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Per a què serveix el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Vilafranca 
(PMV) 

 

És el document bàsic per 
configurar les estratègies de 
mobilitat sostenible del 
municipi. 
 
És obligatori per les capitals 
comarcals: Decret Legislatiu 
2/2003 pel qual s’aprova 
Text refós de la Llei 
municipal i de règim local 
 
Llei catalana 9/2003, de 13 
de juny, de la mobilitat 

Finalitat 

• Definir les estratègies de futur 
en matèria de mobilitat, 
fomentant modes de 
desplaçament més 
sostenibles 

• Augmentar la integració social 
i l’accessibilitat universal 

• Millorar les condicions de 
salut dels ciutadans 

• Guanyar seguretat en els 
desplaçaments 

• Conscienciar la ciutadania 
sobre els valors de la 
mobilitat sostenible 

Objectius europeus 

• Agenda 2030. Reduir les 
emissions de CO2 en un 
40% respecte les de 
l’any 1990 (el desembre 
2020 tots els països de 
la UE han pactat assolir 
una reducció del 55%) 

• Limitar la població 
exposada a més de 
55db de forma continua 
(Directiva 2015/996 UE) 
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Desenvolupament i tramitació  
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Àmbits d’actuació  

Mobilitat a peu Mobilitat en bicicleta  Transport públic Vehicles motoritzats 
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Diagnosi  

Vilafranca disposa 
d’unes condicions 
(orografia, clima i 
densitat urbana) 
òptimes per a 
potenciar la 
transformació cap a 
modes més aptes 
pels desplaçaments 
de curt recorregut 
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Diagnosi  

El caràcter compacte 
que presenta el nucli 
urbà afavoreix els 
itineraris a peu, ja que 
la majoria de 
desplaçaments entre 
barris no superen la 
barrera dels  
10 minuts.  
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Diagnosi  

Cal millorar les 
xarxes de modes 
sostenibles per tal 
de fer-les més 
connectades, 
segures i atractives 
als usuaris 
quotidians 
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Diagnosi  

El transport públic 
ha de ser més 
eficient i 
confortable per tal 
de guanyar usuaris 
que a dia d’avui 
van amb vehicle 
privat 
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Diagnosi  

Cal una 
transformació de la 
xarxa viària per tal 
de promoure 
modes menys 
contaminants i més 
saludables 
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Diagnosi  

Compatibilitzar 
l’oferta d’aparcament 
amb les necessitats 
dels residents i dels 
visitants 
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Diagnosi  
Cal millorar el control i gestió de les reserves de càrrega i descàrrega per tal de fer més eficient la distribució 
urbana de mercaderies 

Entorn zona comercial del Centre

Horari de les places reservades per a CiD:

8:00h – 20:00h
8:00h - 13:00h  i  17:00h- 20:00h

Eixos comercials del sud

Horari places reservades per a CiD:

8:00h – 20:00h
8:00h - 13:00h  i  17:00h- 20:00h
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Objectius  

1.- Incrementar la qualitat de l’espai públic per als desplaçaments a peu 

2.- Afavorir l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual 

3.- Promoure l'ús del transport públic 

4.- Fomentar l'ús racional del cotxe 

5.- Aplicar mesures de millora de la seguretat viària 

6.- Compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb les necessitats dels residents i dels no residents 

7.- Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 

8.- Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica generats per la mobilitat urbana 

9.- Sensibilitzar la ciutadania dels avantatges d'una mobilitat sostenible 



La xarxa principal (19,7 km) 
Amplada vorera 2,5 m 
Existents 14,7 km  
Remodelar 5 km 

La xarxa secundària (16,3 km) 
Amplada vorera 1,8 m 
Existents 10,4 km 
Remodelar 5,9 km 

Completar la pacificació 
dels carrers de l’interior del 
perímetre de la muralla 

Els connectors 
centre-barris 

Passos accessibles a les 
dues xarxes: rebaix en 50 
cruïlles i pas nou amb 
rebaix en 42 

Aplicar mesures 
pacificadores a la 
Rambla Nostra Senyora 

L’avinguda Catalunya 
com a alternativa al 
carrer Progrés 
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Entorns d’escoles i 
equipaments públics 

L’accessibilitat als 
polígons d’activitat 
econòmica 

1.- Incrementar la qualitat de l’espai públic per als desplaçaments a peu 

Propostes  
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Mobilitat a peu 

Propostes  
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La xarxa principal (17,6 km) 
Existents 7,3 km  
Programats 10,3 km 

