració pròpia a 
partir de dades de 
l’ACA

de plana al·luvial, Vilanova i la Geltrú 
conté zones amb una alta probabilitat 
d’inundació. La crescuda sobtada 
d’alguns torrents pot generar inundacions 
en diversos punts del municipi, afectant 
greument certes urbanitzacions 
d’habitatges auto-construïts entre elles 
la urbanització Entre Torrents (amb una 
denominació tan gràfi ca), o la Ronda 
Europa, afectada pel Torrent de La Piera.
- Risc d’incendi: tot el municipi està 
considerat d’alt risc front als incendis. A 
més a més, la tendència a abandonar 
els conreus ha generat que moltes de 
les parcel·les de la plana del Garraf es 
vegin afectades pel creixement de grans 
masses boscoses, junt a moltes de les 
urbanitzacions perifèriques. Aquest fet 

genera una amenaça reconeguda pel 
Pla de prevenció en urbanitzacions (PPU) 
que estableix directrius en el tractament 
de les seves vores.
- Risc de contaminació marina: 
determina per a cada municipi del 
litoral, el perill i la vulnerabilitat globals de 
contaminació accidental de les aigües 
marines. El litoral de Vilanova i la Geltrú 
està considerat de vulnerabilitat mig-alta 
de contaminació marina i un perill mig. 
- Risc radiològic: el municipi de VNG 
està considerat de alt risc, al contenir 
instal·lacions radioactives, tot i que el 
pla RADCAT no obliga, ni recomana al 
municipi un pla especial que ho reguli.
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13.2. CONCLUSIONS. INTEGRACIÓ 
DE PARÀMETRES MEDIAMBIENTALS 
I DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA I 
ALIMENTÀRIA EN LA PLANIFICACIÓ 
DEL FUTUR POUM DE VNG

Assolir un desenvolupament territorial 
sostenible és un dels temes centrals en el 
planejament actual i, tal com s’exposa 
des del Ministeri de Foment, cal entendre 
el sòl, a més de com un recurs, com un 
dels més valuosos elements naturals que 
disposem, en la regulació del qual es fa 
necessari conjugar una sèrie de factors 
diversos, entre els quals s’inclouen el 
medi ambient, l’alimentació i l’efi ciència 
energètica. Des d’aquesta perspectiva, 
el marc de guies i iniciatives fonamentals 
comprèn els següents documents: 
Marc europeu de referència per a 
la ciutat sostenible (RFSC), Estratègia 
espanyola de sostenibilitat urbana i local 
(EESUL), Llibre Blanc de la sostenibilitat 
en el Planejament Urbanístic Espanyol, 
guia Metodològica per als sistemes 
d’Auditoria, Certifi cació o Acreditació 
de la Qualitat i sostenibilitat en el Medi 
Urbà, Llibre Verd de sostenibilitat urbana 
i local en l’era de la informació, Xarxa 
de xarxes de desenvolupament local 
sostenible (RDR / DLS), Sistema Municipal 
d’indicadors de sostenibilitat urbana i 
local, i Estratègia espanyola de mobilitat 
sostenible (EEMS).
Tots aquests documents contribueixen a 
la defi nició d’un marc referencial comú 
amb el qual assolir els objectius generals 
de sostenibilitat urbana establerts en la 

Nova Agenda Urbana, aprovada en la 
Conferència de les Nacions Unides sobre 
l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà 
Sostenible (Hàbitat III) de l’ 2017.

Els recursos naturals estratègics de 
Vilanova i la Geltrú

Des d’una escala territorial i considerant 
l’abast d’un Pla General, una de les 
prioritats del futur POUM de Vilanova i la 
Geltrú hauria de ser l’obligat compromís 
amb la optimització, efi ciència i 
sostenibilitat  en   l’ús d’energies  renovables, 
la gestió de l’aigua, i l’ocupació del sòl, tot 
tenint en compte que forma part d’un 
sistema territorial de major extensió, amb 
el que ha de sincronitzar-se.  Per això, 
s’ha de parar atenció als àmbits amb 
recursos estratègics més compromesos 
que sustenten la vida: l’aigua, el sòl i la 
biodiversitat de la comarca del Garraf 
i, concretament, de Vilanova i la Geltrú, 
que intuïm poden ser els següents:
- Àmbits de protecció de les Zones 
Naturals d’alt valor, que bàsicament són 
les conformades pel Massís del Garraf 
i delimitades pel Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN). Aquest forma part de les 
Serres del Litoral Central de Catalunya 
que suposen un espai d’especial 

