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1. OBJECTE 

 

L’objecte del present document és el de donar resposta a les esmenes i 

propostes presentades per la ciutadania durant el procés de participació del 

Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès. 

Aquest document fusiona els dos informes previs corresponents al resum de 

propostes i suggeriments sorgides de la participació ciutadana, i de les idees i 

plantejaments que sorgits dels dos tallers celebrats amb associacions i 

entitats. Durant els mesos de març i abril l’Ajuntament de Vilafranca va obrir 

el procés participatiu del Pla de Mobilitat de Vilafranca que va consistir en: 

- Enquesta web per a la participació de la ciutadania (operatiu tres 

setmanes) 

- Sessions -taller per a entitats, partits polítics i organitzacions 

celebrades els dies 15 i 22 de març 

 

2. RESPOSTA  

 

Una vegada recollides totes les propostes i suggeriments (215 en total), 

s’han agrupat segons mode de transport d’acord amb els àmbits que 

estableix el Pla de Mobilitat: vianants, bicicleta, transport públic i vehicle 

motoritzat. 

Per cada mode de transport s’han associat les propostes per àmbit d’actuació 

(per exemple, en el cas dels vianants es planteja la xarxa principal de 

vianants, detalls d’accessibilitat i confort, seguretat, sensibilització ciutadana 

o promoció de la mobilitat a peu). 
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Una vegada analitzades i valorades totes aquestes propostes, s’han 

classificat aplicant els següent criteris: 

 Contemplat (95 propostes) 

Ja es tenia en compte en les mesures del Pla. 

 Incorporat (55 propostes) 

La proposta s’ha incorporat a les mesures del Pla. 

 Estudiar. Tenir en compte per la revisió futura del PMV (18 propostes) 

 no es contemplen pel present Pla però es tenen en compte per 

estudiar-les i incorporar-les en una revisió del Pla o bé en un futur 

projecte de millora urbanística. 

 Passada la petició al servei o organisme corresponent (13 propostes) 

Es tracta de propostes no relacionades amb el propi Pla de mobilitat, 

que s’han derivat al servei municipal adient, o a l’organisme que té 

competències en la matèria. 

 Contemplat en altres plans i projectes (7 propostes)  

Són aquelles propostes contemplades en altres plans o projectes 

municipals que ja estan en marxa. 

 Descartat (27 propostes) 

Es desestima per al present PMV. 

 

Complementàriament, s’adjunta un camp (observacions) on es detalla la 

resposta de cada proposta presentada. 
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2.1. VIANANTS 

2.1.1 Xarxa de vianants 

Propostes Resposta Observació 

Tot el centre de Vilafranca hauria 

de ser zona sense trànsit de 

vehicles o com a mínim de 

vehicles exclusivament elèctrics i 

autocars escolars, ampliant els 

carrils bici/patinets elèctrics i 

connectant barris. 

Contemplat 

La finalitat del PMV tendeix, 

progressivament, a assolir aquest 

objectiu. 

Transformar completament el 

carrer Sta. Magdalena com a illa 

de vianants, ja que es considera 

un carrer essencial de 

comunicació entre dos barris com 

son Les Clotes i Espirall. 

Contemplat 

La mesura de pacificació del centre 

contempla uns eixos connectors centre - 

barri, entre ells el c. Sta. Magdalena, els 

quals es fan actuacions per millorar 

l'accessibilitat a peu. 

Que hi hagi recorreguts adequats 

per anar d'un barri al CAP, als 

equipaments esportius, a les 

zones no urbanitzades per 

continuar caminant, etc. No cal 

passar sempre pel centre. 

Contemplat 

El PMV ha definit una xarxa principal de 

vianants que connecta tots els barris i 

els principals equipaments. En aquests 

eixos l'objectiu és assolir una amplada 

de vorera de 2,5m. 

Connectar altres nuclis propers 

per mitjà de camins/zones 

pavimentades il·luminades i amb 

arbrat, punts d'aigua (fonts) 

bancs per descansar. Com per 

exemple, es va fer un tram des 

de el cementiri fins a la muntanya 

de st. Jaume. Aquest arribés fins 

al nucli de les Cabanyes, Pacs, 

polígons industrials, etc. 

Contemplat 

El PMV contempla mesures per millorar 

la connexió amb Pacs i La Granada. Així 

mateix, en els propers mesos 

s'executarà el carril mixt Vilafranca - Les 

Cabanyes 

Crear itineraris escolars ben 

senyalitzats perquè nens/es 

puguin anar junts, segurs i sols a 

les escoles. 

Contemplat 
Contemplat a la mesura d'entorns 

amables al voltant dels equipaments. 

Garantir una mobilitat segura a 

l'entorn escolar Estalella i Graells. 

Que hi hagi policia municipal 

permanent a les entrades i 

sortides de l'escola Estalella i 

Graells per control d'accés dels 

vehicles en un horari concret. 

Incorporat 

La mesura de completar la pacificació de 

l'entorn de la muralla donarà resposta a 

aquesta demanda 

Tenir un entorn urbà segur i lliure 

de circulació de cotxes a tot el 

perímetre de totes les escoles de 

Vilafranca. Tenir els carrers dels 

voltants dels centres educatius de 

plataforma única. 

 

 

Contemplat 
Contemplat a la mesura d'entorns 

amables al voltant dels equipaments. 
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2.1.1 Xarxa de vianants 

Propostes Resposta Observació 

Aconseguir fluïdesa de pas a les 

voreres d'accés a les entrades i 

sortides de les escoles, les llars 

d'infants i equipaments, evitant 

que les voreres estretes 

s'estrenyin encara més amb 

bancs, arbrat i aparcaments de 

bicicletes o patinets. En els 

moments d'entrada i sortida als 

centres com escoles, llars o altres 

equipaments esportius o socials hi 

ha voreres en què cal fer un 

eslàlom entre els bancs i l'arbrat 

o els aparcaments de bicicletes. 

Aquest fet s'agreuja si les voreres 

són estretes, ja que a banda 

d'aquestes instal·lacions fixes s'hi 

suma l'accés amb els cotxets de 

criatures i/o els patinets infantils 

o adults. 

Contemplat 
Contemplat a la mesura d'entorns 

amables al voltant dels equipaments. 

Revisar el fet que el carrer Casal 

formi part de la xarxa principal de 

vianants atès que aquest carrer 

no és accessible. 

Contemplat 

Es manté el carrer com a xarxa principal 

de vianants i es realitzaran les 

actuacions pertinents per tal de que sigui 

accessible. 

Valorar la conveniència 

d’incorporar l’avinguda Catalunya 

en comptes del carrer Progrés. 

Incorporat S'ha realitzat la modificació proposada 

Revisar si el carrer Igualada no 

hauria de formar part de la xarxa 

principal. 

Incorporat 

S'ha proposar una mesura d'incrementar 

l'amplada de la vorera fins a 1,8m la 

xarxa secundària de vianants. 

Valorar la possibilitat d’incorporar 

a la xarxa principal el carrer 

Santa Clara. 

Incorporat 

S'ha proposar una mesura d'incrementar 

l'amplada de la vorera fins a 1,8m la 

xarxa secundària de vianants. 

Valorar si el carrer Sant Pere no 

hauria de ser un eix per vianants. 
Incorporat 

S'ha proposar una mesura d'incrementar 

l'amplada de la vorera fins a 1,8m la 

xarxa secundària de vianants. 

Valorar incorporar el carrer 

Amàlia Soler com a via principal o 

si més no pacificar-lo ja que té 

força trànsit de vianants. 

Incorporat 

S'ha proposar una mesura d'incrementar 

l'amplada de la vorera fins a 1,8m la 

xarxa secundària de vianants. 

La Rambla de la llosa del tren no 

te gaire linealitat. Hauria de ser 

un dels eixos principals de futur 

de la vila. 

Contemplat 
En els trams que queden per urbanitzar 

s'actuarà en aquesta línia. 
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2.1.2 Accessibilitat i confort 

Proposta Resposta Observació 

Ampliar vorera del carrer Sta. 

Margarita i els Monjos. Aquest 

carrer que comunica Sant Julià  

amb el Mercat St Salvador és 

de doble circulació amb 

aparcaments a cada banda i 

les voreres son estretes. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

Es prioritzen actuacions en carrers de 

l'entorn amb una major intensitat de 

vianants (c. Pere el Gran i c. St. Pere). 

Millorar l'amplada de les 

voreres. Per exemple la del 

carrer Pere Alegret i Doctor 

Zamenhof. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

El PMV contempla actuacions de millora 

als eixos paral·lels (Igualada i Papiol) 

Eixamplar aquelles voreres 

que tot i no ser d'itineraris 

principals de vianants són molt 

estretes perquè es van 

construir pensant en la 

mobilitat del cotxe, exemple: 

C/ Sant Jaume o C/Antoni 

Mestre Jané. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

El PMV té una vigència de 6 anys i 

contempla actuacions a realitzat a curt 

termini, i amb una dotació 

pressupostària. Si un eix no forma part 

de la xarxa principal de vianants, no és 

prioritari per actuar però no vol dir que 

no s'actuï. L'objectiu a llarg termini és 

que tots els eixos siguin accessibles. 

