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1. EL PLA  DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMU)

Els PMU són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels
municipis de Catalunya. D’acord amb el que preveu la Llei 9/2003 de la Mobilitat, els
seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions establerts en el Pla Director de
Mobilitat de la RMB.

Aquest pla estableix la obligatorietat de la seva redacció als municipis amb una
població de més de 20.000 habitants, com Sitges.

Any 2014 - 2015 Any 2016



El Massís del Garraf i el Mar Mediterrani condicionen la mobilitat urbana i de 
connexió. 
La C32 amb peatge han permès reduir el condicionant de mobilitat del Massís

2. CONDICIONANTS DE MOBILITAT



Estacionalitat de la demanda
Fruit de les dades d’aparcament, aforaments automàtics i altres dades estacionals
(ocupació hotelera), s’estableixen 3 tipus de períodes de demanda al llarg de l’any:

El PMU fa referència als escenaris de Baixa i Mitja afluència que representen el 85%
anual.

Escenaris d’afluència

BAIXA (56% any)

MIG (29% any)

ALTA (15% any)



El municipi es composa de tres nuclis principals (Centre, Garraf i Les Botigues) més 4
urbanitzacions a l’entorn del centre.
El PMUS s’ha concentrat en les problemàtiques del centre donat que és on viuen més
residents (80% aprox.) i a on es concentren més viatges al llarg de l’any.

Al 2014, Sitges compta amb una població de 28.171 residents més 2.466 residents
estacionals, que fa un total de 30.637 hab.

Centre

U. Vallpineda

U. Quint Mar

U. Montgavina

U. Llevantina
Garraf

Les Botigues



3. COM ES MOU EL RESIDENT?
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4. DIAGNÓSTIC DE LES XARXES DE MOBILITAT

A PEU BICICLETA TRANSPORT PÚBLIC

VEHICLE PRIVAT APARCAMENT



Els principals centres d’atracció de viatges del municipi (administratius, escoles,
platges, etc.) estan connectats a través d’una xarxa de vianants que es considera
acceptable (voreres suficients i passos de vianants adaptats).



Els majors dèficits es detecten a:

-Interior dels barris, amb voreres
estretes i passos de vianants no
adaptats. L’estretor del carrer i l’ús de la
calçada com a aparcament en són les
principals causes.

-Voreres malmeses a Terramar i Vinyet

-La connexió a peu entre l’estació de
ferrocarril i el nucli podrien millorar ja
que es detecta un dèficit de voreres
(Carrers Sant Bartomeu, Illa de Cuba,
etc.), amb aparcament i passos de
vianants deficients.

-Dèficit de senyalització per a vianants

-Conflictes entre vianants i bicicletes
presents a la temporada alta en hora
punta al Passeig Marítim.



A PEU BICICLETA TRANSPORT PÚBLIC

VEHICLE PRIVAT APARCAMENT



-Trams desconnectats 

de la vorera bici

-Amplada insuficient

Circulació de bicis al 

Pg. Marítim

Carril ocupat per obres 

i vehicles

Vorera ocupada pel 

carril bici

Pista verda
9% C.Bici

9%

I.Compartit
2%

Voreres bici
80%

Tipologia d'oferta per a 
ciclistes (4,2 Km. lineals)

Xarxa ciclista: 4,2 Km lineals (sense zona per a vianants).
-80% sobre vorera amb amplada insuficient
-Xarxa desconnectada
-Senyalització en mal estat o inexistent.
-Ocupacions permanents de la oferta
-Elevat ús de la bicicleta en temporada d’estiu al tram central
del Pg. Vilanova (entre Av. Sofia i Pg. Vilafranca) i al Pg.
Marítim (oferta no senyalitzada)



A PEU BICICLETA
TRANSPORT 

PÚBLIC

VEHICLE PRIVAT APARCAMENT



Bona dotació de transport públic al municipi:
1.Servei urbà d’autobusos (3 línies, 1 reforçada en horari escolar)
2.Servei interurbà d’autobusos (amb serveis exprés i proximitat)
3.Servei de Ferrocarril (2 estacions, 2 línies, 70 exp./ sentit)



- Bona cobertura de la xarxa d’autobusos urbans. El conjunt de les línies donen
servei al 73% de la població de Sitges (21.277 residents), més a 4.053 turistes. La
línia 3 és la que cobreix un major nombre d’habitants.

- Les dades obtingudes fins a novembre de 2015 mostren com la demanda del servei
urbà continua augmentant amb un acumulat entre octubre de 2014 i setembre de
2015 que situaria el total en 401.431 viatgers (15.000 viatgers més que el 2014) que
suposa un creixement interanual del 3,9%.



A PEU BICICLETA TRANSPORT PÚBLIC

VEHICLE PRIVAT APARCAMENT



-La connectivitat amb la principal
destinació (Barcelona i Àrea
Metropolitana) es veu condicionada
pel peatge a la C32, generant una
major utilització de la Carretera de les
Costes en els últims anys de crisi
econòmica.

-Bona connectivitat de la xarxa
d’aproximació amb vials interns.
Existeixen 5 accessos d’entrada i
sortida al municipi repartits al llarg de
tota la conurbació.

-La xarxa secundària no presenta
continuïtat mes enllà d’una zona
concreta i els carrers que a formen es
connecten amb la xarxa principal.



-La xarxa viària de connexió amb el centre absorbeix sense problemes de saturació el
trànsit existent a la temporada baixa i mitjana.

-La zona del Passeig Marítim i portuària són les que capten un major increment de la
mobilitat en temporada mitjana, entre un 20 i un 40%, que no esdevé un problema
rellevant donat que en temporada baixa estan molt buides. Tan sols, l’accés des de la
Crta. De les Costes registra cues rellevants en temporada alta i mitjana.