La xarxa secundària (23,4 km) 
Existents 2,8 km 
Programats 20,6 km 

La xarxa ciclable urbana a les 
poblacions veïnes (Pacs, La 
Granada i Sant Pere Molanta) 

L’oferta 
d’aparcabicis  
tancats i segurs 

La xarxa ciclable urbana 
als polígons d’activitat 
econòmica 

La senyalització 
de les rutes i els 
carrils bicis 

Propostes  
2.- Afavorir l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual 
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Propostes  
Mobilitat en bicicleta 
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La flota actual de 
busos amb 
vehicles més 
nets, accessibles 
i confortables 

Els punts de 
parada per fer-los 
més amables i 
accessibles 

La intermodalitat 
en favor de la 
mobilitat activa i 
el transport públic 

Les expedicions per 
carretera Vilanova-
Sitges-Hospital dels 
Camils i Vendrell-
Tarragona 

L’enllaç ferroviari 
amb el Vallès (UAB) 
i amb Tarragona 

Propostes  
3.- Promoure l’ús del transport públic 
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Propostes  
4.- Fomentar l’ús racional del cotxe 

Nova jerarquia de la xarxa viària (83,5 km) 
Xarxa principal: de 17,2 km a 11,8 km 
Xarxa secundària: de 12,2 km a 34,5 km 
Xarxa veïnal: de 54,1 km a 37,2 km 
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Propostes  

Nova delimitació de les velocitats urbanes 
Eixos límit 50 km/h: de 66,9 km a 13,0 km 
Eixos límit 30 km/h: d’11,3 km a 63,1 km 
Eixos límit 20 km/h: de 5,3 km a 7,4 km 

5.- Aplicar mesures de millora de la seguretat viària 

90 km/h (N-340) 

50 km/h 

30 km/h 

20 km/h 
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Sistema d’aparcaments 
dissuasius gratuïts i de 
pagament 

Invertir els sentits de 
circulació dels carrers de 
Cal Bolet i General Cortijo 

Propostes  
6.- Compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb les necessitats de residents i no residents 
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Implantació de sistemes 
tecnològics de suport a la 
gestió de l’estacionament de 
càrrega/descàrrega 

Fomentar la ciclologística i 
els vehicles nets per a la 
distribució de mercaderies 
dins l’illa de vianants 

Facilitar la creació de 
punts de proximitat de 
lliurament i autorecollida 

Propostes  
7.- Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 
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Propostes  
8.- Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica generats per la mobilitat urbana 

Reduir les emissions  
de gasos d'efecte 
hivernacle als  
nivells que estableix la 
normativa vigent 

Elaboració d’un 
pla d’impuls de 
vehicles nets 

Incentivar el vehicle 
compartit  
(car-sharing i car-pooling) 

Millorar els indicadors 
que mesuren la 
contaminació acústica 
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Propostes  
9.- Sensibilitzar la ciutadania sobre els avantatges d’una mobilitat sostenible 

• Dissenyar estratègies comunicatives amb la 
implicació dels Serveis de Medi Ambient, Policia 
Local i Comunicació, i amb les associacions i 
empreses privades del sector 

• Organitzar campanyes, activitats, jornades i 
accions informatives de difusió del PMV 

• Incorporar a les Ordenances Municipals les 
mesures del PMV que siguin normatives 

• Reglamentar l’ús de vehicles de mobilitat 
personal 

• Bonificar l’ús de vehicles nets 
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2021- 2023 6 2024- 2026 6 

2021- 2023 4 2024- 2026 6 

2021- 2023 8 2024- 2026 2 

2021- 2023 14 2024- 2026 6 

52 
ACTUACIONS 

Actuacions i pressupost  
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Resultats futurs i beneficis esperats  

Escenari actual       Mobilitat activa · Transport públic · Vehicle privat  

Escenari moderat      Mobilitat activa · Transport públic · Vehicle privat  

Escenari optimista      Mobilitat activa · Transport públic · Vehicle privat  
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Resultats futurs i beneficis esperats  

• Transport més eficient per incrementar la competitivitat del sistema productiu  

• Augment de la integració social gràcies a una accessibilitat universal 

• Increment de la qualitat de vida dels ciutadans 

• Aval per a  les condicions de salut dels ciutadans 

• Seguretat en els desplaçaments  

• Pautes de mobilitat més sostenibles 

• Reducció de la contaminació atmosfèrica (-6,6% CO2, -16% NOx i -16% PM10) 

• Disminució del volum de població exposat a l’impacte acústic 
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Vilafranca per una mobilitat inclusiva 
amb espai per a tothom 
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