Ampliar i renovar la vorera del 

Carrer Baldomer Lostau  (el 

tram que es creua amb el 

Carrer Santa Magdalena), 

afegir pivots per que els 

cotxes no s'aparquin sobre la 

vorera i reforçar l'Stop de la 

cantonada. O bé, deixar 

aquest tram només per 

vianants. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

Es prioritza el carrer paral·lel, Balcó de 

les Clotes. 

Voreres més amples al carrer 

Joan XXIII.  

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

El PMV contempla actuar en els eixos 

paral·lels (av. Catalunya i St. A. M. 

Claret). 

Prohibir camions en zones de 

vianants que fan malbé el 

paviment (això sobretot aplica 

pels camions del mercat del 

dissabte, els camions vinculats 

a obres i els camions de 

begudes dels bars). 

Contemplat 

La mesura de millorar l’eficiència de la 

distribució urbana de mercaderies 

afavorint una mobilitat més neta i 

ordenada, dona resposta aquesta 

petició. 

Prohibir de forma expressa i 

amb les sancions 

imprescindibles, a que els 

ciclistes, no circulin de cap 

manera per les voreres, i 

treure tots el carrils bici de 

damunt les voreres. Als 

carrers on hi ha estacionament 

senyalitzat a la calçada per 

Contemplat 

En el nou model de mobilitat del PMV la 

bicicleta i el vianant no compartiran 

espai. Així mateix, es regularà a les 

ordenances municipals. 
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2.1.2 Accessibilitat i confort 

Proposta Resposta Observació 

motocicletes, sancionar a les 

que aparquen damunt les 

voreres i/o damunt les 

andanes. 

Controlar més fermament les 

ocupacions de via pública per 

part dels locals comercials, 

bars, supers etc.  evitant que 

ocupin aquesta amb taules i 

cadires, caixes plenes o 

buides, i a l'hora de càrrega i 

descàrrega no la ocupin amb 

els productes, que aquests 

vagin directes del camió a 

l’interior del local. 

Contemplat 

Es té en compte a la mesura 

d'implantació de sistemes tecnològics 

que permetin el control de les durades 

d’estacionament en les reserves de 

distribució urbana de mercaderies. 

Utilitzar paviments i elements 

arquitectònics d’acord amb la 

historia medieval de la Vila. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat la petició al departament 

de projectes i urbanisme de 

l'Ajuntament 

Aquells passos de vianants que 

encara no ho són i fer un 

manteniment més continuat 

de les voreres per tal d'evitar 

caigudes i permetre una bona 

mobilitat a tothom. 

Contemplat 

Es té en compte a la mesura de dotar 

de passos de vianants accessibles a la 

xarxa principal de vianants. 

Fer rampa al carrer Casal/ Sta 

Digna i que sigui peatonal fins 

a passatge Alcover. 

Contemplat 

Aquest eix forma part de la xarxa 

principal de vianants, per tant, per fer-

lo accessible es contempla la proposta 

de fer rampa al carrer Casal/Sta. Digna. 

Prioritzar, per davant de noves 

urbanitzacions, que tota la vila 

tingui voreres amb baixadors 

(a tots els barris encara en 

falten, sobretot al Molí d'en 

Rovira) i amb un mínim 

d'amplada (c/Sta.Digna, per 

exemple). 

Contemplat 

El PMV prioritza dotar de passos de 

vianants accessibles a la xarxa principal 

de vianants. 

Accessibilitat cognitiva Incorporat 

El PMV preveu incrementar la 

senyalització horitzontal a les principals 

interseccions de la xarxa principal de 

vianants. 

Millorar la  connexió de 

vianants del barri de l’Espirall 

amb l'Estació. Carrer Pere 

Alegret. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

El carrer Papiol forma part de la xarxa 

principal de vianants i el c. Igualada de 

la xarxa secundària de vianants. Són 

eixos paral·lels a l'indicat i milloren la 

connexió entre l'estació i l'Espirall. 

Del carrer Comerç cap al Molí 

d’en Rovira falta condicionar i 

fer accessibles. 

Contemplat en 

altres plans i 

projectes 

El Pla de carrer Comerç i el centre 

millorarà l'accessibilitat. Aquest eix serà 

plataforma única. 

Millorar l’accessibilitat per 

vianants al Polígon del Clot de 
Contemplat 

La mesura de redacció d'un Pla de 

millora de la mobilitat i accessibilitat als 
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2.1.2 Accessibilitat i confort 

Proposta Resposta Observació 

Moja que  queda tallat a 

l’alçada de la rotonda del 

Burguer King. 

polígons industrials de Vilafranca, 

millorarà l'accessibilitat a tots els 

polígons. 

El barri del Molí d'en Rovira 

queda separat del centre. 

Contemplat en 

altres plans i 

projectes 

El Pla de carrer Comerç i el centre 

millorarà l'accessibilitat. 

2.1.3 Seguretat 

Propostes Resposta Observació 

Apostar per un disseny de 

l’entorn urbà de la Vila que 

afavoreixi la interacció humana 

en espais de qualitat. Carrers 

amb amplies voreres, arbres, 

flors, etc.  Així doncs, cal 

replantejar-se l’ús que es dona 

als carrers per aconseguir una 

Vila on es pugui dur una vida 

quotidiana agradable i de 

qualitat. 

Contemplat 

Les mesures del PMV en l'àmbit 

d'actuació de la mobilitat a peu van 

dirigides a assolir aquest objectiu. 

Previsió de zones de descans per 

a la gent gran (bancs i cadires) -

evitant l’estètica industrial i 

impersonal dels bancs de la 

rambla , si us plau.  Generar 

espais de debat i presa de 

decisió comunitària en l’àmbit de 

l’ús urbà dels espais públics de la 

ciutat. Afavorir les activitats a 

l’aire lliure. Crear itineraris per la 

Vila, recorreguts, jocs, etc. 

Contemplat 

La mesura d'entorns amables 

incrementa el mobiliari urbà.  

També es contemples propostes de 

promoure, difondre i participar a la 

setmana de la mobilitat sostenible que 

generaran espais de debat 

Millorar  la visibilitat en els 

passos de vianants. 
Contemplat 

Contemplat a la mesura de dotar de 

passos de vianants accessibles a la 

xarxa principal de vianants. 

Bona lluminositat per tots els 

carrers, sobre tot en clau de 

perspectiva de gènere. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat la petició als 

responsables d'enllumenat públic  

Facilitar espais d’ombra. Contemplat 
Contemplat a la mesura d'entorns 

amables al voltant dels equipaments. 

Reduir terrasses, reduir elements 

fixes permanents -pals de 

telèfon/electricitat, il·luminació, 

arbrat, parterres, pèrgoles,...-, 

millorar il·luminació, millorar el 

paviment al costat de arbres, 

canviar els paviments lliscants o 

en mal estat (Rbla Sant 

Francesc, Santa Maria, tot 

l'interior de l'Illa de vianants. 

 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat la petició als 

departaments d'urbanisme i 

manteniment de la via pública 
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2.1.2 Accessibilitat i confort 

Proposta Resposta Observació 

Regularitzar que totes les 

terrasses de l'av.de Tarragona 

tinguessin la mateixa mida i 

espai. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat la petició als 

departaments d'urbanisme i 

manteniment de la via pública 

Impulsar mesures per garantir la 

seguretat dels entorns escolars. 
Contemplat 

La mesura d'acondicionar i ordenar 

els entorns urbans dels equipaments 

municipals i serveis públics, dona 

resposta a aquesta petició. 

Es troba a faltar una proposta de 

camins escolars. 
Contemplat 

La mesura d'acondicionar i ordenar 

els entorns urbans dels equipaments 

municipals i serveis públics, dona 

resposta a aquesta petició. 

Posar mesures per evitar els 

excessos de velocitat a la Ronda 

de Mar. 

Incorporat 

La mesura de reduir el nombre de 

carrils de circulació a la Ronda de 

Mar per millorar la seguretat viària, 

dona resposta a aquesta petició. 

Reduir la presència de vehicles 

de càrrega i descàrrega a l’Illa de 

vianants i habilitar zones 

perifèriques de carrega i 

descàrrega de mercaderies. 

Incorporat 

La mesura de millorar l’eficiència de 

la distribució urbana de mercaderies 

afavorint una mobilitat més neta i 

ordenada, dona resposta a aquesta 

petició. 