IMD (10.000-16.000) 

IMD (6.000-10.000) 

IMD (5.000-8.000) 

Tram Sentit Hivern Estiu Increment

Sortida Sitges 3.283 4.542 27,7%

Entrada Sitges 3.307 4.587 27,9%

C.Miquel  Ribes Llopis 4.118 5.783 28,8%

C.Muntaner 4.460 5.792 23,0%

C.Prat de la Riba 1.250 2.107 40,7%

C.Francesc Armengol 887 1.480 40,1%

C.Rafael Llopart C.d'Isabel Julià 2.325 2.699 13,9%

Ctra.de les costes 2.742 3.355 18,3%

C.de la Devesa 1.911 2.698 29,2%

Sortida Sitges 5.849 7.078 17,4%

Entrada Sitges 6.003 6.846 12,3%

Entrada Sitges 1.791 2.010 10,9%

Sortida Sitges 914 1.012 9,7%

Ctra.de Bcn a Calafell

C.Bòvila

Av.Josep Miró Argenter

Passeig de Vilanova

Passeig Marítim

Passeig de Vilanova

No es detecten graus de saturació important únicament cues 

assumibles a determinades hores del dia a la confluència 

principals itineraris.



A PEU BICICLETA TRANSPORT PÚBLIC

VEHICLE PRIVAT APARCAMENT



-S’han comptabilitzat 11.460 places
d’aparcament de les quals el 52%
correspon a oferta a la calçada.

En alguns carrers de la zona centre,
Sant Sebastià i Oasis, es detecta una
sobreutilització de la calçada com a
espai d’aparcament en carrers amb
voreres molt estretes i amb un espai
entre façanes inferiors a 9 metres.

-Les places no regulades situades al
mateix centre o a l’entorn estan
ocupades majoritàriament per
vehicles que no es mouen al llarg
del dia i vehicles que no són del
barri.

--La nombrosa oferta no regulada en
carrers pròxims a primera línia de
mar, permet absorbir la demanda
de platja de la temporada mitja, no
ocupant-se les places regulades.
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-La localització, períodes de funcionament i
estructura de tarifes de la zona blava no
estan adaptades a les diferents demandes
existents.

-La inexistència d’oferta d’aparcament a la
calçada en el centre, ha generat la ubicació
de cordons de zona blava en carrers
estrictament residencials (Av. Ntra. Sra.
Vinyet) i carrers amb demanda de platja
(Pg. Marítim).

-La tarifa de les places de zona blava és de
1,3€ /hora, un 35% més barata que la tarifa
més cara de la zona blava de Vilanova i la
Geltrú (1,75€).

Zona blava Les Botigues (Estiu)

Zona blava Pg. Marítim (Estiu)



- Les zones de càrrega i descàrrega
(CD) tenen regulacions i senyals
molt diverses que no ajuden a la
comprensió als repartidors.

- Les zones de CD no s’utilitzen
correctament degut especialment a
vehicles comercials que estacionen
per períodes de temps molt llargs,
sense fer CD.
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Ocupació per tipus de vehicle 



1. Augmentar la superfície

i qualitat de la xarxa de

vianants.

2. Millorar l’accessibilitat a

les estacions i parades de

transport públic.

3. Desenvolupar una xarxa

d’itineraris segurs per a la

circulació de la bicicleta.

4. Promoure la utilització

del transport públic front

el transport privat.

5. OBJECTIUS DEL PMU



5. Fomentar la inter-

modalitat.

6. Millorar la seguretat

viària mitjançant la

reducció de l’accidentalitat.

7. Fomentar una mobilitat

inter-municipal en la que no

predomini el vehicle privat.

8. Gestionar l’oferta i la

demanda d’estacionament

per tal reduir els efectes

negatius sobre la mobilitat

del nucli.



9. Regular una distribució

urbana de mercaderies de

forma que generi el mínim

impacte.

10. Assegurar la

connectivitat de les

urbanitzacions i nuclis

externs a través de modes

sostenibles.

11. Minimitzar els impactes

negatius derivats del vehicle

privat en temporada alta.



SOBRE VIANANTS (8) SOBRE BICICLETES (11)

SOBRE T. PÚBLIC (12) SOBRE VEH. PRIVAT (17)

ALTRES (10)

6. PROPOSTES DEL PMU



OASIS

POBLE SEC

SAN SEBASTIÀ

ZONES 30 PRIORITÀRIES 



XARXA PER A BICICLETES PROPOSADA



Millora de la accessibilitat a l’estació de ferrocarril

Sentit de circulació

Ampliar vorera

Parada busos

-Conversió sentit únic d’entrada del carrer A. Carbonell

-Supressió del carril d’accés al pàrquing al c. S. Mirabent

-Reducció de moviments a la cruïlla A. Carbonell – S. Mirabent

-Trasllat d’una parada d’autobús a  A. Carbonell.

-Anteriors estudis recomanen aquesta opció direccional

-Supressió zona blava A. Carbonell (només reserves i zona C/D)



Supressió 

aparcament

Supressió 

aparcament

Introducció d’elements tecnològics per gestionar 

l’accés al centre



HORARIS REGULACIÓ

-Dill – Div: 9-14 i 17 – 20h (Fragata: 22h)

-Diss +Dmg + Festiu: 10-20h (Fragata 22h)

AVANTATGES RESIDENTS només als 

aparcaments dissuasius o a l’àmbit propi

TEMPORADA BAIXA (1 OCT – 30 ABRIL)

TEMPORADA ALTA (1 MAIG – 30 SETEMBRE)

PROPOSTA D’ESTACIONAMENT REGULAT