Tallada la ronda 
Europa de Vilanova 
pel desbordament 
del Torrent de la 
Piera
Font: www.eixdiari.
cat
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Recursos naturals 
estratègics a  
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia

protecció per a les aus i habitats 
(reconegudes com a ZEPA i LIC).
- Àmbits de protecció dels recursos 
fl uvials i de les zones inundables, com les 
diverses rieres i torrents (torrents de Sant 
Joan, de La Pastera, d’en Parellada, de 
la Piera o de Santa Maria).
- Entorns marins protegits d’interès 
comunitari, com la Platja Llarga, que 
conté hàbitats de petita extensió, 
que conserven els ecosistemes dunars 
originals de la costa, o la pròpia costa 
del Garraf, amb gran diversitat de fauna 
i fl ora marina i reconeguda en la Xarxa 
Natura 2000, com a lloc d’importància 
comunitària (LIC).
- Paisatges culturals d’interès agrícola, 

com el territori que envolta el nucli central 
de Vilanova i la Geltrú, caracteritzat 
per una xarxa de camins, petites 
construccions agrícoles, infraestructures 
de reg i mosaics de conreus diversos i 
masses forestals, que formen part del 
patrimoni cultural català i del municipi.

Els paràmetres mediambientals 
i de sostenibilitat energètica i 
alimentària en el nou POUM

La major part d’aquests àmbits tenen 
el potencial d’aportar recursos per 
optimitzar l’autonomia/proximitat del 
conjunt del municipi, donant peu a la 
integració compatible de les diferents 
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alguns exemples al propi municipi, on 
l’actual producció de vi es de 20 milions 
d’ampolles anuals (D.O. Penedès i 
Catalunya). De la mateixa manera 
trobem un paisatge molt productiu a la 
costa. Segons dades de l’IDESCAT (2018) 
Vilanova i la Geltrú es la tercera llotja 
més productiva de Catalunya amb 3.623 
tones de captures a l’any.
En aquest sentit, en el nou marc de 
sostenibilitat alimentària al que els nostres 
territoris han d’aspirar, les poblacions son 
clau per garantir el subministrament bàsic 
d’aliments del seu territori, prioritzant 
així el principi de proximitat. Aquests 
aliments han de respondre a un model 
de dieta ecològica i saludable per als 
seus ciutadans i garantir certa sobirania 
alimentària, que suposi la recuperació 
d’una font d’ingressos tradicional per 
als ciutadans. Aquest plantejament es 
suporta en la preservació dels serveis 
naturals que alhora contribueixen 
notablement a equilibrar la petjada 
ecològica. El municipi de VNG posseeix 
un gran potencial en aquest sentit, amb 
l’extensió de grans planes de conreu i 
un litoral potencialment molt productius, 
que permeten pensar en la creació d’un 
gran espai per la sobirania alimentària 
del municipi. A això es suma l’existència 
d’una cantera en actiu, que pot 
augmentar la productivitat, tot provinent 
dels serveis atorgats pels ecosistemes 
naturals que envolten el municipi. Ara 
bé, sembla raonable que el futur POUM 
generi l’escenari on aquestes activitats 

convisquin respectuosament amb les 
dinàmiques dels espais naturals de 
l’entorn, augmentant progressivament la 
sufi ciència alimentaria de cara al futur, i 
reconeixent aquests ecosistemes com a 
factor d’interès territorial característics 
del paisatge del Garraf.

L’estratègia de la UE sobre la biodiversitat 
té per objecte mantenir i restaurar els 
ecosistemes i els seus serveis, mitjançant 
l’enfortiment de la infraestructura verda, 
així com restaurar progressivament els 
ecosistemes degradats. En aquesta línia 
sembla raonable establir estratègies 
integrades amb les quals es generen 
corredors d’espais lliures i equipaments, 
que ajudin a crear connexions amb les 
àrees agrícoles i naturals circumdants. 
Els espais lliures, a més de jugar un 
paper fonamental per l’oci i esplai local, 
permeten oxigenar una trama urbana 
que en el cas de VNG és prou compacta.

Per altra banda l’activitat en sòl rústic, 
així com la pròpia activitat dels nuclis 
urbans generen considerables quantitats 
de residus, molts dels quals podrien ser 
reutilitzats per a nous cicles de producció, 
el que s’anomena economia circular. 
Concretament pensem que a VNG 
aquest plantejament es podria basar en 
la reutilització dels bio-residus com són 
tots aquells provinents de l’agricultura 
(rames, fulles, mates mortes...), que 
desaprofi tem amb la seva combustió 
i que suposen un 98% de la matèria 
orgànica generada als camps de cultiu.