Fer una auditoria global de 

seguretat de les diferents vies 

del municipi. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

 

Tancar l'illa de vianants els 

diumenges i festius 
Incorporat 

S'ha tingut en compte en la mesura 

de completar la pacificació de 

l'entorn de la muralla. 

 

2.1.4 Sensibilització 

Proposta Resposta Observació 

Fer campanyes publicitàries 

als diaris i TV comarcals 

promocionant la mobilitat a 

peu. 

Incorporat 
El PMV proposa diferents mesures de 

difusió i campanyes. 

 

2.1.5 Promoció de la mobilitat a peu 

Proposta Resposta Observació 

Instal·lar mapes tipus 

metrominuto on s'indica els 

itineraris a peu i els tremps que 

triga a peu. 

Incorporat 

S'ha tingut en compte en la mesura de 

realitzar campanyes per fomentar els 

desplaçaments a peu. 

 

Figura 2.1.– Resposta a les propostes presentades per la ciutadania a la xarxa de vianants  

 



11 

 

  

2.2. BICICLETES 

2.2.1 Itineraris i connectivitat 

Proposta Resposta Observació 

Connectar amb carrils bicis als 

pobles del costat, La Granada, 

Pacs, les Cabanyes...  

Incorporat 

Es té en compte en la mesura carril bici 

de Vilafranca amb La Granada i Pacs del 

Penedès. 

Es troba a faltar un accés 

pavimentat a la xarxa de 

camins rurals dels municipis 

de la comarca per a bicicletes 

de carretera, ja que els únics 

accessos existents des de 

Vilafranca actualment s'han de 

realitzar per carretera, 

compartit l'ús amb els 

automòbils i camions. 

Incorporat 

Actualment les carreteres BV-2119 

Vilafranca - La Moja o la BV-2127 

Vilafranca - Les Cabanes, disposen d'un 

carril bici segregat de la xarxa viària. 

Així mateix, el PMV proposa 

incrementar la xarxa interurbana de 

carrils bici, connectant amb La Granada 

i Pacs del Penedès. 

No pot ser que el carril bici 

que porta a la muntanya de 

Sant Jaume s'acabi a pocs 

metres de Les Cabanyes. 

Contemplat 

La Diputació de Barcelona té previst el 

perllongament del carril bici fins a Les 

Cabanyes 

No pot ser que no hi hagi un 

carril bici per anar a La 

Granada tenint la via de servei 

que ho facilitaria. 

Incorporat 

Es té en compte en la mesura carril bici 

de Vilafranca amb La Granada i Pacs del 

Penedès. 

El carril bici, en construcció, 

per arribar als Monjos es 

contempli també l'arbrat i les 

seves ombres 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat la petició al departament 

d'urbanisme de l'Ajuntament 

Crear un carril bici que 

connecti el nucli urbà de 

Vilafranca a algun dels camins 

rurals pavimentats existents 

en els municipis limítrofs per 

disminuir el risc actual pel 

volum de circulació. Pot ser un 

vial paral·lel segregat de la 

carretera, o un camí existent, 

encara que seria millor que 

només permetés el pas de 

bicicletes, no de vehicles de 

Incorporat 

Es té en compte en la mesura carril bici 

de Vilafranca amb La Granada, Pacs del 

Penedès i Les Cabanyes 
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2.2.1 Itineraris i connectivitat 

Proposta Resposta Observació 

quatre rodes, d'una amplada 

de 1,5 metres. A la carretera 

BP2121 podria connectar amb 

la xarxa de camins de Pacs del 

Penedès i més enllà. A la 

carretera BV2127 podria 

connectar amb Les Cabanyes i 

d'aquí amb la Carrerada. 

Crear carrils bicis per accedir a 

totes les poblacions de l'Alt 

Penedès de manera segura i 

sense jugar-nos la vida. 

Incorporat 
El PMV proposa millorar l'accessibilitat 

en bicicleta amb els municipis limítrofs. 

Al carrer Dr. Fleming habilitar 

l'espai de marge del carrer 

(actualment d'ús d'aparcament 

sense senyalitzar) per a carril 

bicicleta que uneixi la Girada 

amb l'Hort del Nin. Moltes 

persones utilitzen aquest vial 

mal il·luminat i on els cotxes 

no respecten cap senyal de 

velocitat, per passejar, córrer 

o anar amb bicicleta. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

La reurbanització estructural del carrer 

Dr. Fleming està subjecte al 

desenvolupament del Pla Parcial de Mas 

Rabassa. No obstant es valorarà 

l'execució de petites millores. 

Creació de carrers o trams de 

carrers peatonalitzats i 

ciclables en cadascun dels 

barris (fora del centre de la 

vila) en els quals només hi 

tinguessin accés vianants, 

bicicletes, VMP i els veïns. 

Contemplat 

La mesura d'implantar una xarxa 

d'itineraris principals per bicicleta té 

com a criteri que sigui carrils bici d'ús 

exclusiu per a bicicletes. Aquesta xarxa 

connecta tots els barris. 

Més carrils bici a tot 

Vilafranca, però s'hauria de 

donar prioritat a l'enllaç entre 

el pont del carril i Santa Digna.  

Està 

contemplat en 

altres plans i 

projectes 

El projecte de reurbanització del carrer 

Comerç connectarà aquests dos sectors. 

Connectar el polígons 

industrials amb carrils bicis i 

peatonals, ja que bona part de 

la població hi treballa. 

Contemplat 

La mesura d'implantar una xarxa 

d'itineraris principals per bicicleta té 

com a criteri connectat tots els polígons 

industrials limítrofs amb el nucli urbà. 
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2.2.1 Itineraris i connectivitat 

Proposta Resposta Observació 

En el cas dels polígons industrials del 

sud, actualment està en licitació la 

construcció d'un carril bici paral·lel a 

l'av. Tarragona. Així mateix, la xarxa 

d'itineraris secundaris acabarà de donar 

accessibilitat als polígons. 

Afavorir els desplaçaments a/ 

des de la zona esportiva amb 

bicicleta i VMP. 

Contemplat 

La mesura d'implantar una xarxa 

d'itineraris principals per bicicleta 

connecta tots els barris amb la zona 

esportiva. 

La Rambla Nostra Senyora 

hauria de tenir carril bicicleta. 

Estudiar. Tenir 

en compte per la 

revisió futura 

del PMV 

La proposta de pacificar la Rambla de 

Nostra Senyora permetrà l'accés de la 

bicicleta garantint la seguretat viària 

Els carrils bici existents estan 

mal senyalitzats, estan en mal 

estat, i fins i tot tenen mala 

qualitat. 

Incorporat 

La mesura d'implantació d'una xarxa 

d'itineraris principals per a bicicletes 

connectarà amb els carrils bicis 

existents. En ells es millorarà la 

senyalització horitzontal i vertical. 

Cal connectar millor els 

equipaments del municipi amb 

la xarxa principal de bicicletes. 

Contemplat 

La mesura acondicionar i ordenar els 

entorns urbans dels equipaments 

municipals i serveis públics, dona 

resposta a aquesta petició. 

Manquen connexions en 

bicicleta amb les viles veïnes. 
Incorporat 

La mesura de carril bici de Vilafranca a 

La Granada i Pacs del Penedès, dona 

resposta a aquesta petició. 

Costat oest de Vilafranca està 

plantejada tota de manera 

perimetral, de manera que 

queda molt desconnectada 

aquesta zona amb el centre. 

Incorporat 

En la mesura d'itineraris principals no 

s'identifica una xarxa de connexió del 

sector oest amb el centre perquè els 

criteris no ho permeten, però si que 

està connectada en la xarxa d'itineraris 

secundaris i amb la regulació de Zona 

30. 

A l’Avinguda Vilanova es 

podria connectar amb el 

Carrer Migdia per poder anar 

cap al centre. 

Incorporat 

Un cop executada la mesura 

d'implantació d'una xarxa d'itineraris 

principals per a bicicletes, es preveu 

implantar una xarxa secundària on es té 

en compte aquest itinerari 
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2.2.1 Itineraris i connectivitat 

Proposta Resposta Observació 

Des del carrer Sant Sadurní 

manca connexió al CAP Nord i 

l'Hospital. 

Incorporat 

La mesura d’implantar una xarxa 

d'itineraris secundaris per a bicicletes 

preveu la connexió des del c. Sant 

Sadurní amb el CAP Nord i l'Hospital 

mitjançant els carrers Subirats i de 

l'Espirall. 

El barri de Sant Julià queda 

molt aïllat des del punt de 

vista de la mobilitat en 

bicicleta. 

Incorporat 

La mesura d’implantar una xarxa 

d'itineraris secundaris per a bicicletes 

millorarà la mobilitat en bici en aquest 

barri, en els carrers Francesc Macià, 

Pere el Gran, Oviedo, Assumpta Trens, 

av. Montmell, av. Catalunya, c. Sant 

Pere i c. Eugeni d'Ors, entre d'altres. 

Tan o més important que 

posar la xarxa de carrils, és 

pacificar la ciutat a 30. 

Contemplat 

El municipi estarà regulat a una 

velocitat de 30 km/h (excepte els 

carrers de prioritat invertida on la 

velocitat serà de 20 km/h). 

El carrer Comerç no caldria 

carril bici. 
Descartat 

L'execució d'un carril bici en aquest eix 

permetrà donar continuïtat els futurs 

eixos ciclables dels carrers Rafael Soler i 

Papiol 

Il·luminació de la xarxa 

d'itineraris principals de 

bicicleta 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat la petició als 

departaments d'urbanisme i 

manteniment de la via pública 

Carril mitx Vilafranca-Moja; 

tram de demanut del pont de 

l'AP-7 

Contemplat 

La mesura de carril bici de Vilafranca 

amb la Granada, Pacs del Penedès i Les 

cabanyes també es proposa a la 

Diputació de Barcelona que acabi de 

connectar el carril mixt vianants-

bicicleta de la carretera BV-2119 en el 

tram del pont de l'AP-7, que actualment 

no té aquest carril. 

Garantir itineraris segurs de 

vianants i bicis entre barris, 

sense passar pel centre, sense 

radialitat 

Contemplat 

Les xarxes principals i secundàries de 

vianants i bicicletes proposats 

garanteixen l'accessibilitat sense passar 

pel centre 
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2.2.2 Disseny dels carrils i seguretat 

Proposta Resposta Observació 

Que tots els carrils bicis de 

nova implantació siguin 

clarament segregats, per tal 

de protegir els vianants.  

Contemplat 

La mesura d'implantar una xarxa 

d'itineraris principals per bicicleta té 

com a criteri que sigui carrils bici d'ús 

exclusiu per a bicicletes.  

Promocionar la instal·lació de 

llums carril per les bicicletes  

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

Aquesta actuació s’estudiarà un cop 

desenvolupada tota la xarxa ciclable. 

Prohibir-hi la circulació de 

patinets elèctrics i no elèctrics, 

i controlar la circulació 

d'aquests vehicles a tot el 

municipi. 

Contemplat 

La mesura de modificació de 

l'ordenança de circulació, no prohibeix 

però regula la mobilitat d'aquests ginys 

Identificar amb número les 

bicicletes per evitar robatoris. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

No es preveu a curt termini. Es tindrà 

en compte en la revisió del PMV 

Fomentar l'ús d'elements 

reflectants per a donar més 

visibilitat als i les ciclistes 

(enganxines pel casc o cintes 

pels camals, esquena o 

braços). 

Incorporat 

Aquestes propostes es valoraran a 

l'hora de realitzar campanyes que 

promoguin la mobilitat sostenible. 

 

2.2.3. Aparcaments 

Proposta Resposta Observació 

Fomentar els aparcaments de 

bici a l'interior d'escoles, 

equipaments públics i 

empreses. 

Contemplat 

Diverses actuacions de PMV tenen com 

objectiu incrementar l'oferta 

d'aparcament per a bicicletes. 

El PMUS hauria de preveure 

més aparcaments segurs per 

bicicletes. 

Contemplat 
El PMV preveu incrementar la dotació 

d'aparcaments. 
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2.2.4. Vehicles de mobilitat personal (VMP) 

Proposta Resposta Observació 

Cal millorar quina política cal 

aplicar amb els VMP i mirar 

experiències d'altres ciutats. 

Contemplat 

La mesura de modificació de 

l'ordenança de circulació, dona 

resposta a aquesta petició. 

 

2.2.5 Promoció 

Proposta Resposta Observació 

Sensibilització de vehicles vs 

bicis. 
Contemplat 

Realitzar campanyes, per exemple a la 

setmana de la mobilitat sostenible. 

Proposar incentius per a l'ús 

de la bicicleta juntament amb 

la promoció dels comerços 

locals (descomptes per anar a 

comprar en bicicleta, etc) 

Incorporat 

Propostes que es valoraran a l'hora de 

realitzar campanyes que promoguin la 

mobilitat sostenible. 

Facilitar espais de tallers, 

intercanvis, venda de segona 

mà. 

Incorporat 

Propostes que es valoraran a l'hora de 

realitzar campanyes que promoguin la 

mobilitat sostenible. 

 

2.2.6 Bicicleta de lloguer 

Esmena Resposta Observació 

Vilabicing 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

No es preveu a curt termini. Es tindrà 

en compte en la revisió del PMV 

 

Figura 2.2.– Resposta a les propostes presentades per la ciutadania a la xarxa de bicicletes 
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2.3. TRANSPORT PÚBLIC 

2.3.1 Millorar del bus urbà 

Proposta Resposta Observació 

Velocitat comercial. Limitar el 

trànsit de vehicles pels eixos 

del centre per tal de pacificar-

los i poder augmentar la 

velocitat comercial del servei 

de bus urbà. 

Contemplat 
Les propostes del PMV segueixen aquest 

criteri. 

Fer més eficient les actuals 

línies de bus urbà reduint els 

temps de viatge. Temps de 

viatge massa elevats que 

dissuadeixen l'ús del bus urbà. 

Especialment afecta als barris 

del Molí d'en Rovira i la Girada, 

ja que allà les dues línies de 

bus van en el mateix sentit, 

quan la idea és que una línia 

sigui en el sentit horari i l'altre 

antihorari. 

Està 

contemplat en 

altres plans i 

projectes 

L'Ajuntament de Vilafranca està 

treballant en una nova licitació de bus 

urbà. Amb l'entrada del nou operador 

s'estudiaran millores en el servei. 

Redistribució dels serveis (no 

és lògic que des de la Girada 

es tingui d'anar al CAP Nord 

quan hi ha un CAP és a prop 

(pl Penedès), etc. 

Descartat 
L'Ajuntament no té competències en la 

distribució dels pacients als CAP's 

Augmentar les línies de bus i 

allargar els recorreguts, 

donant servei a les zones on 

es troben els supers grans 

(LIDL, ALDI, BON PREU 

CARREFOUR) es a dir polígons 

de Sant Pere Molanta i els  

Domenys, serviria tant per les 

persones que treballen allí, 

com per els que anem a 

comprar i no tenim mes remei 

que anar amb vehicle 

particular o fins i tot quant has 

de portar el vehicle particular 

Incorporat 

En la mesura de sol·licitar millores en 

les línies de bus interurbà es proposa 

que la Generalitat de Catalunya estudiï 

una línia de bus que connecti els 

municipis de l'entorn amb els polígons 

industrials de Vilafranca 
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a revisió, avaria o altri, ja que 

la majoria de concessionaris es 

troben en aquests polígons. 

Augment de la freqüència 

horària, és insuficient ara 

mateix, sobretot en hores 

punta. 

Està 

contemplat en 

altres plans i 

projectes 

L'Ajuntament de Vilafranca està 

treballant en una nova licitació de bus 

urbà on s'incrementa l'oferta de 

transport públic. 

Promoure el bus entre la gent 

jove. 
Contemplat 

Es té en compte en la proposta de 

promoure la utilització del transport 

públic. 

Per permetre i millorar la 

inclusió dels espais i vehicles 

urbans seria convenient la 

identificació d'aquests amb 

instruccions visuals. 

Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

millorar l'accessibilitat a les parades i 

els vehicles de transport públic. 

Els autobusos urbans podrien 

fer-los més baixos per pujar i 

baixar (a la gent gran els hi 

costa molt i han d'agafar altres 

maneres per desplaçar-se). 

Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

millorar l'accessibilitat a les parades i 

els vehicles de transport públic. 

Parades amb seient i cobertes 

(pluja). Indicadors lluminosos 

que indiquin el temps exacta 

que queda perquè arribi el 

bus. O si ha passat abans. 

Posar una persona al bus per 

ajudar i abaixar la gent amb 

dificultat.  I els bancs que no 

estiguin d'esquena al carrer, 

que quan la gent gran es dona 

la volta, el bus ja passat. 

Està 

contemplat en 

altres plans i 

projectes 

El nou operador del bus haurà de donar 

un servei que incorpori algunes 

d'aquestes millores (bancs, 

marquesines, pantalles al bus i en 10 

parades, etc.) 

Eliminar parada de busos 

sobre el pàrquing de Saba i 

crear dos parades, una a la 

Rambla de la Nostra Sra i una 

segona a l'Avda de Tarragona 

a partir del Bisbe Morgades. 

Descartat 
La ubicació de les parades actuals 

donen cobertura a l’àmbit. 

Bus elèctric. Contemplat El bus urbà serà híbrid 

Busos urbans puguin pujar 

animals de companyia. 
Contemplat 

Ho permet l'Ordenança Municipal, amb 

unes condicions concretes. 
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Millorar l'eficiència de les línies 

de bus urbà. 