Planes de conreu de 
la bodega García-
Carrión a Vilanova i 
la Geltrú
Font: Bing Maps
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Sembla raonable limitar el consum de sòl, 
apostant per rehabilitar àrees urbanes 
i densifi cant puntualment d’altres que 
permetin optimitzar i equilibrar l’ús del sòl 
a l’objecte de contenir el creixement de 
l’àrea urbana i les seves infraestructures 
en favor d’una optimització dels recursos 
endògens, per afrontar emergències 
energètiques, climàtiques i alimentaries a 
la regió. En este sentit, sembla raonable 
evitar la proliferació de la tipologia 
de baixa densitat a les urbanitzacions 
perifèriques, així com la nova 
classifi cació de sòl urbanitzable en zones 
d’alta connectivitat (cas de l’Ortoll). La 
urbanització privada Vilanova Park és 
un exemple del model que no ha de ser 
replicat, on es substitueix part del mosaic 

Mapa planimètric a  
Vilanova i la Geltrú 
l’any 1914
Font: Institut 
Geogràfi c i Estadístic 
d’Espanya

agrari per una agrupació residencial 
“impermeable” al territori.
Pel que fa a les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, paga la pena que 
el futur POUM aposti  per impulsar, entre 
d’altres, un desenvolupament orientat 
al “trànsit equitatiu”, que redueixi al 
mínim els desplaçaments amb vehicles 
privats motoritzats i avanci cap a la 
descarbonització general de la comarca 
del Garraf. Així doncs, l’avaluació i millora 
en l’efi ciència dels sistemes de transport 
públic seran fonamentals per abordar 
el tema. Els darrers reptes europeus 
reclamen la urgent necessitat de reduir 
els gasos d’efecte hivernacle, així com 
de reduir el consum d’energia. Així, el 
informe “Trends and Projections” de la 
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(AEMA) apunta que les tendències 
actuals no resulten adequades per 
aconseguir els objectius relatius a les 
emissions de gasos, energies renovables i 
efi ciència energètica amb vistes al 2030. 
Aquests objectius semblen possibles amb 
l’aposta per la incorporació de noves 
energies renovables i l’adequació al nou 
marc dels sistemes de generació existent, 
així com la implantació de programes 
d’estalvi i efi ciència en els sectors claus 
de la demanda (mobilitat i transport, 
habitatges i activitats econòmiques, 
com l’agricultura). Així doncs, sembla 
oportú seguir avançant en la línia que 
suggereix el Pla d’Acció per l’Energia 
sostenible de VNG, així com seguir 
impulsant campanyes de promoció 
d’estalvi d’energia des de l’Agència 
Local d’Energies de l’Ajuntament. 
Finalment, sembla coherent generar una 
amplia sistemàtica d’acords institucionals 
i de participació de la població en tots 

els processos anteriorment descrits. La 
plasmació reial els pròxims anys, sols 
es podrà dur a terme mitjançant el 
convenciment de la seva necessitat 
per part dels residents de VNG, així com 
de tots els organismes que intervenen 
o afecten la seva planifi cació. Per a 
impulsar aquestes polítiques es proposa 
la celebració de debats socials, pactes 
institucionals i activitats ciutadanes, que 
tinguin en compte a la comunitat al llarg 
de tot el procés.
Per tant, com a conclusió, pensem 
que els plantejaments en matèria de 
medi ambient i sostenibilitat alimentària 
i energètica que el futur POUM ha 
d’abordar són:
• Augmentar la capacitat dels 
ecosistemes del territori de regenerar-se 
i prestar serveis ecosistèmics, en favor 
dels elements bàsics que sustenten vida: 
l’aigua, el sòl i la biodiversitat presents als 

Model 
mediambiental 
basat en els 
recursos estratègics 
del territori a VNG
Elaboració pròpia
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• Reconèixer el sòl rústic de 
Vilanova i La Geltrú com una de les 
principals fonts de recursos alimentaris 
del Garraf, una vertadera plataforma 
de sobirania alimentaria, basada en 
els productes agrícoles i pesquers de 
proximitat, que garanteixin un nou model 
de dieta saludable per als ciutadans.
• Reconèixer aquests espais 
naturals com a elements productius dins 
de la infraestructura verda de la ciutat, 
permetent una major permeabilitat entre 
camp-ciutat i fomentant la cooperació 
entre ambdues realitats.
• Adaptar els sistemes de 
infraestructura verda i equipaments, 
a les necessitats derivades de la 
gestió dels recursos de nou cicles 
de producció impulsades per noves 
polítiques d’economia circular i basats 
en la utilització d’energies renovables, 
especialment en l’aprofi tament dels bio-
residus del sòl rústic.
• Limitar l’expansió del sòl urbà 
i apostar per la rehabilitació d’àrees 

urbanes amb la fi nalitat d’equilibrar l’ús 
del sòl en favor de optimitzar els recursos 
endògens per afrontar emergències 
energètiques, climàtiques i alimentaries 
a la regió.
• Impulsar un model de “trànsit 
equitatiu”, que redueixi al mínim 
els desplaçaments amb vehicles 
privats motoritzats i avanci cap a la 
descarbonització general de la comarca 
del Garraf mitjançant la creació d’una 
xarxa efi cient de vies de bicicletes i de 
transport públic.
• Estalviar i reduir el consum 
d’energia al municipi, a través de la 
millora qualitativa de les infraestructures 
i d’una revisió de les actuals ordenances 
per fomentar l’ús d’energies renovables 
i bones pràctiques als sectors clau de la 
demanda.
• Generar una amplia sistemàtica 
d’acords institucionals i de participació 
de la població en tots els processos 
anteriorment descrits.