Està 

contemplat en 

altres plans i 

projectes 

L'Ajuntament de Vilafranca està 

treballant en una nova licitació de bus 

urbà on s'incrementa l'oferta de 

transport públic. 

Revisar i millorar els itineraris 

del bus urbà per fer-los més 

eficients. 

Està 

contemplat en 

altres plans i 

projectes 

Amb l'entrada del nou operador del bus 

urbà s'estudiaran millores del servei. 

Fer arribar el bus urbà als 

polígons industrials, 

especialment els polígons sud 

ja que actualment no tenen 

cobertura. 

Incorporat 

En la mesura de sol·licitar millores en 

les línies de bus interurbà es proposa 

que la Generalitat de Catalunya estudiï 

una línia de bus que connecti els 

municipis de l'entorn amb els polígons 

industrials de Vilafranca 

Millorar les tarifes del bus urbà 

per fer-les més atractives. 
Descartat 

Els municipis es regeixen per les tarifes 

de l'ATM. 

 

2.3.2 Millorar la velocitat comercial 

Proposta Resposta Observació 

Limitar el trànsit de vehicles 

pels eixos principals del centre 

de Vilafranca per tal de 

pacificar-los i poder 

augmentar la velocitat 

comercial del servei de bus 

urbà. 

Contemplat 

El model de jerarquia viària proposat 

pel PMV i les mesures en mobilitat a 

peu, bicicleta, vehicle privat i 

aparcament persegueixen aquest 

objectiu. 

Millorar la velocitat comercial 

del bus urbà per fer-ho 

atractiu. 

Contemplat 

Les mesures del PMUS en l'àmbit 

d'actuació del vehicle privat reduiran el 

nombre de vehicles en circulació i, per 

tant, ajudaran a incrementar la velocitat 

comercial del autobús. Així mateix, amb 

l'entrada del nou operador del bus urbà 

es realitzaran altres millores que 

afavoriran la velocitat comercial 

 

 

 



20 

 

  

2.3.3 Bus llançadora 

Proposta Resposta Observació 

Promoure un servei de bus 

llançadora des dels 

aparcaments dissuasius al 

centre quan hi hagi 

esdeveniments amb molta 

afluència de gent. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

L'Ajuntament traslladarà i valorarà 

aquesta proposta amb el nou licitador 

del bus urbà 

 

2.3.4 Bus interurbà 

Proposta Resposta Observació 

Autobús directe Vilafranca-

UAB. 
Descartat 

Aquesta línia de bus ja està aprovada 

per la Generalitat i s'implementarà amb 

l'inici del curs 2021-2022. 

Enfortir les línies de bus que 

connecten Vilafranca amb 

Tarragona i Vilanova. 

Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Posar més busos en hores 

punta cada 10 minuts, al 

menys els que van a BCN a les 

6:30/7:00 del mati. 

Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Xarxa de transport públic que 

uneixi directament amb els 

hospitals els Camils i St Antoni 

Abat. 

Incorporat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Accés informació rutes/horaris 

interurbà. 
Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

millorar l'accessibilitat a les parades i 

els vehicles de transport públic. 

Millorar l’estació de busos de 

Vilafranca. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

Es realitzarà la petició a la Generalitat 

de Catalunya 

Preu massa elevat del bitllet o 

abonaments. 
Descartat Les tarifes són competència de l'ATM 

Millorar el servei amb Igualada 

amb bus interurbà. 
Incorporat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 
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2.3.4 Bus interurbà 

Proposta Resposta Observació 

Millorar el servei de bus amb 

Vilanova. 
Incorporat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Millorar el servei de transport 

amb el Hospitals dels Camils. 
Incorporat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Millorar el servei cap a 

Tarragona. 
Incorporat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Millorar la connexió cap a la 

Universitat Autònoma. 
Descartat 

Aquesta connexió ja està aprovada i 

s'executarà amb l'inici del curs 2021-

2022 

Augmentar la capacitat del bus 

exprés amb Barcelona i ubicar 

noves parades. 

Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Valorar l'opció de transport a 

demanda amb microbús per 

donar servei a alguns 

municipis de l'entorn. 

Incorporat 

En la mesura de sol·licitar millores en 

les línies de bus interurbà es proposa 

que la Generalitat de Catalunya estudiï 

el servei de transport a la demanda 

amb els municipis de l'entorn amb línies 

amb baixa ocupació 

Transport a polígons 

industrials 
Incorporat 

En la mesura de sol·licitar millores en 

les línies de bus interurbà es proposa 

que la Generalitat de Catalunya estudiï 

una línia de bus que connecti els 

municipis de l'entorn amb els polígons 

industrials de Vilafranca 

Millora transport per carretera 

a Igualada i eix c-15 en 

general 

Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 

comarcals. 

Millora transport per carretera 

a nivell comarcal 
Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

sol·licitar millores en les línies de bus 

amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i 
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2.3.4 Bus interurbà 

Proposta Resposta Observació 

comarcals. 

Incorporar idees del Pla 

Territorial del Penedès, de 

l'estudi del PAESC i el Pla 

d'Igualtat 

Contemplat 

Pla Territorial de l'Alt Penedès: les 

propostes de potenciar el ferrocarril es 

contempla en la mesura d'estudiar el 

perllongament d'algunes expedicions de 

l'R8 i l'RT2 i millorar freqüència de l'R4 

de Rodalies de Vilafranca. 

El PTAP també proposa evitar la xarxa 

viària central del municipi de Vilafranca 

i emprar les vies perimetrals pels 

desplaçaments entre carreteres 

interurbanes. El PMV preveu una nova 

jerarquia viària que va en aquest sentit 

PAESC: totes les propostes estan 

contemplades en mesures del PMV 

Pla d'Igualtat: totes les propostes en 

l'àmbit de la mobilitat estan 

contemplades en mesures del PMV 

 

2.3.5.Tren 

Proposta Resposta Observació 

Augmentar freqüències dels 

trens R4. 
Incorporat 

L'Ajuntament realitzarà aquesta petició 

a l'òrgan competent. 

Promocionar la creació d'una 

parada de Regionals. 
Incorporat 

L'Ajuntament ja ha realitzat aquesta 

petició a l'òrgan competent. 

Millorar el confort de l'estació 

de ferrocarril. 
Descartat 

Renfe té previst realitzar actuacions de 

millora a l'estació de Vilafranca al 2022. 

Tren directe Vilafranca - BCN i 

Vilafranca – TGN. 
Incorporat 

L'Ajuntament ja ha realitzat aquesta 

petició a l'òrgan competent. 

Eixamplar el radi d'acció. 

Comunicar amb Vilanova, 

Igualada i Manresa, els FGC 

que arriben a Capellades. 

Descartat 
Aquesta petició està fora de les 

competències del Pla de Mobilitat 

Intentar la connexió  amb 

Capellades i Vilanova en Tren 

amb els FGC. 

Descartat 
Aquesta petició està fora de les 

competències del Pla de Mobilitat 

Mes trens accessibles. Descartat La majoria de trens són accessibles. 
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RENFE treballa anualment en 

incrementar els combois accessibles. 

Augmentar freqüències dels 

trens R4. 
Incorporat 

L'Ajuntament realitzarà aquesta petició 

a l'òrgan competent. 

Promocionar la creació d'una 

parada de Regionals. 
Incorporat 

L'Ajuntament ja ha realitzat aquesta 

petició a l'òrgan competent. 

Millorar el confort de l'estació 

de ferrocarril. 
Descartat 

Renfe té previst realitzar actuacions de 

millora a l'estació de Vilafranca al 2022. 

Tren directe Vilafranca - BCN i 

Vilafranca – TGN. 
Incorporat 

L'Ajuntament ja ha realitzat aquesta 

petició a l'òrgan competent. 

Eixamplar el radi d'acció. 

Comunicar amb Vilanova, 

Igualada i Manresa, els FGC 

que arriben a Capellades. 

Descartat 
Aquesta petició està fora de les 

competències del Pla de Mobilitat 

Intentar la connexió  amb 

Capellades i Vilanova en Tren 

amb els FGC. 

Descartat 
Aquesta petició està fora de les 

competències del Pla de Mobilitat 

Mes trens accessibles. Descartat 

La major part dels trens són 

accessibles. RENFE treballa anualment 

en incrementar la flota de combois 

accessibles. 

Entorn i accessibilitat estació 

tren 
Contemplat 

Renfe té previst realitzar actuacions de 

millora a l'estació de Vilafranca al 2022. 

El Pla Comerç i el centre millorarà 

l’accessibilitat a l'entorn de l'estació.La 

xarxa de vianants del PMV millorarà 

l'accessibilitat a l'entorn de l'estació 

Estació de trens regionals Incorporat 
L'Ajuntament ja ha realitzat aquesta 

petició a l'òrgan competent. 

Millora R4 Incorporat 
L'Ajuntament realitzarà aquesta petició 

a l'òrgan competent. 

 

2.3.6. Promoció 

Proposta Resposta Observació 

Comunicació i divulgació a les 

escoles sobre les opcions de 

transport públic a Vilafranca i 

els seus punts forts. 

Contemplat 

Es té en compte en la mesura de 

promoure la utilització del transport 

públic. 

Figura 2.3.– Resposta a les propostes presentades per la ciutadania a la xarxa de transport públic 
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2.4. VEHICLE PRIVAT 

2.4.1 Xarxa viària 

Proposta Resposta Observació 

Explicitar la jerarquia en els 

límits de velocitat, tot 

Vilafranca ha de tenir un 

màxim de 30km/h, fins als 

espais compartits de 20km/h i 

els de prioritat vianants a 

10km/h. 

Contemplat 

El PMV proposa regular a 50 km/h la 

xarxa viària primària, a 30 km/h la 

secundària i a 20 km/h els carrers de 

prioritat invertida. 

S'ha de crear vies ràpides per 

no haver de passar pel centre. 
Contemplat 

La jerarquia viària proposada pel PMV 

contempla un model en forma de rondes 

(vies ràpides) que no penetren al centre 

urbà, on la velocitat màxima estarà 

regulada a 50 km/h. 

Eliminar el pas de vehicles 

rodats per la Rambla St 

Francesc i Plaça Penedès. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

El nou model de mobilitat en vehicle 

privat reduirà el nombre de vehicles per 

aquest eix. En la revisió del PMV es 

valorarà aquesta proposta 

Avda BCN i Tarragona 

unidireccional cap al centre de 

la Vila de doble carril o carril 

de cotxes més un adaptat de 

bicis diferenciant-lo dels 

peatons. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

El nou model de mobilitat en vehicle 

privat reduirà el nombre de vehicles per 

aquest eix. En la revisió del PMV es 

valorarà aquesta proposta 

Analitzar i estudiar el fluxos i 

sentits de trànsit actual als 

carrers. Hi han moltes 

incongruències, p.e. C/pare 

Manyanet amb Passeig Rafel 

Soler.  

Descartat 
Els estudis realitzats indiquen un bon 

funcionament d'aquesta xarxa. 

Que en alguns carrers la 

quantitat de carrils és massa 

(Ronda de Mar per exemple). 

Incorporat 

Contemplat a la mesura de reduir el 

nombre de carrils de circulació a la 

Ronda de Mar per millorar la seguretat 

viària. 

Canvis de sentit Carrer Santa 

Clara, que sigui direcció 

Igualada, treure el trànsit de 

Camions des de Pelegrina, 

buscar sortida a un possible 

Contemplat 

Les propostes de nova jerarquia viària, 

millores de la xarxa de vianants i 

bicicletes i el sistema d'aparcaments 

dissuasius implicaran una reducció del 

trànsit en els eixos indicats. 
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2.4.1 Xarxa viària 

Proposta Resposta Observació 

increment de trànsit i Viabilitat 

desde Pelegrina/ Ctra. Les 

Cabanyes per l'exterior, 

connectant amb Ctra. Sant 

Marti  

Alleugerir trànsit rodat a l’ Eix 

Santa Clara, Igualada, Sant 

Magí. Tot plegat desemboca a 

la Cruïlla de Sant Magí, creant 

un tap permanent a la Rambla 

Nostra Senyora. 

Contemplat 

Les propostes de nova jerarquia viària, 

millores de la xarxa de vianants i 

bicicletes i el sistema d'aparcaments 

dissuasius implicaran una reducció del 

trànsit en els eixos indicats. 

Reduir la contaminació 

acústica i de CO2 a la 

avinguda Tarragona amb 

controls de velocitat 

Contemplat 

En el nou model de jerarquia viària es 

reduirà el nombre de vehicles per l'av. 

Tarragona i, per tant, la contaminació 

acústica i atmosfèrica. 

Restringir la circulació de 

vehicles privats no residents 

de Vilafranca per av Tarragona 

i av Barcelona, així com altres 

vies principals 

Incorporat 
El PMV preveu una proposta a llarg 

termini que va en aquesta direcció 

Treure trànsit del carrer Joan 

XXIII – Paloma 
Contemplat 

Aquest eix formarà part de la xarxa 

secundària local 

Cruïlla Dr Fleming -Carretera 

Vilanova. Els vehicles que 

baixen del Dr Fleming, 

permetre girar tan sols en 

direcció al centre (ara es pot 

girar també en direcció a 

Vilanova i la Girada) Evitaria 

accidents, molt freqüents en 

aquest punt. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

Es tindrà en compte per estudiar en la 

revisió del Pla Local de Seguretat Viària 

Fer carrer Santa Clara de 

direcció única c fins c/Cid-

Pines. Treure el tap de Sant 

Magí que dura tot el dia. 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

La mesura de pacificar la Rambla de 

Nostra Senyora evitarà el transit de pas 

i, per tant, el nombre de vehicles als 

carrers indicats. Un cop desenvolupada 

aquesta actuació, s'estudiarà aquesta 

petició en la revisió del PMV 
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2.4.1 Xarxa viària 

Proposta Resposta Observació 

Reduir la velocitat màxima 

permesa a 20km/h a la xarxa 

veïnal. 

Contemplat 

La reducció de les velocitats s'ha de fer 

progressiva; de moment 30 km/h en la 

majoria de carrers, i 20 km/h en els de 

prioritat invertida 

Reduir la velocitat màxima de 

50 a 30 km/h a tota la ciutat. 
Contemplat 

La jerarquia viària proposada pel PMV 

contempla un model en forma de 

rondes, on els vials interns estaran 

regulats a 30 km/h (excepte els carrers 

de prioritat invertida on la velocitat es 

mantindrà a 20 km/h). 

Pacificar la plaça del Carme i 

evitar l'entrada de cotxes. 
Contemplat 

Aquesta actuació es té en compte en la 

mesura de pacificar l'entorn de la 

muralla del centre. 

Trobar solucions al volum de 

trànsit de la Rambla Nostra 

Senyora i Rambla Sant 

Francesc. 

Contemplat 

Les propostes de jerarquia viària futura, 

la regulació de la velocitat en la trama 

urbana, els aparcaments dissuasius a 

les entrades al nucli urbà i la millora de 

la xarxa de vianants i bicicletes reduiran 

el volum de trànsit pel centre del 

municipi, entre d'altres punts en les vies 

esmentades. Així mateix el PMV proposa 

pacificar la Rambla Nostra Senyora, que 

reduirà en trànsit en aquest eix i el la 

Rambla Sant Francesc. 

Millorar les rutes de sortida del 

centre cap a les vies 

interurbanes. 

Contemplat 

La nova jerarquia viària proposa un 

model viari en forma de rondes, on les 

vies perimetrals del nucli urbà, de doble 

sentit de circulació es permetrà una 

velocitat a 50 km/h i, en la mesura del 

possible, no tindran oferta d'aparcament 

en calçada amb l'objectiu de promoure 

els desplaçaments en vehicle privat per 

aquestes vies. 

Mesures per aconseguir 

compliment dels nous límits de 

velocitat 

Contemplat 

La mesura regular a 50 km/h la xarxa 

viària primària, a 30 km/h la secundària 

i a 20 km/h els carrers de prioritat 

invertida contempla actuacions 

genèriques de reducció de velocitat 
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2.4.1 Xarxa viària 

Proposta Resposta Observació 

Tenir en compte la nova 

vialitat proposada en el POUM 
Contemplat 

La mesura de nova jerarquia viària 

contempla que els nous vials que 

s'executin en els propers anys 

s'adaptaran el model de circulació viària 

en forma de rondes 

 

2.4.2 Seguretat 

Proposta Resposta Observació 

Mesures de reducció de 

velocitats. A la Ronda de Mar i 

al barri de la Girada per evitar 

curses i contaminació. 

Incorporat 

El nou model de jerarquia viària del PMV 

redueix la velocitat a l'interior del nucli 

urbà. En el cas de la Ronda de Mar es 

proposa una mesura concreta per 

millorar la seguretat viària.  

A l’avinguda del Pla del Diable 

posar un radar de velocitat i 

eliminar els badens que hi ha 

que fan tremolar els edificis 

del voltant i fan molt de soroll 

(sobretot els Camions buits). 

Descartat 

Es descarta l'eliminació dels badens i es 

trasllada la petició del radar a la policia 

local. 

Control de velocitat de 

vehicles en el carrer Progrés i 

a l'avinguda Tarragona. El 

vehicles circulen molt ràpid pel 

carrer progrés posant en perill 

greu als vianants. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat aquesta petició a la 

policia local 

Creuar l'avinguda Vilanova o la 

Ronda de Mar és perillós Els 

cotxes circulen a molta 

velocitat i sovint no respecten 

els passos de vianants. 

Contemplat 

El nou model de jerarquia viària del PMV 

redueix la velocitat a l'interior del nucli 

urbà. En el cas de la Ronda de Mar es 

proposa una mesura concreta per 

millorar la seguretat viària 

Posar mesures on encara es 

corre massa com c/d'Igualada, 

c/Progrés, Av. Pla del diable i 

Ronda de Mar. 

Contemplat 

El nou model de jerarquia viària del PMV 

redueix la velocitat a l'interior del nucli 

urbà. En el cas de la Ronda de Mar es 

proposa una mesura concreta per 

millorar la seguretat viària. Indicar que 

s'analitzi en detall aquestes vies en 

l'actualització del Pla Local de Seguretat  
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2.4.2 Seguretat 

Proposta Resposta Observació 

Limitar la velocitat dels 

vehicles en carrers llargs i 

estrets (per ex c/ del Nord) 

incorporant-hi elements que 

obliguin els vehicles a anar a 

una velocitat compatible amb 

el pas dels vianants. 

Contemplat 

El nou model de jerarquia viària del PMV 

redueix la velocitat a l'interior del nucli 

urbà a 30 km/h, excepte els eixos 

perimetrals. 

Limitar circulació de cotxes per 

l'illa vianants a partir de la 

sortida escolar 16:30h. 

Descartat La mesura ja està en fase d'aplicar-se 

Reduir la velocitat dels 

vehicles motoritzats per tal de 

donar millor percepció de 

seguretat als vianants. 

Contemplat 

El nou model de jerarquia viària del PMV 

redueix la velocitat a l'interior del nucli 

urbà a 30 km/h, excepte els eixos 

perimetrals. 

Posar multes als cotxes/motos 

quan el codi de circulació ho 

requereixi. Hi ha permissivitat. 

Als cotxes que mal aparquen, i 

a les motos que s'inventen 

aparcaments, com per 

exemple, les que aparquen al 

c/de la font amb plaça del 

Carme cada tarda. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat aquesta petició a la 

policia local 

Ja que hi ha una 

reglamentació, controlar 

patinets i altres vehicles de 

mobilitat personal (VPM). Visc 

a l’illa de vianants i cada dia 

passen aquests patinets a tota 

pastilla i segons el reglament 

no poden circular per voreres, 

ni tampoc per rambles, places 

o zones de vianants, han de 

circular exclusivament pels 

carrers destinats al trànsit de 

vehicles. 

Incorporat 
Recollit a la mesura de revisió i 

aprovació de l'ordenança de mobilitat. 

Treure els vehicles autoescoles 

de Vilafranca 
Descartat El municipi no té competències 
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2.4.3 Aparcament 

Proposta Resposta Observació 

Crear 5 pàrquings gratuïts 

nous als diferents eixos 

d'entrada de vehicles i 

transport gratuït cap al centre 

de la Vila. P. L'Espiga; P. A la 

Feca. P. L'Hospital; P. Esclat; P 

cabana del Plantalec. 

Contemplat 

Es proposaran diversos punts 

d'aparcament dissuasius en funció a les 

tres corones proposades en el PMV. 

Creació d'aparcaments 

municipals i una empresa 

municipal que ho gestioni. Que 

la zona blava estigui 

gestionada pel propi 

Ajuntament i no per part d’un 

tercer.  

Descartat 
S'estudiarà en el proper contracte de 

gestió de l'aparcament regulat 

Habilitar grans zones d 

aparcament gratuït a les 

perifèries. I també habilitar-ne 

de gratuït al CAP del Centre.  

Pujar l'impost de circulació als 

veïns del centre. Que surti car 

tenir un cotxe aparcat a la 

Parellada, per exemple.  

Contemplat 

La proposta d'un Pla que estableixi un 

sistema d'aparcaments gratuïts 

dissuasius i aparcaments de pagament, 

persegueix aquest objectiu. 

Arranjar, asfaltar, i organitzar 

aparcaments dels Jutjats, 

Escola Dolors Piera, Jutjats. I 

connexions amb el centre a 

peu. 

Descartat 
Aquesta espais són provisionals. El Pla 

proposarà uns aparcaments dissuasius. 

Posar en marxa pàrquing 

soterrat del pont del Carril. 
Descartat 

S'estudiarà amb ADIF i urbanisme. El 

PMV valorarà espais alternatius 

Xarxa de busos gratuïts des 

dels pàrquings cap al centre 

de la Vila i Plaça de l'Estació, i 

circular entre els pàrquings. 

Noves circumval·lacions de 

carrils bicis i peatons i radials 

cap al centre. 

 

 

Contemplat 

El model de mobilitat presentat en el 

PMV persegueix aquest model amb 

actuacions progressives.  

La xarxa de busos dels pàrquings al 

centre es tindrà en compte en la futura 

revisió de PMV. 
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2.4.2 Seguretat 

Proposta Resposta Observació 

Fer pagar una quantitat 

reduïda per aparcar a tots els 

aparcaments, excepte els més 

allunyats del centre davant de 

la Fundació l'Espiga, l'Auditori, 

l'Arxiu comarcal i el de la llar 

d'infants el Parquet. Ara 

tothom desitja aparcar gratis i 

a prop del centre, la qual cosa 

provoca molt trànsit que és 

evitable. Cal aparcar 

gratuïtament als afores i 

arribar al centre caminant. 

Contemplat 
El model de mobilitat presentat en el 

PMV persegueix aquest objectiu. 

Promoure actuacions per tal de 

reduir al màxim la presència 

de vehicles tant en moviment 

com aparcats en els carrers de 

la vila (incrementar les zones 

d'aparcament fora de les vies 

urbanes, com patis interiors o 

zones no urbanitzades que es 

destinin a aquest propòsit, per 

exemple) i penalitzar 

econòmicament la utilització 

de l'aparcament en zones 

sensibles, o inversament, 

afavorir econòmicament l'ús 

de les zones destinades a 

l'aparcament del vehicle 

privat. 

Contemplat 
El model de mobilitat presentat en el 

PMV persegueix aquest objectiu. 

Habilitar més aparcaments per 

persones de mobilitat reduïda 

ben senyalitzades. 

Descartat 
S'estudiarà, però es  segueix la ràtio de 

places que marca la normativa vigent. 

Solucionar l’accés al pàrquing 

del C/ de la Font. Ens trobem 

que no podem entrar a casa 

en els moments de sortida 

escolar. 

Descartat Assumpte resolt des de la policia local 
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2.4.2 Seguretat 

Proposta Resposta Observació 

Gestió de Saba. La sortida de 

Cal Bolet ha de ser una 

entrada i l'entrada de la Plaça 

Penedès ha de ser de sortida. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'estudiarà aquesta petició amb els 

responsables de SABA. 

Via-T a Cal Rondina. Descartat 
SABA te pendent instal·lar el Via-T 

aquest any 

Millorar i condicionar els 

aparcaments dissuasius. 
Contemplat 

La mesura de fomentar mesures que 

incentivin l'ús dels aparcaments públics, 

persegueix assolir aquest objectiu. 

Repensar la zona blava del 

centre, on es vol guanyar 

espai per vianants i bicicletes. 

Contemplat 

La mesura de completar la pacificació 

de l'entorn de la muralla ja va en 

aquesta línia. 

Aparcaments dissuasius i 

fomentar intermodalitat 
Contemplat 

Les mesures potenciar l'ús dels 

aparcaments públics fora de calçada i 

fomentar la intermodalitat donen 

resposta a aquesta petició 

Punts intercanvi vehicle privat-

bicicleta als aparcaments 

dissuasius 

Estudiar. Tenir 

en compte per 

la revisió 

futura del PMV 

No es preveu a curt termini. Es tindrà 

en compte en la revisió del PMV, un cop 

implementada una xarxa de bicicletes a 

tot el municipi 

 

2.4.3 Sostenibilitat 

Proposta  Resposta Observació 

Incentivar l’ús del cotxe amb 0 

emissions per tal de tenir una 

ciutat verda sense la 

perillositat de la desaparició de 

negocis que es beneficien del 

trànsit a la ciutat.  

Incorporat 
Contemplat a la mesura de Pla d'impuls 

de vehicles més nets. 

Crear un bon parc de 

recàrrega de cotxes elèctrics. 
Incorporat 

Contemplat a la mesura de Pla d'impuls 

de vehicles més nets. 

Bonificar la zona blava pels 

vehicles eco i elèctrics. 
Incorporat 

Aquesta petició s'estudiarà en el proper 

contracte d'explotació d'aparcaments. 

Contemplat a la mesura de Pla d'impuls 

de vehicles més nets. 
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2.4.3 Sostenibilitat 

Proposta  Resposta Observació 

Desenvolupament del 

carsharing elèctric. Comptar 

amb una flota privada de 

cotxes a disposició dels 

ciutadans, empreses i 

administracions, fomenta l'ús 

del transport públic. El 

carsharing elèctric i el 

transport públic constitueixen 

el millor binomi per a la 

mobilitat sostenible i eficient. 

Permet combinar les millors 

virtuts del transport col·lectiu i 

de la mobilitat individual porta 

a porta. El carsharing permet 

als ciutadans disposar 

d'alternatives eficaces i 

senzilles a el vehicle en 

propietat. Redueix la bretxa 

social que s'està produint per 

l'increment dels costos en 

mobilitat privada, a causa de 

la irrupció de noves 

tecnologies. Posa a l'abast dels 

ciutadans una alternativa 

eficaç i assequible. 

Incorporat 

Incorporat a la mesura d'incentivar el 

vehicle compartit urbà i interurbà (car 

pooling i car sharing). 

Serveis de carsharing al 

Penedès, moltes persones 

renunciarien a tenir cotxe 

propi si hi ha un servei 

d'aquest tipus a Vilafranca. 

Sempre que resulti a compte 

es clar, sinó passa com el preu 

del bitllet del transport públic 

que no soluciona el problema. 

Que sigui una opció viable i no 

pitjor que tenir les despeses 

d'un cotxe privat. 

Incorporat 

Incorporat a la mesura d'incentivar el 

vehicle compartit urbà i interurbà (car 

pooling i car sharing). 
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2.4.3 Sostenibilitat 

Proposta  Resposta Observació 

La modalitat de vehicle 

compartit car-pooling. 
Contemplat 

Contemplat a la mesura d'incentivar el 

vehicle compartit urbà i interurbà (car 

pooling i car sharing). 

Divulgació sobre els efectes 

negatius del seu ús, les 

conseqüències de la 

contaminació atmosfèrica 

generada pels vehicles sobre 

la salut. 

Contemplat 
El PMV presenta diferents mesures de 

difusió, educació i conscienciació. 

Recuperar els incentius fiscals 

als vehicles elèctrics. 
Contemplat 

Proposta recollida a la mesura de Pla 

d'impuls de vehicles nets. 

Facilitar l'aparcament gratuït 

en zona blava per vehicles 

elèctrics en determinades 

franges horàries. 

Estudiar. Tenir 

en compte per la 

revisió futura 

del PMV 

Amb l'actual contracte no és possible. 

Quan es realitzi el nou contracte es 

valorarà aquesta petició 

Promoure el car sharing Contemplat 
Proposta recollida en la mesura 

d'incentivar el vehicle compartit. 

Fomentar cotxe compartit a les 

empreses 
Contemplat 

La mesura incentivar el vehicle 

compartit urbà i interurbà va en 

aquesta direcció 

Regular els patinets elèctrics i 

fer complir la nova normativa 

de la DGT 

Contemplat 

Proposta recollida en la mesura de 

revisar i adequar les Ordenances 

Municipals. 

Preveure i impulsar mesures 

més innovadores com el cotxe 

autònom 

Estudiar. Tenir 

en compte per la 

revisió futura 

del PMV 

Es tindrà en compte en la revisió de 

PMV 

Sistemes de control i 

indicadors que informin de la 

reducció de la contaminació i 

del compliment de les mesures 

del Pla 

Contemplat 

El PMV contempla un conjunt 

d'indicadors, entre ells de contaminació. 

Un cop acabada la vigència del PMV (6 

anys) hi ha una revisió del mateix i es 

valoren de nou tots els indicadors per 

veure si s'han incrementat o disminuït. 

En la revisió del PMV també es valora el 

grau de compliment de les mesures 

proposades en el pla anterior 
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2.4.3 Sostenibilitat 

Proposta  Resposta Observació 

Concretar accions que farem 

de cara a la sensibilització 

ciutadana 

Contemplat 

El PMV contempla diverses mesures de 

sensibilització com la participació a la 

setmana de la mobilitat sostenible, 

realitzar campanyes per fomentar els 

desplaçaments a peu o promoure la 

utilització del transport públic, entre 

d'altres. 

 

2.4.4 Càrrega i descàrrega 

Proposta Resposta Observació 

Prohibició d'accés de vehicles 

de càrrega i descàrrega a 

l'interior de l'illa de vianants 

en els horaris d'entrada i 

sortida de les escoles. 

Descartat 
Aquesta actuació es realitzarà en els 

propers mesos 

Regular amb més eficàcia la 

carrega/descarrega.No 

coincidir amb les sortides 

d’escoles. Crear punts de 

descàrrega perquè les 

furgonetes i camions no entrin 

al perímetre de la muralla. I 

que es gestioni amb un 

sistema de repartiment amb 

vehicles, com bicicletes amb 

un caixo per repartir. 

Incorporat 

Contemplat a la mesura de millorar 

l'eficiència de la distribució urbana de 

mercaderies afavorint una mobilitat més 

neta i ordenada. 

Prohibir descàrrega nocturna. 

Multar camió i establiment.  
Descartat 

Ajuntament no autoritza CID a la nit si 

no hi ha autorització prèvia. 

Ampliar el perímetre de 

l’horari d’accés comercial. 
Contemplat 

El PMV contempla incrementar l'illa de 

vianants del centre amb la regulació del 

càrrega i descàrrega pertinent. 

Evitar camions i transport 

pesat de grans dimensions 

pels carrers de la vila (Molí 

d'en Rovira per exemple) o be 

que paguin un impost pel 

deteriorament dels carrers 

Contemplat 

Les propostes del model de jerarquia 

viària i el mapa de transport de 

mercaderies van dirigides a assolir 

aquest objectiu. 
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2.4.4 Càrrega i descàrrega 

Proposta Resposta Observació 

Agrupar la distribució urbana 

de mercaderies en plataformes 

logístiques que s'encarreguin 

de "l'última milla" 

Contemplat 

Contemplat a la mesura de millorar 

l'eficiència de la distribució urbana de 

mercaderies afavorint una mobilitat més 

neta i ordenada. 

A la part sud d'entrada a 

Vilafranca al Vial paral·lel a la 

Ctra Tarragona, és freqüent 

veure-hi molts camions. Els 

xofers dels camions fan el seus 

serveis i necessitat com poden 

i on poden. S'hauria de fer un 

pàrquing vigilat i controlat i 

mantingut encara, que fos 

pagant. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

S'ha traslladat la petició a la policia local  

Senyalització de rutes per  

vehicles grans. 
Contemplat 

Contemplat a la mesura de realitzar un 

mapa de transport de mercaderies. 

Restringir al màxim la càrrega 

i descàrrega a l'eix comercial. 
Contemplat 

La mesura de millorar l'eficiència de la 

distribució urbana de mercaderies 

afavorint una mobilitat més neta, 

persegueix assolir aquest objectiu. 

Revisar els horaris de càrrega i 

descàrrega. 
Incorporat 

La mesura d'implantar sistemes 

tecnològics que permetin el control de 

les durades dels estacionaments en les 

reserves d'estacionament per a càrrega 

i descàrrega de mercaderies actua sobre 

el problema d'increment de temps dels 

estacionaments. 

Impulsar mesures per 

combatre l'incivisme dels 

repartidors i facilitar el 

repartiment de darrera milla 

de manera sostenible. 

Contemplat 

Proposta recollida a la mesura de 

facilitar la creació de punts d'entrega de 

proximitat o sistemes d'autorecollida i 

millorar l'eficiència de la distribució 

urbana de mercaderies afavorint una 

mobilitat més neta. 

Augmentar les places de 

càrrega i descàrrega al barri 

de les Clotes. 

S'ha passat la 

petició al 

departament 

corresponent 

 

S'ha traslladat la petició al tècnic de 

mobilitat de l'Ajuntament 
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2.4.4 Càrrega i descàrrega 

Proposta Resposta Observació 

DUM darrera milla Contemplat 

La mesura millorar l’eficiència de la 

distribució urbana de mercaderies 

afavorint una mobilitat més neta i 

ordenada va en aquesta direcció 

Servei de distribució final amb 

vehicles tous 
Contemplat 

La mesura millorar l’eficiència de la 

distribució urbana de mercaderies 

afavorint una mobilitat més neta i 

ordenada va en aquesta direcció 

eComerç i la distribució a 

domicili 
Contemplat 

La mesura facilitar la creació de punts 

d'entrega de proximitat o de sistemes 

d'autorecollida de mercaderies va en 

aquesta direcció 

Fomentar punts de càrrega / 

elèctrica 
Incorporat 

La mesura Pla d'impuls de vehicles més 

nets, entre d'altres actuacions, proposa 

incrementar el nombre de punts de 

càrrega 

Figura 2.4.– Resposta a les propostes presentades per la ciutadania a la xarxa de vehicle privat 

 

 


